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Zamierzona anallsn szkła г tego naczyńka wykeż·, czy domysł 
ten na uzaeadnlenie. Kle możne jednak wyłącryć możliwości t t* 
п»щу tu do czynienia г Wyrobem szklanym z 1 poł. XIX w. lub 
ze wcześniejszych atulsol czasów nowożytnych,

Ne tym zakończono badania w Łęgu Piekarskim na etanowl- 
•ku 1. Pozytywnym rezultat«« wszystkich trzech kampanii wykopał lekowych z lat 1975-1977 było precyzyjne ustalenie położe
nie wszystkich grobów kslą&eoych, dotyohczas przypadkowo od
krytych /w latach 1933, 1936 i 1947/ na tym stanowisku, pomnożeni· ich Ilości o grób "A", wyttrzebany, a nl· zauważony 
я r. 1Θ40 /wraz z jego inwentarzem/, dalej pomnożenie inwentarza grobu XII o zabytki, nie wykopane i nie zauważone w r. 1947, odkrycie w bezpośrednim otoczeniu grobu III "tłukowiska" kilkunastu gąeiorów szklanyoh oraz poznanie "tła" zabytkowego tego etanowieka w postaci iładów oeadnictwa z końca neolitu, 
resztek zniszczonego cmentarzyska kultury grobów kloszowych oraz kilku "pospolitszych” płaskich grobów ciałopalnych z okre
su rzymmkiego, Poznano ponadto dokładnie topografię okolic stanowiska 1 w Łęgu Piekarskim wraz z korespondujący» z nim współczesnym mu, znanym stanowiskiem /cmentarzyskiem ciałopalny«/ « Kelężych Młynach po drugieJ/wschodniej/ etronie Warty,

ŁOJEK. gm, Inowrocław patrz
woj*byagoskie neolitStanowisko 1 i 1A

MIASTKOWO łfuzęum OkręgowewoJ . łomżyński« w ŁomiyStanowisko 1

Badania prowadziła mgr Jolanta Deptuła.Finansowało Kuseua Okręgowe w Łomży. Drugi sezon 
badań* Cmentarzysko płaskie, ciałopalne z I w. рое - III w* ne.

Kontynuowano badania w północnej i założono nowe wykopy w południowej części stanowiska. Przebadano 90 m2 odkrywając*
6 Jam, 7 grobów Jamowych, 2 paleniska i 3 współczesne wkopy rabunkowe. Zarysy obiektów występowały na głębokości 0,2 - 
0,3 m.Jsmy o nieokreślonym przeznaczeniu, kolista o średnloy 
0,3 - 0fb m 1 miąższości 0,14*0,3 m zawierały nieliczne, nie- obantkterys tyczna ułamki naczyń oraz ślady węgla drzewnego. 
Odsłonięto Je- w północnej ozęścl, na skraju omentarsyaka.

Jancr grobowe kolista lub owalne średnicy 0,6-1,5 n, w profilu nleckowat·, o miąższości 0,2-0,3 m. Inwentarz grobowy stanowiły spalona kości ludzkie 1 ułamki ręczni· lepionyoh naczyń. Jedyni· grób nr 10 zawierał oprócz ceramiki nóż fcelar- 
ДУ.



Paleniska średnicy 0,6 i 1,2 m zbudowane były z kamieni polnych średniej wielkośol. Z paleniska nr 2 wyekeplorowano du4« fragmenty ręcznie lepionego naczynia, częściowo wtórnie 
przepalonego. Materiał zabytkowy pozwala datować odkryte se- społy na wczesny okrea rzymski.Badania pozwoliły uohwyaićSołnocno-wechodnl i południowy zasięg omentarzyeka. ateriały, zabytki i dokumentaoja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Łomży.

Badania będą kontynuowane.
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MODŁA, gm.Wiśniewo Muzeum Ziemi ZawkrzeóekieJ
woj.oiechanowskle w Mławie
Stanowisko I

Badania prowadził mgr Andrzej Orzymkoweki.finansował WKZ w Cieohanowie,Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskieJ в wczesnego okresu wpływów rzymskich /I - II w. ne/.

FO uchwyceniu granicy południowej cmentarzyska przebadano obszar w kierunku północnym i zachodnim, chcąc uohwyclś 
maksymalny zasięg stanowiska. Przebadano 1075 m2, odkrywając 
64 obiekty, przede wszystkim groby /ponad 90$/, oraz Jamy. Dominowały pochówki ciałopalne/popielnloowe i jamowe/, obsypane stosem. Wystąpiło kilka grobów popielnicowych, ciałopalnych, ozystych. Natrafiono również na trzy pochówki szkieleto
we, w tym dwa dzieci.

V grobach znaleziono głównie ceramikę oraz zapinki /13 z brązu, 4 z żelaza/, w tym wczesne - Almgren, grupa IV, nr 68, paciorki szklane г niebieskiego przeźroczystego szkca, prześllkl gliniane dwufltożkowe/różnych odmian/, noże żelazne, 
szydła żel., frag· ozdób z brązu 1 żel., sprzączki żelazne /óaemkcwate, z rozwidlonym koncern/, osełki, fragment mlecza 
żelaznego i inne.

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi Zawkrzeńsklej w Mławie.
Badania będą kontynuowane.


