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Wczesne średniowiecze

Bachórz, st. 16,
gm. Dynów, woj. przemyskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

BĘDZIN-Góra Zamkowa,
st. 2 , gm. loco, 
woj. katowickie,
AZP 97-48/15

cmentarzysko wczesnośredniowieczne (ΧΙΙ-poł. XIII w.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 czerwca do 24 lipca przez mgr 

Aleksandrę Rogaczewską (Muzeum Zagłębia w Będzinie). Finansowane przez Muzeum Za
głębia w Będzinie. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 190 m2.

Ustalono dwie brakujące granice cmentarzyska — zachodnią i południową — eksplorując 
ostatnie 6  grobów: 2 dziecięce (nr 58 i 59), 2 męskie (nr 60 i 62), i 2 kobiece (nr 61 i 63). 
Wszyscy zmarli leżeli na plecach z głową skierowaną na zachód. W  grobach nr 61 i 62 ręce 
ułożone były wzdłuż tułowia; w grobach 59 i 63 prawa ręka spoczywała na miednicy, lewa 
wzdłuż ciała. Szkielety w grobach nr 60 i 63 były niekompletne — w pierwszym zachowały się 
partie od stóp do kolan, w drugim brak było czaszki, obojczyków, lewej łopatki i części krę
gów. W  trzech grobach (nr 58, 59 i 62) zachowała się częściowo obstawa kamienna (w grobie 
nr 59 tylko 1 kamień). Groby nr 58, 59 i 61 były poruszone. W  grobie kobiecym nr 61 
powyżej kości miednicy, po lewej stronie, znaleziono duży, cynowy kabłączek skroniowy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Badania będą kontynuowane

BĘDZIN-Grodziec, st. 1,
gm. loco,
woj. katowickie,
AZP 96-48/3

cmentarzysko wczesnośredniowieczne (poł. X-XI w.)
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 do 30 sierpnia przez 

mgr Aleksandrę Rogaczewską (PSOZ Katowice). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 150 m2.

Odsłonięto 2 groby szkieletowe. W  grobie męskim zmarły leżał w pozycji wyprostowanej 
na plecach, z głową skierowaną na wschód. Po prawej stronie, pod kośćmi miednicy znalezio
no nóż żelazny (15 cm długości) o prostym ostrzu i trzpieniu wyodrębnionym przez górne 
i dolne podcięcie. Drugi grób był prawdopodobnie kobiecy. Szkielet z głową skierowaną na 
zachód zachowany był tylko od stóp po stawy kolanowe, reszta została zniszczona przez wkop 
fundamentowy domu mieszkalnego. Ustalono granicę wschodnią i północną cmentarzyska. 
Pozostałe groby znajdują się pod gęstą zabudową.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Badania nie będą kontynuowane.

Bocień, st. 5,
gm. Chełmża, woj. toruńskie

patrz: neolit

Bogate, st. 1,
gm. Przasnysz, woj. ostrołęckie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Bokiny, st. 63,
gm. Łapy, woj. białostockie

patrz: neolit

Я Ш
BRODNICA-MICHAŁOWO,
st. 1, gm. loco, 
woj. toruńskie,
AZP 35-51/104

wczesnośredniowieczne grodzisko i osada przygrodowa (XIII w.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Kazimierza Grążaw- 

skiego (Muzeum w Brodnicy). Finansowane przez PSOZ. Piąty sezon badań. Stanowisko 
było badane w latach 1969 (Katedra Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu), 1991, 1994 i 1995 (Muzeum w Brodnicy). W  sezonie 1996 w zachodniej części przywa
łowej partii grodziska założono 2 wykopy: 1/96 i 2/96 — oba o wymiarach 3 x 7 m. Łącznie 
przebadano powierzchnię 42 m2.

W  wykopie 1/96, wytyczonym na osi północny zachód-południowy wschód, odsłonięto 
nawarstwienia kulturowe o maksymalnej miąższości 205 cm. Pod warstwą I — ornej ziemi

199

W
CZ

ES
N

E 
ŚR

ED
N

IO
W

IE
CZ

E


