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KLELEIJTOWICK KOLONIA, gm.Kurów Uniwersytet Marii Curie-
woj.lubelskie Skłodowskiej w Lublinie
Stanowisko 20 Zakład Archeologii Polskiej

Badania prowadzili mgr Sławomir Ja
strzębski i tngr Jerzy Libera. Finan
sował Instytut Archeologii UW.
Drugi sezon badań. Stanowisko późnej 
‘kultury magdaleńskiej.

pBadania objęły obszar 10 ш . Y/y к op o wy Mara ch 
10 x 1 m, stanowi poszerzenie wykopów 5 i 6 z roku ubiegłego 
w kierunku północnym. Jakkolwiek większość materiału zabytko
wego pochodzi z warstwy ornej, badania pozwoliły ustalić, że 
uległ on Jedynie nieznacznemu przesunięciu po 3 toku. Przema
wia za tym odkrycie in situ pokawołkowariych płytek piaskow
cowych oraz trzech koncentracji zabytków krzemiennych w po
staci niewielkich zagłębień wypełnionych materiałem pochodzą
cym z różnych faz obróbki._ W obrębie eksplorowanej powierzch
ni zaobserwowano kontynuację dwu skupisk materiału uchwyco
nych w roku ubiegłym. Intensywność występowania materiału za
bytkowego wskazuje, iż znajdujemy się w dalszym ciągu w cen
trum powyższych koncentracji.

Łącznie w obecnym sezonie odkryto ponad 4.000 za
bytków. Zdecydowanie przeważają odłupki, łuski oraz wióry w 
większości zachowane fragmentarycznie, obecne są wióry i od
łupki techniozne, rylczaki oraz 10 rdzeni jedno- i dwupięto- 
wych. Ponadto stwierdzono liczne występowanie płytek piaskow
cowych i ich fragmentów oraz ograniczone przestrzennie wystę
powanie grudek hematytu /ochry/.

grupie narzędzi stanowiących Ok. 70% inwentarza 
krzemiennego dominują rylce /głównie węgłowe/, różnorodne' 
formy zbrojników /głównie regularne wiórki tylcowe/, przekłu- 
wacze oraz smukłe półtylczaki makrolityczne. Ponadto występują 
drapacze, narzędzia kombinowane, v/iertniki, wióry oraz odłupki 
częściowo retuszowane.

Inwentarz krzemienny wykonany jest z surowca świo- 
ciechowskiego, czekoladowego i narzutowego.
KO LANKO Y/O, gm-ifowa Wieś Y/ielka Uniwersytet im. Adama
woj.bydgoskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowiska 1 i 5 Katedra Archeologii

Zespół Badań Kujaw
Badania prowadził zespół pod kierow
nictwem doc.dr hab.Aleksandry Cofty- 
Bronlewskiej. Finansował Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Łódzki. 
Pierwszy sezon badań. Obozowiska z 
okresu późnego mezolitu i schyłkoY/e- 
go neolitu.



Stanowisko położone jest na zwydmionyra terasie pra- 
doliny Noteci. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej inwenta
ryzacji powierzchniowej wydzielono dwie krzemienice o wymia
rach 20 i 10 i 32 x 10 m. Ze względu na znaczne zniszczenie 
stanowiska /działalność wiatru, orka/ wykopy o łącznej po
wierzchni 50 m1- założono jedynie na obszarze pierwszej krze- mieni с y>. Odkryty materiał krzemienny cechuje!
1 / Przewaga grupy eksploatacji odłupkowej nad wiórową.
2/ Występowanie rdzeni wiórowych jednopłatowych, stożkowych 

i klockowatyoh.
3/ Liczne drapacze, skrobacze i odłupki z retuszem rakietowym. 
4/ W grupie zbrójników najliczniejsze są trapezy: zwykłe,

niskie i póŁnocne. Występują także tylczaki typu Stawinoga, 
półksiężyce 1 różne kategorie trójkątów.

Z drugiej krzemlenicy, na drodze szczegółowej inwen
taryzacji powierzchniowej, uzyskano podobne materiały.

Obie krzemienice są pozostałościami obozowisk lud
ności kultury chojnicko-pieńkowskiej.

Na stanowiska odkryto także fragmenty schyłkowoneoli- 
tycznej ceramiki i przedmiotów kamiennych.
Stenowipko 5

Badaniami objęto obozowisko ludności kultury chojnic
ko-pieńkowskiej zlokalizowane na zwyćmionym tarasie pradoliny 
Noteci. Wykopy o łącznej powierzchni 262,5 założono na ob
szarze wyraźnego skupienia materiału krzemiennego o wymiarach 
40 x 27 m, wyodrębnionego w trakcie uprzednio przeprowadzonej 
szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej.

Odkryto liczne materiały krzemienne, w tym sporo 
rdzeni i narzędzi. Dominują wśród nich rdzenie jedcopiętowe 
wiórowe a wśród narzędzi - skrobacze i ebrojniki /trapezy, 
tylczaki i trójkąty/. Z powierzchni krzemlenicy pochodzą dwa 
okazy siekier: tzw. pik i Valcenbeile. Zdecydowana większość 
wytworów wykonana została z krzemienia bałtyckiego narzutowe
go ale zarejestrowano także kilka okazów z krzemienia juraj
skiego i "czekoladowego" /wióry i narzędzia/ będące zapewne 
importem z kręgu kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Na stanowisku odkryto także ślady 3chyikowoneolitycz
nej pracowni kamieniarskiej /obiekt 1 /.

Badania obu stanowisk zakończono.
Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw 
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