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cy domkowej, stylistycznie nie odbiegającej od okazu ubiegłoroczne
go. W strefie południowej /HaD/ natrafiono na 2 silnie zniszczone 
groby, 3 kręgi kamienne, 1 palenisko oraz 4 jamy. Usytuowanie gro
bów potwierdziło wcześniejsze spostrzeżenia o rozplanowaniu tej 
partii cmentarzyska. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie 3 krę
gów /największy o średnicy 2,6  m/ zbudowanych ze średniej w ielkoś
ci otoczaków. W oparciu o dotychczasowe wyniki prac można przy
jąć, że w omawianej strefie cmentarzyska funkcjonowało skupisko 
obiektów /stosy ciałopalne, kręgi, paleniska/ - swoiste "centrum" 
obrzędowo-kultowe, wykorzystywane dla potrzeb całej nekropoli.

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum 
Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej P P  PKZ O/Gdańsk.

Badania będą kontynuowane,

SIEMIĄTKOWO KOZIEBRODZKIE Ciechanowskie Towarzystwo
woj. ciechanowskie Naukowe
Stanowisko 1 w Ciechanowie

Badania prowadził mgr Andrzej Gindrych przy
współudziale mgr Danuty Cwetsch. Finansował 
WKZ w Ciechanowie. T rzec i sezon badawczy. 
Cmentarzysko płaskie z okresu halsztacko-la
teńskiego oraz okresu wpływów rzymskich.

Badano domniemane centrum cmentarzyska i starano się uchwy
cić jego zasięg. Zbadano powierzchnię 284 m2.

W wykopie XI odkryto cztery groby jamowe, które w swojej za
wartości w zasadzie niczym się nie różniły, Szaro-żółty piasek prze
mieszany był ze spalenizną oraz drobnymi, przepalonymi kośćmi ludz
kimi. Czasami występowały fragmenty ceramiki oraz pojedyncze ka
mienie. W jednym przypadku znaleziono fragment stopionej ozdoby 
brązowej. Odsłonięto również część grobów popielnicowych, w których 
część naczyń było wtórnie przepalonych w ogniu. Siady spalenizny 
oraz kości występowały również na zewnątrz naczyń. W jednym z gro
bów znaleziono klamrę żelazną do pasa charakterystyczną dla fazy 
B2~Cj okresu rzymskiego. Przedstawione zespoły grobowe uzupełnia
ły trzy, niewielkich rozm iarów paleniska.

Wykop XIa dostarczył cztery groby wyposażone w naczynia. Byty 
to urna, garnek oraz dwie m isy. Wystąpiły również dwa groby jamo
we i  palenisko, których układ był analogiczny.

W wykopie XIV odsłonięto osiem grobów jamowych, cztery pa
leniska oraz trzy groby wyposażone w naczynia. Prezentowały się 
one analogicznie. Poza obiektami znaleziono dwie fibule brązowe, 
których chronologia zbliżona jest do cytowanej sprzączki.

Zasięgu cmentarzyska nie udało się uchwycić.
Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie.
Badania będą kontynuowane.


