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BIAŁOGARD patrz
woj, koszalińskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 17

BOBROWNIKI, gm, Nieborów 
woj, skierniewickie 
Stanowisko 1

BOCrtENIEC, gm. Małogoszcz Muzeum Archeologiczne w Krakowie
woj. kieleckie 
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Andrzej Matoge przy udziale Bartłomie
ja Koniecznego» Finansował ТОЛК w Kielcach. Drugi sezon badań. 
Onentartysko kultury pomorskiej z wczesnego i środkowego 
okresu lateńskiego oraz osada kultury łużyckiej.

Prace wykopaliskowe skoncentrowano we wschodniej części stanowiska. Łącznie przebadano 
2obszar с powierzchni 288 a odkrywając 12 obiektów: 5 grobów kultury pomorskiej, 2 obiekty, które 

wiązać należy najprawdopodobniej i okresem użytkowania cmentarzyska oraz 5 jam osadowych kultury 
łużyckiej♦

wśród grobów do szczególnie interesujących należą 3 obiekty zawierające 2 lub 3 popielnice.
И grobla 14 naczynia z kośćmi ustawione były na płaskich płytach wapiennych i otoczone nieregu
larnymi wapieniami* Grób 15 zawierał 3 popielnice, z których jedna nakryta była misą odwróconą 
dnom do góry. Obok popielnic stał duży kubek otoczony niewielkimi kamieniami oraz czerpak z wsta
wionym do środka dzbanuszkiem* W grobie 20 obie popielnice nakryte były ml sami, a w skład inwen
tarza grobu wchodziły jeszcze 3 kolejne naczynia /dzban, misa i kubek/ oraz znalezione wśród 
kości kółeczka z drutu brązowego i paciorek gliniany.

2 obiektów jedno popielnicowych na uwagą zasługuje grób 9, v którym waza z kośćmi znajdo
wała siq wewnątrz dość dobrze zachowanego obwarowania kamiennego złożonego ,z płaskich płyt wa
piennych, którymi wyłożone było dno 1 boki jamy grobowej.

Obiekty osadowe w rzucie były koliste lub owalne /średnica 60-100 cm/ i sięgały, przeważ
nie nieckowa to do głębokości kilkudziesięciu cm od poziomi, na którym jo uchwycono. Znaleziona 
w obiektach ceramika pozwala łąoryć je z kultura łużycką i datować wetępnia na schyłek epoki 
brązu*

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie*

Badania będą kontynuowane.

CHŁAPOW}, gm. Dominowo 
woj. poznańskie 
Stanowisko 10 /3/

Badania prowadził:ïespół Konserwatora Zabytków Arch, woj, 
poznańskiego, pracownicy Muzeum w Gleczu /oddział HPP na 
Lednicy/ - N. Miśkiewicz, B. Twardosz oraz MPP ne Lednicy 
- mgr J. Dzięcicłowski, mgr J* Górecki, mgr J. Wrzesiński* 
cmentarzysko kultury pomorskiej /LT А/, osada kultury łu
życkiej /LT A-в/, przeworskiej, obiekty nowożytne.

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy

patrz
okres wpływów rzymskich


