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EPOKA BRĄZU

WCZESNA EPOKA BRĄZU

B iskup in , s t. 2a Państwowe Muzeum Archeologiczne
gm. G ąsaw a, woj. bydgoskie w Warszawie
AZP 44-35/2

Badania prowadziła mgr Anna Grossman. Finansowane przez Pań
stwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Siódmy sezon badań 
(oraz 5 sezonów w latach 50.). Stanowisko wielokulturowe — kultura 
amfor kulistych, kultura iwieńska i wczesne średniowiecze.

Badania miały na celu wytyczenie przebiegu rowów w północno-wschodniej części 
stanowiska oraz sprawdzenie, czy wewnątrz lub na zewnątrz majdanu istniały obiekty 
z wczesnej epoki brązu.

Wytyczono 12 wykopów o łącznej powierzchni 155 m . Wykopy usytuowane na wschod
nim stoku wzniesienia pozwoliły skorygować przebieg rowów ujawnionych tu  w latach 50. 
Potwierdziły się przypuszczenia o wzmacnianiu rowów wałem ziemnym od strony mąjda- 
nu i umacnianiu wewnętrznej ścianki rowu gliną.

Wykopy wytyczone w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części oraz we 
wnętrzu mąjdanu, poza jednym obiektem nie ujawniły żadnych śladów działalności ludz
kiej, Zawartość odkrytej jamy (fragm. ornamentowanych naczyń, kości zwierzęce, krze
mienie i kamienie, często przepalone) świadczy, że jest to obiekt należący do zespołu 
wczesnośredniowiecznych jam wędzarskich, odkrytych w południowej części badanego 
stanowiska w latach 50. Eksploracja wykopów z pozostałościami odcinków rowu poprze
cznego potwierdza tezę o wielokrotnym użytkowaniu wc2esnobrązowego obiektu, który 
w starszej fazie miał wymiary ok. 40 x 70 m. Następnie po zasypaniu południowych 
odcinków rowów został powiększony do wymiarów ok. 60 x 100 m. Na stanowisku nie 
stwierdzono żadnych obiektów mieszkalnych z wczesnej epoki brązu. Jednak znajdowane 
niewielkie ilości drobnych fragm. polepy o wygładzonych powierzchniach wskazują na 
istnienie jakichś lekkich obiektów naziemnych (szałasy) o ściankach częściowo wy lepio
nych gliną. Mogły one znąjdować się na wałach wzmacniąjących rowy, zniwelowanych 
w trakcie intensywnego użytkowania wzniesienia.

Po zakończeniu badań zaznaczono przebieg wszystkich odkrytych odcinków rowów, 
aby zrekonstruować wczesnobrązowy obiekt w jego rzeczywistych wymiarach i położeniu. 
Działania te mają na celu włączenie w przyszłości stanowiska do programu turystycznego 
rezerwatu archeologicznego w Biskupinie.

Badania zakończono.


