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BRUSZCZEWO, st. 5, 
gm. Śmigiel, 
woj. leszczyńskie,
ΑΖΓ 61-24/15

Brzoza, st. st. 15-43, gm. Wielka 
Nieszawka, woj. toruńskie

Bubel Łukowska, st. IX, gm. Janów 
Podlaski, woj. bialskopodlaskie

osada obronna kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Janusza Czebreszuka (Zakład Prahisto
rii Polski Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), z udziałem 
doc. dr. hab. Sławomira Kadrowa i P. Silskiej. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań 
po 30-letniej przerwie. Wyeksplorowano 2 nowe wykopy (IV/96 i V/96) o łącznej powierzch
ni 138 m2. W  północnej części stanowiska wykonano 12 odwiertów świdrem geologicznym.

Sytuacja stratygraficzna w wykopach wskazywała na stan daleko posuniętej niwelacji — 
nie zachował się żaden poziom naturalnego profilu glebowego, widoczna była tylko oranina 
i żółty piasek calca. Zarejestrowano 45 nowych obiektów, z czego 9 to różnego rodzaju obiekty 
osadnicze, a 36 — dołki posłupowe. Obiekty w większości związane były z wczesną epoką 
brązu. Wyróżniał się wśród nich wielkością i bogactwem materiałów w wypełnisku obiekt 
nr 20 (pozostałości domostwa?). Jedynie obiekt nr 15 można łączyć bezspornie z osadnic
twem kultury łużyckiej. Z obiektów i z warstwy zebrano w sumie około 500 fragmentów 
ceramiki, ponad 700 fragmentów kości oraz mniejsze ilości zabytków krzemiennych, ka
miennych i polepy. Ceramika, dobrze zachowana w postaci dużych fragmentów, w większo
ści związana jest z wczesną epoką brązu — widoczne są w niej cechy kultury unietyckiej oraz, 
rzadziej, trzcinieckiej. Wśród zabytków wydzielonych na uwagę zasługują krzemienne grod
ki sercowate, kościane szydła i fragment topora kamiennego. Mniej liczny materiał ludności 
kultury łużyckiej nosi cechy wczesnych etapów rozwoju tej kultury (epoka brązu). Odwierty 
usytuowano na dwóch równoległych prostych, biegnących po osi północ-południe, tak by 
otrzymać dwa nowe przekroje rowu oddzielającego stanowisko od wnętrza wysoczyzny. W  obu 
zarejestrowano rów szerokości około 18 m, którego dno sięgało do głębokości 350 cm pod 
powierzchnią współczesną. Tegoroczne badania potwierdziły unikatowy charakter Bruszcze- 
wa jako zespołu osadowo-obronnego z początków epoki brązu.

Badania powinny być kontynuowane.

patrz: paleolit

patrz: wczesne średniowiecze

Ciechrz, st. 2,
gm. Strzelno, woj. bydgoskie

Ciechrz, st. 26 (GAZ 371), 
i. Strzelno, woj. bydgoskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

ba, st. 3, gm. Poświętne,
. piotrkowskie

sniaki, st. 3,
Topólka, woj. włocławskie

■ i
patrz: neolit

patrz: neolit

awa, st. 6,
loco, woj. bydgoskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

woj. suwalskie
patrz: mezolit

st. 3,
:iąż, woj. krakowskie

НННННЯЯНН
i, st. 1,
jo wo, woj. słupskie

patrz: mezolit

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
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