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ŁYKOWE, gm. WLtirzchlas Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
woj. sieradzkie w Lodzt
Stanowisko 1

B adanu prowadził dr Krzysztof Cyrek. Finansował WKZ w Sie
radzu, Siódmy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe od paleo
litu schyłkowego po wczesną epokę brązu.

Stanowisko leży  na cyplu wyśokiej te rśay  lewego brzegu Warty. Wykopy były kontynuacją poprzednio 
eksplorowanych 1 objęły powierzchnię 60 m . Uzyskano kilka Interesujących stałych obiektów kulturowych, kilka
dziesiąt fragmentów ceram ik i o raz kilka tysięcy zabytków krzemiennych, w tym ponad 200 narzędzi i rdzen i /co  
pozwoliło łącznej Uczble form wydzielonych przekroczyć 1.000/.

N ajs ta rsze  znalezisko to uzupełniający fragm ent rozleg łej koncentracji pracownianej odkrytej w latach 
ubiegłych 0 łącznej powierzchni ok. 20 m , z dającymi Się wyróżnić mniejszymi krzem ieni ca ml o raz "składzikam i1' 
rdzeni Ł półsurowca. Ten schyikowopaleolityczny obiekt został w tym sezonie wzbogacony o znalezisko /n ie  odkry
tych dotychczas na stanowisku/ dwóch liściaków dwukąt owych, Opisana wyżej koncentracja rozdziel&ia się zarówno 
w poziom ie, jak 1 w plonie z rozległym  skupiskiem ceram iki, zabytków krzemiennych oraz etałych obiektów kultu
ry  ceram ik i grze byków o-dołkowej. W obrębie tego skupiska odkryto palenisko wyłożone spękanymi term icznie g ra 
nitowymi i piaskowcowymi płytkami z dużą ilością fragmentów ceram iki oraz okrągłą jamę o średnicy około 3 m o 
płaskim  dnie i wypelnisku z próchnicy pierw otnej. Na zewnątrz obiektu w odległości do 0, Ь m zaobserwowano kilka 
dołków pos lupowych /?  /  o raz Ślad paleniska. W iększość form  krzemiennych znalezionych w Jego obrębie stanowi!e 
narzędzia /10 sz t. / ,  w śród których aż 9 to narzędzia skrobiące lub krojące /skrobaćze , zgrzebło l wióry re tuszo
w ane/. Ten zestaw jednoznacznie zdaje się świadczyć o specjalizacji funkcjonalnej jaka miała m iejsce w obrębie 
tego najprawdopodobniej szałasu . \

Kolejnym elem entem  chronologicznym, po ra z  pierw szy odkrytym jes t obiekt kultury trzcin lec klej. Jesi to 
spalona, pozostałość, wyeksplorowanego częściowo, obiektu z dachem pra1wdopodobnie wspartym tia słupach, być 
może pozbawionego ścian. W śród zabytków ruchomych obok fragmentów dwóch rodzajów ceram iki należy zwrócić 
uwagę na 1 grocik sercow aty.

Efektownego* a jednocześnie najbardziej zagadkowego znaleziska dokonano w wykopie założonym u podnóża 
stoku, w celu odsłonięcia dalszych p a rtii pomostu drewnianego /рог. Inform atory za lata 19№-1992/, W miejscu 
gdzie pomost stykał Się z lądem  natrśilono na regu larną owalną jam ę /2 a 1 m / o ścianach wyłożonych substancją 
organiczną /  zachowały się re sz tk i k o ry /, której wypełń la ko stanowiły; brunatny piasek z węgielkami drzewnymi, 
pojedyncze charakterystyczne form y krzem ienne o raz kości kończyn zw ierząt w układzie tylko częściowo anato
micznym. S tratygrafia znaleziska wskazuje na Jednoczesność pomoetu t jam y i sugeruje, że ta  ostatnia była pojem - 
nl ki eta zlokalizowanym na jego powierzchni г dnem opuszczonym poniżej. Specjalistyczne badania powinny ułatwić 
określenie funkcji, chronologii i przynależności kulturowej tego interesującego obiektu. Wspomniany pomost o trzy
m ał niedawno w łódzkim laboratorium  datę 14 С *3900 p*n»e.

Badania będą kontynuowane,

M4 KOLI GE, g m. Wola K rzysztoporska patrz
woj, piotrkow ski* okres halsztacki
Stanowisko 3

ORLE, gm, Wejherowo patrz
woj. gdańskie neolit
Stanowi sloa 3 1 2

SKWIRTNE, gm. Uście Gorlickie 
woj. nowosądeckie 
Stanowisko 1

Polaka Akademia Nauk
Instytut H istorii Kultury Materialnej
Zakład Archeologii Małopolski

Badania prowadził m gr Paweł V&lde-Kowak. Finansował WK2 \ 
Nowym Sączu. P ierw szy  sezon badań. Obozowisko schytkowo- 
paleoil tyczne.

Stanowisko jes t położone na lewym brzegu Zdynl, u u jśc ia  potoku Skwirtne do Zdyril, Jeat to erozyjny po
ziom ple ja toceńakl, przechodzący w stożek napływowy Skwirtne go, w strefie  gwałtownej zmiany kierunku koryta 
Z dym, z rd  wnole gaikowego na zgodny mniej więcej z  oślą NW-SE. M ateriał zabytkowy wystąpił w skupieniu o ś re d 
n icy  kiłkcmeatu m etrów, oddalonym o ok, 50 m na południowy wachdd od krawędzi podcięcia erozyjnego, tw orzą
cego k ilton  as tro  metrowej wysokości “ te rasę" .

Przebadano pow ierzchnię 1Θ n? stw ierdzając następujący układ warstw: ok.20 cm gleby współczesnej, ok, 
5-20 cm pylaatego utworu "deluwialnego", ekała m acierzysta w postaci zwietrzéUny fliszu rpagu raki ego. Występo
wanie zabytków odiotowane toatało  w drugiej z wymienionych warstw , jak się  wydaje, w całej jej m iąższości.

Uzyskano łąfcEtile« w raz % m alertalem  powierzchniowym, inw entarz liczący 60 wyrobów kamiennych, wyko* 
oanych z krzem ienia Jurajskiego podkrakowskiego« obsydianu i radiolarytu. Wśród .6 narzędzi wymienić należy 4


