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picia oraz 1 dwustożkowy przęślik gliniany.

Na głębokości około 2 - 2 ,3  m znaleziono resztę bruku kamiennego 
nakrywającego ongiś komorę grobową, a pod nim - na głębokości około 
2 ,4  m resztę podłogi tej komory, złożonej z 13bierwion/okrąglaków/ dę
bowych grubości około 15 cm, której wymiary wynosiły ongiś około 2 x 
2 ,3  m. Pod zwałem pozostawionych na miejscu kamieni, których pierwot
ną ilość oszacowano na podstawie opowiadań miejscowej ludności na około 
4 m3, a na resztkach podłogi wspomnianej komory grobowej znaleziono 
zgruchotane szczątki dwóch płaskodennych toczonych czarek srebrnych, 
zdobionych pod nieco zgrubiałym brzegiem wysztancowanym wzorem geo
metrycznym. Przy jednej czarce znaleziono z 2 odlutowane uchwyty, zdo
bione głową brodatego mężczyzny i ptasimi głowami. W szparze, między 
belkami podłogi znaleziono piątą, namniejszą fibulę, silnie profilowaną, 
z trąbkowato rozszerzającym  się kabłąkiem z podwójnymi grzebykami na 
środku kabłąka i przy jego końcu /przy nóżce/, z flligranulacją srebrną 
na każdym grzebyku /zbliżona do typu Almgren, grupa IV, nr 75/.

Nie ulega wątpliwości, że całość materiału zabytkowego pochodzi 
z jednego grobu książęcego, najdawniej przypadkowo odkrytego. Był to 
grób z komorą drewnianą, kryjącą w sobie szkielety mężczyzny i kobie
ty. Nazwano go grobem "A ", z uwagi na to, że groby książęce, odkryte 
tu później /w latach 1933, 1936, 1974/ otrzymały numery 1-111. Grób k s ią 
żęcy "A" przypada na podokres B2 według systemu H .J .E g g e rsa . Cerami
ka ręcznie lepiona, miejscowego wyrobu, wchodząca w skład inwentarza 
tego grobu, należy stylistycznie do grupy przeworskiej.

Odkrycie w r.1976 powiększa ilość członków "dynastii łężańskiej" 
o 2 dałsze osoby / zapewne księcia i jego żonę/ pochowane równocześnie.

Natrafiono także na nieliczne ułamki naczyń kultury ceramiki sznu
rowej /poziome odciski sznura poniżej zgrubiałego brzef&u/, które wypada 
datować nie tyle na koniec neolitu, co na początek epoki brązu.

Badania będą kontynuowane.
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Ekspedycja Kujawska

Badania prowadził dr Andrzej Kośko. Finansował WKZ 
w Bydgoszczy. Drugi sezon badań. Osada kultury p rze
worskiej 11-111 w. Siady osadnictwa kultury pucharów
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lejkowatych, kultury amfor kulistych i łużyckiej, grób 
kultury lwleńsklej.

Badania prowadzono w ramach prac zabezpieczających, zapo
czątkowanych w roku 1975. Eksplorowano obiekty w obrębie piaśnicy. 
Równolegle prowadzono rozpoznanie w niezniszczonej części stanow is
ka. Efektem prac jest rozpoznanie charakteru osadnictwa kultury p rze
worskiej, uzyskanie materiałów kultury pucharów lejkowatych, kultury 
amfor kulistych, kultury łużyckiej oraz zlokalizowanie jednego grobu 
kultury Iwleńskiej. Łącznie zarejestrowano 43 obiekty, z których więk
szość  reprezentuje kulturę przeworską. Nowym elementem w stosunku 
do stanu badań z roku ubiegłego jest uchwycenie wschodniego krańca 
osiedla oraz wstępne rozpoznanie najmłodszej fazy osady /111 w .n .e . / .  
Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych reprezentuje najmłodszą jej 
fazę rozwoju /V / . Osady kultury amfor kulistych z fazy "sznurowej" 
i łużyckiej z okresu Hallstatt C są  tymczasowo słabo rozpoznane tńanl- 
graficznie. Grób iwieński wnosi natomiast nówe dane do analizy zależ
ności ludności danej kultury z populacjami kultury amfor kulistych.

MANA3TERZ, gm.Wiązowica patrz
woj. przemyskie epoka brązu
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MIASTKOWO patrz
woj.łomżyńskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 1

MODŁA, gm.Wiśniewo Muzeum Ziemi Zawkrzeń-
woj. ciechanowskie skiej w Mławie

Badania prowadził mgr Andrzej Grzymkowski. Finan
sował WKZ w Ciechanowie. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów 
rzymskich /1-11 w .n .e ./ .

Stanowisko leży na południowym zboczu i kulminacji wzgórza, w 
pobliżu niewielkiego strumyka.


