Janusz Kruk,Jan Machnik,Sarunas
Milisauskas
Bronocice, gm. Działoszyce, woj.
kieleckie
Informator Archeologiczny : badania 10, 29-31

1976

- 29 AUGUSTÓW-WÓJTOWSKIE WŁOKI
woj. auwal akie

patrz
paleolit i mezolit

BACHÓRZ
woj. przemy akie

patrz
wczeane średniowiecze

BARKWEDA, gm. Dywity
woj.olaztyńakie

Uniweraytet Warazawaki
Katedra Archeologii P rad z ie 
jowej i W czeanośredniowiecznej

Badania prowadził mgr Ryazard F .M azu rak i. Finanaował Uniweraytet W arazawaki. T rzeci aezon badań.
Oaada bagienna z okreau neolitu.
Przeprowadzono wyłącznie wiercenia geologiczne po obydwu atronach kanału łączącego jezioro Orzołek ze atarym korytem rzeki Łyny w
celu określenia zaaiągu atanowiaka. Łącznie przebadano 70 otworów
wiertniczych, które wykazały, ie do czaaów wapółczeanych zachował aią
jedynie akraj atanowiaka po zachodniej atronie kanału. Brak natomiaat
jakichkolwiek śladów oaadniczych po wachodniej atronie kanału. Wynika
z tego, ie prawie cała oaada zoatała zniazczona w czaaie budowy kanału
przez Niemców w 1934 roku.
Badania zakończono.

BRODNO, gm .Środa Sląak a
woj.wrocławakte
Stanowiako 3

patrz
okrea lateńaki

BRONOC1CE, gm .Działoazyce
woj. kieleckie

Polaka Akademia Nauk
Inatytut H iatorii Kultury
M aterialnej Zakład Archeolo
gii Malopolaki w Krakowie,
State Univeraity of New York,
Buffalo, USA

Badania prowadził dr Januaz Kruk pod naukowym kierow 
nictwem p ro f.d r Jana Machnika i p ro f.dr Sarun aaa M ili-

- 30 sa u sk asa. T rzeci sezon badali. Osiedle kultury pucha
rów lejkowatych, ślady osadnictwa schyłkowej fazy cyk
lu polgarskiego.
P race prowadzono w obrębie wszystkich trzech jednostek m orfolo
gicznych stanowiska /rejony A ,B ,C / . Wykonano 7 wykopów obejmują
cych łącznie powierzchnię 11,5 a r a . Zbadano w nich 132 obiekty zabyt
kowe w postaci jam osadowych, grobów ludzkich i zwierzęcych oraz po
zostałości rowów obronnych.
Celem badań było rozpoznanie południowych stoków wzniesienia,
dalsze prace nad jednoczasowym kompleksem obiektów przydomowych,
uchwyconym w latach ubiegłych w rejonie B oraz możliwie pełne okreś lenie przebiegu rowów obronnych odkrytych poprzednio w najwyższej
c zęści stanow iska.
Na południowych stokach rejonów A i B stwierdzono wielkie zag ę
szczenie obiektów nieruchomych / jamy osadowe, groby zw ierzęce/. W
obrębie istniejącego tam niewielkiego zagłębienia terenu odkryto skupie
nie 5 współczesnych sobie palenisk, zbudowanych w postaci niszowatych
zagłębień w skłonie pierwotnym. Szczególną cechą ich konstrukcji były
warstwy ceram iki, które prawdopodobnie pełniły funkcję swego rodzaju
"szam otk i".
W obrębie kulminacji B stanowiska udało się odsłonić część zgrupo
wania jam osadowych rozlokowanych wokół domniemanej budowli glinobltej /wielkie rumowiska polepy z odciskami konstrukcji drewnianych/. Od
kryto tam między Innymi skład ciężarków tkackich, paleniska oraz obiekty
ze sporą zaw artością krzemiennych odpadków produkcyjnych.
W celu odtworzenia przebiegu umocnień obronnych w rejonie C , p rz e 
prowadzono nad stanowiskiem zwiad lotniczy /wiosną 1976/. Jego wyniki
/m ateriał fotograficzny/ oraz rezultaty prac wykopaliskowych w obrębie
kilku dużych sondaży, umożliwiły określenie zasięgu starsze go z dwu r o 
wów obronnych, związanego najpewniej z osadnictwem schyłkowej fazy cyk
lu polgarskiego. Udało się również w znacznej mierze odtworzyć przebieg
drugiego rowu, odpowiadającego najmłodszej fazie osadnictwa kultury pu
charów lejkowatych.
W rezultacie wykopalisk uzyskano bardzo liczny materiał ceramiczny,
wyjątkowo wiele zwierzęcych szczątków kostnych oraz sporo zabytków k a 
miennych i krzemiennych. Systematycznie wykonywana flotacja prób pobie
ranych z wypełnisk wszystkich obiektów osadowych dała w efekcie bogaty
zespół szczątków roślinnych.
Wyniki przeprowadzonych dotąd prac wskazują, że na stanowisku
przew ażają ślady osadnictwa najmłodszej fazy kultury pucharów lejkow a
tych, odznaczające się silnym udziałem elementów wczesnego 1 k lasyczne
go stylu badeńskiego. Licznie reprezentowana jest również małopolska f a 
za klasyczna tej kultury. 3łablej natomiast występuje osadnictwo ze schył
ku cyklu polgarskiego. Jego pozostałości stwierdzono dotąd wyłącznie w

