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•. Pochówki były orientowane na osi wschód—zachód i południowy 
wschód—północny zachód.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.

MAJDAN GÓRNY, Pracownia Archeologiczna Konser-
pow. Tomaszów watorska P. P. PKZ Oddział w Lu

blinie

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finansował WKZ w 
Lublinie. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno-średniowieczna 
ze śladami osadnictwa nowożytnego.

Prowadzono badania na tzw. „Białej Górze” wykonując 6 wykopów 
sondażowych i wiercenia geologiczne.

W kilku wykopach stwierdzono wystąpienie ceramiki z młodszej fa
zy wczesnego średniowiecza (IX—XII w.) oraz ślady konstrukcji drewnia
nej. W wykopie 3 natrafiono na rumowisko cegieł i kamieni. Z warstwy 
rumowiska wydobyto ceramikę, którą należy datować na XVI—XVIII w.

Badania będą kontynuowane w 1971 roku.

MASŁOWICE, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansowało 
M.Z.W. w Wieluniu. Pierwszy sezon badań. Wczesnośrednio
wieczne cmentarzysko szkieletowe z XI—XII wieku.

Stanowisko znajduje się na niewielkim wzniesieniu po obu stronach 
drogi z Masłowic do Starzenie, obok cmentarza parafialnego. Podczas ko
pania rowów natrafiono na szkielety, o czym powiadomione zostało wy
mienione Muzeum.

Rozpoczęto badania ratownicze i odkryto w sumie 40 grobów szkie
letowych ułożonych w 5 rzędach. Wszystkie zwłoki spoczywały na wznak 
z głowami zwróconymi na północny-wschód. Tylko 1 pochówek prawdo
podobnie kobiecy i bez żadnego wyposażenia, odbiegał od tej zasady. W 
kilkunastu wypadkach stwierdzono ślady trumien. Stwierdzono także zła
mania dolnych kończyn.

W większości wypadków wyposażenie łączyło się z płcią zmarłego. 
W grobach męskich (7) znajdowały się, zwykle przy lewym biodrze, ogni
kowe krzesiwo i nóż, a czasem jeszcze monetka lub małe wiaderko. W gro
bach kobiet (16) znajdowano kabłączki skroniowe, pierścionki i małe że
lazne nożyki. Groby dziecięce zawierały ilościowo mniejsze wyposażenie 
i odznaczały się złym stanem zachowania szkieletów. W kilku grobach w
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nogach zmarłych znajdowały się małe naczyńka, przeważnie częściowo 
zniszczone, w wypadku płytkiego zalegania grobu, w czasie prac niwela
cyjnych. Z tego też względu, trudno jest obecnie ustalić dokładnie głębo
kość jam grobowych. Największym wydarzeniem było znalezienie w gro
bie męskim (długość szkieletu wynosiła 180 cm) obok krzesiwa, nożyka i 
monety z czasów Bolesława Śmiałego kilkuset ziarenek niezindentyfikowa- 
nej rośliny.

Badania będą kontynuowane w następnym roku.

MICHAŁOWO, pow. Brodnica Katedra Archeologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu i Mu
zeum w Grudziądzu

Badania prowadzili: mgr Andrzej Kola, mgr Wiesław Matu- 
szewska-Kola, mgr Ryszard Bogu wolski. Finansowała Kate
dra Archeologii UMK w Toruniu i Muzeum w Grudziądzu. 
Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne.

W związku z badaniami nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem 
Ziemi Michałowskiej, prowadzono prace wykopaliskowe na odkrytej ostat
nio, znanej ze źródeł pisanych, osadzie obronnej w Michałowie. Jest to 
grodzisko o szczątkowo zachowanych śladach wału, położone tuż nad rze
ką Drwęcą. Tegoroczne badania ratownicze podjęto w związku z ujawnie
niem w roku 1969 w skarpie rzeki Drwęcy, konstrukcji drewnianych, ni
szczonych przez erozyjną działalność wody.

Z powodu wysokiego poziomu rzeki cztery wykopy badawcze o roz
miarach 4,5 x 4,5 m usytuowano w odległości około 2 m od brzegu, 
równolegle do jego krawędzi; piąty wykop — w odległości 11 m na połud
nie, na miejscu zniszczonego i zniwelowanego wału grodziska. We wszyst
kich wykopach stwierdzono występowanie zniszczonej, mocno przemiesza
nej warstwy osadniczej zawierającej kości zwierzęce, ceramikę, węgle 
drzewne oraz kilka drobnych przedmiotów żelaznych. Miąższość warstwy 
wahała się od 70 do 110 cm w wykopach przy rzece oraz około 35 cm w 
wykopie V. Nie stwierdzono natomiast w wykopach śladów konstrukcji 
drewnianych. Należy więc przypuszczać, iż ujawnione wcześniej w skar
pie brzegowej układy drewna, stanowiły umocnienia brzegu rzeki. Prze
badanie obiektu było niemożliwe, bowiem w roku bieżącym większa 
część konstrukcji zalegała pod poziomem wody. W świetle dotychczaso
wych badań w Michałowie, wykluczając możliwość zakwalifikowania 
wspomnianych konstrukcji jako umocnień wału grodu, należy sądzić, iż 
pełniły one rolę umocnień brzegu rzeki mającego w tym miejscu cha
rakter portu rzecznego.


