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ślady osadnictwa wczesnobrązowego są reprezentowane przez kilkanaście przedmio
tów krzemiennych, wśród których na uwagę zasługuje grocik sercowaty.

Z okresu wczesnolateńskiego pochodzą jedynie niezbyt liczne fragm. ceramiki naczy
niowej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Badania zakończono.

Żółwin, st. 30, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Żółwin, st. 8, gm, Międzyrzecz, woj. gorzowskie — patrz: wczesna epoka żelaza 
Żubrów, st. 1, gm. Sulęcin, woj. gorzowskie — patrz: wczesna epoka żelaza

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

B ędzin, s t. 2 G ó ra  Z am kow a Muzeum Zagłębia w Będzinie
gm. loco, woj. k a to w ick ie  
AZP 97-48/16

Badania prowadziła mgr A. Rogaczewska. Finansowane przez Mu
zeum Zagłębia w Będzinie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko wczes
nośredniowieczne. Osadnictwo ludności kultury łużyckiej.

W 1995 r. przebadano 130 m2 powierzchni stanowiska. Badaniami objęto teren przyle
gający od zachodu i północy do odkrytego w 1991 r. cmentarzyska z XII-pol. XIII w. Udało 
się ustalić jego północną granicę. Odkryto 20 grobów, podwyższąjąc ich ogólną liczbę do 57 
(nie licząc luźnych znalezisk kości z grobów zniszczonych). Nie uległy zmianie ustalenia 
w sprawach chronologii i obrządku pogrzebowego. Zaobserwowano obniżenie się wskaźni
ka procentowego grobów wyposażonych do pochówków bez inwentarza, co potwierdza 
charakter cmentarzyska. Natrafiono na szczególnie bogato wyposażony grób młodej kobie
ty — inwentarz obejmował srebrne kabłączłd, pierścionki i okazałą kolię z kamieni pół
szlachetnych i szkła.

Wydobyto liczne przedmioty związane z osadnictwem wczesnośredniowiecznym,
W północno-zachodniej części wykopu natrafiono na bogatą w zabytki warstwę po 

osadzie ludności kultury łużyckiej ze śladami palenia ognia i poniżej na związane z nią 
pozostałości obiektów stałych, jak wkopy po słupach i dna jam gospodarczych z ułamkami 
naczyń, kośćmi i fragm. muszli.

I Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie — patrz: wczesna epoka brązu

B rań sk , s t. 1 Konserwator Zabytków Archeologicz-
grn. loco, woj. b ia ło s to ck ie  nych na woj. białostockie
AZP 45-83/1

Badania prowadziła mgr Urszula Stankiewicz (Muzeum Okręgowe 
w Białymstoku). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora


