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Susiec położony jest w dorzeczu górnej Tanwi, 
w południowej części Roztocza Tomaszowskiego. 
Bezpośrednio od południowego-wschodu graniczy 
z Roztoczem Rawskim, a od południowego-zachodu 
z Kotliną Sandomierską. Na obszarze obejmującym 
strefę graniczną tych trzech mezoregionów, stosun-
kowo najlepiej rozpoznane archeologicznie są tereny 
w dorzeczu górnej Tanwi, górnej Sołokiji i Raty oraz 
górnego Wieprza. Taki stan wiedzy jest efektem roz-
poczętych w drugiej połowie lat 50. systematycznych 
badań poszukiwawczych. Odkryto wówczas stanowi-
ska datowane od paleolitu po wczesne średniowiecze. 
Szczególnie intensywne osadnictwo odkryto w Kot-
linie Narola, w górnej części Tanwi i nad górnym 
Wieprzem (m.in. B. Balcer, J. Machnik, J. Sitek 2002, 
s. 7). W latach 1987-1989 na obszarze pomiędzy Gu-
ciowem a Hutkami oraz w Kotlinie Bliżowskiej prze-
prowadzono badania wykopaliskowe i weryfi kacyj-
no-powierzchniowe, których efektem było odkrycie 
przynajmniej kilku trwałych osad m.in. kultury pu-
charów lejkowatych. Na stanowiskach tam odkrytych 
odnotowano również ślady osadnictwa kultur: amfor 
kulistych, ceramiki sznurowej, mierzanowickiej oraz 
trzcinieckiej (W. Koman 2002). Również z północnej 
części Kotliny Sandomierskiej pochodzą nieliczne, ale 
cenne przypadkowe odkrycia materiałów pradziejo-
wych, świadczące o śla dach osadnictwa związanego 
m.in. z kulturami: pucharów lejkowatych i ceramiki 
sznurowej (M. Florek, J. Libera 2006).

Pod koniec lat 90. XX w. przypadkowo odkryto, 
a potem potwierdzono badaniami ratowniczymi, osa-
dę kultury trzcinieckiej (Susiec, stan. 13), gdzie zna-
leziono fragmenty naczyń i narzędzi krzemiennych 
(W. Koman 2005, s. 60-61). W okolicy Suśca znane jest 
również pojedyncze znalezisko siekiery czworościen-
nej z krzemienia pasiastego z miejscowości Rebizanty 
(B. Bargieł, J. Libera 1992, s. 21).

W miejscowości Ulów, pow. tomaszowski, poło-
żonej w odległości około 8 km na północny-wschód 
od Suśca, od 2001 roku, na stanowisku 3, prowadzone 
są systematyczne badania wykopaliskowe (B. Nieza-
bitowska 2005). Na cmentarzysku z późnego okresu 
rzymskiego i okresu wędrówek ludów odkryto także 
m.in. relikty osady kultury pucharów lejkowatych, 
poświadczone licznymi fragmentami ceramiki oraz 
narzędziami krzemiennymi. Te ostatnie dokumentuje 
m.in. pięć siekier wykonanych z krzemieni świecie-
chowskiego i kredowego w typie wołyńskiego. Odkry-
to tam również cmentarzysko kurhanowe kultury 
ceramiki sznurowej oraz ślady osadnictwa z paleolitu 
schyłkowego, mezolitu, kultury lubelsko-wołyńskiej 
i trzcinieckiej (T. Wiśniewski 2007).

W 2006 roku do zbiorów Muzeum Regionalnego 
im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim1, trafi ły czte-
ry zabytki krzemienne zebrane z powierzchni w miej-
scowości Susiec w okolicach tzw. „Kościółka”2. Nie-
znane wcześniej stanowisko, otrzymało nr 14 w miej-
scowości, na obszarze 95-87/123. Położone jest ono 
na piaszczystym wyniesieniu, około 20 m nad dnem 
doliny, w widłach rzek Tanew i Jeleń (ryc. 1).

Materiały

1. Siekiera o trapezowatym obrysie płaszczyznowym, 
część przyostrzowa lekko zwężona, w przekroju po-
przecznym nieregularna soczewkowata, obuch płaski, 

1 W tym miejscu kieruję szczególne podziękowania do 
Pani mgr Jolanty Bagińskiej, która udostępniła zabytki do 
opracowania oraz udzieliła informacji o okolicznościach ich 
odkrycia. 

2 Lokalna nazwa tego miejsca znana jako „Smoki”.
3 Dane udostępnione przez Mgr. Wiesława Komana.
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Ryc. 1. Susiec, pow. tomaszowski. Lokalizacja stanowiska 14 (fragment mapy: powiat Tomaszów Lubelski. Województwo lubelskie, skala 1: 25 000. Wydawca 
– Zarząd Topografi czny Szt.[abu] Gen.[eralnego]. Warszawa 1962). Opracowali: T. Wiśniewski, M. Juran.

