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wej, m iędzy btopami a dużym kamieniem odkryto mały kamień z wy
rytym na nim szkicem topograficznym przedstawiającym usytowanie 
cmentarzyska i  osady oraz rzeczki w stosunku do głównych kierunków 
świata: północ-południe, wraz ze strzałką po tej lin ii. Jest to naj
młodszy pochówek na tym stanowisku, datowany wstępnie na n i wiek.

Wszystkie materiały wraz z dokumentacją znajdują się 
w Muzeum Ziem i Zawkrzeńskiej w Mławie,

Badania będą kontynuowane,

NADKOLE, gm, Łochów Państwowe Muzeum
woj, siedleckie Archeologiczne
Stanowisko 1 w Warszawie

Badania prowadziła mgr Anna Urbańska, 
przy współudziale dr Teresy Dąbrowskiej, 
T rzec i sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wielbarskiej z późnego okresu rzymskiego:

Kontynuowano prace badawcze, przekopując 3, 75 ara i odsła
niając 9 ciałopalnych grobów jamowych. Uchwycono zasięg cmentarzy
ska po północnej stronie drogi Nadkole-Gwizdały. W wykopach sonda
żowych po południowej stronie drogi odkryto 3 groby wskazujące, że 
cmentarzysko sięga także na zalesioną część przeciętego drogą wznie
sienia. Pewna ilość grobów musiała więc zostać zniszczona w czasie 
budowy drogi,

W dwóch zespołach odkryte zostały fragmenty pucharków szkla
nych, Jeden z nich, który udało się całkowicie zrekonstruować, należy 
do typu E. 192, datowanego na podokres C j,

Odkryte w grobach pozostałe zabytki brązowe /fragmenty fibul, 
sprzączek, ig ły  i  kolec oBtrogi/, kościane /fragmenty grzebieni/ i szkla
ne /przetopione paciorki lub naczynia/, jak również formy ceramiki po
tw ierdzają dotychczasowe spostrzeżenia o wczesnym datowaniu cmenta
rzyska.

Ponadto odkryto drugi grób ciałopalny kultury łużyckiej /pierw
szy pochodzi z badań 1978 roku/.

Badania będą kontynuowane.

NOWY TARG, gm. Stary Targ Muzeum Zamkowe
woj, elbląskie w Malborku
Stanowisko 6

Badania prowadziły mgr Ewa Kazim ierczak 
i mgr Ewelina Wichrowska /autorska spra
wozdania/, Finansował WKZ w Elblągu,
Szósty sezon badań,' Cmentarzysko ciałopalno- 
szkieletowe użytkowane od końca epoki brązu 
do V w, n, e.


