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badań. Cmentarzysko szkieletowe, wczesnośrednio
wieczne /XI-Xłł w ./ .

Przebadano około 0 ,25  ara we wschodnie), nie zniszczone) 
czyści cmentarzyska. Odsłonięto 2 groby szkiełetowe, w czesnośred
niowieczne. Pochówki orientowane były na osi zachód-wschód. Szk ie 
lety śle zachowane. Zmarłych układano na wznak. Wyposażenie g ro
bów bardzo ubogie, w jednym grobie duży, silnie skorodowany nóż 
żelazny. Groby miały obstawę z dużych kamieni i były przykryte warst 
wą bruku.

Badania zakończono.

MANASTERZ, gm.TMązownica patrz
wo). przemyskie epoka brązu
3taaowlsko 6

MIASTKOWO Muzeum Okręgowe
woj. łomżyńskie w Łomży
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Jolanta Deptuła. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Łomży. Pierw szy sezon badań. S t a 
nowisko wielokulturowe: osadnictwo z wczesnej epoki że
laza , ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

Stanowisko położone jest w zachodnie) części w si, na południo
wym stoku wzniesienia, około 150 m na północ od zabudowań gospodars
kich L . P ersy .

L .Persappodczas orki pogłębiające)^ natrafił na 3 groby popiel
nicowe z okresu wpływów rzymskich. Podjęte badania miały na celu 
uchwycenie północnego zasięgu cmentarzyska i uściślenie jego chrono
logii. Przebadano obszar 100 m2 natrafiając na ślady osadnictwa. Od
kryto 2 nieregularne jamy oraz palenisko zbudowane z kamieni polnych. 
Materiał zabytkowy występował na powierzchni, w glebie ornej 1 bez
pośrednio pod nią. Z jam wyekspłorowano nieliczne drobne fragmenty 
naczyń, 2 druciki żelazne, bryłki polepy 1 węgiel drzewny.
Fragmenty naczyń w większości aiecharakteryslyczne nie pozwalają na 
b!iższc sprecyzowanie chronologii. Oprócz nich w ziemi orne) znale-
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zlono przęślik z okresu wczesnego średniowiecza.

Materiały złożono w Muzeum Okręgowym w Łomży. 

Badania będą kontynuowane.

MIONOW, gm.Głogówek Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych

w Opolu

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow. Finansował 
WKZ w Opolu. Pierw szy sezon badań. Osada z okre
su wczesnośredniowiecznego.

Stanowisko usytuowane na b.polu R .Sollocha na ^żwirowni 1". 
Badaniami objęto teren przewidziany do eksploatacji piasku o obsza
rze około 800 m2. Odkryto i wyekspłorowano 13 jam osadniczych oraz 
32 ślady po słupach. Jest to część  osady, której centrum znajduje się 
na zachód od badanej strefy na szczycie wzniesienia. Stwierdzono po
ważne zniszczenia stanowiska w okresie ostatniej wojny na skutek wy
konywania rowów strzeleckich itp.

Badania będą kontynuowane.

MŁOTECZNO, gm.Braniewo Muzeum Warmii 1 Mazur
woj.olsztyńskie w Olsztynie
Stanowisko 3

Badania prowadziła mgr Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa. 
Finansował WKZ w Elblągu. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko wczesnośredniowieczne /VI-VII w ./ .

Kontynuowano badania ratownicze z 1974 r .  związane z dalszym 
zagrożeniem obiektu. Badaniami objęto przestrzeń na krawędzi piaśnicy 
dowiążując do poprzednich wykopów. Założono poza tym rowy sondażo
we usytuowane w promieniu do 150 m od zwartego zasięgu cmentarzyska. 
Ogółem zbadano 138 m2 powierzchni. Odkryto 36 nowych pochówków oraz 
ukończono eksplorację 5 pochówków zostawionych w profilach w roku 
1974. Groby wystąpiły zwarcie na krawędzi piaśnicy i w sondażach. No
wo odkryte pochówki ciałopalne nie odbiegały swym charakterem od ana-


