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Stanowisko położone jest na polu ornym, na terenie przyszłej odkrywki węgla brunatnego, w obrębie 
małej wykształconej doliny wykorzystanej p r ie *  niewielka ciek wodny, nad załomem krawędzi 1 na stoku doliny.

Założono 1 wykop WII/8Û /w nawiązaniu do ubiegłorocznego wykopu WI/85 na etan. Broszęcln 12 - w 
bezpośrednim sąsiedztwie я tan. 11/ wyeksplorowując powierzchnię 2.935 m*„ Z  uwagi na układ nawarstwień 1 
słabą czytelność w podłożu obiektów nieruchomych stosowano plam graficzną metodę eksploracji / zbierano 
umowną warstwę grubości 3-5 cm/ 1 następnie każdy “ luźny- /posa obiektem/ m aterial ruchomy lokalizowano 
trójwymiarowo w obrębie ćw iartek ara.

'Odsłonięto 106 obiektów nieruchomych. P rz y  czym cyfra  ta odpowiada tylko obiektom czytelnym w pod
łożu - nie uwzglę<biia ewentualnych obiektów, ktdre będzie można Jeszcze wyróżnić na podstawie ала bzy kon
centracji matertału ruchomego, bez zdecydowanie czytelnego w podłożu /rozmytego/ wypełnlska*
Funkcję odkrytych obiektów trudno obecnie Jednoznacznie określić , Ntemtdej Jetbiak wydaje etę, Że większość 
wśród nich stanowiły /90-95%/ Jam y głównie o charakterze zasobowym* Niewiele jest Jam  poalupowych nrae 
Jam  o charakterze gospodarczym, których jednoznaczną funkcję rozstrzygnie dokładna analiza. W  dwóch przy
padkach zanotowano obiekty w postaci wolnostojących naczyń zasobowych. Do Innego typu zaliczono 3 obiekty 
o funkcji bliżej nieokreślonych piecowi·к /?/, z dużą ilo śc ią  przepalonej polepy 1 wtórnie przepalonej ceram ik i, 
a także 1 obiekt o funkcji również nierozstrzygniętej, który stanowiły fragmenty naczyń /brzuśce/ ułożone pła* - 
sko bezpośrednio na plasku с ale owym. M ia ł on kształt zbliżony do prostokątnego, o wym iarach 121) x 90 cm.
W  omawianej odkrywce n ie  odkryto palenisk. Wypełnleka większości odkrytych Jam  stanowiła ciemno- lub 
Jaeno-brązowa próchnica, z reguły mocno wypłukana. W  profilu m iały najczęściej kształt nlecfaowaty lub odwrot
nie groszkowaty. Znaczna Ilość Jam  posiadała też wypełnleka w postaci szare] /w różnych odcieniach/ próchni
cy, rzadko z udziałem spalenizny. Miąższość jam Jest zróżnicowana 1 waha się w większości od 30 do 90 cm.

Na stanowisku odkryto znaczną Ilość źródeł ruchomych niem al w każdym obiekcie - w większości poza 
nim i. Stanowią je: 19.635 fr . ceram ik i naczyniowej /mocno rozdrobniona/, 990 szt. polepy, 631 przedmiotów 
krzemiennych /zbiór homogeniczny/, 382 fr , kości, 3 rozcieracze kamienne. 1 niebieski paciorek szklany, 
próbki węgla drzewnego.

klasyfikacja chronologie»]» i  kulturowa; osada kultury łużyckiej w je j wariancie Środkowopolsktm, którą 
generalnie można datować na okres V  okresu epoki brązu do o ta* e en halsztackiego C-D włącznie. P rz y  czym 
należy się przychylić do datowania głównie na oba okresy halsztackie.

Dokumentacja terenowa 1 m ateriał przechowywane są. w 'P A K  w Postan iu.
Badania zakończono.

BROSZĘCTN, gm. Rząśnia P P  Pracownie Konserwacji Zabytków
woj, piotrkowskie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
Stanowi ako 12 Oddział w Poznaniu

Zakończono eksplorację wykopu Wl/85. Celem  tych badań była weryfikacja I wyeksplorowanie wyróż
nionych w ub, r . obiektów nieruchomych. Wypadła ona w większości negatywnie. Odkryto ponadto 1 grób popiel
nicowy czysty kultury łużyckiej. W  podłożu rysował się on bez czytelnej Jam y grobowej. Wewnątrz popielnicy 
odkryto nieliczne szczątki kostne I  2 przedmioty krzemienne; wiór pokryty częściowo korą 1 drapacz /oba z 
surowca bałtyckiego/.

Podczas prac eksploracyjnych na odkrywce znaleziono doić znaczną Ilość źródeł ruchomych nie powią
zanych z czytelnymi obiektami nieruchomymi. Stanowią Je  łącznie z omawianym grobem: 3 ,0Ó6 fr . ceram iki, 
148 przedmiotów krzemiennych /w tym m .ln . grocik z wydzielonym trzpieniem/, 16 fr . przepalonych kości, 
węgle drzewne.

Z  uzyskanych danych wynika, że stanowisko jest p raw ie kompletnie zniszczonym punktem osadniczym 
I niewielkim  cmentarzyskiem kultury łużyckiej. Kwestię rozwarstw ienie chronologic mego między nimi ro t- 

■ e trzyp ile  dokładne analiza; wstępnie zaś można datować stanowisko w przedziale V  O B  - HaC-D.

Badania prowadził mgr Andrzej K r iy s io w ak i. Finansowała K W B  
"Bełchatów·, Drugi sezon badań. Punkt oeadutexy t cmentarzysko 
kultury łużyckiej в V  okresu epoki brązu - Hallstatt C-D.

M ateriał 1 dokumentacja znajdują się  w P A K  w Poznaniu. 
Badania zakończono.
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