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przebadane strefy szerokości 5 m, których eksploracja w przyszłym sezonie może wyjaśnić lokalizację
palenisk w stosunku do obiektów grobowych.
Bierzwnik, st.25 i 26, gm. loco, woj. gorzowskie - patrz: wczesne średniowiecze
Bocheń, st. 16, gm. Zduny, woj. skierniewickie - patrz: wczesne średniowiecze
BOŻE, st. I, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 20-69
• ślady osadnictwa kultury bogaczewskiej (wczesny okres wpływów rzymskich)
• osada wczesnośredniowieczna
• gródek wczesnośredniowieczny
Sondażowe prace wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Tomasza Nowakiewicza (Instytut
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Pierwszy sezon badań IAUW.
Stanowisko było badane w latach osiemdziesiątych XIX-go wieku przez Georga Bujacka, (Prussia
12, Königsberg, 1887).
Badaniami w roku 1997 objęto zarówno silnie zniszczony przez wkopy kopiec średnicy kilkunastu
metrów jak i jego otoczenie.
Fragmenty ceramiki obtaczanej, a także fragment trójwarstwowego grzebienia z wąską okładziną,
datują kopiec na okres wczesnego średniowiecza. Na płaskowyżu, kilkanaście metrów od kopca, zarejestrowano obecność warstwy kulturowej o miąższości kilkunastu centymetrów, którą należy datować
również na wczesne średniowiecze. Z warstwy tej pochodzi kilkadziesiąt zalegających na wtórnym
złożu fragmentów ceramiki kuchennej kultury bogaczewskiej. Były one silnie rozdrobnione, nie pozwalały na rekonstrukcję form naczyń. Jedynie większy fragment wylewu, zdobiony na krawędzi zaszczypywaniem, jest zapewne częścią naczynia o niewysokiej, wydzielonej od brzuśca szyjce. Zapewne
było to kuchenne naczynie typu Wyszembork.
Mamy tu do czynienia z mniej lub bardziej długotrwałą osadą kultury bogaczewskiej z wczesnego
okresu wpływów rzymskich.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Barbaricum” - serii wydawniczej Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Badania nie będą kontynuowane.
Bruszczewo, st. 5, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie - patrz: wczesna epoka brązu
BUDY KRASZEWSKIE, st. 1, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/2
• osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
• osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich)
Przedinwestycyjne, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju i czerwcu przez mgr.
Zbigniewa Dłubakowskiego. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Przebadano powierzchnię 8 arów.
Odkryto 9 obiektów archeologicznych oraz liczny luźny materiał ceramiczny. Na uwagę zasługuje
grocik krzemienny trójkątnego kształtu.
Badania będą opublikowane w wydawnictwie inwestora.
Bukówka-Zapniów, st. 1, gm. Pawłów, woj. kieleckie - patrz: neolit
CZARNÓWKO st. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska, woj. słupskie, AZP 07-35/97
• cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
• cmentarzysko kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski)
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• cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z pracami inwestycyjnymi, przeprowadzone przez
mgr Dorotę Rudnicką (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Siedemnasty sezon badań.
Stanowisko zostało odkryte w 1972 roku, badania sondażowe przeprowadzono w 1973 roku.
Celem badań w 1997 roku było uchwycenie zachodniej i południowej granicy stanowiska oraz
przebadanie części terenu przylegającego od południa do pawilonu handlowego.
W dwóch wykopach odkryto i przebadano 16 grobów szkieletowych i 4 groby ciałopalne (trzy
popielnicowe i 1 jamowy).
Groby szkieletowe orientowane były północ – południe. Prawie wszystkie nosiły ślady wkopów
rabunkowych i trumien kłodowych na głębokości zalegania pochówków (145 cm do 225 cm). Na wyposażenie natrafiono w 14 grobach. W trzech z nich były to fragmenty naczyń glinianych. W pozostałych grobach w skład wyposażenie wchodziły: zapinki wykonane ze srebra A VIII s.1, A VI 162 (167),
zapinki brązowe A V 94 i 128, A VI s.2, A VII s.1, złoty wisiorek gruszkowaty, klamerki esowate ( ze
srebra i brązu), srebrny naszyjnik drutowaty z pętlicowym zapięciem, wykonane z brązu części pasa
(sprzączki i okucia końców pasa), także igły brązowe, przęśliki gliniane i fragmenty naczyń.
Znaleziskiem wyjątkowym jest przęślica bursztynowa, która wystąpiła w zespole między innymi
z dwiema zapinkami srebrnymi A V 94 i A VII 211, paciorkami szklanymi, sprzączką i okuciem końca
pasa, wykonane z brązu. Groby można datować na fazy B2/C1 – C1b okresu wpływów rzymskich.
Badania w latach 1996-1997 prowadzone były w południowo-zachodniej części cmentarzyska.
Uchwycona została południowa granica występowania grobów. Przebadana została część stanowiska,
zagrożona zniszczeniem z powodu użytkowania terenu przez miejscową ludność jako boisko i parking.
Badania będą kontynuowane.
DANKÓW, st. 5, gm. Lipie, woj. częstochowskie, AZP 83-45/2
• osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
W 1997 roku na skutek dzikiej eksploatacji piasku zniszczono dalszy fragment osady z okresu
wpływów rzymskich na stanowisku 5 w Dankowie, gmina Lipie, województwo częstochowskie. Podjęte przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie doraźne ratownicze badania
wykopaliskowe (dwukrotnie przerywane przez powódź) zaowocowały przebadaniem czterech palenisk (nr 22-25), tworzących zwarty zespół. W paleniskach prócz przepalonych kamieni i dużej ilości
węgla drzewnego znaleziono nieliczne ułamki ceramiki z okresu wpływów rzymskich. Potwierdza to
dotychczas ustaloną chronologię osady, którą wiązać należy z kulturą przeworską.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku”, s. 98.
DĄBEK, st. 3, gm. Stupsk, woj. ciechanowskie, AZP 40-60/5
• cmentarzysko ciałopalne i szkieletowe kultury przeworskiej i wielbarskiej (młodszy okres
przedrzymski - okres wpływów rzymskich, fazy A2-B1 i C2)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 2 września przez
mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego (Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,5 ara.
Odkryto ogółem 16 obiektów, z których 7 zasługuje na uwagę, pozostałe bowiem zostały zniszczone przez orkę. Obiekt 16/75 to grób szkieletowy, usytuowany na linii wschód-zachód. Zmarły miał
głowę skierowaną na wschód. Jama grobowa, w której spoczywał źle zachowany szkielet, obudowana
była dużymi kamieniami. Brak wyposażenia nie pozwala na jednoznacznie wydatowanie tego obiektu,
choć zapewne jest on związany z kulturą wielbarską. Najlepiej wyposażony był grób 8/67, ciałopalny,
popielnicowy. W popielnicy znaleziono gliniany przęślik i żelazny klucz. Nad tą popielnicą spoczywa132

