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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa, młodsza i późna epoka brązu

Łacha, st. 4, gm. Turośl, woj. podlaskie, AZP 30-73 – patrz: neolit

Masłomęcz, st. 15, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, AZP 88-94/80 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

MICHAŁÓW-PIASKA, st. 1, gm. Wąchock, woj. świętokrzyskie, AZP 80-66
osadnictwo związane z przetwarzaniem hematytu, pracownie krzemieniarskie kultury świ-•	
derskiej (paleolit schyłkowy, cykl mazowszański)
osada/obozowisko z okresu późnego mezolitu•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 6 do 23 sierpnia przez 
mgr. Andrzeja Jacka Tomaszewskiego (autor sprawozdania, Państwowe Muzeum Archeologiczne, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie). Finansowane przez WKZ oraz częściowo przez 
Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Piąty se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 112 m².

Stanowisko położone jest na III akumulacyjnym i piaszczysto-żwirowym tarasie rz. Kamiennej. 
Zarejestrowano liczne podepozycyjne zaburzenia związane z wykrotami, korzeniami drzew i wysa-
dami mrozowymi.

Krzemienica RI/99 – niewielkie izolowane skupienie pracowniane kultury świderskiej: rdzenie 
i produkty ich zaprawy i napraw, półsurowiec, odpadki, brak narzędzi, surowiec czekoladowy.

Krzemienica RII/99 łączona z kulturą świderską (rozkopana w połowie) – elementy pracownia-
ne (liczne odpadki i półsurowiec, pojedyncze rdzenie, tłuczek krzemienny) oraz nieliczne elementy 
podomowe (drapacz, przekłuwacz, liściak, seria delikatnych półtylczaków). Surowiec czekoladowy. 
Materiały krzemienne występowały w obrębie i na obrzeżeniu zagłębionego w ziemię, okrągłego 
w planie obiektu o średnicy ca. 3 m, o wypełnisku przesyconym proszkiem hematytowym. Obiekt 
może być pozostałością domostwa.

W wykopie RIII/99 wystąpił materiał zabytkowy łączony z mezolitem (obrzeżenie wykopów 
z lat poprzednich) – elementy podomowe (kilkadziesiąt krótkich drapaczy, w tym połamanych, łuski 
retuszu drapaczy, rylec, ciosak), jedno małe skupisko pracowniane (kilka rdzeni oraz produkty ich 
zapraw i eksploatacji). Surowiec głównie czekoladowy. Materiały wystąpiły w kontekście śladów 
przetwarzania hematytu (nikłe zabarwienie warstwy piasku proszkiem hematytowym oraz, w obrębie 
warstwy, dwa intensywniej zabarwione, koliste, zagłębione obiekty o średnicy ca 1m).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym i w Za-
kładzie Epoki Kamienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

Morzyszów, st. 3, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie – patrz: mezolit

NOWY DWOREK, st. 7, gm. Świebodzin, woj. lubuskie, AZP 53-14/7
obozowisko schyłkowo paleolityczne i mezolityczne•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	


