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2 Paleolit i mezolit

(wiórowcowego) ostrza. Godny uwagi jest także zestaw zgrzebeł wykonanych na fragm. 
ostrzy liściowatych szeleckich.

Planuje się kontynuację badań.

K ostkow ice, st. 1 „K rucza S k a la” M uzeum  A rcheologiczne i E tnogra-
g m , K r o c z y c e ,  w o j. c z ę s to -  ficzne w Łodzi
c h o w sk ie  
A ZP 91-52/—

Badania prowadził K. Cyrek przy współudziale T. Madeyskiej, M. 
Cyrek i M. Olędzkiego. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi i Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
w Częstochowie. Czwarty sezon badań. Ślady osadnictwa z paleolitu 
schyłkowego, późnego okresu rzymskiego i średniowiecza.

Stanowisko leży w szczytowej partii wzgórza Łysak wchodzącego w skład Skał Kro
czy ckich. Pozostałości różnoczasowego osadnictw a odkryto pod nawisem  skalnym, 
w schronisku oraz w zawalonej częściowo jaskini. Tegoroczne wykopy, powiększające prze
badany obszar do 94 m2, zakończyły wykopaliska na tym stanowisku.

Pod nawisem skończono eksplorację odkrytych w przypowierzchniowej partii namuli- 
ska jam  kulturowych z późnego średniowiecza oraz późnego okresu rzymskiego. W odróż
nieniu od krótkotrwałych obozowisk średniowiecznych, w późnym okresie rzymskim ist
niała tu taj osada. Świadczy o tym przede wszystkim solidna konstrukcja stałych obiektów 
kulturowych oraz spore ilości fragm. dużych i grubościennych naczyń zasobowych. Wyko
py odsłoniły, jak się wydaje, tylko fragm. osady położony bezpośrednio u podnóża Kruczej 
Skały, natom iast pozostała jej część znajduje się niżej na stoku doliny.

W głębszych partiach nam uliska odsłonięto kolejne skupisko płytek wapiennych w to
warzystwie słabo zachowanych węgielków drzewnych. Obiekt ten należy do jednego z 3 
poziomów osadnictwa schyłków o paleolitycznego. Były to krótkotrw ałe obozowiska zakła
dane przez grupy o magdaleńskiej tradycji kulturowej w późnym plejstocenie, w stratygra
ficznie uchwytnym następstwie czasowym od Böllingu po Najmłodszy Dryas.

Badania w Kruczej Skale są elementem interdyscyplinarnego programu dotyczącego 
osadnictwa pradziejowego w Skatach Kroczyekich.

K raków , s t. В 1/92, u l. S p a d z i-  U niw ersytet Jagielloński In s ty tu t Ar-
s ta  cheologii
A ZP 102-56/—

Badania prowadził d r Krzysztof Sobczyk. Finansowane przez Uni
wersytet Jagielloński oraz Komitet Badań Naukowych (grant prof, 
dr. hab. Bolesława Gintera). Czternasty sezon badań prowadzonych 
z przerwami od 1968 r. Stanowisko kulturowe górnopaleolityczne 
{kompleks wschodniograwecki, w tym Kostenkien oraz kompleks 
oryniacki).

Celem badań w sezonie 1992 było odsłonięcie południowo-zachodniej peryferii obozo
wiska łowców mamutów (kontynuacja sezonów 1989, 1991) odkrytego przypadkowo 
w 1967 r. i badanego w 1. 1968-1971. Przebadano obszar 9 m2, odslaniąjąc duże nagroma
dzenia kości mamucich, stanowiących południowo-zachodnią peryferię obozowiska sprzed 
20 tys. łat. Kości nie układały się wyraźnie w jakieś kręgi, być może uległy rozproszeniu 
w wyniku silnej so li fiu kej i, będąc pierwotnie kolejną budowlą m ieszkalną lub ogrodzeniem 
strefy mieszkalnej. Mogły również tworzyć rodząj śmietniska kości mamucich nie nadają
cych się do budowy szałasów lub być ich nagromadzeniem jako rodzaj zapasów w celach
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budowlanych. Wśród kości znąjdowano duże ilości artefaktów, w tym narzędzia w rodząju 
jednozadziorców — ostrzy typu Kostenki, nie odbiegających typologicznie od odkrytych 
w poprzednich sezonach, oraz liczne ostrza i wióry tylcowe, rylce oraz retuszowane odlup- 
ki i wióry. Zarówno kości, jak i większość artefaktów krzemiennych wykonanych z miejsco
wego krzemienia jurajskiego, rzadko z innego importowanego czy z radiolarytu, występo
wały w warstwie oznaczonej jako 6 (mulek soliflukcyjny), część w warstwie 7 (jasnożólty 
less). Warstwa 6 wiązana jest z technokompleksem wschodniograweckim — głównie kul
tury kostierrkowsko-awdiejewskiej, warstwa 7 z oryniakiem.

