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W skład zbioru liczącego 222 artefakty kamienne wchodzą: 2 rdzenie, 37 wiórów/wiór
ków, 68 od łupków, 51 łusek, 8 form technicznych, 14 okruchów oraz 40 narzędzi. Wśród
narzędzi można wyróżnić: 5 drapaczy, 3 rylce wraz z trzema rylczakami, 3 tylczaki,
3 półtylczaki, przekłuwacz, rylec+ narzędzie wnękowe, wiór retuszowany, 3 odłupki retu
szowane, odlupek z mikrołuskaniem, 2 formy z retuszem rakietowym, zgrzebło, narzędzie
wnękowe, nóż-couteau à dos naturel, ry Icowiec? i 10 fragm. nieokreślonych narzędzi.
Pod względem surowcowym inwentarz obejmuje okazy z krzemienia narzutowego,
głównie jurajskiego, oraz z rogowca mikuszowickiego.
Prócz tego wydobyto 2 płytki piaskowcowe. Jedną można interpretować jako rodząj
„tarki” do ścierania barwników. Druga posiada znak ukośnego krzyża, być może wykonany
celowo. Jeśli przyjąć intencjonalny charakter owego znaku, mamy tutaj do czynienia
z przykładem sztuki mobilnej.
Po pierwszym sezonie badań pozyskany zespół artefaktów łączyć można z dużą dozą
prawdopodobieństwa ze schylkowopaleolityczną grupą Ostromep (witowską).
Badania winny być kontynuowane.
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Uniwersytet Łódzki K atedra Archeologii

Badania prowadziły dr L. Domańska i mgr S. Ruta. Finansowane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy oraz
Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon badań. Obozowisko późnomez oli
tyczne.
Wytyczono trzy wykopy o łącznej powierzchni 23,5 m 2 w północnej części stanowiska.
Łączą one eksplorowane w 1993 r. wykopy II i III, które dostarczyły największej ilości
materiału.
Zabytki pozyskane w trakcie tegorocznych badań to wyłącznie krzemienie — 174
sztuki. Inwentarz wykonany jest z surowca narzutowego bałtyckiego, w tym w dużym
stopniu z krzemienia pomorskiego. Zaobserwowano obecność obu technik eksploatacji
zarejestrowanych w ubiegłym sezonie: iuszczniowej i wiórowej (małe rdzenie wiórowe
jednopiętowe). W grupie narzędzi dominują skrobacze. Ilość zbrojników jest znikoma:
trójkąty, trapezy, ostrza typu Nowy Młyn. Materiały te nawiązują do grup postmaglemoskich i datowane są na okres atlantycki.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
I Klonowice, st. 5, gm. Czersk, woj. bydgoskie — patrz: neolit
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Uniwersytet Łódzki K atedra Archeologii

Badania prowadziły dr L. Domańska i mgr S. Ruta. Finansowane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy i Uni
wersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolityczne.
Stanowisko położone jest ok. 200 m na południowy wschód od stanowiska Klonowice 1,
na skraju doliny rzeki Wdy.
Rozpoznanie powierzchniowe ujawniło występowanie materiału krzemiennego na ob
szarze ok. 30 x 50 m. Założono pięć wykopów o łącznej powierzchni 45 m .
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Zabytki, zarówno na powierzchni, jak i w obrębie wykopów, zalegały w układzie bezkrzemienicowym. Niewielkie skupienie zaobserwować można jedynie na pograniczu wyko
pów II i III — ok. 5-8 m od skrąju doliny. W układzie pionowym koncentruje się ono w dwu
pierwszych warstwach: glebowej ([»chodzenia antropogenicznego) oraz piasku ze żwirem
i drobnymi kamieniami — do głębokości ok. 20-25 cm. Na przebadanym obszarze nie
zarejestrowano żadnych obiektów archeologicznych.
Wydobyto łącznie 223 krzemienie i 1 fragm. ceramiki nowożytnej. Inwentarz krze
mienny wykonany jest z surowców narzutowych bałtyckich. Dominują w nim techniki
odlupkowe ■—■zwykła i luszczniowa. Wśród narzędzi zaobserwowano drapacze i skrobacze
oraz fragmentarycznie retuszowany półsurowiec, a także surowe wióry ze śladami pracy.
Wydzielono 6 zbrojników: 3 tylczaki, półtylczak, 2 fragm. Inwentarz ten można przypisać
kulturze komornickiej i datować na wczesny mezolit.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania będą kontynuowane.
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Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii

Badania prowadziły dr L. Domańska i mgr S. Ruta. Finansowane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy i Uni
wersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozowisko mezolityczne.
Stanowisko położone jest na piaszczystym cyplu, ograniczonym od południa niecką
jeziora Skrzynki Małe (w tej części już zarośniętą), a od wschodu — rzeką Wdą. Prace
skoncentrowane były we wschodniej części stanowiska, w pobliżu rzeki. Założono 3 wyko
py o łącznej powierzchni 45 m .
Przy południowej ścianie wykopu II, poniżej warstwy ornej, wystąpiło skupisko prze
palonych kamieni niewielkich rozmiarów (do ok. 12 cm średnicy) w obrębie szaro-czarnej
warstwy piaszczysto-żwirowej z domieszką humusu. W obiekcie tym nie znaleziono arte
faktów pradziejowych. Łączyć go należy z działalnością człowieka w czasach nowożytnych.
W pozostałych wykopach nie zaobserwowano żadnych obiektów.
M aterial za leg a ł w u k ła d zie b ezk rzem ien icow ym su b p ow ierzch n iow o.

Wydobyto 313 krzemieni i 6 fragm. ceramiki nowożytnej. Inwentarz krzemienny wyko
nany został w całości z surowców narzutowych bałtyckich. Dominującymi technikami
eksploatacji są odlupkowe — łuszczniowa i zwykła. Wśród zachowanych rdzeni przeważają
formy hiszezniowe nad wiórowymi (rdzenie wiórowe jednopiętowe) i odłupkowymi zwykły
mi. Zestaw narzędzi jest skromny: drapacz wiórowy, 3 skrobacze, półsurowiec fragmenta
rycznie retuszowany i ze śladami pracy oraz zbrojniki (tylczaki, półtyleżaki, trójkąt).
Wydzielono także 3 rylcowce. Zespól ten wykazuje nawiązania zarówno do kultury komor
nickiej, jak i grup postmaglemoskich.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania będą kontynuowane.
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