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baraki stare, ge, iafclików
wo j, tarnobrzeskie 
Stanowiska 2 I 14

patrz
paleolit i mezolit

B&nfrr tJOUTT, gm. Sduny 
voj. skierniewickie 
Stanowisko 1

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii

Badania prowadził dr Jen Michalski przy współpracy mgr 
Anny Grossman. Finansował И П  w Skierniewicach 1 UW. 
Pierwszy sezon badań. Ozentarzysko kultury łużyckiej z 
IV okresu epoki brązu i skarb przedmiotów metalowych.

Stanowisko położone jest na kulminacji wniesienia znajdującego się na krawędzi doliny nie
wielkiego- cieku wpadającego do Bzury, w odległości około 300 m na południowy-zachód od w*l,

rierując się danymi archiwalnymi odszukano badane sto lat temu przez T.Dowgirda cmentarzysko 
kultury tuźyckiej. Odsłonięto przestrzeń około 80 m^, z czego do calca wyeksplorowano jedynie około 

240 m . Ïechowany obszar cmentarzyska pokryty jest jednolitym brukiem kamiennym, który zalega w co 
najmniej trzech warstwach na głęboko Ad 50-60 os, Groby popielnicowe znajdują się bądź pod brukiem, 
bądf też między kolejnymi jego warstwami i są całkowicie zmiażdżona przez nacisk kamieni. Ba wy eksplo
rowanej powierzchni odsłonięto pięó tego rodzaju skupisk ceramiki 1 przypalonych ko Ac i ludzkich odpo
wiadających prawdopodobnie poszczególnym grobom, ceramika jest charakterystyczna dla IV okresu epoki 
brązu.

Pomiędzy kamieniami bruku odkryto także skarb przedmiotów z brązu i żelaza składający się 
z około 9{] wytworów t Ich fragmentów. M jego skład wchodziły ozdoby, broń, narzędzia, części uprzęży 
końskiej oraz surowiec. Przedmioty z brązu są charaktaryetyczne die kultury łużyckiej u schyłku 
okresu halsztackiego, natomiast datowanie wyrobów Żelaznych nastręcza poważne trudności ze względu 
na ich wyjątkowość. Tym samym nie możemy γ chwili obecnej określić manentu ukrycia skarbu w ziemi.

Badania będą kontynuowane.

ВДОССЯГГСЕ, gm. Sobótka patrz
woj* wrocławskie wczesne Średniowiecze

BIAŁOGARD patrz
woj. koszalińskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 17

BISKUPIM, gm. Gąsawa Państwowe Muzeum Archeologiczna
woj* bydgoskie w № tbzbv1c
Stanowisko 2* /tzw* kraal/

Badania prowadziła mgr Anna Grossman. Finansowało PtiA 
w warszawie. Czwarty sezon badań /po rocznej przerwie/. 
5 sezonów w latach 50-tych. stanowisko wielokulturowe - 
k. amfor kulistych., fc* twleńska /tzw, kraal/ 1 wczesne 
średniowiecze.

Badania prowadzono w południowo-zachodniej części stanowiska, tałoiono 8 wykopów o łącznej 
powierzchni 614 m*. Prace koncentrowały się przede wszystkim na zachodnim stoku wznieś lenia, gdzie moż
na było prześledzić 'przebieg rowu /głębokość 1,6 - 1 ,8  m/, którego przedłużenie w północno-zachodniej 
części stanowiska zarejestrowano w poprzednich sezonach badań. Uchwycony zarys rowu miał w profilu 
dość regularny kształt - proste, lekko rozchylające się ku górze ścianki 1 nieco zaokrąglone dno* Be 
trzech profilach zarejestrowano obsunięcie wewnętrznej, wschodniej Ścianki, które musiało nastąpić 
jeszcze w czasie^gdy rów był odsłonięty. Materiał zabytkowy to nieliczne fragmenty ceramiki kultury
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Iw!<·*(>*i*} 1 Ы е 1 zwierzęce inojdowano główni* w dolnych partiach wyp«łn£*)ia rowu 1 n* jego dni·,
«Hi. i* па pewnych odcinkach hy l у wy r a 1 n i a widoczne ślady spalenizny,

Hykop usytuowany na wschodni» ntoku wzniesienia uchwycił krdtkt /wkopy * lak 50-tych/ odci
nak rowu /T/ о  xup* lnic Inne) stiuktuna wewnętrznej nli rdw znajdujęcy alę po przeciwnej atrohl* 
wzniesienia - nic jeat ko forma naturalna ic więlędu na aptcyflcan* uaytuowanl* w poprzek wmlnslc- 
nin. koniecznym j*«t sprawdzeni* Jaj przebiegu na dluiazym odcinku w południowo-wschodniej części ata- 
nowi 6*A.

