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Polska Akadeaia Nauk Instytut Histerii Kultury Katerialn*i w Wareeawl« 
Zakład Bpofcl Kefflinoia

Badania prowadziła Halloa M*okiewio*. Finansował WKZ w Cbebaie I M W  HW Stanowisko pieskowo-torfowe z «рок kaaienia i brąau.

Badania stanowiska 2 miały charakter ratomlo·?, poont* dx*ły aelieraoj? terenu. Prowedaon* były wepdłnie ж geoioglm doo.dr lw(| Stupôiofcq с W* ОЬДОу Ant wykopy archeologiom* 
/łąwni· 214 «2/, ? »zurfdw i w  wierceń geoloflemych.

Ooatttrozyły bogatych nat*rłał4w  zabytłrowycłi, głdwnd.« krz*- 
■iatKsyob, m ie j łiomyeto lw i siinynh 1 oerawdaaaycfa ora« jedsn - 
a t ·  unlltatowy - «ulet koéoiany*Zabytki ałcupiooe były w dwiicfe praoowtłiacfc z tignlsiwi, a przy nlcfe odkryto dalaxe Siady oeednioayob obiefcrWw nie r m i w ycfa 
/•łu p y proegnił· i przepale«·/ ·

Od*ło«lęte profil· torfowe powolily na a»tal«al· rtraty- 
fpwfli kulturowej i uaoAllwiły zaobserwowani« seervfs sjawiak geomorfolog! оэтусЬ, które poewolą na rehenatrutaojf ar*sitae 
SrodowŁafea przynrthaiozeeo począwszy od ρόά&ΦφΟ glao^ełu.PoMol^ także na geologio2n· 1 pelitrologioene datowani« ittaS i*bów arofceologi o mych.

Badali stanowiska nia ukońosono. Ze wxgl^du na i*go węzło
wa aoaesenie dla problematyki nurtnl rłwą pwhlstomii>eg> fwot- llwotfć prześledzenia powiąiaiS kulturowych od aohyMwwaąp pal*o~ litu po *pokq brąru/ 1 gro tą o« a tamowi »tai misses·»!·, prac· po
winą· qp! intensywnie kontynuowane.

RCWOCWORCS, gp.Wasilkdw Konserwator Zabytk<5w Arche-
woj.blałostookie ologioznych w BłałymetokuStanowisko 1

Badania prowadził ner Krystian Rowek przy współudziale ar.Anrseja Bera* Finansował VKZ w Białymstoku* Pierwszy s*zon badań« Stanowisko Wyd
rowe wielokulturowe, obozowiska echyłkowopele- 
olityczae i aezolityczne.

Stanowisko l«±y pośrodku kopalnego koryta SupraAli* na jej południowym tarasie· naprzeciw Wasilkowa* Badania miały charakter wstępny* Założono trzy wykopy główoa i kilka azur- fów we wschodniej« rozwianej oiqéci dobrze widocznego wału wydmowego*
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Wykop I /wschodni/ - 90 n ( zlokalizowano na łagodnym nie- rozwianym stoku wyctay. Uzyskano dwa, nie w pełni wyek3plorowane, 

skupienia zabytków krzemiennych rozdzielająca się akratygrafleżnie. Skupienie dolne wystąpiło 10 cm powyżej poziomo warstwowa
nych piasków rzecznych» w plasku bezatruk turalnyn ze śladami humusu* miąższości 25-30 cm i pow; 6 m2, zawierało dwa rdzenie 
dwupłatowe, trzonek liściaka i 204 ni©charakterystyczne zabytki 
krzemienne. Skupienie górne zalegało 30-40 cm nad. dolnym« w poziomie iluwialnymt miąższości ok, 30 cm 1 pow. ok. 40 m2, za
wierało rdzeń dwupłatowy mikrolityczny, 12 rdzeni Jednopłatowych, 
1 półtylczak komornicki 2 trójkąty, 1 wkładką, drapacz, 2 ryło·«
6 skrobaczy, pazur 1 957 niecharakterystycznych zabytków krzemiennych.

Skupienie dolne ze względu na wystąpienie w części centralnej stanowiska rdzenia dwupiętowego i dużego liściaka z trzon- kłem,leżący* bezpośrednio /?/ na plaskach poziomo warstwowanych 
1 żwirach facji korytowej należałoby uznać za młodsze od Dryasu 
III» górne dzięki częściowej synchronizacji z wykopem III za starsze od okresu atlantyckiego·

Wykop II /zachodni/ - 8 m2. W przywianej, do 30 om grubości, 
plaskiem próchnicy i w iluwiuo wystąpiła ceramika typu leśnego, z trapezami i wkładką retuszowaną.oraz obok wykopu mały liściak z trzonkiem /kundajeki/, brak ceramiki takiej Jak w wykopie III.

Wykop III /centralny/ - 105 m2. Uzyskano skupienie z zabytkami kultury janieławlckiej, czyste kulturowo/?/ lecz w misie deflacyjnej. Zawierało ono 23 półtylczak! typu Wieliszew, tj, oki 40Й> zbrojników, 9 trójkątów Janisławicklch i 2 inne, 2 tyl- 
czaki, 1 wkładką, ora2 elementy ohojnicko-pleńkowskle, prócz te
go 3 trapezy - 1 wysoki, 2 zwykłe; ogółem 54 zbrojniki, oraz 4 rylce, 2 skrobacze i 4 rdzenie Jednopłatowe* Razem 3511 zabytków krzemiennych. Trudne do związania z tym zespołem Jest wystąpienie ceramiki typu Grądy Woniecko, z karbowanym wylewem i otworami pod wylewem, której brak w wykopie II.

Sporadycznie na całym stanowisku występuje ceramika w typie trzcinicklej. Znaleziono również 3 grocikl sercowate.
Stanowisko godne jest kontynuacji badań i sprawdzenia zaproponowanego modelu chronologicznego, tym bardziej, że jest Intensywnie niszczone* Na stanowisku istnieje możliwość datowań 

przyrodniczych.
Materiały po opracowaniu będą przechowywane w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.

NOWY MŁYN, gm.Mirzec Polska Akademia Naukwoj.kielecki· Instytut Historii Kultury
Kompleks kopalnlano- Materialnej PAN w Warszawieprzetwórczy hematytu Zakład Epoki Kamienia
»RYEKO"

Badania prowadził doc.dr Romuald Schild /autor sprawozdania/oraz mgr mgr Halina


