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Uniwersytet Wrocławski 
BRODNO, gm.Broda Ś ląsk a  Katedra Archeologii
woj .wrocławskie 
Stanowisko 3 ,4 ,5

Badania prowadził mgr Karol Bykowski. Finansował 
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Osady z młodszego 
okresu przedrzymsklago /koniec 11 w .p .n .e . - 1 w .p, 
n .e . /stanowisko 3/ .  okres wpływów rzymskich / s t a 
nowisko 4 / ,  wczesne średniowiecze /stanowisko 3 i 5 / .

Stanowisko 3.

Zbadano 920 m2, wyeksplorowano 44 obiekty w tym 39 z młodsze
go okresu przedrzymsklego i 5 wczesnośredniowiecznych. Osada z młod
szego okresu przedrzymsklego reprezentowana jest w bieżącym roku 
przez 4 relikty obiektów o charakterze mieszkalnym, 17 jam osadni
czych, 2 paleniska, 3 układy kamieni, 2 "groby" zwierzęce, 8 jam pos- 
łupowych oraz 2 skupiska ceramiki 1 1 skupisko ciężarków tkackich. 
Obiekty o charakterze mieszkalnym miały powierzchnię od 10 do 16,5 m2 
/rzadki na tym stanowisku dom o ścianach plecionkowych miał powierzch
nię ponad 12 m2/ .  jamy osadnicze to różnego rodzaju jamy odpadkowe, 
zasobowe itp. przeznaczenia. Paleniska znajdują się  głównie poza obiek
tami mieszkalnymi. Ciekawy jest zespół 5 dotychczas odkrytych obiektów 
określonych przez nas jako układy kamieni. S ą  to jednowarstwowe, ko
liste  o średnicy około 100 cm układy równej wielkości kamieni, między 
którymi nie stwierdzono śladów działania ognia, obrzeżone skorupami 
z dużych naczyń z młodszego okresu przedrzymsklego. Z obiektów i z 
warstwy kulturowej wydobyto około 13 tys.skorup z naczyń młodszego 
okresu przedrzymsklego reprezentujących bogaty zasób form oraz k il
kanaście zabytków metalowych silnie skorodowanych /szyd ła, fragmenty 
noży itp ./ .

Obiekty wczesnośredniowieczne z bieżącego sezonu: 1 zniszczona 
ziemianka, 2 paleniska i 2 jamy osadnicze. Na podstawie ceramiki o sa 
dę tę datuje się  na X-XH wiek. Była to najprawdopodobniej osada zwią
zana z gospodarką leśną /zbadano tu m .in. 2 jamy dziegclarsk ie /, którą 
zbadano w zachowanej całości /około 30 obiektów mieszkalnych, gospo
darczych i produkcyjnych/

Ponadto na omawianym stanowisku wystąpiły luźno zabytki z me- 
zolltycznej kultury chojnicko-pleńkowskiej oraz kilku kultur neolitycz
nych: kultury lendziełskiej, kultury pucharów lejkowatych, kul tu ty  ce 
ramiki grzebykowo-dołkowej i kultury ceramiki sznurowej.
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Stanowisko 4.
Stanowisko położone jest 250-300 m na południowy zachód od s ta 

nowiska 3 , po drugiej stronie starorzecza, ma kilkudziesiąciohektaro- 
wym połu otoczonym niemal ze wszystkich stron niewysokim wałem ziem
nym o nieokreślonej bliżej chronologii /zapewne ze średniowiecza i zwią
zany jest z istniejącymi na tym polu dwiema osadami. Zbadano 40 m2 od
słaniając dwie jamy osadnicze. Jest to rozległa osada z faz I^ -D  okresu 
wpływów rzymskich. Na powierzchni i w warstwie kulturowej znalezio
no wiele fragmentów toczonej ceramiki siwej i dużych naczyń zasobo
wych tzw .K rausengefaess.

Stanowisko 5 .

Położone jest ono 300 m na południe od stanowiska 3 i około 250 m 
na południowy-zachód od stanowiska 4 na tym samym polu co stanowisko 4 . 
Na powierzchni pola widoczne są  czarniawe plamy rozoranych obiektów. 
Zbadano 31 m2 odsłaniając półziemiankę o powierzchni 8 ,5  m2 wraz z 
przylegającą doń jamą gospodarczą. Ceramika - m .in. górą obtaczana 
i zdobiona ornamentyką linii falistych datuje te obiekty na VH-VH! w.

Na stanowiskach 4 i 5 znaleziono również kilkadziesiąt wyrobów 
krzemiennych z epoki kamienia /m.in.miniaturową siek ierk ą/.

Przewidywana jest kontynuacja badań tego zespołu osadniczego, 
w skład którego oprócz omówionych stanowisk wchodzą dwie osady dato
wane na XII-XIV w.

STARY ZAMEK, gm.Sobótka Polska Akademia Nauk
woj.wrocławskie Instytut H istorii Kultury
Stanowisko 5  ̂ M aterialnej Zakład Archeo

logii Nadodrza we Wrocławiu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem dn Jerzego 
Lodowskiego. Finansował 1HKM PAN. Pierw szy sezon 
badań. Cmentarzysko szkieletowe z grobami w obudo
wie kamiennej z wczesnego średniowiecza.

Stanowisko położone jest w południowo-zachodniej części wznie
sienia 155,6 m w odległości około 1,4 km na południe od Starego Zamku. 
W pierwszym sezonie wykopaliskowym zdołano przebadać przestrzeń 
350 m2 odsłaniając 30 wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych 
oraz 1 ciałopalny prawdopodobnie późnolateński. Zarysy jam grobowych 
rysowały się  na tle calca dość wyraźnie w postaci wydłużonych owali 
lub prostokątów o zaokrąglonych narożach, najczęściej o wymiarach 
0 ,6  x 1,8  m. Głębokość ich nie przekraczała 0 ,4  m. W iększość jam gro


