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winię tym wylewem i ostro profilowaną krawędzią« W tymże grobie zna
leziono kość paloa z dwiema obrączkami. Pozostałe groby były bar
dzo zniszczone przez eksploataoję terenu, zachowały się z nich tyl-

V

ko szozątki bez żadnego wyposażenia.
Nie zaobserwowano śladów obstawy kamiennej, natomiast niektó

re ze szkieletów spoczywały w wyraźnie rysującej się jamie grobo
wej. Należy zwrócló uwagę na fakt, że wszystkie ozaszkl ułożone 
były na prawym boku.

Poza grobami odsłonięto w arze I intensywnie ciemny zarys, 
który przeoięto profilem. Była to jama głębokośol 50 om 1 150 cm 
szerokośoi, o nieckowatym kształcie, wypełniona ciemną ziemią ze 
spalenizną. Jądro jej stanowiło skupisko węgli drzewnyoh. W obec
nym stanie badań trudno jest określló funkoję jaką pełniła«

Jak widać prace prowadzone w roku bieżącym wykazały, że sta
nowisko jest olekawe 1 celowym byłoby dalsze przebadanie jego 
mniej znlszozonych ozęśoi.

BIAŁOGÓRZE, pow. Zgorzelec Konserwator Zabytków Archeo
logicznych we Wrooławiu

Badania prowadził dr Jerzy Gąssowski. Finansował 
WKZ we Wrooławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzy
sko kurhanowe wczesnośredniowieczne.

Badania prowadzono w ozasie od 18.VI do 16 VTI. Cmentarzysko 
kurhanowe położone jest w lesie przy wsi Białogórze, mieszczącej 
się 10 km na wschód od Zgorzeloa przy drodze do Lubania Śląskiego.

Cmentarzysko liczy około 100 kurhanów, rozmieszozonych w dwóch 
skupiskach, oddalonych o 500 m od siebie. Skupisko pierwsze znąjdu-
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je się u zzczytu i na półnoono-weohodnioh zboczach naturalnego 
wzgórza, obszaru niedawnej poręby a dziś świeżo zasadzonego młod
niaka. Drugie skupisko mieści się na południowy wschód od pierw
szego, w obrębie wysokopiennego lasu. Dzięki temu kurhany drugie
go skupiska są nieoo lepiej zaohowane. Skupienie pierwsze nazwano 
stanowiskiem 1, a drugie - stanowiskiem 2.

Cmentarzysko było już dwukrotnie badane w przeszłośol: w 1929 
1 1935 r. przez Ganderta z Górlitz, który zbadał 3 kurhany 1 przed 
8 laty, z inicjatywy ówczesnego Konserwatora Zabytków. Wyniki prao 
nie zostały opublikowane.

W czasie tegorooznych badań przekopano siedem kurhanów: ozte
ry na stanowisku 1 i trzy na stanowisku 2, Kurhany zostały przeba
dane oałkowlole, systemem kolejnyoh ćwiartek. Rysowano profile krzy
żowe 1 plany barwne w skali 1 : 10.
Stanowisko 1

Kurhan nr 1. W przybliżeniu okrągły, o rozmiaraoh 5,8 m x 5,9 m, 
wysokości /od caloa/ 0,8 m. We wnętrzu znaleziono nieregularną war
stwę zbielałej gliny, zapewne pozostałość po poplołaeh 1 doszczętnie 
rozłożonych, przepalonych kośclaoh. Ponadto wystąpiły w rozprosze
niu węgielki drzewne, drobnyeh rozmiarów 1 kilka bardzo drobnyoh 1 
nlecharakterystycznych ułamków kośol.

Kurhan nr 2. Prawie okrągły, o rozmiaraoh 5*3 m x 4,5 m, wy- 
sokośol 1,1 m. We wnętrzu zbielona gllim, układająca się warstew
kami, przedzielonymi jasnobrunatnyml wkładkami. Znaleziono dużo 
drobnyoh węgielków drzewnyoh i ułamków kośol. W części półnoonoj - 
3 fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, grubyoh z domieszką 
drobnoziarnistego tłuosnlai nieznacznie wyehylonyoh na zewnątrz, 
zdobionych wielokrotnym, nieregularnym ornamentem faliBtym, wyko
nanym grzebleniowatym narzędziem. Znaleziono także fragment denka 
naczynia.
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Kurhan nr 3* Nieregularnie owalny» o rozmiaraoh 4 , 5  m x 4 , 8  m» 
wysokośoi o,9 m* We wnętrzu kurhanu »bielała glina i liozne, drobne 
ułamki węgla drzewnego, nieregularnie rozsiane.

