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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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