Fig. 1. Susiec, Tomaszów Lubelski district. Location of site 14 (fragment of a map: Tomaszów Lubelski district, Lublin voivodship, scale of 1 : 25 000. Publisher 
– Zarząd Topografi czny Szt.[abu] Gen.[eralnego]. Warszawa 1962). Edited by T. Wisniewski, M. Juran.

w rzucie bocznym klinowata. Na całej powierzchni 
okazu widoczne są liczne ślady szlifowania i gładze-
nia, a na ostrzu polerowania. Na jednym z boków 
w części przyobuchowej widoczna jest zeszlifowana 
powierzchnia. Siekiera wykonana została na masyw-
nym wióro-odłupku z krzemienia świeciechowskie-
go. Jej wymiary wynoszą: długość 65 mm, szerokość 
– w części przyostrzowej 24 mm, w części obuchowej 
19 mm, grubość maksymalna korpusu 11 mm (ryc. 
2: 1).

Siekiera ze względu na użyty półsurowiec wióro-
wo-odłupkowy znajduje swoje odpowiedniki w neoli-
tycznych kulturach: pucharów lejkowatych (B. Balcer 
1975, s. 119; 1983, s. 145; 2002, s. 95-99) i ceramiki 
sznurowej (J. Machnik 1966, s. 46-47; P. Włodarczak 
2006, s. 22). Biorąc pod uwagę przekroje poprzeczne 
omawianego okazu, można doszukiwać się podo-
bieństw w kulturze ceramiki sznurowej. W zespołach 
grobowych tej kultury widoczne jest duże zróżnico-
wanie, od regularnych prostokątnych, zbliżonych do 
trapezowatych, romboidalnych, nieregularnych czwo-
ro- i trójkątnych do owalnych lub soczewkowatych 
(J. Libera 2004, s. 107). 

2. Parawiór, do którego odbicia posłużono się tech-
niką klaktońską (twardego tłuka), o czym świadczą 

szeroka, płaska, naturalna pięta, masywny sęczek 
z charakterystyczną skazą oraz na stronie wierzchniej 
głęboki negatyw w części przypiętkowej po wcześniej-
szym odbiciu. Wykonany jest z krzemienia kredowego 
w typie wołyńskiego, częściowo pasmowanego, barwy 
ciemnoszarej, przejrzysty, w części wierzchołkowej 
z fragmentarycznie zachowaną korą. Jego wymiary 
wynoszą: długość 76 mm, szerokość 37 mm, grubość 
9 mm (ryc. 2: 2).

Technika uzyskiwania półsurowca jest najbardziej 
typową dla kultur: mierzanowickiej, trzcinieckiej oraz 
łużyckiej (J. Libera 2006, s. 126-127, 130).

3. Wiertnik tępy wykonany na makrolitycznym wió-
rowcu, łuskanym na obu bokach retuszem musz-
lowym, na stronie spodniej częściowo zwrotnie 
– w partiach przypiętkowej i wierzchołkowej. Tego 
typu narzędzia wydzielane są na podstawie charak-
terystycznych śladów w postaci „otarć”. Wykonany 
został z krzemienia kredowego w typie wołyńskiego. 
Jego wymiary wynoszą: długość 101 mm, szerokość 
24 mm, grubość 7 mm (ryc. 2: 3).

Wiertniki tępe są charaterystyczną grupą narzę-
dzi dla inwentarzy kultury pucharów lejkowatych 
(B. Balcer 1975, s. 110; 2002, s. 109). Makrolityczny 
wiórowiec odpowiada odmianie A (pododmiana A2) 
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Ryc. 2. Susiec, pow. tomaszowski, stan. 14. Narzędzia krzemienne. Rys. T. Wiśniewski.

Fig. 2. Susiec, Tomaszów Lubelski district, site 14. Flint artefacts. Drawn by T. Wiśniewski.
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Ryc. 3. Okolice Suśca, pow. tomaszowski. Półwytwór siekiery krzemiennej. Rys. M. Dobrzyński.

Fig. 3. A semi-fi nished fl int axe from the vicinity of Susiec, Tomaszów Lubelski district. Drawn by M. Dobrzyński.

według B. Balcera (1975, s. 92). Pewne podobieństwa 
można także dostrzec w kulturze ceramiki sznurowej, 
w której do wyrobu narzędzi wykorzystywano wióry 
odbijane od regularnych rdzeni jednopiętowych, for-
mowano z nich także wiórowce (P. Włodarczak 2006, 
s. 31).Tego typu narzędzia określane są w tej kulturze 
również jako naciskacze i retuszery (P. Włodarczak 
2006, s. 32, tabl. XXIV: 11). 

4. Wiertnik ostrokolcowy na odłupku z krzemienia 
kredowego w typie wołyńskiego, przejrzystego, barwy 
ciemnoszarej. Okaz retuszowany w części wierzchoł-
kowej. Jego wymiary wynoszą: długość 44 mm, szero-
kość 47 mm, grubość 7 mm (ryc. 2: 4).

