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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
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Po wieloletniej przerwie podjąto badania interwencyjne stanowiska lb /dawne 3/ w miejscu 
odkrytego w 1950 r* cmentarzyska kultury pomorskiej.

К trakcie badań początkowo ratowniczych, później zad planowych,obejmujących piaszczyste 
wyniesienie położone w dolinie Moskawy, w pobliżu grodziska w Gięciu, odkryto łącznie 62 obiekty 
kulturowe, Wśród tych obiektów wiąkazość stanowiły różnego typu jąmy odpadkowe ora* resztki pa
lenisk, których łącznie przebadano 55. Materiał ceramiczny s nich wyetąpujący pozwolił na okreś
lenie chronologii obiektów na schyłkową fazą występowania kultury łużyckiej, okres występowania 
kultury przeworskiej oraz okres nowożytny.

Wyróżniającym eią obiektem osady łużyckiej był piec o glinianej .konatrukcj1 /pra
wdopodobnie kopułowej/ zawalonej do Jego wnętrza. Wypełniako obiektu,obok resztek Jego glinianej 
konstrukcji, etanowiły liczne fragmenty naczyń oraz całe naczynia - jedno z nączyit wypełnione 
było ziarnami zbóż.

Obok osady natrafiono na poprzedzające ją oaentąrzyzko, którego chronologią określono na 
okres LT A- Odkryto łącznie 6 grobów wśród nich: a/ groby obwarowane /VIII, IX, Ob- 51/, Ъ/ grób 
kloszowy obwarowany /X/, с/ grób jamowy z obstawą kamienną /ob* 54/ 1 d/ resztki grobu o nieokreś
lonej konstrukcji /ob_ 55/.

w urnach grobowych /grób VIII, ob. 51/ wystąpiły niekiedy Liczne zabytki brązowe i żelaz
ne wśród nich brązowe szczypce, szpila z łsbądzią szyjką, zapinka, naszyjnik, kółka, pierścionki, 
paciorki szklane oraz Żelazne szczypce 1 drobne fragmenty przedmiotów z żelaza.

Ceramiką grobową wyróżnia fragment urny /grób VIII/ г przedstawieniem wozu czterokołowego 
- szprychowego z zaprzągłem dwukonnym /biała inkrus tac jaj rytu/ oraz motywem owalnej tarczy.

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują slą w Kuzeum Pierwszych Piastów na Lednlcy*

patrz
okres wpływów rzymskich

patrz
wczesne Średniowiecze

patrz
okres wpływów rzymskich

Archeologiczny Ośrodek Bądawczo*Xonser
weto rskl 
w Lublinie

Badania prowadził mgr Jacek Kącki. Finansował wxa w Lubli
nie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kultury grobów pod-
kloszowych.

Badania miały na celu określenie północnej granicy cmüDt'rzyaka* w obrąbie 5 arów odsło
nią to 9 pochówków. Wszystkie groby były mniej lub bardziej zni>;czone, ze wzglądu na płytkie ich 
zaleganie * przaclątnle na głąbokości 30—40 cm. Pochówki rozłożoną były dośó równomiernie na 
całej powierzchni.

3 groby były zniszczone. Dwa groby to typowe pochówki podkloszowe, na które składał sią
klosz, misa, popielnicą. W grobie 22 znajdowała aią tylko .I.m  i popielnica.

DfBCZYNO
woj. koszalińskie 
Stanowisko 53

DOBKY* mały, gm. Zalesie 
woj. bialskopodlaskie 
Stanowiska VIII

GĄSKI, gm. Gniewkowo 
woj. bydgoski· 
stanowisko 15

g o l a b , gm. P u ła w y

woj. lubelskie 
Stanowisko €


