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BAK A IC STARE, gm* Zaklików patrz
woj. tarnobrzesk ie  paleolit \ mezolit

BARTLEWO* gm*Lisewo Muzeum w Grudziądzu
woj, toruńskie 
Stanowisko 21

Badania prowadził mgr Ryszard Klrkowekl, Finansował WkZ w 
Toruniu. P ierw szy  sezon badań. Osada kultury amfor kulistych, 
âlad osadnictwa kultury ceram iki wstęgowej ry tej, pucharów le j
kowatych i łużyckiej.

Stanowisko znajduje się  w cen tralnej części Po jezierza Chełmińskiego, Położone jeat na lekko pofałdowanej 
kraw ędzi małego zbiornika wodnego. Krawędź, ta była wynieś tona na S-6 m nad pierwotny poziom lustra  wody*

2
■ Badania, m iały cbgrakter ratowniczy 1 wykopy, o licznej powierzchni 2-45 m * zlokalizowane w południowej 

c zęśc i osady* w strefie  Intensywnego występowania ceram iki· Zarejestrow ano № obiektów* które należy łączyć 
z oflatfeilctwem ludności kultury amfor kulistych. Wydobyto blisko 2,000 fragmentów ceram iki 148 zabytków k rze 
miennych, w tym jeden z krzem ienia pasiastego* Ceram ika Jest przeważnie nie zdobi ona /99 %/, Z ciekawszych 
znalezisk  należy wymienić obecność w jednym t  obiektów m ałej łyżki glinianej. Chronologię oparto głównie na tech 
nologii i  form ach naczyń. O kreślono ją  wstępnie na przełom  Гаху 1П Ш tej kultury /  wg system atyki kujawskiej/*

W warstwie ornej stw ierdzono występowanie nielicznych materiałów następujących kultur: ceram iki wstęgo* 
w ej rytej* -pucharów lejkowatych 1 łużyckiej.

Stanowisko to je s t w poważnym stopniu zniszczone* 6 z odsłoniętych obiektów było prawie całkowicie zn isz
czonych.

M ateriały złożono w Mu7,eum w Grudziądzu.
i

Badania zakończono.

BIAŁKA, gm. Krasnystaw 
woj, chełm skie 
Stanowiska 5 i ?

BIAŁOBRZEGI 
woj, rzeszow skie 
Stanowisko 5

patrz
wczesne Średniowiecze

patrz
okres halsztacki

BIAŁY KOSCIOŁ, gm. Wielka, W ieś patrz
woj. krakowskie paleolit 1 mezolit

BISKUPIN, gm. Zola pa trz
woj. bydgoskie  ̂ epolra te-4tu
Stanowisko 2a

BOLKOW* gm, Police P « “
woj. szczecińskie paleolit i mezolit
Stanowisko 1 ·

BÓROWKD NOWE, gm, Czempiń patrz
woj* poznańskie okrea lateński
Stanowisko 1 *

BEZ ESC KUJAWSKI Muzeum Archeologiczne t Etnograficzne
Woj, włocławskie w ^odzl
Stanowisko 4

Badania prowadził dr Ryszard Grygiel /au to r spraw ozdania/ przy 
udziale Gunnara Franke /Sem inar för V or· und Frühgeschichte* 
Frankfurt am M ein/. Fm sneowali: WKZ we Włocławku. Urząd 
Miasta 1 Gminy w Brześciu Kujawskim oraz MAiE w Łodzi. Kon
tynuacja badań z Lat 1934-IS39, 1952* 1Э76-1977, ί9θ0-ΐ9Β3* 
Osacfciictwo wielokulturowe i wielookresowe od późnego paleolitu 
po okres Średniowiecza,


