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TUMIANY. pow. Olsztyn patrz wczesne średniowiecze
Stanowisko 2 "Rybaczówka"

ZABRZE-MIKUL CZY CE Instytut Archeologii Uniwersytetu
Stanowisko 6 Jagiellońskiego« Muzeum Górnoślą

skie w Bytomiu

Badania prowadził dr Bcfesław Ginter 
przy współpracy m gr W ernera Pierzyny 
i Krzysztofa Sobczyka studenta U J.Finan
sowało Muzeum Górnośląskie w Bytomiu .
Trzeci sezon badań. Schyłkowopaleolityczna 
pracownia krzem !eniarska.

W czasie badań na średniowiecznym gródku z XEH-XV w. odkryto w 1971 roku
dość liczne m ateriały krzemienne. Badania tegoroczne miały na celu zorientowhnie
się w warunkach zalegania tych materiałów i uzyskanie większej ich ilości. P rze- 

2kopano 8 m w centralnej partii gródka założonego na cyplu tarasu  niewielkiej 
rzeczki i odciętego fosą od reszty tarasu.Niewielkie wykopy założono również na 
stokowej partii cypla 1 na ta rasie  poza fosą. Wszędzie stwierdzono występowanie 
materiałów krzemiennych.W wykopie centralnym występowały one w przem iesza
nej ziemi pochodzącej najpewniej z wybierania fosy« począwszy od głębokości 
70-80 cm. Znajdowano je również w pierwotnej próchnicy sprzed nadsypania gród
ka« zalegającej na głębokości ok. 1.80 m . od powierzchni współczesnej.Na dużą 
ilość zabytków natrafiono także w poziomie bielicy i warstwie iluwium« poniżej 
pierwotnej próchnicy.

Niemal wszystkie wyroby reprezentują formy typowe dla pracowni krzem ie- 
n iarsklej. Wystąpiły rdzenie dwupiętowe wiórowe i nieliczne jednopiętowe« bardzo 
liczne odłupld z wstępnej z naprawczej zaprawy rdzeni« a także wióry przeważnie 
nieudane 1 połamane. Pracownię zaliczyć można do cyklu mazowszańskiego.

Obok materiałów schyłkowopaleolitycznych natrafiono również na pojedyńcze 
wyroby mezolityczne nieokreślone kulturowo.

ZAWOŁOCZE« pow. Włodawa Zakład Epoki Kamienia Instytutu
Stanowisko I« n .m  i IV H istorii Kultury Materialnej PAN

Badania prowadziła Halina Mackiewicz.
Finansowało Prezydium PRN we Włodawie.
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Pierwszy sezon badań« Stanowisko piaskowe 
z okresu paleolitu schyłkowego i mezolitu«

Stanowisko leży w gminie O sowa, na gruntach byłego folwarku Zawołocse i  w 
Jego najbliższej okolicy«Jest to teren wyższego tarasu  piaszczystego« wciśniętego 
wąskim cyplem między Jeziora Spilno«Koeeniec a Perespilno. Część materiałów 
powierzchniowych stanowiska nawiązuje do zespołów odkrytych w Nieborowąj« pow. 
Chełm« z tym« że w kilku przypadkach wydają eię być ich ogniwem starszym« 
dotąd nieznanym«

P race miały charakter badeń wstępnych i ratowniczych«Objęły ogólne rozpozna
nie terenu« w wyniku którego wydzielono cztery stanowiska« z czego na I rozpo
częto eksplorację wykopaliskowy a na części m  - powierzchniową«

Stanowisko I - Małe zwydmione wzniesienie na tarasie  piaszczystym« na zachod
nim brzegu jeziora Perespilno, Teren zabudowań gospodarczych folwarku, ostatnio 
zajęty przez Prokuraturę Wojewódzką w Lublinie 1 niszczony przez budowę domu 
wypoczynkowego •

