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BOREK, st. 10,
gm. Rzezawa,
woj. tarnowskie,
AZP 103-62/39

ślad osadnictwa nowożytnego
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone 8 października przez mgr. Marka
Cwetscha (Krakowskie Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy
i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Założono 4 wykopy o łącznej powierzchni 0,3 ara.
Obszar badań i wybór miejsca ich wytyczenia nie był ograniczony.
Określono grubość i rodzaj nadkładu. Jest to brunatna, spiaszczona glina, zalegająca do
głębokości 25-30 cm. Niżej znajduje się brunatnorudy piasek gruboziarnisty. W jednym z wy
kopów znaleziono fragmenty ceramiki nowożytnej. Podsumowując wyniki badań należy stwier
dzić, że istnienie stanowiska Borek 10 jest wysoce wątpliwe.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Badania będą kontynuowane.

Bógpomóż, st. 10,
gm. Bobrowniki,
woj. włocławskie
■ ■ ■ ■ ■

patrz: środkowa i późna epoka brązu

■

■

BUCZ, st. 2,
gm. Przemęt,
woj. leszczyńskie,
AZP 61-22/24

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego
cmentarz szkieletowy nowożytny (XVI-XVII w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia
przez mgr. mgr. K. Starzyńskiego i M. Wróbla (PU Ferrum Trzebiny). Finansowane przez
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wykop o wymiarach 30 x 8 m założono we wschodniej, najbar
dziej zdewastowanej części stanowiska, na osi północny wschód-południowy zachód.
Na poziomie spągu humusu znaleziono kilkadziesiąt fragmentów naczyń, które można
wiązać ze zlokalizowaną w dalszej części stanowiska osadą kultury łużyckiej, oraz pojedyncze
fragmenty naczyń z późnych faz wczesnego średniowiecza. Na przestrzeni 100 n r odkryto
resztki szkieletów z prawdopodobnie dziesięciu zniszczonych grobów nowożytnych. Zinwen
taryzowano cztery obiekty, a wyeksplorowano dwa. Ustalono, że było to cmentarzysko pła
skie, szkieletowe, w układzie rzędowym. Zmarłych chowano w drewnianych trumnach, wzmac
nianych dwoma-trzema gwoździami, głową na zachód. Fragmenty naczyń znalezione w ja
mach grobowych i gwoździe trumienne pozwalają wstępnie datować odkryty fragment cmen
tarzyska na XVI-XVII w.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wielkopolskim Ośrodku Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego, Oddział w Trzebiniach.
Badania powinny być kontynuowane w następnym sezonie.

Bukówka-Zapniów, st. 1,
gm. Pawłów, woj. kieleckie

patrz: neolit

Bydgoszcz, st. 1

patrz: wczesne średniowiecze

Chełm, ul. Bieławiriska, st. 145

patrz: późne średniowiecze

CHEŁM,
st. 19A, ul. Krzywa 32/34,
AZP 8 0-90/7
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osada wczesnośredniowieczna
nowożytne podziemia kredowe (XV1-XIX/XX w.)
Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr.
Stanisława Gołuba (firma Usługi Archeologiczne). Finansowane przez inwestora — Urząd
Miasta Chełma oraz PSOZ. Drugi sezon badań. Kontynuowano rozpoczęte w 1995 r. nadzo
ry i przedinwestycyjne badania wykopaliskowe.
Odkryto wejście do podziemi kredowych od strony badanej posesji (obiekt nr 10) oraz
dwa inne obiekty związane z podziemiami (nr nr 18 i 19). Obiekt 10 posiadał dwa odcinki
podziemi, górny i dolny, o długościach 30 i 25 m, z częściowo zasypanymi korytarzami bocz
nymi. Odkryto w nim wnęki na lampki górnicze, schody wyciosane w kredzie i wzmocnione
kamieniami oraz wizerunek orła wyrzeźbiony na jednej z kredowych ścian. Obiekt 18, z dużą
ilością zabytków o różnej chronologii, był zapewne śmietnikiem powstałym w dawnym kory
tarzu. Po raz pierwszy odkryto w chełmskich podziemiach żelazne narzędzia służące do eks-

