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BIAŁCZ STARY, gm. Śmigiel Polska Akademia Nauk
woj* leszczyńskie Instytut Historii Kultury Materialnej
Stanowisko 4 Zakład Archeologii Wielkopolski

w Poznaniu
Pracownia Pradziejowa

Badania prowadził doc. dr hab, Tadeusz Wiślański 
i dr Lech Czerniak. Finansował IHKM PAN 
i WKZ w Lesznie. Drugi sezon badań* Osad
nictwo z okresu neolitu* kultury łużyckiej 
i kultury przeworskiej.

Zbadano powierzchnię 1172,5 m2. Odkryto 78 obiektów, głównie 
jam i glinianek. Stwierdzono obecność śladów osadnictwa następujących 
kultur:

1/ kultury późnej ceramiki wstęgowej /faza Ib-Ila - "kłuta", faza 1X1 - 
"późnolendzielska"/ - obozowisko 1 osada,

2/ kultury pucharów lejkowatych /faza III -  wiórecka/ - osada /mate
ria ł głównie z warstwy/,

3/ kultury amfor kulistych - jedna jama,

4/ kultury ceramiki sznurowej /fazy młodsze/ - pojedyncze fragmenty 
ceramiki z warstwy,

5/ kultury łużyckiej /Ha C/D/ - osada "sezonowa",

6/ kultury przeworskiej /2 przełomu er/ - palenisko i ceramika z war
stwy.

Ilościowo zdecydowanie dominowały materiały neolityczne, zwłaszcza 
"wstęgowe" i pucharów lejkowatych. Uzyskano bardzo liczny materiał 
krzemienny.

Materiały są przechowywane w ZA W IHKM PAN w Poznaniu, 

Badania będą kontynuowane.
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BOCHNIA
w o j. tarnowskie
Stanowisko Muzeum

BOLKÓW, gm. Police 
woj. szczecińskie 
Stanowisko 1

patrz
okres nowożytny
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paleolit i mezolit

BOŻEJOWICE, gm. Strzelno 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 8

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu



Batiania prowadził Zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab, Aleksandry Cofta-Broniewskiej. 
Finansował Wydział Kultury w Inowrocławiu.
Drugi sezon badań. Cmentarzysko wielokul
turowe.

Celem prac było całościowe zbadanie kurhanu wiązanego z lud
nością grupy Kruszki /synonim grupa: Dobre względnie kujawska/ 
kultury epiBznurowej. Stanowisko weryfikowano uprzednio /1978/ son
dażami rejestrując 3 obiekty,

W roku bieżącym eksploracja objęła całą powierzchnię /4 ary/ 
nasypu. W obrębie zbadanego obszaru zarejestrowano przejawy osad
nictwa: a/ kultury ceramiki wstęgowej rytej, b/ hipotetyczny pochó
wek osobnika proweniencji nadczarnomorskiej z końca neolitu /grób 
kurhanowy/, c/ cmentarzysko nakurhanowe ludności grupy Kruszki, 
d/ grób wczesnołużycki, e/ bliżej nieokreślone funkcjonalnie przejawy 
osadnictwa z podokresu późno lateńskiego epoki żelaza,

a. Zarejestrowano fragment budowli słupowej j o  orientacji N-S/ 
oraz 2 glinianki, przy niewielkim udziale źródeł ruchomych.

b. Pochówek wyróżniający się konstrukcją Jamy grobowej, ukła
dem zwłok /pozycja płodowa, na osi N-S, głową na N/ oraz wyposaże
niem /łuk refleksyjny, diadem z rurek miedzianych - ? / od pochów
ków pr oto brązowych, zlokalizowany pod centralnym punktem nasypu kur
hanu /wymiary nasypu: 12 x 15 m /,

c. Cmentarzysko złożone z 23-25 pochówków o silnie zunifikowanej 
"unietyckiej" regule układu zwłok /pozycja płodowa, na osi N-S, głową 
na S/. W tej liczbie na wyróżnienie zasługują: 2 groby zbiorowe, 1 me
galityczny, 1 kłodowy. Wyposażenie pochówków było nader ubogie. Zare
jestrowano głównie /w mniejszej części grobów/ ceramikę /do 2 naczyń, 
1 topór kamienny, I kółko z brązu /? /.

d. Grób szkieletowy /cząstkowy - ?/ zorientowany na osi N-S,
z hipotetyczną "nadbudówką" czytelną w postaci 4 dołków posłupowych, 
usytuowanych obok narożników jamy grobowej. Wyposażenie stanowiło:
1 szpila uszata, 2 naramienniki, 4 pierścionki w form ie spiralek,

e. Brak elementów typowo osadowych /np. polepy/ skłania do in
terpretacji ujawnionych przejawów· osadnictwa jako rubieży na badanej 
nekropolii.

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedry 
Archeologii UAM.

Badania zakończono.
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BRZEŚfc KUJAWSKI 
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Muzeum Arcgeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi


