


Badania terenowe -  Field work

Marcin Szeliga

Kontynuacja badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 6 w Tominach, 
pow. opatowski, w latach 2 0 0 6 -2 0 0 7

Badania będące przedm iotem  niniejszego spraw ozda
nia stanow iły kontynuację szerokopłaszczyznowych 
prac ratowniczych, jakie przeprow adzone zostały na 
stanow isku przez zespół Insty tu tu  Archeologii UMCS 
w okresie od  1 0 IV do 15 V II2006 r. w związku z b u d o 
wą obw odnicy m iasta Ożarowa (por. M. Szeliga, A. Za- 
kościelna 2009). W  oparciu o siatkę arow ą założoną 
dla potrzeb prac przedinwestycyjnych, do eksploracji 
wytypow ane zostały ary E15 i F15 (2006 r.) oraz F14 
(2007 r.), zlokalizowane w obrębie górnej partii p o 
łudniow o-zachodniego stoku ostańca, po północno- 
zachodniej stronie obw odnicy i w bezpośrednim  są
siedztwie przestrzeni rozpoznanej w iosną 2006 r. (ryc. 
1A). O bserwacje poczynione podczas w iosennych 
badań ratow niczych pozwalały oczekiwać w tej strefie 
dalszej kontynuacji osady ku ltury  ceram iki wstęgowej 
rytej w k ierunku północno-zachodnim  (M. Szeliga, 
A. Zakościelna 2009, ryc. 2).

D w ukrotne kam panie wykopaliskowe p rzepro
w adzone na stanow isku na przełom ie lipca i sierpnia
2006 i 2007 roku1 doprow adziły do rozpoznania ob
szaru o łącznej pow ierzchni blisko 301 m 2 (ryc. IB).

1 W  ramach terenowych ćwiczeń wykopaliskowych stu
dentów archeologii UMCS.

Na całej przestrzeni objętej eks
ploracją zarejestrowano jedn
olitą sytuację stratyfikacyjną.
Bezpośrednio pod współczes
nym  hum usem  zalegała pyla- 
sta, szaro-beżowa warstwa de- 
luwialna o miąższości oscylują
cej od 20 cm do około 40 cm, 
rosnącej w raz ze spadkiem  terenu, przykrywająca 
stropow ą partię  osadów  piaszczystych i gliny zwało
wej zlodow acenia środkowopolskiego.

Eksploracja hum usu, a zwłaszcza w arstwy delu- 
wialnej dostarczyła olbrzym iego zbioru m ateriałów  
zabytkowych, obejm ującego łącznie 8736 okazów 
różnorodnych kategorii (tab. 1) o niejednolitej przy
należności chronologiczno-kulturow ej. Nie tworzyły 
one żadnych w yraźnych koncentracji w  obrębie prze
strzeni objętej badaniam i.

Najliczniejszą kategorię zabytków ruchom ych sta
now ią w yroby krzem ienne, obejm ujące pozostałości 
wszystkich etapów  procesu rdzeniow ania i charakte
ryzujące się znacznym  stopniem  zróżnicow ania su-

Tabela l.Tom iny, pow. opatowski, stan. 6. Zestawienie ilościowe materiałów zabytkowych odkrytych w  sezonach letnich 2006-2007, 
w  trakcie eksploracji humusu i deluwium  w  obrębie arów F14 i E-F15.

Table l.Tom iny, Opatów district, site 6. Quantitative survey o f artefacts found in the summers o f 2006 and 2007 
in the humus and delluvial layers w ith in  ares F14 and E-F15.

Sezon badań Ceramika Krzemień Kamień Obsydian Metal Razem

2006 r. (ary E-F15) 770 1197 5 7 - 1979

2007 г. (ar FI 4) 2257 4446 28 24 2 6757

Razem: 3027 5643 33 31 2 8736
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Ryc. 1. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. А -  Lokalizacja i zakres przestrzenny badań wykopaliskowych w  latach 2006-2007:1 -  linie rozgraniczenia obwod
nicy; 2 -  granica stanowiska w  części kolidującej z obwodnicą; 3 -  obszar badań przedinwestycyjnych z wiosny 2006 r.; 4 -  obszar przebadany w  sezonach 
letnich w  2006 i 2007 r. (na podstawie M. Szeliga, A. Zakościelna 2007, ryc. 1, z uaktualnieniami), ß -  Rozmieszczenie i przynależność kulturowa obiektów 
odkrytych w  obrębie arów E-F14-15 w  latach 2006-2007: a -  kultura ceramiki wstęgowej rytej; b -  kultura trzciniecka; с -  kultura łużycka; d -  pradzieje 
nieokreślone; e -  czasy nowożytne. Opracowanie graficzne M. Szeliga.

Fig. 1. Tominy, Opatów district, site 6. A -  Location and range o f excavations from the years 2006-2007:1 -  ringroad; 2 -  lim its o f the excavation area over
lapping the ringroad; 3 -  area covered by rescue excavations; 4 -  area investigated in the summers o f 2006 and 2007 (after M. Szeliga, A. Zakościelna 2007, 
Fig. 1, w ith  updates). В -  Distribution and cultural provenance o f objects discovered in ares E-F14-15 in the years 2006-2007: a -  Linear Pottery culture; 
b -  Trzciniec culture; с -  Lusatian culture; d -  indefinite prehistory; e -  modern times. Graphic design by M. Szeliga.

1 0
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Ryc. 2. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów krzemiennych związanych najprawdopodobniej z kulturą ceramiki wstęgowej rytej, pozyskanych 
z humusu i deluw ium : 1-7,10-12 -  krzemień świeciechowski; 8 ,9  -  krzemień jurajski podkrakowski. Rys. M. Szeliga.

Fig. 2. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f f l in t artefacts connected most probably w ith  the Linear Pottery culture found in the humus and delluvial
layers: 1-7,10-12 Świeciechów flin t; 8 ,9  -  Jurassic-Cracow flin t. Drawn by M. Szeliga.
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Ryc. 3. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów krzemiennych i obsydianowych związanych najprawdopodobniej z kulturą ceramiki wstęgowej 
rytej, pozyskanych z obrębie humusu i deluwium : 1 , 2 -  krzemień świeciechowski; 3-26 -  obsydian. Rys. M. Szeliga.

Fig. 3. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f f l in t and obsidian artefacts connected most probably w ith  the Linear Pottery culture found in the humus 
and delluvial layers: 1 , 2 -  Świeciechów flin t; 3-26 -  obsidian. Drawn by M. Szeliga.
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rowcowego. Największą frekwencję wykazały przy tym  
okazy w ykonane z lokalnych surowców turońskich, 
z dom inującym  krzem ieniem  świeciechowskim, przy 
zdecydow anie m niejszym  udziale pozostałych gatun
ków, w  tym  jurajskiego podkrakow skiego i czekola
dowego, a w dalszej kolejności rów nież ożarowskiego, 
pasiastego, narzutow ego i wołyńskiego, reprezento
w anych z reguły przez bardzo nieliczne serie znalezisk 
(ryc. 2). W  jednym  przypadku stw ierdzono obecność 
fragm entu  w ióra wykonanego najpraw dopodobniej 
z rad io lary tu  o nieokreślonej prow eniencji. Całkiem  
pokaźną grupę, zważywszy na niewielki zakres prze
strzenny badań, stanow ią w yroby z obsydianu (31 
egz.; tab. 1), reprezentow ane w  największym  stopniu 
przez z reguły zdefragm entow ane wióry, odłupki oraz 
łuski (ryc. 3: 3-20, 23, 24), a tylko sporadycznie przez 
okazy intencjonalnie retuszow ane (ryc. 3: 21, 25, 26), 
w tym  sm ukły przekłuwacz o częściowo utrąconym  
żądle w ykonany na negatyw ow ym  w iórze (ryc. 3: 22).

M im o niehom ogenicznego charakteru  zbioru 
w yrobów  krzem iennych i niem ożliwości dokonania 
jego pełnej klasyfikacji chronologiczno-kulturow ej, 
należy podkreślić, iż w grupie rdzeni, półsurow ca 
wiórowego oraz retuszow anych narzędzi przew aża
jąca część artefaktów  wykazuje cechy technologiczne 
i m orfom etryczne odpow iadające kanonow i krzem ie- 
n iarstw a w czesnoneolitycznego (ryc. 2; 4). Dotyczy 
to rów nież w yrobów  z obsydianu, którego najin ten
sywniejszy napływ na tereny północnego przedpola 
K arpat przypada właśnie na wczesny odcinek neolitu, 
a ściślej na przełom  VI i V tys. oraz 1 poł. V tys. przed 
Chr., wiążąc się ze społecznościam i wstęgowymi oraz 
najstarszym i ugrupow aniam i postlinearnym i, przede 
wszystkim zaś ku ltu rą  m alicką (np. J. M ichalak-Ści- 
bior 1992, s. 36-37; M. Szeliga 2007, s. 295-298). A ktu
alnie, w związku z brakiem  dostatecznych podstaw  do 
łączenia w yrobów  obsydianowych z Tomin z którąś 
z m łodszych jednostek naddunajskich2, istnieje b ar
dzo duże praw dopodobieństw o, że stanow ią one zbiór 
jednolity pod  względem chronologiczno-kulturow ym , 
związany w całości z ku ltu rą  ceram iki wstęgowej ry 
tej. Znajduje to zresztą swego rodzaju potw ierdzenie 
w  m ateriałach obiektowych.

M ateriały ceramiczne z hum usu i warstwy deluwial- 
nej obejm owały pokaźną, choć zdecydowanie mniej

liczebną kategorię znalezisk ruchom ych (3027 egz.; 
tab. 1), charakteryzującą się z reguły dużym  stopniem  
rozdrobnienia oraz najczęściej złym stanem  zachowa
nia, utrudniającym , a w niektórych przypadkach wręcz 
uniemożliwiającym dokonanie jednoznacznej identyfi
kacji kulturowej. Zdecydowanie dom inującą grupę sta
nowią przy tym  fragm enty pozbawione ornam entacji, 
pochodzące głównie z brzuścowych partii naczyń.

Na podstaw ie analizy cech technologicznych oraz 
stylistyki zdobnictw a najliczniejsza część m ateriałów  
ceram icznych pow iązana została z kulturą ceram i
ki wstęgowej rytej (ryc. 5; 6). Zbiór ten reprezentują 
w największym  stopniu fragm enty  naczyń cienkoś
ciennych, w tym  głównie czarek w kształcie wycinka 
kuli (ryc. 5: 1, 2, 4-7), zdecydowanie przewyższające 
udział tzw. ceram iki kuchennej o grubszych ścian
kach i gorszych param etrach  jakościowych m asy ce
ram icznej (ryc. 6:14-18). W  grupie okazów o rnam en
towanych najliczniej wystąpiły fragm enty zdobione 
w stylu nutow ym , a tylko sporadycznie żeliezowskim

2 Jak dotąd najstarszy horyzont postlinearny reprezentowa
ny jest na stanowisku w sposób pewny jedynie przez materiały 
kultury malickiej. Zostały one pozyskane wyłącznie w czasie 
badań przedinwenstycyjnych wiosną 2006 r. w postaci stosun
kowo nielicznych i na ogół mało charakterystycznych fragmen
tów naczyń, zalegających na złożu wtórnym w obrębie humusu 
i warstwy deluwialnej (M. Szeliga, A. Zakościelna 2009, s. 14).

Ryc. 4. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Składanka rdzenia w iórowego 
z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego odmiany A z odłupkiem znoszą
cym część jego wierzchołka na etapie wstępnej zaprawy. Fot. M. Szeliga.

Fig. 4. Tominy, Opatów district, site 6. Combination o f a blade core made 
from Jurassic-Cracow fl in t type A w ith  a flake removing a part o f tip  during 
a preparation. Photo by M. Szeliga.
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Ryc. 5. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów ceramicznych ku ltu ry  ceramiki wstęgowej rytej odkrytych w  obrębie humusu i deluwium . Rys. 
R. Galej, W. Zieliński.

Fig. 5. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f pottery material o f the Linear Pottery culture found in the humus and delluvial layers. Drawn by R. Galej, 
W. Zieliński.
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Ryc. 6. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów ceramicznych ku ltu ry ceramiki wstęgowej rytej odkrytych w  obrębie humusu i deluw ium . Rys. 
R. Galej, W. Zieliński.

Fig. 6. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f pottery material o f the Linear Pottery culture found in the humus and delluvial layers. Drawn by R. Galej, 
W. Zieliński.
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(ryc. 6: 9-11). W  pojedynczych przypadkach stw ier
dzono obecność całych oraz fragm entarycznie zacho
wanych przęślików, w ykonanych z ułam ków  naczyń 
(ryc. 5: 8, 9). Są to kolejne tego typu wytwory, jakie 
pozyskano na tym  stanow isku (por. M. Szeliga, A. Z a
kościelna 2007, ryc. 5: 3,4).

Istotną, choć zdecydow anie m niej liczną grupę 
stanow ią m ateriały  związane z późną kulturą  trzci- 
niecką oraz ku lturą  łużycką (ryc. 7: 4-13), a tylko spo
radycznie z m łodszym i ugrupow aniam i kulturow ym i 
neolitu, m.in. z kulturą pucharów  lejkowatych, repre
zentow aną zaledwie przez pojedyncze fragm enty na
czyń (ryc. 7:3) oraz dwa fragm entarycznie zachowane 
przęśliki (ryc. 7: 1,2).

Zbiór m ateriałów  odkrytych poza obiektam i u zu 
pełnia dość liczna seria w yrobów  kam iennych (tab. 1), 
obejm ująca różnorakie destruk ty  piaskowcowych płyt 
szlifierskich, asym etrycznych siekier z zielonego 
drobnoziarnistego am fibolitu (ryc. 8: 4), rozcieraczy, 
a także nieokreślonych przedm iotów  z drobnoziar
nistego piaskowca, posiadających na pow ierzchniach 
w yraziste i dość głębokie wyżłobienia (ryc. 8: 2, 3, 5). 
M im o pozaobiektow ego charakteru  znalezisk związek 
przynajm niej części z nich z kulturą ceram iki w stę
gowej rytej nie budzi wątpliwości, znajdując bliskie 
odpow iedniki w śród m ateriałów  z obiektów zarów no 
w obrębie samego stanow iska w Tom inach (M. Szeliga, 
A. Zakościelna 2009, ryc. 9), jak rów nież na w iększo
ści osad tej ku ltury  badanych m.in. w  dorzeczu górnej 
Wisły. Dotyczy to  rów nież ostatniej kategorii znale
zisk, w przypadku których analogiczne okazy znane 
są ze stan. 4 w K rakowie-Olszanicy (J. K. Kozłowski, 
A. Kulczycka 1961, tab. II: 2,3; S. Milisauskas 1986, Fig. 
126), a także w strefie osadniczej ugrupow ań kręgu 
w schodniolinearnego, np. Šarišké M ichaľany (D. H o
vorka, S. Šiška 2001, fig. 3: 17).

W yroby m etalowe (tab. 1) wiążą się z okresem  n o 
w ożytnym  i reprezentow ane są przez spatynow any 
fragm ent nieokreślonego przedm iotu  oraz odkry ty  
na pow ierzchni stanow iska m iedziany grosz koronny 
Stanisław A ugusta Poniatowskiego z 1768 r.

Na odsłoniętym  obszarze, bezpośrednio pod  de- 
luw ium  odkry to  i przebadano łącznie 13 obiektów 
nieruchom ych o charakterze osadowym , skoncentro
wanych głów nie w  obrębie ara F14 (ryc. IB). Sklasyfi
kow ano je w ram ach dw óch podstaw ow ych kategorii 
formalnych:
a) doły posłupowe -  niewielkie obiekty, o średnicach 

od ok. 30 cm (obiekt 102) do ok. 50 cm (obiekty n r 
90, 91, 97 i 101), m anifestujące się kolistym  zary
sem w planie i nieckow atym  lub sporadycznie n ie
regularnym  profilem  oraz nieznacznym i (najczęś
ciej kilkunastocentym etrow ym i) głębokościami;

b) jamy -  owalne w planie i nieckowate w profilu, 
wykazujące znaczne zróżnicow anie pod  względem 
rozm iarów  na poziom ie odkrycia oraz głębokości; 
p od  względem funkcjonalnym  zdecydowana w ięk
szość tak  sklasyfikowanych obiektów stanowi, jak 
się wydaje, relikty założeń gospodarczych, o n ie
określonym  przeznaczeniu pierw otnym ; w przy
padku największej jam y n r 94 (360 x 368 cm; ryc. 
9: 1) rozpatryw ać należy raczej charakter budow 
lany (spągowa część glinianki) lub mieszkalny 
(ziemianka).

Pod względem przynależności kulturowej obiekty 
reprezentują kulturę ceram iki wstęgowej rytej (nr 94 
i 103), kulturę trzciniecką (n r 95, 96, 99, 100), kulturę 
łużycką (n r 91, 92) oraz najpraw dopodobniej okres 
now ożytny lub współczesny (nr 102). Pozostałe (nr 
90, 93, 97, 101) określone zostały ogólnie jako p ra 
dziejowe o nieznanej atrybucji kulturowej, z uwagi na 
całkowity brak lub obecność nielicznych i niecharak- 
terystycznych m ateriałów  zabytkowych (ryc. IB).

Jamy ku ltu ry  ceram iki wstęgowej rytej (n r 94 i 103) 
charakteryzow ały się złym stanem  zachowania, od 
zwierciedlając jedynie przydenne partie  pierw otnych 
założeń, o miąższościach nie przekraczających 40 cm 
(ryc. 9). Nie odbiegały one pod  tym  względem od sy
tuacji, jaką odnośnie obiektów tej ku ltury  zaobserw o
wano podczas badań przedinwestycyjnych (M. Szeli
ga, A. Zakościelna 2009, s. 14). Ich w ypełniska cecho
wały się jednolitym , niestratyfikow anym  charakterem  
oraz ciem noszaro-brunatnym  zabarwieniem .

Najliczniejszych m ateriałów  zabytkowych d o 
starczył obiekt 94, skąd pozyskano łącznie 237 frag
m entów  ceramiki, 395 w yrobów  krzem iennych i ob- 
sydianowych oraz 4 artefakty kam ienne. M ateriały 
ceram iczne, zwłaszcza z przydennej partii obiektu 
mającej bezpośrednią styczność z gliniastym  po d ło 
żem, charakteryzow ały się -  podobnie jak  w przypad
ku hum usu i deluw ium  -  złym stanem  zachow ania 
oraz znacznym  stopniem  rozdrobienia. Ograniczyło 
to  w  zasadniczy sposób możliwości rekonstrukcyjne 
w obrębie całego zbioru.

O bok wyraźnie zaznaczającej się obecności ce
ram iki grubościennej, reprezentow anej najczęściej 
przez okazy nieornam entow ane, a tylko sporadycz
nie zaopatrzone w różnorodne guzki (ryc. 10: 6), 
bądź listwy plastyczne z dołkam i palcowym i lub też 
zdobione rzędam i odcisków paznokciowych (ryc. 11: 
1, 2), dom inującą ilościowo grupę stanow ią fragm en
ty pochodzące z form  delikatnych, cienkościennych, 
w typie czarek oraz m is (ryc. 10: 1,2, 9). Stosunkowo 
nieduży zbiór okazów ornam entow anych wskazuje 
wyraźnie na związek om awianego inw entarza oraz
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Ryc. 7. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów ceramicznych kultury pucharów lejkowatych (1-3), kultury trzcinieckiej (4-9) i kultury łużyckiej 
(10-13) odkrytych w  obrębie humusu i deluwium . Rys. R. Galej, W. Zieliński.

Fig. 7. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f pottery material o f the Funnel Beaker culture (1-3), the Trzciniec culture (4-9) and the Lusatian culture 
(10-13) found in the humus and delluvial layers. Drawn by R. Galej, W. Zieliński.
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Ryc. 8. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów kamiennych kultury ceramiki wstęgowej rytej odkrytych w  humusie i deluwium  (1-5) oraz 

w  obiekcie 94 (6). Rys. R. Galej, W. Zieliński.

Fig. 8. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f stone material o f the Linear Pottery culture found in the humus and delluvial layers (1-5) and feature 94 (6). 

Drawn by R. Galej, W. Zieliński.
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Ryc. 9. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Rzuty poziome i profile obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej: 1 -  obiekt nr 94; 2 -  obiekt nr 103; a -  fragmenty 
ceramiki; b -  wyroby krzemienne; с -  kamienie. Opracowanie graficzne M. Szeliga.

