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свпф Ш  vcM in l«Jei4  f  П fasy oram skorupy naczyń ręczni« lepionych o powierz*- 
cfaoi siln ie chropowaoonęj a gruboziarnistej gliny .Są ona wtrętami s warstwy П 
starszej nU wczesnośredniowieczna, prawie cełkowidLe zniszczonej. Skorupy te 
eą mało diaraktsry styczne, co utrudnia datowanie,

Z ostatniej Лащу okresu wczesnośredoŁowlecznego pochodzą cztery Jemy ze 
zniszczonym i pelenlakami kamiennym i. Je<kia z nich najciekawsza jast dwufazowa.
W Jaj części górnej występuje ceramika s końca okresu wczesnośredniowiecznego, 
w dolnej - wśród prmepslonych kamieni i  popiołu - ceramika в П fazy. Oprócz 
wyśej wymisnionych ohisktów wystąpiły jasscse trzy Jamy wcseanośretkiiowlecsn* 
w snacanej cmęści zniszczone przez orkę oraz dwie jamy z okresów starszyck^ 
я niMŁgttw materiałem  ceramicznym.Jedką z nich zniszczył częściowo obiekt w cses- 
nosre<kiowieczsy.Wa<ftug wstępnej chronologii Jemy te mogą pochodzić z końce 
okresu halsztackiego i  początku okresu la t^ sld sgo  / ? / .  Poza ceramiką znalesiooo 
Jaezcse dwa prawi# kompletna szkielety zw ierzęce. Ponadto kabłącsek skroniowy 
aeowaty , osełkę kamienny nożyki żelazny przedmiot ołowiany/ być m oie odważnik 7 / ,  
podkówkę do buta i  nieokreślone bliśej przedmioty śelasne.

Z racji intensywnego niszczenia powyśeaago stanowiska przewiduje się  
prowadzenie dalezych prac wykopał lakowych .

MASŁOWICE, pow.Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek.
Finansował WKZ w Łodzi. T rzeci seson badań.
Cmentarzysko szkieletow e, typu rzędowego 
z Х1-ХП wieku.

Ofdtay układ grobów oraz wyniki tegorocznych badań wskazują, te  mośemy 
Już mówić z dużym prawdopodobieństwem o całkowitym przebadaniu stanowiska. 
Jakkolwiek należy jasscse sprawdzić jego północno-wschodnią granicę.

Na badanym Cmentarzysku odkryto 85 grobów szkieletowych tworzących pięć 
zassikiicsych rzędów.Wydaje a lfe ie  ogólna liczba grobów była pierwotnie nieco 
w iększe, getyt od strony południowej przylega do niego pieśni ca eksploatowana w 
okresie międzywojennym.

W szystkie odkryte groby rozrzucone byty na stosunkowo niewielkiej przeetrze- 
ni o wymiarach około 20 ж 35 m co powodowało znaczne zagęszczenie pochówków.

Zmarłych grzebano w dość regularaycl^ prostokątnych Jamach grobowych orien
towanych po lin ii W -Z, z niewielkimi odchyleniami na Pn- lub Pd. Tylko dwa 
groby położone na skraju po stronie północno-wacho<kxiej cmentarzyska miały 
orientację zbliżoną do lin ii P n .-P d .

-  202 -



W taj właśnie części można zaobserwować bardziej nieregularny układ Jam 
grobowych« Nieco większej były ich wymiary w atoaankn do pozostełych«Orien- 
tacja samych szkieletów , niezależnie od p łd  zmarłych była mieszana« W c s fś d  
połuAilowej grzebania zmarłych z Rowami akiarowanymi na zachód było prawie 
zasadą, W kilkunastu jamach grobowych 'stwierdzono wokół szkieletów reastkl 
drewnianej obstawy z desek« Ponadto ,  we wsaystkich Jamach występowały  
węgielki drzewne lub kawałki przepalonych bierwion, a bardzo często takie po kilka 
drobnych ułamków naczyń kultury hłiyckiej«

Na przebadanym obszarze nie stwierdzono Śladów palenisk« Szkielety, zacho
wane przeważnie w bardzo złym stanie, zalegały na £ębokości od 30 do 95 cm«
Na podstawie wyposażenia grobowego wyróżniono 23 pochówki kobie^ 20 pocnów- 
ków mężczyzd oraz 17 pochówków dzieci« Wyposażenie zmarłych nie odbiega w 
zasadzie od wyposażenia spotykanego na innych cmentarzyskach z tego czasu w 
Polsce« Najpopularniejszym «lamentem wyposażenia były nóże 1 kafrłączhl skro
niowe« Ponadto znaleziono między innymi* 19 naczyń glinianych, 10 krzesiw , 0 monet 
1 okucia 3 wiaderek. Zastanawiającym Jśst niemal zupełny brak m ilitariów. Tylko 
w ijecfciym grobie znaleziono przy lewym ramieniu dugi 1 smukły grot

Szczegółowe ópracowanie materiałów pochodzących z cmentarzyska w Masło
wicach, pow, Wieluń winno się  ukazać już w przyszłym  roku,

MĘPRZYCB, pow. Grudziądz Katedra Archeologii
Stanowisko 1 Uni wersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu oraz Muzeum 
w Grudziądzu

Badania prowadzili mgr Andrzej Kola 
i  mgr Ryszard Boguwolskl« Finansowała 
Katedra Archeologii UMK w Toruniu«
Pierwszy sezon badań. Grodzi sto  wczesno 
śremdowieesne /  X-XXI w ./ .

Badania typu sondażowego przeprowadzono w związku z realizacją tematu 
badawczego dotyczącego pogranicza chałmińsko-pruaklego we wczesnym żrecfcńo- 
wieczu«Grodslsko jest położone na wysuniętym " jęzorze" krawędzi wysoczyzny 
rzeki Oey. Ziemny wał grodzlaka stanowi tu je d y n ie  zamknięcie obiektu od strony 
wysoczyzny«W założonych, na terenie mocno pofałdowanego majdanu grodziska, 
dwóch wykopach stwierdzono występowanie  mocno zniszczonej warstwy kulturowej  
o m iąższości dochodzącej do około 0,90 m , W warstwie brak śladów zabudowy
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