- 31 najwyższej części stanowiska. Na podstawie se r ii 9 dat radiowęglowych
można sąd zić, że osiedla z Bronocic istniały pomiędzy XXX a XXIV stu 
leciem p .n .e .
M ateriały i dokumentację przechowuje się w Archiwum IHKM PAN
w Igołomi.
Badania będą kontynuowane.

BRZESC KUJAWSKI
woj.wrocławskie
Stanowisko 4

Muzeum Archeologiczne
1 Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził mgr R yszard G rygiel. Finansowały:
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Włoc
ławku, Urząd M iasta i Gminy w B rześciu Kujawskim oraz
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Wzno
wienie badań z lat 1934-1939 i 1952. Osada wielokulturo
wa: 1/ Siady osadnictwa schyłkowego paleolitu /k rąg kul
tur tylczakowych/, 2/ Osada kultury ceramiki wstęgowej
rytej i wczesne) kultury lendzlelskiej ze starszego neoli
tu, 3/ Osada i cmentarzysko grupy brzesko-kujaw skiej
kultury lendzlelskiej ze środkowego neolitu, 4 / Siady ł
osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze środkowego
neolitu oraz kultury amfor kulistych i kultury ceramiki
sznurowe z późnego neolitu, 5/ Osada kultury trzcinieckiej z II okresu epoki brązu /M o n t./, 6/ Osada kultury
łużyckiej i kultury grobów kloszowych z okresu h alsz tac
kiego, 7/ Osada kultury przew orskie) ze środkowego okre
su lateńskiego i okresu rzymskiego, 8 / Osada z w czesne
go średniow iecza.
Badania koncentrowały się w północno-zachodniej c zę śc i stanowiska
jako kontynuacja badań Konrada Jażdżewskiego i Stanisław a M adejskiego
z lat 1934-1939 oraz badań M arii i Waldemara Chmielewskich z roku 1952.
Zachowano uprzednio już stosowany system eksploracji odcinków o wymia
rach 5 x 5 ni. Ogółem przebadano obszar 35 m2. Straty grafia stanowiska:
warstwa ziemi ornej 0-25 cm, warstwa kulturowa, którą stanowiła ciemna
próchnica, zaw ierająca zmieszane zabytki równych kultur, od 25-60 cm,
calec z pokładami piasku, żwiru i miejscami gliny, na którym czytelnie r y 
sowały się wypełnlska obiektów.
N ajstarsze osadnictwo związane z paleolitem schyłkowym, potwier
dza nieliczny materiał krzemienny /rdzeń , wióry, z narzędzi m .in. tylczak łukowy oraz odłupkowy przekłuwacz asymetryczny ze słabo wyodręb
nionym ostrzem / należący do kręgu kultur tylczakowych, znaleziony tuż nad
powierzchnią c alca.

