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Kontynuowano prace nad określeniem zasięgu cmentarza oraz badano2jego centralną część. Prace objęły po
wierzchnię 62,5 m . Odkryto dalszych 12 grobów znajdujących 
się pod warstwą ciałopalenia. Nie znaleziono w tym sezonie 
grobów ciałopalnych. Odkryto trzy pochówki niemowląt, dwa 
dzieci, a pozostałe osobników dorosłych. VI jednym wypadku 
grób miał strukturę pionową - zawierał trzy ułożone nad 
sobą pochówki, w innym dwa szkielety spoczywały obok sie
bie. W dwóch grobach znaleziono kompletne trzy szkielety, 
w trzech - szkielety bez czaszki i ramion, w pozostałych 
ich układ był silnie odkształcony. Я grobie nr 51 w rozpo- 
łowioną czaszkę dziecka wstawiono naczynie.

Na uwagę zasługują dwa zespoły grobowe: nr 50 - 
zawierający kolię ze szczególnie dużych wisiorów bursztyno
wych, grzebień, zapinkę brązową i sprzączkę oraz grób nr 56 
dziecka z naszyjnikiem z paciorków bursztynowych, fajanso
wych, szklanych, fajansowo-szklanych i mozaikowych oraz 
wisiorków bursztynowych. W kolię wkomponowany był amulet 
ze złamanego pierścionka kościanego. Przy lewej skroni zna
leziono brązową igłę, przy prawej takąż zatyczkę do przę
dzy. Ha obojczykach leżały dwie fibule w kształcie ptaków 
/typologicznie najbliższe VII А/. Wzdłuż lewej nogi usta
wiono cztery naczynia. Zestaw uzupełniał leżący na kościach 
miednicy grzebień rogowy. Grób był znaczony stelą ,

V/ centralnej prawdopodobnie części cmentarzyska ■ 
zlokalizowano prostokątny obiekt o konstrukcji słupowej - 
roboczo interpretowany jako świątynia cmentarza. Interesu
jący jest brak w jej obrębie warstwy spalonych kości.

Badania będą kontynuowane.
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
V/ Mławie
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Badania prowadził mgr Andrzej 
Grzymkowoki. Finansował WKZ w Cie
chanowie. Siódmy sezon badań. 
Cmentarzysko birytualne: ciałopal
ne i szkieletowe, z wyraźną domi
nacją pochówków ciałopalnych.Okres rzymski, I-IV w., z przewa
gą grobów wczesnych. Kultura prze- 
worska oraz elementy kultury wiel- 
bar3kiej.

Prace kontynuowano w części północnej i wschodniej 
cmentarzyska. Uchwycono jego granicę południowo-wschódnią2 
i północno-zachodnią. Zbadano teren o powierzchni 1.500 m , 
odkrywając 57 obiektów. Były to przede wszystkim groby cia
łopalne: jamowe i p.opie lnico we, obsypane stosem i czyste.  ̂
Stwierdzono obecność kilkanaście jam, usytuowanych w najbliż
szym Sąsiedztwie grobów. Zarejestrowano jedno palenisko.
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Część grobów była zniszczona lub uszkodzona przez okopy z 
pierwszej wojny światowej oraz intensywną orkę. Znaczna 
ilośó zabytków znalezionych poza obiektami, jak zapinki, 
szpile, noże, potwierdza znaczny stopień zniszczenia sta
nowiska.

Do najciekawszych odkryć tego roku należy zali
czyć grćb nr 53/02, birytualny, podwójny, zawierający po
chówek kobiety ciałopalny i dziecka - szkieletowy, usytuo
wane w Jednej jamie grobowej. Przy pochówku dziecka znale
ziono paciorki i wisiorki z bursztynu. Grób posiadał częś
ciową obstawę kamienną. Należy do grupy najmłodszych po
chówków późnorzymskich na badanym obiekcie.

Innym ciekawym pochówkiem ciałopalnym, późnorzym- 
skim był grób nr 18/82 zawierający: naszyjnik z brązu, z 
czworokątnego drutu, aplikację z wypukłej blachy brązowej, 
z dziurkami, w kształcie dużego, asymetrycznie ustawionego 
listka koniczyny /?/; dwa srebrne pierścionki /?/, frag
menty grzebienia zdobionego kółeczkami, fragment ozdoby - 
zawieszki /?/ z nâsy szklanej, w kształcie bransolety /?/, 
sprzeczkę owalną''z brązu oraz Asymetrycznie dwustożkowaty 
przęślik gliniany.

Inną niezmiernie interesującą grupę stanowią gro
by wczesnorzymskie, dzielące się na dwie podgrupy: bardzo 
wczesną /7 grobów/, datowaną wstępnie na fazy: Α,,/Β. i B. 
oraz wczesną /9 grobów/, datowaną wstępnie na fazy B2 
i Bo/С.. Obie podgrupy były ciekawie i bogato wyposażone 
w zestawy brązów, jak zapinki: wczesne i późne oczkowąte, 
trąbkowate, bransolety, szpile, a także w przedmioty z że
laza: zapinki, bransolety, sprzączki. W dwóch grobach wy
stąpiły ostrogi żelazne a w kolejnym zminiaturyzowane na
rzędzia żelazne.

Wczesnorzymskie groby odkryte na tym stanowisku 
wyraźnie nawiązują do podobnych znalezisk z tego okresu na 
Kujawach i Wyżynie Łódzkiej.

Materiały wraz z dokumentacją znajdują się w Mu
zeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Pracè będą kontynuowane.
NADKOLE, gm.Łochów Państwowe Muzeum
woj.siedleckie Archeologiczne w Warszawie
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Badania prowadził mgr Jacek'Andrze- 
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