Fig. 9. Tominy, Opatów district, site 6. Plans and profiles o f features o f the Linear Pottery culture: 1 -  feature 94; 2 -  feature 103; a -  pottery fragments; 
b -  flin t artefacts; с -  stones. Graphic design by M. Szeliga.

całego obiektu z nutow ym  etapem  rozwoju kultury  
ceramiki wstęgowej rytej (ryc. 10: 2-5,10).

Na podkreślenie zasługuje obecność kolejnych 
fragm entów  naczyń wykazujących bliskie naw iązania 
stylistyczne do motywów zdobniczych ugrupow ań 
kręgu w schodniolinearnego z północno-w schodniej 
strefy Kotliny Karpackiej. G rupę tę reprezentuje częś
ciowo zrekonstruow any fragm ent czarki, zdobiony 
pod  wylewem oraz w  centralnej partii brzuśca dw o
ma poziom ym i zygzakami złożonymi z sekwencji 
naprzem ianległych, potrójnych, ciągłych linii, które 
w części brzuśca dodatkow o uzupełnia m otyw dwóch 
przerywanych linii rytych w układzie pionow ym  (ryc. 
10: 9).

Inw entarz krzem ienny z obiektu 94 liczy 395 eg
zemplarzy, w śród których pod  względem surow co
wym  (ryc. 12) najliczniejszą grupę stanow ią w yroby 
z krzem ienia świeciechowskiego (61,77%), zdecydo
wanie przewyższającego udziały pozostałych surow 
ców, reprezentow anych w największym stopniu  przez 
krzem ień czekoladowy (16,20%), a w dalszej kolejno
ści lokalne, szare surowce wieku turońskiego (8,60%) 
oraz krzem ień jurajski podkrakow ski (8,35%). M ini
m alną dom ieszkę stanow iły krzem ień ożarowski 
i narzutowy, nie przekraczające w  żadnym  przypad
ku 1%, a także obsydian, z którego w ykonano jedy
nie trzy odłupki oraz w ierzchołkowy fragm ent w ióra 
(ok. 1,01% całego inwentarza). O becność tego su-
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Ryc. 10. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów ceramicznych kultury ceramiki wstęgowej rytej odkrytych w  obiekcie 94. Rys. R. Galej. 

Fig. 10. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f pottery material o f the Linear Pottery culture found in feature 94. Drawn by R. Galej.

2 0



Kontynuacja badań w ykopaliskow ych na w ie loku ltu row ym  stanowisku 6 w  Tom inach

Ryc. 11. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów ceramicznych kultury ceramiki wstęgowej rytej odkrytych w  obiekcie 9 4 (1 ,2 ) oraz 103 (3-7). 
Rys. R. Galej.

Fig. 11. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f pottery material o f the Linear Pottery culture found in feature 94 (1 ,2 ) and feature 103 (3-7). Drawn by 
R. Galej.

rowca, w związku z lokalizacją jego naturalnych złóż 
w paśmie Gór Tokajsko-Slańskich na pograniczu po- 
łudniowo-wschodniej Słowacji i północno-w schod
nich Węgier (np. O. W illiams, J. N andris 1977, Fig. 1; 
O. W illiams-Thorpe, S. E. W arren ,}. G. N andris 1984, 
s. 184, Fig. 1; K. Takács-Biró 1986, Fig. 1), doskonale 
koresponduje ze wzm iankowaną wcześniej ceram iką 
wykazującą stylistyczne koneksje z terenam i zakar- 
packimi. W  przypadku 12 w yrobów  (ok. 3% zbioru) 
identyfikację surowcową uniem ożliwiło zbyt silne 
przepalenie.

S truktura m orfologiczna inw entarza ukazuje wy
raźnie dom inującą frekwencję odłupków, przewyższa
jącą nawet kilkakrotnie udziały pozostałych kategorii 
wyrobów, w tym  najliczniejszych łusek oraz w iórów  
(ryc. 13). W śród narzędzi retuszowanych, stanow ią
cych ok. 9,4% całego zbioru, w yraźną przewagę iloś
ciową wykazują w ióry i odłupki retuszow ane (17 egz.; 
ryc. 14: 3, 4, 8), a w dalszej kolejności półtylczaki

(9 egz.; ryc. 14:1 ,2 ,6). Pozostałe kategorie narzędzi ty 
pologicznych reprezentow ane są w o wiele m niejszym  
zakresie przez drapacze (5 egz.; ryc. 14: 5-9), przekłu- 
wacze o w yraźnie w yodrębnionych i sm ukłych żąd
łach (3 egz.; ryc. 14: 10-12), trapezy (2 egz.; ryc. 14: 14, 
15). G rupę rdzeni reprezentuje zaledwie pojedynczy 
egzem plarz z krzem ienia czekoladowego, w ykonany 
na m asyw nym  odłupku i eksploatow any na potrzeby 
półsurow ca odłupkowego.

