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EPOKA BRĄZU 
Wczesna i starsza epoka brązu

patrz: neolit

•	 osada wielokulturowa z okresu neolitu i starszej epoki brązu
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierownictwem 

Marka Materny (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane 
przez Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

patrz: neolit

•	 osadnictwo z okresu wczesnej epoki brązu
osada kultury łużyckiej•	

Tegoroczne badania wykopaliskowe są piątym sezonem (poprzednie: 1995, 
1996, 1998, 1999) realizowanym w Bruszczewie przez Instytut Prahistorii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugim (poprzedni 1999) we 
współpracy z partnerem z Niemiec (Uniwersytet w Bambergu). Kierownikiem 
badań ze strony niemieckiej był prof. dr hab. Johannes Müller. Wykopaliska 
trwały od 10 lipca do 20 sierpnia. Ekspedycja składała się z 15 osób (5 archeolo-
gów oraz 10 studentów w ramach praktyk wykopaliskowych). Finansowano je 
z funduszy Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kościanie oraz Uniwersytetu w Bambergu. 

Odsłonięto 2 nowe wykopy. Wykop XIV o powierzchni 144 m2 został usy-
tuowany na zachodnim skłonie wzniesienia i miał charakter sondażowy. Za-
miarem było rozpoznanie stanu zachowania zachodniej części stanowiska, 
gdzie dotychczas nie prowadzono żadnych badań. Wykop XV o powierzchni  
80 m2 umieszczono w strefie torfowej, w miejscu gdzie w sezonie 1999 znajdo-
wał się wykop XIII. Celem było pozyskanie większej ilości informacji o zawar-
tości strefy torfowej stanowiska. W sumie zbadano powierzchnię 224 m2.

We wschodniej, górnej części wykopu XIV, stwierdzono znaczny stopień 
zniszczenia substancji źródłowej spowodowany procesami stokowymi spotę-
gowanymi w wyniku intensywnej uprawy. Nieliczne obiekty, których odkryto 
22, były płytkie i z niewielką liczbą źródeł ruchomych oraz o trudnej do spre-
cyzowania funkcji (głównie dołki posłupowe oraz tzw. pozostałości osadowe). 
W zachodniej, dolnej części analizowanego wykopu odsłonięto pierwotny skraj 
wzniesienia, oddalony od aktualnej krawędzi o około 10 m na wschód. Eksplo-
racja nawarstwień związanych ze stokiem ujawniła fakt, iż także i od strony 
zachodniej znajdowały się konstrukcje utrudniające dostęp do wnętrza stano-
wiska. Pierwotny stok był bardzo stromy i trudno sobie wyobrazić, by mógł po-
wstać wyłącznie siłami natury. Mamy tu do czynienia ze świadomym wyostrze-
niem dolnej części stoku. Ponadto w jego krawędziowej partii zarejestrowano 
pozostałości palisady z grubych półpniaków, analogicznie do części pomocnej 
stanowiska, wzmocnione od wewnętrznej strony stanowiska regularnym ukła-
dem złożonym z dużych kamieni. Nowym elementem jest rejestracja prze-
rwy w palisadzie (jednej z wielu?). Niestety niewielki obszar objęty badaniami 
uniemożliwia określenie szerokości tej bramki. W najstarszych stratygraficznie 
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warstwach znajdowała się bogata kolekcja źródeł ruchomych. Cechy ceramiki 
można jednoznacznie wiązać z wczesną epoką brązu. Z wykopu pozyskano 6 
grodków sercowatych, które wyraźnie powiększyły bardzo liczną kolekcję tych 
wytworów znaną z poprzednich sezonów. Prace, z powodu braków finanso-
wych, zostały przerwane i powinny być dokończone w przyszłych sezonach.

Wykop XV objął strefę torfową stanowiska o ustalonej wstępnie intensyw-
nej eksploatacji pradziejowej (wykop XIII/99 i wiercenia). Podzielono go na 
kilka kwadratowych sekcji oddzielonych świadkami. Stwierdzono skompliko-
waną sytuację pod względem zarówno sedymentologicznym, jak i kulturowym. 
Dzięki konsultacji paleobotaników zostało zarejestrowanych kilka odmian tor-
fu i innych uwarstwień pochodzenia wodno-organicznego. Odkryto dwie war-
stwy antropogeniczne, górna ze źródłami kultury łużyckiej oraz dolna – wczes- 
nobrązowa. Obie miały skośny przebieg i zalegały płytko w części zachodniej 
(od strony wzniesienia), a biegły coraz niżej w kierunku wschodnim (do rzeki).

Pierwsza z nich to peryferia osady ludności kultury łużyckiej z dużą ilością 
materiałów z surowców mineralnych (ceramika i kamienie) oraz organicznych 
(drewno ze śladami obróbki, kości, w tym ludzkie, róg i inne surowce). Nie 
stwierdzono jednak, by materiały ruchome tworzyły bardziej skomplikowane 
układy w postaci obiektów archeologicznych. Jest to więc peryferie osady o za-
pewne śmietnikowym charakterze.

Druga warstwa jest związana z wczesną epoką brązu. Obok podobnego 
zestawu wytworów z surowców mineralnych i organicznych warstwa zawiera-
ła również pozostałości po konstrukcjach budowlanych w formie wątków ścian 
wykonanych w dwóch technikach. „Plecionkowa” polegała na wbiciu co około 2 
m pionowych słupów, między którymi były następnie przeplatane poziome, cien-
kie i długie gałęzie. Drugą technikę można nazwać prymitywną odmianą metody 
„sumikowej”. Co mniej więcej 2 m wbijano parami cienkie słupki, a pomiędzy nie 
wsuwano poziome elementy w postaci dość grubych „desek”). Niestety szczu-
płość przebadanego obszaru uniemożliwia dokonanie dalej idących rekonstruk-
cji, szczególnie odpowiedzi na pytanie, czy odkryte wątki ścian należą do budyn-
ków, są elementem umocnień brzegowych, czy pozostałościami opłotowań.

W celu poszerzenia przestrzeni prospekcji kształtowania się warstwy 
wczesnobrązowej w części wschodniej stanowiska (wokół wykopu XIV) została 
wytyczona regularna siatka (o oczku 4 x 4 m), w której ramach wykonano 48 
wierceń. Umożliwiły one, modelowaną technikami komputerowymi, trójwy-
miarową rekonstrukcję przebiegu badanej warstwy. Poziom wczesnobrązowy 
obejmował obszar około 70 m (oś północ-południe) i około 20 m (oś wschód- 
zachód), a od wschodu jego koniec wyznaczało zapewne wczesnobrązowe  
koryto rzeki Samicy.

Wstępne wyniki badań paleobotanicznych są obiecujące. W torfach brusz-
czewskich zachowały się praktycznie wszystkie odmiany pozostałości botanicz-
nych (np. odkryte w tym roku owoce jabłek czy odchody zwierząt). Trwają tak-
że analizy dendrochronologiczne i paleozoologiczne pozyskanych materiałów.

Reasumując, należy ocenić sezon 2000 za owocny, a konieczność prowa-
dzenia dalszych badań na stanowisku nie podlega kwestii.

Autor, dr Janusz Czebreszuk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
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