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Około 3 If го па S od stanowiska w Łykowem, w przeło
mowy* odcinku Warty przeprowadzono badania sondażowe na 
póinopaleolitycznym stanowisku w Krzeszowie* Wystąpienie za
bytków w warstwie kamieni ze śladami silnej erozji wietrznej 
sugeruje» że stanowisko funkcjonowało w starszej części póź
nego glaejału.
MICHALÔVi, git.Bełchatów Muzeum Aroheologiczne
woj.piotrkowskie i Btnograficane w Łodzi
Stanowisko т

Badania arowBBtoiła года· Ewa Niesio- 
łowska-areniowaka. Finansował YiKZ w Piotrkowie. Fiąty sezon badań.
Osada /obozowdafco/ kultury komor
nickiej » starm» faza mezolitu.
pPrzekopano 56 m . Wykopy zostały usytuowane od 

północnej i zachodniej części osady, w bezpośrednim nawiąza
niu do wykopów z lat ubiegłych. W części anehadniej uchwyco
no już kraniec osadnictwa, co znalazło potwierdzenie w posta
ci zdecydowanego zanikania materiału zabytkowego. Od strony 
północnej stanowiska wykopy osiągnęły teren zniszczony przez 
wybieranie piasku i deflację, wobec следа prowadzenie wyko
pów w tym kierunku należy uznaó za zakończone* Od strony 
wschodniej stanowisko zostało w zasadzie już przebadane w 
latach poprzednich. Pozostał jeazozo do sprawdzenia zasięg 
osadnictwa na południowym skłonie wału wydmowego.

&' bieżącym sezonie nie natrafiono na obiekty osad
nicze. Odsłonięto pozostałą częśó jamy obserwowaną w roku 
ubiegłym* jednakże wydaje się ona nie być związana z działal
nością ludzką. Uzyskano ażereg ciekawych zabytków krzemien
nych, m.in. zbrojniki, drapacze, akrobacze, rdzenie i inne.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym w Łodzi.

Przewiduje się zakończenie badań w roku przyszłym.
PŁOHKA-STitUMIAlTKA, gm.Łapy Państwowe Muzeum Arche o lo-
woj.białostockie giczne w Warszawie
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Ewa Gieysztor- 
Szymczak. Finansował WKZ w Białym
stoku. Drugi sezon badań. Stanowisko 
pracowniane z okresu paleolitu schył
kowego związane z przykopalnianym 
przetwórstwem krzemienia.

Badania podjęto w północnej części stanowiska kon
tynuując prace przy rozpoczętym w poprzednim sezonie wykopie 
XI, powiększając go o 23

Ogółem wydobyto 5-761 zabytków krzemiennych, wśród



których wydzielono około 350 narzędzi, rdzeni i form charak
terystycznych z ich przygotowania, są to m.in.; 2 narzędzia 
nakopalniane, 1 drapacz, 4 rylce /w tym 3 nakopalniane/, 78 
odłupków i łusek retuszowanych oraz 103 wióry i ich fragmen
ty retuszowane. Ponadto znaleziono 9 rdzeni dwupiętowych,
1 5 rdzeni jedno^iętowych, 1 rdzeń o zmienionej orientacji 
oraz 7 fragmentów rdzeni. W planie zabytki grupowały się w 
większym skupieniu w północno-wschodnim rogu wykopu, wystę
pując przeciętnie w ilości powyżej 300 okazów w 1 m̂ .

Całość inwentarza krzemiennego posiada cechy 
schyłkowopaleolitycznego cyklu mazowsżeńskiego i tworzy naj
pewniej jego lokalną odmianę.

Ponadto założono 4 wykopy sondażowe o powierzchni 
1 x 1 m każdy, celem uchwycenia zasięgu stanowiska. Uzyskano 
z nich łącznie 105 zabytków krzemiennych. Materiał ten należy 
wiązaó, podobnie Jak zabytki z wykopu II, z cyklem mazowszań- 
skim.

Surowiec krzemienny użytkowany na stanowisku Jest 
Jednorodny i w całości pochodzi z miejscowych złóż krzemie
nia w Krecie.

Dotychczas zbadano zaledwie niewielki fragment 
pracowni krzemieniarskiej. Przeprowadzone na stanowisku bada
nia sondażowe i powierzchniowe pozwoliły dokładnie ustalló 
obszar zajmowany przez pracownię, który szacuje się na około 
5 ha. Najlepiej zachowana jej częśó znajduje się w północnej 
stronie stanowiska, nisko, u podnóża Czerwonej Góry, tzn. w 
miejscu zbadanego wykopu II i w jego najbliższej okolicy.

Prace na stanowisku zakończono.
Materiały przechowywane są w PMA, po opracowaniu 

zostaną przekazane do MO w Białymstoku.
PRJDOCIN, gm.Nowa Wieś Wielka Uniwersytet im. Adama
woj.bydgoskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 6 Katedra Archeologii

Zespół Badań Kujaw
Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem doc.dr hab. Aleksandry 
Cofty-Broniewsklej. Finansował 
Uniwersytet Warszawski i Uniwersy
tet Łódzki. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko z okresu późnego paleo
litu, mezolitu i schyłkowego neolitu.

Stąnowisko położone jest na zwydmionym, południowym 
brzegu jeziora Chmielniki. W wyniku wcześniej przeprowadzonej 
szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej, na stanowisku 
odkryto pozostałości osadnictwa z okresów; paleolitu, mezo
litu i schyłkowego neolitu. pWykop o powierzchni 25 m założono w zachodniej, 
niezniszczonej części wydmy. Odkryto w nim kilka fragmentów
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