Inw entarz kam ienny obejm uje zaledwie 4 egzem 
plarze, w tym  fragm ent gładzonego narzędzia w typie 
„kopyta szewskiego”, dużą część p łyty szlifierskiej oraz 
fragm ent przedm iotu  z drobnoziarnistego piaskowca, 
z głębokim i wyżłobieniam i na obu pow ierzchniach 
(ryc. 8: 6), o form ie analogicznej do okazów pozyska
nych z deluw ium  i hum usu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt odkry
cia w obiekcie 94 trzech silnie zdefragm entow anych 
kości i zębów zwierzęcych oraz niewielkich koncen-
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Ryc. 12. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Struktura surowcowa materiałów 
krzemiennych z obiektu 9 4 : 1 -  krzemień świeciechowski; 2 -  krzemień cze
koladowy; 3 -  krzemień turoński szary; 4 -  krzemień jurajski podkrakowski; 
5 -  krzemień przepalony; 6 -  obsydian; 7 -  krzemień ożarowski; 8 -  krze
mień narzutowy. Opracował M. Szeliga.

Fig. 12. Tominy, Opatów district, site 6. Types o f raw material used for ma
king fl in t artefacs from feature 9 4 : 1 -  Świeciechów flin t; 2 -  chocolate flin t; 
3 -  grey Turanian flin ts; 4  -  Jurassic-Cracow flin t; 5 -  burnt flin t; 6 -  obsi
dian; 7 -  Ożarów flin t; 8 -  erratic flin t. Designed by M. Szeliga.

tracji węgla drzewnego. Są to pierwsze szczątki o rga
niczne związane z horyzontem  osadniczym  kultury  
ceram iki wstęgowej rytej, jakie pozyskano w trakcie 
całej dotychczasowej h istorii badań  stanowiska.

D rugi z obiektów  kultury  ceram iki wstęgowej ry 
tej (n r 103) charakteryzow ał się zdecydowanie m niej
szymi gabarytam i (ryc. 9: 2) oraz bardzo niewielką 
zaw artością m ateriałów  zabytkowych. Z całego wy- 
pełniska pozyskano zaledwie kilkanaście fragm entów  
pochodzących z kilku naczyń (ryc. 11: 3-7), w tym  
zachow aną na ponad  połow ie obw odu wylewu i na 
całej wysokości m ałą czarkę zdobioną delikatnym  
i nieregularnie rozm ieszczonym  ornam entem  rytym  
(ryc. 11: 3). Skrom nem u zbiorowi m ateriałów  cera
m icznych towarzyszył pojedynczy odłupek z szarego 
surowca turońskiego.

Liczniejszą grupę obiektów  nieruchom ych wyeks- 
plorow anych w sezonach 2006-2007 stanow iły relik
ty  osadnictw a ku ltury  trzcinieckiej, reprezentow ane 
przez 4 jam y odkryte w obrębie ara F14 (ryc. IB). 
W yznaczają one, jak  się wydaje, pó łnocno-zachod
nią kontynuację osady, której półksiężycowaty układ 
uchw ycony został podczas badań  przedinwestycyj- 
nych w obrębie środkowej i częściowo górnej partii 
południow o-zachodniego stoku ostańca (M. Szeliga, 
A. Zakościelna 2009, ryc. 2).

Jamy ku ltury  trzcinieckiej (ryc. 15: 1-4) m anifesto
wały się na ogół dość regularnym , ow alnym  zarysem

w planie oraz nieckow atym  profilem, o m iąższościach 
dochodzących do ok. 60 cm. Należą one tym  samym 
(zwłaszcza jam y n r  99,100) do najgłębszych i najlepiej 
zachowanych obiektów, jakie odkryto  na stanowisku 
w ciągu całych dotychczasowych badań.

Pod względem zawartości m ateriałów  zabytko
wych, om aw iane obiekty m ożna scharakteryzować 
ogólnie jako dość ubogie (niemal we wszystkich 
przypadkach stw ierdzono rów nież zalegające na zło
żu w tórnym  stosunkow o nieliczne fragm enty naczyń 
ku ltury  ceram iki wstęgowej rytej). Największej ilo
ści m ateriałów  zabytkowych dostarczyła jam a n r 95, 
z której wypełniska pozyskano łącznie 139 fragm en
tów  ceramiki, 40 w yrobów  krzem iennych oraz poje
dynczy fragm ent najpraw dopodobniej płyty szlifier
skiej. Pozostałe obiekty zawierały znacznie uboższe 
zestawy m ateriałów  zabytkowych.

W  grupie m ateriałów  ceram icznych najliczniejszą 
kategorię stanow ią fragm enty brzuśców, reprezento
wane w największym stopniu przez okazy niezdobio- 
ne, a tylko sporadycznie form y ornam entow ane (ryc. 
16: 9). Dość licznie wystąpiły rów nież fragm enty w y
lewów naczyń, o charakterystycznie skośnie ściętych 
brzegach (ryc. 16: 1-5, 8, 10). Tylko w kilku przypad
kach zarejestrow ano ułam ki płaskich den (ryc. 9: 7), 
zaś w jednym  pionow o przekłute i lekko wyciągnięte 
ku górze ucho (ryc. 9: 6). Na podstaw ie cech m orfolo
gicznych oraz technologii m asy ceramicznej zdecydo-

