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skłon południowy natomiast jest łagodny. Zarówno od strony 
wschodniej, jak i zachodniej wzniesienia otaczają głębokie 
Jary.

Badania miały charakter sondażowy. Wykopy zostały 
założone na kulminacji wzgórza. Przebadano obszar o po
wierzchni 137,5 , odsłaniając kilka obiektów. Na uwagę
zasługuje obiekt nr 1. Prawdopodobnie stanowi on pozosta
łość budynku mieszkalnego, być może półziemianki. Na calcu 
widoczny był jako intensywnie czarny zarys o kształcie 
owalnym i wymiarach 2,5 x 4,3 m. Miał miąższość ok. 50 cm. 
Obiekt ten zorientowany był wzdłuż osi NW-S£. W trakcie 
jego eksploracji wystąpiły liczne kamienie, jednak rozpro
szone i na różnych poziomach, nie tworząc określonej kon
strukcji. W części północnej obiektu zaobserwowano szcze
gólnie dużo śladów węgli drzewnych. Materiał ceramiczny z 
obiektu nr 1, a także z całej przebadanej części stanowi
ska nawiązuje do form typu Frudziszki. Są to naczynia ręcz
nie lepione, z domieszką różowego tłucznia kamiennego, o 
powierzchni chropowaconej bądź wygładzanej. Występuje zdo
bienie ornamentem paznokciowym na największej wydętości 
brzuśca albo pasmowo na całej bądź części powierzchni na
czynia. Osada może być datowana na okres wędrówek ludów.

Badania będą kontynuowane.
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Kontynuowano prace nad określeniem zasięgu cmentarza oraz badano2jego centralną część. Prace objęły po
wierzchnię 62,5 m . Odkryto dalszych 12 grobów znajdujących 
się pod warstwą ciałopalenia. Nie znaleziono w tym sezonie 
grobów ciałopalnych. Odkryto trzy pochówki niemowląt, dwa 
dzieci, a pozostałe osobników dorosłych. VI jednym wypadku 
grób miał strukturę pionową - zawierał trzy ułożone nad 
sobą pochówki, w innym dwa szkielety spoczywały obok sie
bie. W dwóch grobach znaleziono kompletne trzy szkielety, 
w trzech - szkielety bez czaszki i ramion, w pozostałych 
ich układ był silnie odkształcony. Я grobie nr 51 w rozpo- 
łowioną czaszkę dziecka wstawiono naczynie.

Na uwagę zasługują dwa zespoły grobowe: nr 50 - 
zawierający kolię ze szczególnie dużych wisiorów bursztyno
wych, grzebień, zapinkę brązową i sprzączkę oraz grób nr 56 
dziecka z naszyjnikiem z paciorków bursztynowych, fajanso
wych, szklanych, fajansowo-szklanych i mozaikowych oraz 
wisiorków bursztynowych. W kolię wkomponowany był amulet 
ze złamanego pierścionka kościanego. Przy lewej skroni zna
leziono brązową igłę, przy prawej takąż zatyczkę do przę
dzy. Ha obojczykach leżały dwie fibule w kształcie ptaków 
/typologicznie najbliższe VII А/. Wzdłuż lewej nogi usta
wiono cztery naczynia. Zestaw uzupełniał leżący na kościach 
miednicy grzebień rogowy. Grób był znaczony stelą ,

V/ centralnej prawdopodobnie części cmentarzyska ■ 
zlokalizowano prostokątny obiekt o konstrukcji słupowej - 
roboczo interpretowany jako świątynia cmentarza. Interesu
jący jest brak w jej obrębie warstwy spalonych kości.

Badania będą kontynuowane.
Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
V/ Mławie

1Ć3

Badania prowadził mgr Andrzej 
Grzymkowoki. Finansował WKZ w Cie
chanowie. Siódmy sezon badań. 
Cmentarzysko birytualne: ciałopal
ne i szkieletowe, z wyraźną domi
nacją pochówków ciałopalnych.Okres rzymski, I-IV w., z przewa
gą grobów wczesnych. Kultura prze- 
worska oraz elementy kultury wiel- 
bar3kiej.

Prace kontynuowano w części północnej i wschodniej 
cmentarzyska. Uchwycono jego granicę południowo-wschódnią2 
i północno-zachodnią. Zbadano teren o powierzchni 1.500 m , 
odkrywając 57 obiektów. Były to przede wszystkim groby cia
łopalne: jamowe i p.opie lnico we, obsypane stosem i czyste.  ̂
Stwierdzono obecność kilkanaście jam, usytuowanych w najbliż
szym Sąsiedztwie grobów. Zarejestrowano jedno palenisko.
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