Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa
Niedanowo, pow. Nidzica.
Stanowisko 2
Informator Archeologiczny : badania 2, 146-147
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146
by popielnioowe czyste 1 jamowe s kośćmi bez domieszki etosu.
Wyposażenie grobów Jest dość ubogie 1 ogranicza slą do saplnek konstrukojl środkowo- 1 póśnolateńsklejt klamer jedno- dwu-i
trójesionowych a żelazat klamry trćjesionoweJ s brązu oras esplll
brąsowej z główką ekrsydlatą.
Omentarsyeko pochodsl s woseenej 1 środkowej fasy okresu póśnolateńsklego 1 należy do kultury jastorfsklej. Zwraoa uwagą s jed
nej strony - brak poohówków s okresu środkowolateńsklego» nagminnie
wystąpująoyoh na tego typu cmentarzyskach, - s drugiej saś - powtarsająoy slą na omentarsyskach kultury jastorfskiej sanlk loh w fa
sie środkowej okresu póinolateńsklego. Dotychosas wyjątek.w tej re
gule stanowi jedynie cmentarzysko w Lubiessewle /por.sprawo«danie/.

LUBISBZEWO, pow. Gryfice '

patrs okres wpływów rsymskloh

ŁIŹKOWICB, pow. Boohnia

patrs okres wpływów rsymskloh

MA8ZK0WI0W, pow. Nowy 8ącs

patrs okres halsstaekl

HIBDANOWO, pow. Nldsloa

Muzeum Mazurskie - Olsstyn

Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Włodzimiera Slemllńska-Odojowa.
Finansowało Muzeum Mazurskie. Dziesiąty seson badań.
Ctatentarzy sko z okresu póśnolateńsklsgo i wpływów rzym
skich*
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8tano*l.ko 2 w ll.dano.1. położone jeet nn wysokiej teraeie
raeki Widy około 0.5 ka na południe od wsi* Badano pdłn. wsohodnl
2
rajom omentarzyaka. la odolnku 375 m wyekaplorowano 3 kurhany 1
26 poohówków płaakloho Prawia oała przeb trawi między kurhanami po*
kryta była swartym brukiem kamiennym, przylegającym bezpośrednio
do naeypów kurhanowyoh. Pod tym brukiam odkrywano znane Już for
my popielnioowyoh i bespopielnieowyoh poohówkdw oiałopelnyoh#
Dobrze zachowana konatrukoja Jednego a kurhanów, potwierdza już
wozaśniajesa wnioski oo do najwozaśniejezej ohronologil i budowy
znaoanie zdewastowanych tego typu kurhanów, z pochówkami zbioro
wymi. Do nowej formy grobu s okresu rzymskiego zallczyó należy
kurhan nr 463, gdala odkryto ezozątki pochówku szkieletowego wy
posażonego w oeramlkę 1 nożyk. Naziemną formę tego grobu stanowi
ła kwadratowa obstawa z dużych głazów. Nnętrse wypełnione było
drobnymi kamieniami, 1 nie tworzyło nasypu stożkowatego. Znaoana
ozęśó grobów w tym rejonie omentarzyska nla była wyposażona. In
ne wyposażone były głównie w oeramlkę 1 nieliczne metale, których
śeetawy podtrzymują tezę o kobleoym ohąrakterse grobów. Do oleka*
wyoh zabytków należą nowe formy bransolet brązowych. Chronologia
cmentarzyska nla ulega prayjętym wcześniej ramom czasowym 1 mieśol alę w określa póśnolateńaklm 1 rzymskim.

NCfNB MIA8T0, pcw. Hawa Mazowiecka

Państwowa Muzeum Aroheologiozne
w Waresawla

Badania prowadziła dr Terasa Liana prąy współudziale dr
Teresy Dąbrowskiej. Pinaneowało PMA w Warszawie.
Pierwsay seeon badań. Cmentarzyeko z końoa okresu
póśnolateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymakł^h /kultura przeeoraka/.