Ryc. 13.Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Struktura morfologiczna materia
łów krzemiennych z obiektu 94:1 -  odłupki i fragmenty; 2 -  łuski; 3 -  wióry 
i fragmenty; 4 -  narzędzia retuszowane; 5 -  rdzenie; 6 -  pozostałe (odpry
ski termiczne, okruchy przemysłowe oraz tłuki). Opracował M. Szeliga.
Fig. 13. Tominy, Opatów district, site 6. Morphological types of flints artefa
cts from feature 94:1 -  flakes and fragments; 2 -  tiny flakes; 3 -  blades and 
fragments; 4 -  retouched tools; 5 -  cores; 6 -  other (thermal chips, crushed 
pieces and hammers). Designed by M. Szeliga.
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Ryc. 14. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów krzemiennych kultury ceramiki wstęgowej rytej odkrytych w  obiekcie nr 9 4 :1 ,2 ,4 -9 ,1 1 ,1 2
-  krzemień świeciechowski; 3 ,15  -  krzemień czekoladowy; 1 0 ,1 3 ,1 4 -  krzemień jurajski podkrakowski. Rys. M. Szeliga.

Fig. 14. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f f l in t materials o f the Linear Pottery culture found in feature 94 :1 ,2 ,4 -9 ,1 1 ,1 2  -  Świeciechów flin t; 3,15
-  chocolate flin t; 10 ,13 ,14 -  Jurassic-Cracow flin t. Drawn by M. Szeliga.
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Ryc. 15. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Rzuty poziome i profile obiektów kultury trzcinieckiej (1-4), łużyckiej (5 ,6 ), pradziejowych o nieokreślonej przyna
leżności kulturowej (7-10) oraz z okresu nowożytnego (11 ): 1 -  obiekt nr 100; 2 -  obiekt nr 95; 3 -  obiekt nr 99; 4 -  obiekt nr 96; 5 -  obiekt nr 91 ; 6 -  obiekt 
nr 92; 7 -  obiekt nr 93; 8 -  obiekt nr 97; 9 -  obiekt nr 90; 10 -  obiekt nr 101 ; 11 -  obiekt nr 102. Oznaczenia symboli analogiczne jak w  przypadku ryc. 9. 
Opracowanie graficzne M. Szeliga.

Fig. 15. Tominy, Opatów district, site 6. Plans and profiles o f features o f the Trzciniec culture (1-4), Lusatian culture (5 ,6 ), prehistory o f indefinite cultural 
provenance (7-10) and modern times (11): 1 -  feature 100; 2 -  feature 95; 3 -  feature 99; 4 -  feature 96; 5 -  feature 91; 6 -  feature 92; 7 -  feature 93; 
8 -  feature 97; 9 -  feature 90; 10 -  feature 101; 11 -  feature 102. The symbols used are the same as fo r Fig. 9. Graphic design by M. Szeliga.
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Ryc. 16. Tominy, pow. opatowski, stan. 6. Wybór materiałów ceramiczny ku ltu ry  trzcinieckiej: 1 , 2 -  obiekt 95; 3 ,6 ,7  -  obiekt 99; 4 ,5  -  obiekt 96; 8-10 
-o b ie k t 100. Rys. R. Galej.

Fig. 16. Tominy, Opatów district, site 6. Selection o f pottery material o f the Trzciniec culture: 1 , 2 -  feature 95; 3 ,6 ,7  -  feature 99; 4 ,5  -  feature 96; 8-10
-  feature 100. Drawn by R. Galej.

w ana większość m ateriałów reprezentuje późny etap 
rozwoju kultury  trzcinieckiej3.

Zbiór krzemieni z obiektów kultury trzcinieckiej 
reprezentowany jest przez mało dystynktywne wytw o
ry, wśród których dominującą ilościowo grupę stano
wią różnorodne odłupki i ich fragmenty, w znacznie 
mniejszym zaś stopniu formy retuszowane nawiązu

3 Materiały i obiekty związane z horyzontem zasiedlenia 
stanowiska w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza stanowią 
przedmiot odrębnego opracowania, przygotowywanego w  ra
mach pracy magisterskiej przez Panią Barbarę Dziurawiec.

jące niekiedy do typologicznych drapaczy bądź skro- 
baczy. Pod względem surowcowym przeważają okazy 
w ykonane z lokalnych surowców turońskich szarych 
oraz krzem ienia świeciechowskiego. Biorąc pod  uwa
gę obecność w obiektach kultury trzcinieckiej ceramiki 
wczesnoneolitycznej, poszczególne inwentarze krze
m ienne stanowią najprawdopodobniej również zbiory 
niehomogeniczne. Zdecydowanie u trudnia  to dokona
nie jednoznacznej identyfikacji chronologiczno-kultu- 
rowej poszczególnych artefaktów, zwłaszcza zaś form 
wiórowych oraz wykonanych z innych, niż turońskie, 
surowców krzemiennych. Do bardzo ciekawych odkryć
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w kontekście problem atyki tzw. krzem ieniarstwa schył
kowego, należy znaleziony w  obiekcie 96 tłuk kam ien
ny spoczywający bezpośrednio na płycie (podkładce ?) 
z różowego, drobnoziarnistego piaskowca (ryc. 15:4).

