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BISKUPICE, gm. Brwinów
woj. warszawskie

patrz
okres wpływów rzymskich

BOCHENLEC, gm, M ałogoszcz
woj. kieleckie
Stanowiska 2 i 6

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Arch eologii

Badania prowadził m gr Andrzej Matoga. Finan
sował W KZ w Kielcach przy udziale Urzędu
Gminy w Małogoszczu. Siódmy sezon badań.
Cmentarzysko kultury łużyckiej z 111*V okresu
epoki brązu oraz osada kultury łużyckiej.
Badaniami objęto północno-zachodnią część cmentarzyska /sta
nowisko 2/ rozkopując obszar o powierzchni 150 m2. Odkryto jedynie
dwu ciałopalne groby kultury łużyckiej. Grób 115 należy zaliczyć do
k ategorii obiektów bezpopielnicowych, gdzie przepalone kości złożone
były bezpośrednio w piasku, tworząc niewielkie, w rzucie poziomym
koliste skupienie. Grób 116 zaw ierał uszkodzoną popielnicę /naczynie
wazowate/ ze spalonymi kośćmi wewnątrz. Odkryte groby wystąpiły
w najstarszej s trefie użytkowania cmentarzyska, datowanej na IU okres
epoki brązu.
Równolegle przeprowadzono badania sondażowe na położonej w po
bliżu osadzie kultury łużyckiej /stanowisko 6/. Zajmuje ona kilkuhekta
rowy obszar, rozciągający się na terasie nadzalewowej wzdłuż prawego
brzegu Łosośny /Wiernej Rzeki/. Ograniczono je do szeregu wykopów
sondażowych o łącznej powierzchni 150 m2. Wyeksplorowano 8 jam
osadniczych. Były one w rzucie poziomym przeważnie koliste, o śred
nicy zwykle około 1 m, lub owalne. W profilu zwykle nieckowate, s ię 
gały do głębokości 90 cm. Wypełniska jam ciemnoszaro-brunatnć lub
ciem noszare, w ręcz czarne za w ierały jedynie ułamki lub większe
fragmenty naczyń oraz polepę. Dokładne odtworzenie funkcji opisa
nych obiektów jest trudne do przeprowadzenia. Wydaje się, i ż stano
w ią one ślady jam gospodarczych porzuconych po krótkim okresie
eksploatacji lub też mogą to być zagłębienia powstałe przy budowie
innych obiektów.
Na podstawie materiału zabytkowego osadę, a przynajmniej ba
daną w tym sezonie je j partię, należy datować na III okres epoki
brązu.
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w oj. koszalińskie
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Badania prowadził m gr Henryk Machajeweki.
Finansował UAM w Poznaniu. T r z e c i i ostatni
sezon badań. Obozowisko kultury pucharów
lejkowatych, cmentarzysko kultury łużyckiej,
cm entarzysko kultury oksywskiej, elementy
grupy dębczyńakiej, elem enty kultury okresu
w czesnego średniow iecza.
Badania skoncentrowano w południowej i południowo-zachodniej
c zę ś c i stanowiska. Celem badań było przede wszystkim określenie
zjawisk kulturowych z m łodszego okresu p rzedrzym sk iego i okresu
rzym skiego.
Na o b sza rze około 1375 m2 zarejestrow ano 83 obiekty następu
jących jednostek kulturowych:
a / kultura łużycka /IV/V okres epoki brązu/ - 24 groby jam owe i po
pielnicowe niekiedy z resztk am i obstawy kamiennej. W szystkie g ro 
by w dużym stopniu zniszczone,
b/ kultura oksywska /faza A3 m łodszego okresu przedrzym skiego/ 20 grobów popielnicowych i jamowych, m iejsce ciałopalenia oraz
paleniska. Wśród znalezisk uwagę zw racają naczynia wazowate
z wypukłą c zę śc ią górną, dolną zwężoną, naczynia kubkówate oraz
zapinki żelazne typu "N K ostrzew skiego, nożyki slerpikowate i oku
cia pasów. Typowe wyposażenie grobu stanowi pojedynczy egzem 
plarz c zęści stroju, niekiedy usytuowany w popielnicy,
c/ 37 obiektów /jamy/ o nieokreślonej przynależności kulturowej.
Badania prowadzone w 1980 r, zakończyły trzyletn i cykl badań
wykopaliskowych prowadzonych na tym stanowisku.
Reasumując, na obszarze około 1602,5 m2 zarejestrow ano 109
obiektów następujących kultur:
a/kultura pucharów lejkowatych /faza lubońska/ - obozowisko /7 / 12 jam ,
b/ kultura łużycka /IV/V okres epoki brązu/ - cm entarzysko 28 g ro 
bów ciałopalnych z obstawą i bez obstawy kamiennej oraz palenisko
i fragm ent budowli słupowej,
c/ kultura oksywska /faza A3 m łodszego okresu przedrzym skiego/ 27 grobów popielnicowych i jamowych, m iejsce ciałopalenia i pale
nisko,
d/ grupa dębczyńska /EII-V/VI w ./ - luźno, elem enty stroju /patrz:
Inform ator A rch eologiczn y, Badania 1977 r , /,
e/kultura okresu wczesnego średniow iecza / IC I-ia iw ,/ - luźno,
fragm enty ceram iki,
f/ 37 obiektów - jam y, o nieokreślonej przynależności kulturowej.
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W układzie przestrzennym elementów powyższych kultur stw ier
dzono wyraźne zróżnicowanie. Uwagę zwraca przede wszystkim praw
dopodobnie całkowicie zbadane cmentarzysko kultury oksywskiej,
W układzie osadniczo-kulturowym Pom orza środkowego stanowi ono
istotny przyczynek dla określenia wielkości populacji, je j ewentualne
go wewnętrznego zróżnicowania /1 grób tzw. pełno zbrojne go wojowni
ka/, sposobów krem acji /m iejsce ciałopalenia zlokalizowane na obrze
żu skupiska grobów/, a także dla określenia przemian kulturowych, tj,
zaniku kultury oksywskiej i kształtowania się kultury w ielbarskiej z po
czątkiem fazy B I okresu rzym skiego.
M ateriały przechowywane są w Katedrze A rch eologii UAM
w Poznaniu,