иукору założone w południowo-zachodniej części miały aprawdtić przebieg i wzajemny układ znaj
dujących się tg /*g danych z lat 50-tych/ dwóch rowów* Zarysów takich nie odsłonięto, mogły one Jeó- ► 
na* ulec choćby częściowemu zniszczeniu, góyt procesy stokowe w tej części stanowiska miały dość Łn- 
imaywny przebieg, na co wakacuje kaitałt wzniesienia i nachylenie stoku·

Materiał zabytkowy kultury iwjerts* lei znajdowano przede wszystkim w wypełnlsku rowu i na Jego 
dnie. Dotąd nie odkryto ani jednego obiektu osadniczego z tego okresu. Planowane jest sprawdzenie,
czy obiekty takie nie mogły znajdować się w południowej części stanowiska poza zasięgiem rowu.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Instytutem Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
nożna było zrekonstruować kształt wzniesienia, na którym usytuowane jest stanowisko ία, Szacunkowe 
obliczenia wykonane przez dr. M.Slnkiewlcza pozwoliły określić grubość warstwy zdenudów«nej na odcinku 
stoku obnażonego - na zachodnim·skłonie średnio o 0,5 m,a na wschodnim średnio o ltl) n. w wyniku 
dalizej współpracy możliwe będzie odtworzenie szaty roślinnej m.in· w epoce brązu /dr R.Noiyśklewici/ 
oraz określenie, czy w tym okresie po obu stronach wzniesienia istniało jeszcze jezioro czy już torfo
wisko, a jeśli tak,to kiedy to torfowisko zostało ponownie zalane wodami jeziornymi /prof, w,Niewia
rowski/. Informacje takie »ą istotne nie tylko dla odtworzenia środowiska naturalnego, ale nogę być 
również pomocne w interpretacji funkcji obiektu-

Materiały 1 dokumentację złozono w ΓΉΑ w Marazawie,

Dodania będę kontynuowane,

BOCHENI EC, gm. Małogoszcz 
woj, kieleckie 
Stanowisko i

BOCHENIEC, gm. Ha logosiez Muzeum Arrheologlerne
woj, kieleckie w Krakowie
Stanowisko ?

Badania prowadził mgr Andrzej Ms toga. Finansował WOAK 
w Kielcach* kontynuacja bndart wykopaliskowych zapoczątko
wanych w 1975 roku. Cmentarzysko kultury łużyckie! i E fI —У 
okresu epok I brązu.

badania skoncentrowano we wschodniej 1 południowo-wschodniej części stanowiska. Lęcinlc prre- 
Iwdano obszar oh, 1*5 и odkrywajęc 5 grobdw /nr 17J-I75/ ciałopalnych roplrlnl cewych kultury łużyc
kiej i* schyłku epoki bręzu. Obiekty tł wytiuctlj« zapewne południ owo-u schodni kraniec cmentarzyska.

Przeważały groby złożone ■ popielnicy nakrytej odwrdconę dnem do ęrtry misę. К jednym wypadku 
naczynie z kośdmi przykrywała dolna częśd narnka o schropowaconej juzwicrzchnl zewnętrznej.

w charakterze poolelnlc użyto wylęcznle dużych naczylt tlwus toż kowal ych. większo« okazdw zdo
biona jem dookolnym Żłobkiem powyżej największej wydetości, a poniżej załomu brzuśca } lub 4 listew
kami rozmieszczonymi symntryctnle wrę]eden siebie, msy należę do fota. profilowanych w gdrnej części 
г uszkiem na zalrwue brzuśca.

Material zabytkowy znajduje alę w Миг rum Archeologicznym w Krakowie.

Badania będę kontynuowane.

patrz
okres Lateśaki


