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BACHÓRZ patrz
woj.przemyskie wczesne średniowiecze

BISKUPICE, gm.Brwinów patrz
woj.warszawskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1

BRODNO, gm .Środa Ś ląsk a Uniwersytet Wrocławski
woj.wrocławskie Katedra Archeologii
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Karol Bykowski. Finansował Uni 
wersytet Wrocławski. T rzeci sezon badań! Osada z 
młodszego okresu przedrzymsklego /lateńskiego/
/koniec 11-1 w .p .n .e ./  i młodszego średniowiecza 
/X-XII w ./ .

Celem badań było uchwycenie południowej i wschodniej krawędzi o sa 
dy. Na obszarze 340 m2 odsłonięto i zbadano 9 obiektów oraz dokończono 
eksplorację 2 innych, częściowo zbadanych w latach poprzednich; w szyst
kie datowane na młodszy okres przedrzymski. Były to dwa relikty budynków 
o charakterze mieszkalnym /obiekty wziemne o powierzchni 10 i 18 m2/, 3 
jamy osadnicze oraz 6 palenisk /w tym jedno z celowo wypalonym płatem 
gliny obok paleniska, służącym jako postument na naczynia/.

Ruchomy materiał zabytkowy to głównie ceramika /w tym 10,3 tys. 
z młodszego okresu przedrzymsklego/ oraz kilkanaście wyrobów metalo
wych, m.in. doskonale zachowana brązowa zapinka odmiany B .K ostrzew skie- 
go.

Ponadto stwierdzono ślady osadnictwa z mezolitu /kultura chojnicko - 
picńkowska/, neolitu /kultury: lendztelska, p u c h a r ó w  lejkowatych, c e ra 
miki sznurowej i ceramiki grzebykowo-dołkowej/, okresu wpływów rzym s
kich /11-111 w. - m .in. żelazna zapinka V grupy/ oraz z wczesnego śre d 
niowiecza /X-XU w ./ w postaci krzemieni i ceramiki występującej w w arst
wie kulturowej.

W wyniku badań z lat 1974-1976 zbadano 30,5 a ra . Na tej p rzestrze
ni wystąpiło około 150 obiektów: około 120 z młodszego okresu przedrzym- 
skiego i około 30 z wczesnego średniowiecza.
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1. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego reprezentowana 
jest przez 15 obiektów mieszkalnych, 20 palenisk zgrupowanych głów
nie na krańcach osady, 5 układów kamieni, 5 "grobów" zwierzęcych i 
około 75 różnych jam osadniczych/odpadkowych, zasobowych, produk
cyjnych l tp ./ .  Z osady tej zebrano około 80 tys.skorup naczyń, kilka
naście przęślików, kilkanaście wytworów kamiennych /w tym żarna niec- 
kowate 1 kilkanaście rozcieraczy /, około 100 zabytków metalowych /m .in. 
kilka zapinek 1 ich fragmentów wykonanych w konstrukcji środkowolateńs- 
k lej, szpilę brązową z kulistą główką i szereg  noży/ oraz dużą ilość k o ś
c i. Osadę tę datuje się na 1 i U fazę młodszego okresu przedrzymskiego 
/w Ul fazie na Dolnym Śląsku widoczne jest rozrzedzenie osadnictwa/.

2. Osadę wczesnośredniowieczną /X-X11 w ./ reprezentuje 30 obiek
tów o charakterze mieszkalnym, gospodarczym 1 produkcyjnym m.in. dwie 
jamy dziegciarsk le. Była to osada zamieszkana zapewne przez ludność 
związaną z gospodarką leśną. Z osady tej pochodzi około 5 tys. skorup 
oraz kilkadziesiąt wyrobów metalowych, głównie noży. Cennym zabytkiem 
jest srebrna zausznica z przełomu X/X1 w.

3. Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich /11-111 w ./ reprezentowa
ne jest przez dwa częściowo zniszczone obiekty /najprawdopodobniej g ro 
by/. Z tego okresu pochodzi - oprócz niewielkiej ilości ceramiki m .in. tzw. 
siwej - denarek Marka Aureliusza i dwie zapinki3ą to zapewne ślady poby
tu ludności zamieszkującej odległą o 250-300 m na południowy-wschód od 
omawianego stanowiska osadę na stanowisku 4.

4. Osadnictwo z epoki kamienia zostało całkowicie zniszczone przez 
osadę z młodszego okresu przedrzymskiego i z wczesnego średniowiecza. 
Stąd też są to luźne zabytki /krzemienie 1 ceramika/ znajdowane na całym 
stanowisku zarówno w warstwie kulturowej jak i w wypełniskach obiektów 
z innych okresów. Osadnictwo to reprezentuje mezolityczna kultura choj- 
nicko-pieńkowska oraz kilka kultur neolitycznych a mianowicie: kultura 
lendzlelska /ceram ika o charakterze jordanowskim/, kultura pucharów 
lejkowatych /duża ilość ceram iki/, kultura ceramiki grzebykowo-dołko
wej oraz kultura ceramiki sznurowej /najw cześniejszy horyzont tej kul
tury na Dolnym Ś lą sk u /. Wśród zabytków krzemiennych najciekawszy 
jest zbiór kilkunastu narzędzi closakowatych.

Zabytki oraz dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uni
wersytetu Wrocławskiego, gdzie są opracowywane i przygotowywana jest 
publikacja wyników omawianych badań.

Badania zostały zakończone.
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