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11BŚRODKOWA I PÓŹNA EPOKA BRĄZU

Antoniew, st. 1, gm. Nowa Sucha, woj. skierniewickie, AZP 57-58/9 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Babicha, st. 6, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, AZP 96-71/23 - patrz: neolit

12BBachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie, AZP 107-79/16 - patrz: wczesne średniowiecze

BŁAŻEJOWICE DOLNE, st. 17, gm. Głogówek, woj. opolskie, AZP 96-36/1
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki)•	
ślady osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego •	

Nadzór i ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w maju przez mgr. Wacława 
Romińskiego i mgr. Mariusza Krawczyka (Muzeum w Nysie). Finansowane przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „STEL”. Przebadano powierzchnię 6 m².

Badania prowadzono na demontowanej stacji energetycznej, zajmującej teren powierzchni 900 
m², zlokalizowanej na terenie stanowiska archeologicznego. Prace ziemne polegały na demontażu 
wkopanych w ziemię przewodów i betonowych postumentów. W wyniku badań powierzchniowych, 
przeprowadzonych na terenie stanowiska, znaleziono materiały przynależne do: kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego oraz wczesnego 
i późnego średniowiecza.

W jednym z wykopów na terenie demontowanej stacji zlokalizowano naruszony obiekt - jamę 
workowatą. W wyniku przeprowadzonych tu badań wykopaliskowych odsłonięto fragmenty dwóch 
przylegających do siebie obiektów, jamy zasobowej i ziemianki. Obiekty te, datowane na przełom V 
okresu epoki brązu i okresu halsztackiego, związane są z ludnością kultury łużyckiej.

W warstwie zalegającej nad wyżej wymienionymi obiektami znaleziono topór żelazny smukły, 
symetryczny o łukowatym ostrzu, zaopatrzony w otwór dla trzonka oraz wyraźnie wyodrębniony, 
wąski obuch. Okaz ten należy uznać za topór bojowy, pochodzący z okresu rzymskiego, z faz C1-D.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Nysie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku 

i ziemiach pogranicznych w 1998 r.”, s. 102-106.
Badania nie będą kontynuowane.

Bocheń, st. 16 (Strugienice, st. 4), gm. Zduny, woj. skierniewickie, AZP 59-55/25 - patrz: wczesne 
średniowiecze

BRODNO, st. 1, gm. Środa Śląska, woj. dolnośląskie, AZP 77-24/10
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu/okres halsztacki)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 września do 9 października 
przez dr. Radosława Jarysza (Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej). Finansowane przez PSOZ. 
Przebadano powierzchnię 150 m².