Kurhan nr 4. Nieregularnie okrągły, o rozmiaraoh 6 , 5  m z 5,9 m, 
wysokość 0,9 m. Odkryto llozne, odrębne skupiska wągll drzewnych, 
rozmieezozone na różnyoh głębokościach w zbielałej glinie, typowej 
dla wszystkich kurhanów tego stanowiska oraz drobne fragmenty kośol* 
W południowej ozęśol znaleziono wczesnośredniowieczną podkowę końską.

Stanowisko 2
Kurhan nr 1. Niewielki okrągły kurhan o rozmiarach 2,9 m x

2,5 m, wysokości 1 m. Bóżnlł się więc od pozostały oh. W części cen
tralnej, od kilkunastu do kilkudziesięciu cm pod powlerzohnią jego 
wierzohołka, znaleziono 20 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecz
nej, zdobionej ornamentem falistym 1. pasmowym, obtaozanej na kole, 
z profilowanymi wylewami. Zalegały one na nieregularnej, grubej 
warstwie polepy ze śladami węgla drzewnego 1 drobnych kosteczek.
U podstawy kurhanu, na calou, znajdowała się gruba warstwa polepy.

Kurhan nr 2. Duży, o okrągłej podstawie, o wymiarach 4,6 m z 
5,9 m, wysokcśol 1,4 m. Wypełnlsko stanowiła charakterystyczna, 
zbielała glina, z nielicznymi węgielkami drzewnymi. Ponad calcem 
odkryto obstawę kamienną o kształcie zbliżonym do czworoboku z 
zaokrąglonymi rogami, złożoną z niewielkich kamieni najrozmaitsze
go poohodzenia. Obstawa wpisana była w krąg podstawy kurhanu. Ha 
zewnątrz obstawy kamiennej znaleziono w 4 skuplskaoh 38 ułamków 
oeramlki wczesnośredniowiecznej, obtaozanej, z profilowanymi krawę
dziami, z denkami o odolsku osi koła garnoarsklego. Ceramika jest 
zdobiona ornamentem pasmowym, falistym oraz rzędami dołków. W 
górnej ozęśoi kurhanu, tuż pod płaszozem, znaleziono topór wczes
nośredniowieczny, ze zwisającą brodą 1 "wąsaml” oraz kapturkiem 
dla przytrzymywania drzewca. Topory takie najwoześnlej występują
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* II połowie Z wieku i trwają po schyłek wieku II.
Kurhan nr 3. Duży, o planie okrągłym, rozmiarach 5,2 x 4,7 m, 

wysokośol 1 m. Zawierał we wnętrzu zbielałą glinę, a ponad calcem 
dużo polepy, której towarzyszyły niewielkie ilości węgla drzewnego. 
Żądny oh innyoh zabytków nie znaleziono.

W świetle uzyskanych materiałów wydaje się, iż skupisko kur
hanów na stanowisku 1 należy do wcześniejszej fazy chronologicznej, 
sądząc po prymitywniejszych, bardziej arohaloznych oechach ceramiki, 
odnalezionej w kurhanie nr 2. Pochodzi ono zapewne sprzed połowy 
Z wieku. Trudno natomiast powiedzieć, ozy dla kurhanu nr 4 znalezio
na tam podkowa może być czynnikiem datującym, odkryto ją bowiem pod 
korzeniem współczesnego drzewa, tuż pod powierzchnią ziemi. Jeśli 
tak - to przynajmniej ten kurhan należałby do fasy młodszej, dru
giej połowy Z lub ZI wieku.

Skupisko na stanowisku 2 należy niewątpliwie do sohyłku Z wieku 
lub początków U  wieku. Przemawiają za tym tak ceramika z kurhanów 
nr 1 1 nr 2, jak też swłassoza topór z kurhanu nr 2.

BIELICK, pow. Niemodlin patrz okres wpływów rzymskich

BISKUPIM, pow. Żnin Państwowo Muzeum Aroheolo-
Stanowlsko 18 glczne w Warszawie.

Badania prowadził dr Jerzy Głosik. Finansowało FMA w 
Warozawis. Osada wczesnośredniowieczna. Siady z prze
łomu epoki brąsu 1 żelaza.

Kontynuowano prowadzesśt badania stan.!8-ego, położonego na


