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srebrną klamerkę esowatą typu В i zloty wisiorek kulisty oraz 2 srebrne bransolety 
żmijowate. Przy metalach zachowały się fragm. tkanin wełnianych, natomiast przy igle na 
czaszce resztki tkanin i włosów.

Kurhan nr 33 kryl 2 pochówki szkieletowe z fazy B2/C1. Z grobu usytuowanego w cen
trum (nr 1) pochodzą m.in. zapinki z brązu: AV 124 огаг AV 96 z resztkami srebrnych zło
conych folii i srebrna klamerka esowata typu B, natomiast z grobu n r 2, usytuowanego na 
południowo-zachodnim skrąju kurhanu, m.in. kolia z 69 paciorków bursztynowych 
i szklanych, w tym 2 ze złotą wkładką. Pod warstwą humusu pierwotnego kurhanu odkry
to ponadto starsze od cmentarzyska kultury wielbarskiej 2 prostokątne paleniska, z któ
rych jedno naruszone było przez wkop grobu nr 2.

Materiały znąjdiyą się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.
Badania będą kontynuowane.

O blin , s t. 5 Państwowe Muzeum Archeologiczne
gm. M aciejow ice, woj. siedlec- w Warszawie
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Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudziale mgr.
Z. Nowakowskiego. Finansowane przez Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Szósty sezon badań. Cmentarzy
sko kultury przeworskiej z młodszego okresu przed rzymski ego 
i z okresu wpływów rzymskich,

o ( ,
Przebadano 650 m , odkrywając 61 grobów ciałopalnych, w tym 35 popielnicowych 

i 26 jamowych.
Najwcześniej datowanym znaleziskiem jest zapinka żelazna odmiany B, zapinka mi- 

seczkowata i żelazna, klamra okrągła z guzkiem wysuniętym na trzpieniu. Z fazy A3 
pochodzą zapinki odmiany M, a z fazy Bi br, zapinka A 53 i żelazna trąbkowata odmiany 1 
wg T, Liany. Nąjliczniej reprezentowana jest faza Вг, z której pochodzą zapinki oczkowate 
serii pruskiej, sprzączki półkoliste i z rozwidlonym kolcem, a z broni — groty i umba typu 
7a i 7b oraz groty strzał i grot z trzema zadziorami, analogiczny do znalezionego w 1987 r. 
Znaleziono również fragm. okuć ażurowych pochwy miecza.

Nąjpóźniej datowane są 2 zapinki brązowe pochodne od silnie profilowanych. Nąjcie- 
kawszym znaleziskiem jest brązowa zapinka zdobiona emalią, importowana zapewne 
z Galii lub Nadrenii, typ 1.32 wg Exnera.

W sezonie 1991 prowadzono prace w części cmentarzyska położonej wyżej i bardziej 
narażonej na zniszczenie podczas orki. Duża liczba grobów zachowana jest tylko w postaci 
spągu jamy.

Założono 2 wykopy sondażowe na sąsiednim polu w odległości 15 i 45 m od północnej 
krawędzi tegorocznych wykopów. Oba sondaże dł. 12 m nie wykazały śladów kulturowych, 
co pozwala na sugestię odnośnie do przypuszczalnego skraju cmentarzyska.
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Badania prowadzili mgr mgr Anna Bitner-Wróblewska, Jerzy Brzo
zowski oraz Małgorzata Karczewska i Maciej Karczewski, przy współ
pracy mgr. Jerzego Siemaszki. Finansowane przez Konserwatora