Badania będą kontynuowane.

I Łęg, s t  2, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie patrz środkowa epoka brązu

M ściszew o, s t. 24 Przedsiębiorstwo Państwowe Pracow-
gm . M u ro w a n a  G o ś lin a , w oj. nie Konserwacji Zabytków Ośrodek
p o z n a ń s k ie  N aukow o-K onserw atorski w Pozna

niu Pracownia Archeologiczna

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr. Edwarda Krause i dokum entalisty Wiktora 
Kudry, Finansowane przez Wielkopolskie Kopalnie „Kruszgeo” w Po
znaniu Spółka z o. o. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolitycz- 
ne z późnego okresu borealnego ?, osada kultury przeworskiej, ślad 
osadniczy z okresu wczesnego i późnego średniowiecza i okresu no
wożytnego.

Stanowisko jest zagrożone przez usytuowanie kopalni kruszywa mineralnego. Zostało 
odkryte na początku 1. 80. w ramach programu AZE Wiosną 1992 r. wykonano na obszarze 
41 arów powierzchniowe badania planigraficzne. Zebrano 222 przedmioty krzemienne 
z okresu mezolitu, 16 fragm, ceramiki kultury przeworskiej, 2 fragm. ceramiki z okresu 
późnego średniowiecza (XVI w.) i 20 fragm. ceramiki z okresu nowożytnego (XVIH-pocz. 
XIX w.). Uchwycono wówczas centralną strefę koncentracji źródeł z okresu mezolitu oraz 
dobrze zaznaczające się peryferie ich zasięgu. Funkcjonalnie charakter osadnictwa z tego 
horyzontu określono jako obozowisko, względnie sezonową osadę. Przypuszczalna wiel
kość obozowiska z okresu mezolitu wynosiłaby według szacunkowych obliczeń ok. 80 arów.

W dniach 6-10 lipca 1992 r. wykonano na powierzchni 25 m badania wykopaliskowe 
o charakterze sondażowym. Wykop założono w cen train  o-pół nocnej strefie zwiększonej 
frekwencji m ateriału krzemiennego, zarejestrowanego w czasie badań planigraficznych. 
Prace eksploracyjne wykonano przez ręczne odsypywanie ziemi, stosując do inwentaryza
cji i dokumentacji metodę trójwymiarowej lokalizacji wydobywanych zabytków. W wyniku 
tych badań zanotowano następujący m ateriał źródłowy:
1. Obozowisko z okresu mezolitu, które jest reprezentowane przez 40 przedmiotów krze
miennych. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią okazy z grupy debitażu, zaś 
jednostkowo wyróżniono rdzenie (m.in, jednopiętowe w technice wiórowej) i narzędzia 
(kilka drapaczy, tylczaki typu Stawinoga), Wstępnie obozowisko wydatowano na okres 
borealny (ok. 6500 lat p. n. e.).
2. Osadę kultury przeworskiej, którą wyodrębniono na podstawie odkrytych 5 obiektów 
nieruchomych (jama gospodarcza i 4 dołki poslupowe) oraz 42 fragm. ceramiki naczynio
wej. Wydobyty materia! nie upoważnia obecnie do wskazania fazy chronologicznej tej 
kultury.
3. Ślad osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza, z fazy C-D?, wyodrębniony na pod
stawie zaledwie 1 fragm. ceramiki; analogiczny charakter osadnictwa określono dla kilku
nastu  fragm. ceramiki reprezentującej okres późnego średniowiecza {XVI w.) i okres nowo
żytny (XVUI-pocz. XIX w.).


