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rzęoych szczątków kostnych* Prowadzona tet systematyczna flotacja prób pobieranych z wypełniak wszystkich obiektów dostarczyła bogatego zespołu szczątków roślinnych.
Wyniki przeprowadzonych dotąd prac wskazują» te na stanowisku przewalają Ślady najmłodszej fazy КPL, odznaczające sit 

silnym udziałem elementów wczesnego i Klasycznego stylu badsn- sklego* Liczni· reprezentowana jest również małopolska faza klasyczna tej kultury* Słabiej natomiast występuje osadnictwo schyłku cyklu polgarskiego stwierdzone Jedynie w najwyższej części stanowiska.
Seria 13 dat radiowęglowych datuje osadę w Bronocicaeh na XXXI - XXIV w. pne
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BRZEŚĆ KUJAWSKI Muzeum Archeologicznewoj.włooławskie 1 Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 4

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel/autor sprawozdania/,przy współudziale Piotra Boguckiego,Flnansowlit WKZ we Włocławku. 
Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujaw*kia 
oraz Muzeum Aroheologiozne i Etnograficzna w Łodzi. Kontynuacja b«darf z lat 1933-1939» 
1952-1976.Osada wielokulturowai 
1/älady osadnictwa kultur tylczakowych z 
póżnegó paleolitu,

2/osada kultury'ceramiki wstęgowej rytej s wczesnego neolitu,
3/osada i cmentarzysko grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielakiej ze środkowego neolitu,
A/dlady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze środkowego neolitu oraz kul
tury amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej z późnego neolitu,5/osada kultury trzclnleckiej z II okresu epoki brązu,

6/osada kultury grobów kloszowych z wczesnego 1 środkowego okresu lateńskiego, 
7/ślady osadnictwa kultury przeworskiej zpóźnego okresu lateńskiego 1 okresu 
rzymskiego*

Badania, będą kontynuacją badań K.Jażdżewskiego 1 S* 
Hadajsklego z lat 1933-1939| n.i W, Chmielewskioh z roku 1952 oraz autora sprawozdania z roku 1976, objęły północna część stanowiska* Nadal zachowano uprzednio stosowany systea 
eksploracji odcinków o wymiarach 5x5m.



V 1977 г. przebadano 25 odcinków, tj. 62? m2. Odkryto dalsze zabytki krzemienne wiązane z późny® paleolitem /krąg kultur ty leżakowych/, które podobnie jak w badaniach ubiegło
rocznych, zalegały tuż nad calcem i w calcu.

Ha badanym odoInku stanowiska zdecydowanie przewalało lio2bą odkrytych obiektów osadnictwo neolityczne. Z kulturą 
o«ramikl wetągowej rytej związane jest chata słupowa o długo- 
śol 20 в i pz#cokoioi do 5 a, zawierająca liczny Inwentarz mehooy /еегал1кв, narządzie kamienne, krzemienne i kościane, bardzo duża iloéé к Ы с 1 zwierzęcych/, oraz (Vie jeay odpado
we odkryte w bezpośrednim sąsiedztwie wspomianej chaty. Do grapy brzestfco-tajttwsklej kultury leodzleiskieJ n&leią cztery 
spoeród badanych chat trapezowartycfa, z których dwie stanowiły kontynuacją z badań, К .Jażdżewskiego i S.Madajskiego, dwie natomiast należą do obiektów nowo odkrytych o długoiei 10 i 18 ni 
Z tą samą kulturą związane są trzy groby szkieletowe, pięć jam 
odpadkowych oraz różnego rodzaju krótkie rowki. Wzorem badan ubiegłorocznych w rowach chat trapezowe tych rejestrowano obeo- 
ao4£ słupów. Warto równiai podkreślić, że w bezpośredni* zasięgu odkrytych chat trapez owa tych znaleziono dużą liotfbą na· 
rzadsi kamiennych. Cerafflikę kulbjry pucharów lejkowatych /fa
za wiórecfca grupy wschodniej/» kultury amfor kulietyoh oraz 
kultury cenniki szmerowej znalezione luźno w waretwie kulturowej.

Kulterę trzoiniechą reprezentują dwie głębokie jeey z niewielką zawartością ceramiki, krzemieni i kô oi zwierzęcych;
Z wcaesaya i érodkowyHi okresem lateńskim /kultura grobów 

kloeziowych/ związanych jest dziesięć obiektów nieruchomych, z 
któryoh do najciekawszych należy zaliczyć chatą słupowi* o rzucie owalnym 5x4 a. Stwierdzono związane Z tą Chatą duftyoh ro*- 
miarów palenisko ustawione na zewnątrz oraz jaaę o charakterze 
gMpodarczyn z wyjątkowe bogatą zawartoźoią materiału cerami0Z- 
nego i kosteego. Odkryte obiekty stanowią tylko wycinek roz
ległej osady kultury grobów kloszowych na stanowisku 4,

V warstwie kulturowej stanowiska znaleziono fragmenty na- czyń kultury przeworskiej 2 okresu póteolateAskiego i rzyne- klego. Zapewne z okresem późno La teriakia, per analogiem, należy wi&Mtć odkryty grób psa, którego jedyne wyposażenie stanowiły 
koeoi zwierzęce, prawdopodobnie owcy.

W badaniach po raz pierwszy użyto sita wodnego, przy po- mooy którego z wypełniska obiektów kulturowych wysiano liczne 
ziarna zbóż i roślin dziko rosnących. Ponadto pozyskano dalsze próbki wçgli drzewnych, które przy użyciu metody Cl4 pozwolą ustalić bezwzględną chronologię obiektów kultury ceramiki wstę
gowej rytej, grufiy brzesko-kujawskiej kultury lendzielekiej 
oraz kultury trzciniecklaj·

Materiały przechowywane są w MAIS w Łodzi.
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