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usytuowanych na niewielkiej głębokości /do 0t5 m/» o charakterze eróżnicowanym, przeważnie aktywnych magnetycznie /00 praw
dopodobnie związane Jeet z przepaleniem/·

V miejscach zagęszczeń obiektów wykrytych szukaczem, przeprowadzono badania uzupełniająoe aparaturą elektrooporową· Zarejestrowano szereg atref z elementami wysokooporowymi, których identyfikaoja możliwa będzie po przeprowadzeniu prao wykopali
skowych.

KAMIEŃCZYK, gm, Wyszków Państwowa ltuzsum Aroheolo-woj»ostrołęckie glosne w Warszawie

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska i mgr Anna Urbańska oraz mgr Daniel Artymowski* Pi- nansowało РИА. Czwarty aazon badań. Cmentarzy
sko kultury przeworskiej z późnej przadrzym- 
skiej epoki żelaza i z wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Badania koncentrowały alf na południowo-wsohodnlm 1 wschodnim skraju cmentarzyska, gdzie osiągnięto granioe oblektu,prze
kopu Jąc 8 arów i odsłaniając 31 grobów ciałopalnych, Jamowych 
i popisIsloowych /ogółem odkryto 222 groby /.

Przeważały pochówki z podokresu B2. V Jednym z grobów odkryto zapinkę z trzema grzebykami /Л 96/, najpóźniejszy Jak dotąd zabytek, pochodzący Jut z podokresu B2/C1. drób położony był na południowo-wschodnim skraju cmentarzyska. Oprócz grobów г podokresu B2 odkryto trzy pochówki z II i III fasy późnej preedrzymskiej epoki żelaza. W Jednym z nich znaleziono, obok fibul odmiany U, zdobioną żelazną bransoletę.
Wśród zabytków rzadko spotykanych wymienió nale ży żelazny półkosek znaleziony w grobie kobiecym z podokresu В2/01 oraz grób z podokresu B2 w którym obok zestawu broni /urabo, imaćz 

groty/ wystąpiła brązowa zapinka kapturkowata typu A 39·
Analiza rozplanowania grobów pozwala sądzló, że przebadano ponad połowę obiektu. Dalsze badania prowadzone będą w części zachodniej, gdzie najpewniej znajduje się skupisko grobów z późnej przearzymskiej epoki żelaza. Datowanie przebadanej ozęśol cmentarzyska ulega niewielkim korekturom, górną grani

cę Jego użytkowania wyznaczyć trzeba na podokres B2/C1, podczas gdy dotychozaa ustalano Ją na podstawie fibul A 39 na podokres B2.
Materiały znajdują się w MA·
Badania będą kontynuowane·