DEBCZYNO, gm. Białogard
w oj.koszalińskie
Stanowisko 41
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Badania prowadził mgr Henryk Machajewski.
Finansował UAM w Poznaniu, Drugi i ostatni
sezon badań. Osada ludności kultury łużyckiej
z IV -V okresu epoki brązu.
Badania skoncentrowano w południowo-wschodniej c zęści stano
wiska, Celem było określenie charakteru stanowiska w układzie osad
niczym rejonu środkowej Parsęty, Na obszarze 285 m2 zarejestrow a
no 30 obiektów w dwóch poziomach osadniczych:
I - 2 0 obiektów, 3 budynki słupowe zorientowane na lin ii N-S i N/WS/O na planie regularnego prostokąta o wymiarach 5 x 3 m,
względem siebie usytuowane szeregow o. Z układu jam posłupowych sugerować można, że stosowano konstrukcję sumikowołątkową. Podłogę budynków - wewr.ątrz nie stwierdzono palenisk stanowi zwarty układ kamieni ułożony na warstwie gliny. Dalsze
obiekty - 2 półziemianki oraz 15 jam o nieokreślonym charakte
r z e , Poza jednym egzem plarzem brązowego sierpa z guzkiem
i naczyń ceramicznych nie stwierdzono innych przedmiotów,
I I - 1 0 obiektów, fragmenty nieregularnych budowli słupowych. Poza
naczyniami ceram icznym i nie stwierdzono innych przedmiotów.
M ateriały przechowywane będą w Katedrze A rch eologii UAM
w Poznaniu.
Nie przewiduje się dalszych badań.
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Stanowisko 1 i 2
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