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8tano*l.ko 2 w ll.dano.1. położone jeet nn wysokiej teraeie
raeki Widy około 0.5 ka na południe od wsi* Badano pdłn. wsohodnl

2rajom omentarzyaka. la odolnku 375 m wyekaplorowano 3 kurhany 1 
26 poohówków płaakloho Prawia oała przebtrawi między kurhanami po* 
kryta była swartym brukiem kamiennym, przylegającym bezpośrednio 
do naeypów kurhanowyoh. Pod tym brukiam odkrywano znane Już for
my popielnioowyoh i bespopielnieowyoh poohówkdw oiałopelnyoh# 
Dobrze zachowana konatrukoja Jednego a kurhanów, potwierdza już 
wozaśniajesa wnioski oo do najwozaśniejezej ohronologil i budowy 
znaoanie zdewastowanych tego typu kurhanów, z pochówkami zbioro
wymi. Do nowej formy grobu s okresu rzymskiego zallczyó należy 
kurhan nr 463, gdala odkryto ezozątki pochówku szkieletowego wy
posażonego w oeramlkę 1 nożyk. Naziemną formę tego grobu stanowi
ła kwadratowa obstawa z dużych głazów. Nnętrse wypełnione było 
drobnymi kamieniami, 1 nie tworzyło nasypu stożkowatego. Znaoana 
ozęśó grobów w tym rejonie omentarzyska nla była wyposażona. In
ne wyposażone były głównie w oeramlkę 1 nieliczne metale, których 
śeetawy podtrzymują tezę o kobleoym ohąrakterse grobów. Do oleka* 
wyoh zabytków należą nowe formy bransolet brązowych. Chronologia 
cmentarzyska nla ulega prayjętym wcześniej ramom czasowym 1 mieś- 
ol alę w określa póśnolateńaklm 1 rzymskim.

NCfNB MIA8T0, pcw. Hawa Mazowiecka Państwowa Muzeum Aroheologiozne
w Waresawla

Badania prowadziła dr Terasa Liana prąy współudziale dr 
Teresy Dąbrowskiej. Pinaneowało PMA w Warszawie.
Pierwsay seeon badań. Cmentarzyeko z końoa okresu 
póśnolateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzym- 
akł^h /kultura przeeoraka/.
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Stanowisko połotone jsst na zarośniętej laaaa wydala przy 
szosie Iowa Miasto - Końskie; Stanowisko jest anlszozone praaa 
okopy 1 bunkry a ozaeów wojny• a także praaa amatorskie postuki
wania w lataob międzywojennych.

Praoa wykopaliskowa prowadzona w dn. 5.TIII - 17.Tlił 1968 r. 
■lały na cela roapoananle zasięgu caentarsyska. W toku badali od
kryto 25 grobów ciałopalnych, w większej ozęóol jamowych, podob
nie jak nieliczna groby popielnicowa, obaypanych reaetkaal atoan* 
la wyróżniania zasługuje gr 15-b. Był to grób jaaowy, męski /na 
podatawia wyposaśenla/. Oprócz broni zawierał niezbyt lioana frag-, 
■anty przepalonyob kości oraz kilka małyoh fragmentów oeramlki. 
Wokół umba wbitego koloem w złamię były ułożona pozostała prstd- 
mioty ielasnei nóż, nożyoe, lmaos, grot oaaoaapui natomiast grot 
dslrytu był ukoónle wbity w siemię. Ogólnie nalały stwierdzić, ia 
zarówno wyposażenie jak 1 formy grobów były typowa dla omantarsysk 
kultury prsaworskiaj tego okrasu.

Tegoroosne badania poawollły na atwlardsanla, is atanowlsko 
jaet w tak dużym stopniu anissosone, Se nie nadaje się do dalasyeh 
badań.

08STH0, pow. Odra patrs okras neolitu

PAJBW0-8ZWB1I0S 
pow, Cleohanów

Zakład Badań Polskiego Srednio- 
wieosa Uniwersytetu Warszawskie
go 1 Politechniki Warsssweklej

Badania prowadziła dr Bolesława Ohomentoweks. finan
sował WKZ w Warssawle. Brugl aason badań, Omsntsrsysko