W przypadku tej formy można doszukiwać się 
analogii w grupie narzędzi określanych jako wiertniki 
ostrokolcowe, ze słabo wyodrębnionym, szerokoką-
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towym kolcem, znanych między innymi z inwetarzy 
wiązanych z kulturą pucharów lejkowatych (B. Bal-
cer 1975, s. 106-110; 2002, s. 103-107). Niemniej jed-
nak wśród tego typu narzędzi trudno jednoznacznie 
wskazać przynależność kulturową, czy też powiązać 
z którymś z przemysłów.

Również w 2006 roku, dzięki uprzejmości jednego 
z mieszkańców wsi Grabowica, gm. Susiec, woj. lubel-
skie, udostępniony został do opracowania półwytwór 
siekiery krzemiennej, którego miejsca dokładnego 
znalezienia nie udało się ustalić. W obrysie płaszczy-
znowym jest on lekko trapezowaty bardzo regularny, 
w przekroju poprzecznym prostokątny, o płaskim obu-
chu, w obrysie bocznym zaś klinowaty, o ostrzu lekko 
wachlarzowatym. Powierzchnie boczne formowane 
odbiciami od obydwu płaszczyzn czołowych. Półwy-
twór wykonano z surowca kredowego w typie wołyń-
skiego, o barwie jasnoszaro-popielatej, prawie całko-
wicie matowej, z wyjątkiem partii centralnej, gdzie 
przechodzi w szklisty ciemnoszary odcień. Jego wy-
miary wynoszą: długość 142 mm, szerokość – w czę-
ści przyostrzowej 50 mm, w części obuchowej 33 mm, 
grubość maksymalna korpusu 23 mm (ryc. 3).

Najbliższe podobieństwa do omawianej formy 
znaleźć można w inwentarzach kultury pucharów 
lejkowatych, odmiany A – siekier klinowatych, stop-
niowo zwężających się od strony ostrzy do obuchów 
(B. Balcer 1975, s. 116). Posługując się kryterium me-
trycznym ustalonym dla tej grupy wytworów z osady 
produkcyjnej ze stanowiska na „Gawrońcu” w Ćmie-
lowie, pow. ostrowiecki (B. Balcer 2002, s. 90-95), 
siekierę można przypisać do kategorii I (dla któ-

rych charakterystyczne są okazy o średnich wymia-
rach: długość 144 mm, szerokość 50,06 mm, grubość 
30,9 mm) i o proporcjach: bardzo smukła (wskaźnik 
S = 3,3) i lekko zwężona (wskaźnik Z = 1,51; por. 
B. Balcer 2002, s. 95, 98). Nie można również wyklu-
czyć prawdopodobieństwa związku okazu z kulturą 
amfor kulistych, za czym ewentualnie przemawiałaby 
staranność jego wykonania. Do wyrobu większości 
siekier tej kultury wykorzystywano krzemień pasia-
sty, a w strefi e wschodniej jej występowania wołyński 
(M. Szmyt 1999, s. 33). Również w kulturze ceramiki 
sznurowej obecna jest technika formowania siekier 
o regularnych czworościennych przekrojach. Warto-
ści metryczne tych narzędzi są jednak zdecydowa-
nie mniejsze niż w kulturze pucharów lejkowatych 
(P. Włodarczak 2006, s. 23). Ponadto, ze względu na 
bliskość z obszarem Wyżyny Zachodniowołyńskiej, 
można wziąć pod uwagę pewne oddziaływania z krę-
gu kultury trypolskiej (por. S. Kadrow 1989, s. 7, ryc. 
1). Cechy siekier tej kultury to m.in. lekko rozszerzone 
ostrze i korpus o prawie równoległych bokach (B. Bal-
cer 1981, s. 84-85; 2002, s. 95).

Przedstawione powyżej materiały wskazują, że Su-
siec i okolice, pomimo dość słabego rozpoznania, były 
atrakcyjnym terenem do osiedlania w pradziejach. 
Przeszkodą do pełnego rozpoznania procesów wów-
czas zachodzących jest gęste współczesne zalesienie. 

Omawiane zabytki krzemienne, choć nieliczne, po-
zyskane przypadkowo i o cechach nie pozwalających 
na dokładne określenie przynależności kulturowej, 
stanowią wartościowe uzupełnienie informacji o osad-
nictwie pradziejowym Suśca i jego najbliższej okolicy.
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New fl int artefacts from Susiec and its vicinity in the Tomaszów Lubelski district
/summary/

In 2006, four fl int artefacts which were obtained from the gro-
und surface in the vicinity of Susiec „Kościółek”, Susiec com-
mune, found their way to the J. Peter Museum in Tomaszów 
Lubelski. Th e site is situated on a sandy promontory, about 20 
metres above the bottom of a valley, in the bifurcation of the 
Tanew and Jeleń rivers. Th e group of artefacts consists of: an 
axe and a blunt borer of the Świeciechów fl int, a parablade and 
a retouched fl ake of the Cretaceous fl int. 

An accidental fi nding of the semi-fi nished axe made, most 
probably, of the Volhynian fl int also originates from the vicin-
ity of Susiec.

Th e closest analogies for these artefacts can be found 
among the inventories of the Funnel Beaker Culture, the 
Corded Ware Culture and the Mierzanowice or Trzciniec 
Cultures.


