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BISKUPICE, gm. Brwinów patrz
woj. warszaw skie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 1

BOCHENIEC, gm, Małogoszcz Uniwersytet Jagielloński
woj. kieleckie Instytut Archeologii
Stanowisko 2

Badania prowadził m gr Andrzej Matoga. F inanso
wał W К2  w Kielcach. Piąty sezon badań. Cm enta
rzysko ludności kultury łużyckiej z ΙΠ-V okresu 
epoki brązu i z okresu halsztackiego C,

Badaniami objęto zachodnią partię  cm entarzyska rozkopując ob
sz a r  o powierzchni 650 m 2. P race  wykopaliskowe prowadzono zarówno 
w s tre fie  grobów datowanych na 111 okres epoki brązu, jak równie i  eksplo
rowano położoną bardziej na wschód m łodszą partię  cm entarzyska, której 
chronológię wstępnie ustalono na IV okres epoki brązu, W sumie odkryto 
Ю płaskich, ciałopalnych grobów kultury łużyckiej /groby 89-08/ oraz 
niewielką jam ę o charakterze prawdopodobnie osadowym* którą ze względu 
na charakterystyczną ceram ikę należy datować na okres halsztacki.

W iększość spośród odkrytych grobów stanowiły obiekty popielni
cowe zawierające pojedyńcze naczynie - popielnicę ze spalonymi kośćmi 
wewnątrz. W jednym tylko przypadku / grób 94/ popielnicę nakrywały 
fragm enty mocno już zniszczonèj orką m isy. W wielu grobach, wśród 
przepalonych kości wewnątrz popielnicy znajdowano drobne ozdoby b rą 
zowe, Spośród tej kategorii obiektów na uwagę zasługuje grób 96, gdzie 
wewnątrz niewielkiej wazy - popielnicy znaleziono dwa guziczki o raz 
skrętek  i  kółeczko brązowe. Chronologię obiektów należy orientacyjnie 
ustalić  na IV okres epoki brązu, przy czym ze względu na brak jednoznacz
nych wyznaczników chronologicznych nie można wykluczyć Ich późniejsze
go datowania w ram ach V okresu epoki brązu. Jedyny odkryty podczas 
tegorocznych badań grób bezpopielnlcowy /n r  98 / wystąpił w strefie  
s ta rsze j, którą chronologicznie należy wiązać z П1 okresem  epoki brązu. 
Obiekt tworzyło niewielkie skupienie przepalonych, czystych kości.

Badania będą kontynuowane,

BYSZYNO, gm, Białogard Uniwersytet lm . Adama
woj, koszalińskie M ickiewicza
Stanowisko 11 w Poznaniu
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Badania prowadzili m gr Henryk Machajewski 
1 m gr Andrzej Sikorski. Finansował WKZ w Ko-
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ezalinie. P ierw szy sezon badań. Cm entarzysko 
kultury łużyckiej /V  epoka brązu -  H C /D /.

Cm entarzysko zlokalizowane je s t na południowo-zachodnim ob
niżeniu płaskiego wyniesienia opadającego w stronę rzek i Mogilicy. 
Badania m iały charak ter ratowniczy. Wykopy zlokalizowano w dom niema
nej centralnej 1 południowej części stanowiska.

Na obszarze około 2 arów zarejestrow ano 45 obiektów, w tym 
36 grobów i В palenisk. W śród grobów stwierdzono pochówki typu popiel
nicowego, niekiedy w obstawie kamiennej z resz tkam i stosu i bez o raz 
groby jamowe czyste. Wyposażenie grobów stanowiły popielnice w k sz ta ł
cie am for o raz  przystawki w kształcie m is i czarek, W jednym wypadku 
odkryto popielnicę amforowatą przykrytą płaską czapeczką z zakładką. 
Dominującym wątkiem zdobniczym na naczyniach jes t motyw linii w uk
ładzie jodełkowym wykonany techniką płytkiego rytu  lub tzw. pseudosznura. 
Stwierdzono także ornam ent plastyczny w postaci poziomych listew  i m a
łych nalepianych guzków. W śród przedmiotów wykonanych z brązu uwagę 
zw racają szpile z wazowatą główką, z łabędzią szyjką o raz fragm enty 
bransolet.

Z arejestrow ane paleniska tworzą zw arte skupiska, w pobliżu 
których nie stwierdzono przepalonych kości i  elementów śc iś le  o k reś la 
jących chronologię.

W układzie przestrzennym  paleniska zlokalizowane były w połud
niowej części stanowiska. Na obecnym etapie badań trudno je s t ok reślić  
związek funkcjonalny grobów i palenisk.

M ateriały są przechowywane w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu,

Badania będą kontynuowane,

CHOJNY, gm. Sobków 
woj. kieleckie 
Stanowisko 7

Badaniami kierowali m gr Z. Bolek, m gr G. Kot
kowski /au to r  spraw ozdania/. Konsultanci doc. 
d r Zb, Bukowski i m gr L, Gajewski. Finansowała 
Okręgowa D yrekcja Gospodarki Wodnej w Krako-. 
wie. Pierw szy sezon badań. Osada kultury .trzc i-  
nleckiej i łużyckiej z П-Ш okresu epoki brązu.
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