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szego okresu przedrzymskiego, ale jej przynależność kulturowa nie jest pewna. Poza zespoła
mi natrafiono na nieliczne ułamki ceramiki celtyckiej (grafitowej oraz toczonej). Nieduża, 
misowata jama 91 należy do faz B2-C , okresu wpływów rzymskich. Wczesnosłowiański obiekt 
81 był pozostałością półziemianki na planie prostokąta o wymiarach 440-460 x 390-400 cm, 
głębokości 63 cm, z resztką kamiennego pieca w narożniku północno-zachodnim. Chata 
funkcjonowała w młodszej fazie okresu wczesnosłowiańskiego, najpewniej w VII w.

Wyniki obecnych oraz poprzednich badań będą opublikowane w „Materiałach i Sprawo 
zdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XV11I, 1997.

Bąkowo, st. 1,
gm. Wyrzysk, woj. pilskie
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BAROWO, st. 3, 
gm. Wyrzysk, 
woj. pilskie,
AZP 37-31/3

patrz: wczesna epoka brązu
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BIAŁKA, st. 3,
gm. Szczawin Kościelny, 
woj. płockie,
AZP 54-52/101

.NÓW, st. A,
Krzanowice,
latowickie,
103-39/-

cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
Badania przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchorską-Rolę i Jarosława Rolę (Mu

zeum Okręgowe w Pile). Pierwszy sezon badań.
Cmentarzysko składa się z trzech obiektów o średnicy około 10 m i wysokości około 1 m. 

Zajmuje obszar około 5 arów. Badania prowadzono na kurhanie nr 1. W centralnej części 
obiektu, na poziomie gruntu pierwotnego, znaleziono 8 fragmentów ceramiki kultury łużyc
kiej, dębowe węgle drzewne oraz 5 obiektów silnie przemytych. Kości nie zarejestrowano.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania nie będą kontynuowane.

cmentarzysko (?) z epoki brązu
cmentarzysko (?) kultury pomorskiej (okres halsztacki i lateński)

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 28 września 
przez mgr. Macieja Trzecieckiego (Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach). Fi
nansowane przez Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Pierwszy sezon ba
dań. W rejonie I założono 5 wykopów, a w rejonie II — 2. Łącznie przebadano powierzchnię 
3,75 ara.

Wykopy 1-5 zlokalizowano w zachodniej części badanego obszaru w celu uchwycenia 
śladów domniemanego cmentarzyska (z informacji właściciela pola wynikało, że w przeszło
ści wyorywano tu naczynia zawierające kości ludzkie). Pozyskano 134 fragmenty ceramiki. 
Badania w rejonie I dały wynik negatywny — nie uchwycono żadnych śladów cmentarzyska 
ani też obecności warstwy kulturowej. Podobne rezultaty przyniosły badania w rejonie II — 
brak było śladów osadnictwa, z wyjątkiem wykopu 7, w którym wystąpiła warstwa szarego 
shumifikowanego piasku, zawierająca 46 fragmentów ceramiki o cechach pozwalających ją 
łączyć z kulturą pomorską.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Kro
śniewicach.

Badania będą kontynuowane.

ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 sierpnia do 6 wrze
śnia przez mgr Małgorzatę Kurgan-Przybylską (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowa
ne przez PSOZ. Drugi sezon badań. Stanowisko było penetrowane w latach 1968,1973 i 1978, 
a w 1968 również badane wykopaliskowo. W  sezonie 1996 założono 5 wykopów, odsłaniając 
110 m2 powierzchni.

Wiosną 1996 r., w trakcie badań powierzchniowych poprzedzających badania wykopali
skowe, stwierdzono niszczenie stanowiska przez procesy denudacyjne. W  dwóch wykopach 
założonych na kulminacji wzgórza odkryto 3 obiekty kultury łużyckiej, zachowane w części 
przydennej. Wydobyto z nich nieliczne, zniszczone fragmenty naczyń. W  obrębie pozosta
łych wykopów, umiejscowionych na skłonie, krawędzi stoku i u jego podnóża, nie stwierdzo
no obiektów archeologicznych. Nieliczne fragmenty naczyń kultury łużyckiej i pojedyncze 
krzemienie, a także fragmenty naczyń z okresu neolitu, znaleziono w warstwie ziemi ornej 
wykopów. Na stanowisku zaobserwowano liczne obniżenia w miejscach wybierania żwiru. Te
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U płytkie żwirownie po krótkim okresie eksploatacji zasypane zostały śmieciami gospodarskimi 

(m.in. szkło, okruchy cegieł, fragmenty porcelitowych talerzy), zalegającymi także w warstwie 
ornej w obrębie wykopów. Nie przewiduje się kontynuacji badań.
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Bokiny, st. 63,
gm. Łapy, woj. białostockie

patrz: neolit

ш ш я ш ш ш ш ш ш ш
BÓGPOMÓŻ, st. 9, 
gm. Bobrowniki, 
woj. włocławskie, 
AZP 45-47/19

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1495 m2.

Odsłonięto 102 obiekty — mieszkalne (ziemianki i półziemianki), paleniska oraz jamy 
odpadowe. Wśród ruchomego materiału zabytkowego najliczniej reprezentowana była cera
mika (1725 fragmentów naczyń). Ponadto znaleziono 107 wytworów krzemiennych, gwoź
dzie żelazne, przęśliki gliniane, igłę i szpilę z brązu, gliniane ciężarki tkackie, zapinkę żelazną 
i brązową, paciorki szklane, osełki oraz grot i nóż żelazny. Badania nie będą kontynuowane.

BÓGPOMÓŻ, st. 10, 
gm. Bobrowniki, 
woj. włocławskie,
AZP 45-47/20

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada nowożytna

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3796 m2.

Odsłonięto 64 obiekty — mieszkalne, paleniska, jamy zasobowe oraz relikty sadu owoco
wego i suszarni owoców z przełomu XIX i XX w. Wśród ruchomego materiału zabytkowego 
najliczniejszą grupę stanowiły ułamki ceramiki naczyniowej (ponad 1000 fragmentów). Po
nadto odkryto destrukty kości zwierzęcych, nieliczne przedmioty żelazne, fragmenty polepy 
i żużla. Badania nie będą kontynuowane.

Bruszczewo, st. 5,
gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie

patrz: wczesna epoka brązu

BRZEZIE, st. 24,
gm. Kłaj, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-59/43

ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 35 m2.

BUBEL STARY, st. XXXVI, 
gm. Janów Podlaski, 
woj. bialskopodlaskie,
AZP 56-87/65

cmentarzysko kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 do 26 październi

ka przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 1 ara.

W  wykopie I na tle ceglasto-brązowego żwiru wystąpiły 4 obiekty (grobowe.2). W  ich wy
pełniskach barwy brunatno-czarnej odkryto ślady spalenizny, pojedyncze, przepalone kości 
ludzkie oraz fragmenty naczyń glinianych. Materiał ceramiczny, jednolity kulturowo i chro
nologicznie, można zakwalifikować do kultury łużyckiej w jej rozwiniętej fazie.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Ratownicze badania archeologiczne 
na terenie województwa bialskopodlaskiego”. Badania nie będą kontynuowane.

Bucz, st. 2,
gm. Przemęt, woj. leszczyńskie

patrz: okres nowożytny

ШЁЁЯИЁШ/ШЯИЯЁЁ^ШШШ
Bukówka-Zapniów, st. 1,
gm. Pawłów, woj. kieleckie

patrz: neolit
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