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BARYCZ,
woj.krakowski·
Stanowisko 8

Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka

Badania prowadził mgr Adaa Szybowicz. Fi
nansowało Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka»
Pierwszy sezon badan· Osada kultury Im·
dzielsklej.
Stanowisko zostało odkryte podozae badań powierzchniowyoh.
Położone jest w pobliżu potoku Kalinówka na wzgórzu "Tobołka“»
zwanym również górą "Pagóry*.
(
Założono cztery wykopy o łącznej powlerzohnl około 100 m?·
Wykopy zlokalizowano przy krawędzi zapadliska, w bliskiej od
ległości od siebie. We wszystkioh wykopach pod warstwą humusu
na głębokości około 40 cm wystąpiła warstwa bardzo zbitej, twar
dej zleni, barwy siwo-popi«lataj, w której znaleziono liczna
fragmenty ceramiki, wyroby krzeolenn« i kamieni·. W wykopach
III 1 IV na głębokości 40 cm odkryto jaeę o nlackowatn prze
kroju. WypełnŁsko jamy stanowiła сżarno-brunatna ziemia zawierająoa duią ilość ceramiki oraz liczne wyroby krzemienne·
W głębszej części Jamy znajdowało się palenisko wyłożone pole
pą. Jama prawdopodobnie pełniła funkcję produkcyjną.
Materiały pochodzące z wyżej wymienionej osady należy łą
czyć z grupą plaszoweką kultury lendzielsklej·
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Badania prowadził dr Janusz Kruk pod nauko
wym kierownictwem prof.dr.Jana Machnika 1
profłdr.Sorunasa Mlllsauskesa. Autor spra
wozdania - Piotr Radwan. Czwarty sezon ba-
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dań. Osiedl· neolityczne, kultur* pucharów
lejkowatych, élady osadnictwa schyłkowej
fazy oyklu połgarskiego.
Prac« prowędzone były w obrębię wszystkich trzech jedno
stek morfologicznych stanowisk* /rejony A,B,C/. Wykonano 6 wy
kopów o łącznej powierzchni 6 arów. W obrąbie wykcpdw przeba
dano
obiekty archeologiczne w postaci jaa osodpwycfa oraz
trzy odcinki rowów obronnych.
Oelera ostatniego aezonu badań było uzupełnienie dotych©zsreowycfa v&adpaoâci na temat »zozególnle intensywnego oaadnAotwa obserwowanego już w latach ubiegłych w rejonie В, a
tafcfc» weryfikacja przebiegu rowów w rejonie G i rowu oddzi»·
łającego rejony δ 1 A*
Jeden z wykopów w rejonie В usytuowany aa jego kuluairacji przylegał bezpośrednio do wykopu z popraeAri.-e«o reku w
obrębi* którego odkryto domlenaną btidcrwlę glinobitą.. /Inf.
AretuBadeola 1976/· Prace tegoroczne dostarczyły doaetfcowyoh
infomecji na temat usytuowania różnego rodzaju obiektów nierachoenyełi być może związanych funkcjonalnie z w/w budowlą,*
Zbadano jany osadowe, w których oprocz znaomycb iloàd сета·
odki, narzędzi krzemiennych 1 ko4cianycfc odkryto w jednej z
nieb du£e skupisko koéci zwierzęcych, a w innej kilka ciężar
ków tkackich.
Ha południowym stoku rejonu В badano feonplekB jea o cha
rakterze przydoeowym. Wśród nich na szezególaą
zasłu
gują dwie jaây "ze stopniею", na których w obydwu p*Wpe®»ob
stwierdeono paleniska. V jednej z nich znaleziono rozdrobnio
ne kedcl szkieletu ludzkiego· Obok frageentów czaszki wystą
piły paciorki 2 ®ałży rzecznej,
V niewielkiej odległości od nioh odkryte fre#ae*rt pierwotnego
pozlonu użytkowego domostwa a na nla znaczną ilośi materiału
zabytkowego. V je«U> sąsiadującej z ula znaleziono kilka naовуй używanych de warzenia soli л?/. V górnych warstwach jaa
całego kawplekgu stwierdzono warstwy pr»ep&leola. V obrębie
wykopu przebadano też głęboką jaaę w której znajdowała się
olbrzymi« 1 1 οά£ krzemieni w ty* шаоаоа ozęAć łusek*
Wykopy usytuowane w rejonie С pozwoliły na zweryfikowa
nie preebiegu rowu nr 2 odpowiadającego prawdopodobnie nłodezej fazie RPL, a takie na spenetrowanie powierzchni otoczo
nej preez ten r*ów*
Stwierdzono tylko niwielką iloâé jam osadowych z bardzo nie
liczny« aaterlałes archeologicznyro.
fia wypłaazczeniu między rejonami A i В badano rów Meg*>
nący od naturalnego obrywu ku dolinie rzeki od N lekkim łukien w kierunku SH. Profil tego szerokiego /w górnej ozęioi
7 a* głębokość 5 m/ rowu pozwala na zbadanie jego konetrukojl
jak 1 kolejnych etapów destrukcji; V jego wypełnieku znale
ziono bardzo licany materiał zabytkowy*
Badania tegoroczne pozwoliły na rozwiązanie wielu prebleaów stanowiska. Dostarczyły bardzo licznego materiału eera»ioznego, narzędzi krzemiennych 1 koécianych a taki· zwie-
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rzęoych szczątków kostnych* Prowadzona tet systematyczna flo
tacja prób pobieranych z wypełniak wszystkich obiektów dostar
czyła bogatego zespołu szczątków roślinnych.
Wyniki przeprowadzonych dotąd prac wskazują» te na stano
wisku przewalają Ślady najmłodszej fazy КPL, odznaczające sit
silnym udziałem elementów wczesnego i Klasycznego stylu badsnsklego* 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

BRZEŚĆ KUJAWSKI
woj.włooławskie
Stanowisko 4

Muzeum Archeologiczne
1 Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel/au
tor 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-ku
jawskiej kultury lendzielakiej ze środ
kowego neolitu,
A/dlady osadnictwa kultury pucharów lej
kowatych 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 wczes
nego 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.