Z hałdy wykopu pod fundamenty zebrano ciekawy m ateriał krzemienny /  wielkie 
rdzenie odłupkowe podcrążkowe i odłupkowo-wiórowe jediopiętowe« duże noże zgrzeb
łowa te odłupkowe o grubych łukowych tylcach opracowanych dwustronnie/,Złoże te 
go nieznanego zespołu zostało całkowicie zniszczone« Być może, je s t to fragment 
nieznanego przemysłu cyklu łysogórzańskiego«

Wykop 1 - Na wschodnim skłonie wzniesienia piaszczystego« pr ąrległym do Jezio
ra ,  Teren przeznaczony pod niwelację. Metodą ław i kwadr wy eksplorowano 96 m« 
do głębokości średnio 60 cm«Zabytki leżały na złożu -wtórnym,  we współczesnej 
glebie i w znajdującym się pod nią deptanisku/plaży/, które znlszczvło profil gle
bowy do poziomo warstwowanych plasków jego podłoża. Jak wynika z rowu sondażo
wego« w m iarę oddalania się od Jeziora« pojawia się profil glebowy i jego m iąż
szość stopniowo wzrasta,Zabytki znaleziono niezbyt liczne«planlgraficsnie rozpro
szone« Wiążą się one głównie z cyklem mazowszsńsldm lub pok rewnym,W połuddo- 
wej części wykopu« odkryto nieliczne i mało charakterystyczne domieszki mezoli- 
tyczne. Eksploracji wykopu nie ukończono«

Stanowisko II - P łaski cypel tarasu  piaszczystego pomiędzy Jeziorami Perespilno 
a Koeeniec, zasadzony mło<tym laaem,Odkryto tu 8 dużych skupisk zabytków : 3 
prawdopodobnie mazowszańskie, 1 janisławickie, pozostałe nieokreślone« Na wszyst
kich powinna być przeprowadzona eksploracja wykopaliskowa.

Stanowisko m  - Wzniesienie piaszczyste« silnie rozwiane« u nasacty cypla tarasu  

piaszczystego« w starym  lesis,Stanowisko niszczone« Jego północno-zachodnią część
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eksplorowano powierzchniowo«Uzyskano materiały« najpewniej mazowszańekle« analo
giczne do odkrytych na Stanowisku 1« w wykopie 1« ale bogateze« Leżały na powierz
chni deflacyjnej rozwianej do piasków iluwium silnego. Pozostałą część stanowiska 
należy eksplorować wykopali skowo.

Stanowisko IV - Wyższy ta ras piaszczysty« około 600 m na południe od zabudowań 
folwarku« w małym lasku sosnowym« po obu stronach ścieżki z Zawołocza do śrai 
Oeowa« Znaleziono dwie bogate krzemnlce mezolityczne«Obie nadają się do eksplo
rac ji wykopaliskowej.

P race wykopaliskowe w Zawołoczu powinny być Intensywnie kontynuowane.Ze wzglę
du zaś na wyjątkowe bogactwo ilościowe 1 kulturowe tutejszych materiałów krzem ie
nnych 1 ich znaczenie dla poznania osadnictwa Polski południowo-wschodniej« należy 
utworzyć tu rezerwat archeologiczny« uniemożliwiający niszczenie tych cennych s ta 
nowisk.

ZYCHY« pow«Końskie Instytut Archeologiczny Uniwersytetu
Stanowisko 3 Jagiellońskiego

Badania prowadził d r Bolesław Ginter«
Finansował Uniwersytet Jagielloński«
Pierwszy sezon badań «Stanowisko schył- 
kowo paleolityczne«

Prowadzono badania typu ratowniczego na niszczonym przez wybieranie pisaku 
stanowisku schyłkowopaleolitycznym. Stanowisko usytuowane na mocno zwydmionym 
ta rasie  lewego brzegu rzeczki Plebanld« lewobrzeżnego dopływu Czarnej. Wy dobyto 
niewielką ilość wyrobów krzemiennych« zalegających przeważnie we współcześnie 
nawianym piasku. Bardziej charakterystyczne wyroby« takie jak rdzeń dwupiętowy i 
trzonek liściaka dwukątowego wskazują na przynależność odkrytych materiałów do 
cyklu mazowszańekiego.Badania zostały zakończone«