Kolejną fazę zasiedlenia stanow iska dokum entują 
pozostałości osadnicze ku ltu ry  łużyckiej, reprezento
wane zaledwie przez ow alną w planie i nieckowatą 
w przekroju jam ę (nr 92) oraz towarzyszący jej n ie
wielki dołek posłupow y (n r 91; ryc. IB), zachowane 
jedynie w partiach  spągowych (ryc. 15: 5,6). M ateriały 
zabytkowe, obejm ujące pojedyncze i m ało dystynk- 
tyw ne fragm enty naczyń oraz w yroby krzem ienne, 
stw ierdzono przy tym  wyłącznie w obiekcie 92. Zwią
zek dołka n r 91 z tym  horyzontem  osadniczym  za
sugerow ano wyłącznie na podstaw ie bliskiego p o ło 
żenia względem jam y 92 oraz zbliżonego charakteru 
w ypełnisk obydw u obiektów, m ogących świadczyć
o ich funkcjonalnym  (i kulturow ym ) powiązaniu.

Pozostałe z przebadanych obiektów, w związku z cał
kowitym brakiem materiałów zabytkowych lub spora
dyczną obecnością m ocno rozdrobnionej i mało cha
rakterystycznej ceramiki, sklasyfikowano ogólnie jako 
pradziejowe, nieokreślone pod  względem przynależ

ności kulturowej. Obiekt 102 uznano z kolei za now o
żytny, w  związku z dużym podobieństwem  barw y oraz 
konsystencji jego wypełniska do analogicznych form 
zarejestrowanych w czasie badań przedinwestycyjnych 
w 2006 r. (A. Zakościelna, M. Szeliga 2006, s. 103).

Badania w Tom inach w sezonach letnich 2006-2007 
potw ierdziły oczekiwaną kontynuację osadnictw a 
pradziejowego w obrębie środkowej partii p o łudn io 
w o-zachodniego stoku ostańca, na k tórym  posado
w ione jest stanowisko, na północny zachód względem 
przestrzeni rozpoznanej w iosną 2006 r. (ryc. 1A). Nie
zwykła obfitość m ateriałów  zabytkowych odkrytych 
w trakcie eksploracji hum usu i deluw ium  (por. tab. 
1) oraz całkiem liczne obiekty nieruchom e pozwalają 
przy tym  identyfikować przebadany obszar z rejonem  
najintensywniejszej eksploatacji osadniczej stanow i
ska, jaka m iała miejsce przede wszystkim we wczes
nym  neolicie (społeczności kultury  ceram iki w stęgo
wej rytej) oraz w rozwiniętej epoce brązu i wczesnej 
epoce żelaza (horyzont trzciniecko-łużycki). Biorąc 
pod  uwagę wysokie wartości poznawcze oraz stan 
zachow ania stanowiska badania będą kontynuow ane 
w kolejnych sezonach wykopaliskowych.
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Continuation of archaeological research on the multicultural site in 6  Tominy, Opatów district, 
in the years 2 0 0 6 -2 0 0 7

/su m m a ry /

Archaeological research from the summers o f 2006 and 2007 
were a continuation of rescue research started at site 6 in Tomi
ny by the Institute o f Archaeology UMCS in the spring o f 2006 
in connection w ith the construction o f a ringroad o f the town 
o f Ożarów. For investigation were chosen ares E-F15 (2006) 
and F14 (2007) in the north-w estern part o f the ringroad, in 
the immediate neighborhood of the area investigated in the 
spring of 2006 (Fig. 1A). The two campaigns covered the total 
area of 298 m2 (Fig. IB).

The research has yielded a very rich collection of materials 
(8763 specimens; see Table 1) found in the hum us and the del- 
luvial layer right below it, as well as 13 features o f settlement 
character, located mainly within are F14 (Fig. IB). They have 
been classified mainly into 2 groups: postholes and pits. The 
features are connected predom inantly with the Linear Pottery 
culture (№  94 and 103; see Fig. 9), the Trzciniec culture (№  95, 
96,99,100; see Fig. 15: 1-4), the Lusatian culture (№  91,92; see 
Fig. 15:5,6) and most probably with m odern times (№  102; see 
Fig. 15: 11). The rem aining ones (N" 90, 93,97, 101; see Fig. 15: 
7-10) have been generally classified as prehistoric o f indefinite 
cultural origin due to a complete lack or a small num ber of u n 
characteristic artefacts (Fig. IB). The objects are mostly in poor

state o f preservation, reflecting only bottom  parts o f original 
settlements, no m ore than 40 cm in thickness (Fig. 9).

Feature 94 has yielded the m ost artefacts (Fig. 9: 1) con
nected with the Linear Pottery culture -  237 pottery fragments, 
395 flint and obsidian objects as well as 4 stone artefacts. The 
ornam entation of the pottery from the feature points to its 
connection with the music note phase of the culture (Fig. 10: 
2-5,10). There are also some fragments of vessels showing close 
stylistic links with decorative patterns o f the Eastern Linear 
Pottery culture from the north-eastern part of the Carpathian 
Basin (Fig. 10: 9) as well as a few objects made from obsidian 
im ported from the region.

The flint inventory of feature 94 includes 395 specimens, 
most of which are objects made from Świeciechów flint 
(Fig. 12). In the feature were also found 3 severely fragmented 
animal bones and teeth as well as a small am ount o f charcoal. 
They are the first organic rem nants connected with the Linear 
Pottery culture discovered on the site.

Taking into consideration the im portance of the finds from 
the site as well as the poor state o f repair of the settlement 
traces, it seems im portant that archaeological research should 
be continued during subsequent excavation seasons.
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