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BRWILNO DOLNE, pow. Gostynin 
Stanowisko 1

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne

prowadziła mgr Zofia Sulgostowska. 
Finansowało P .M .A . Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko piaskowe od schyłku paleolitu do 
brązu.

Stanowisko jest położone na piaskach rzecznolodowcowych tarasu Wis
ły, 500 m na zachód od ujścia Skrwy lewobrzeżnej do Wisły na północ od 
drogi Duninów-Płock. Zalew na Wiśle zatopił niżej leżące tereny a pozosta
ła część stanowiska jest zniszczona przez piaskownię. Z powierzchni pocho
dzą liczne krzemienie i ceramika. Badania miały charakter ratowniczy.

2
Wykop 1 /97 m /* założono w najbliższym sąsiedztwie zalanego obsza

ru w miejscu silnie zniszczonym przez deflację. Zabytki występowały w 
próchnicy do 30 cm od powierzchni, w układzie rozproszonym . Wydobyto 
kilkaset ułamków ceramiki łużyckiej i ok. 400 krzemieni w tym 31 wydzielo
nych. Są  to rdzenie mikrolityczne, skrobacze, drapacze, zbrojniki półtyl- 
cowe. Zespół krzemienny jest mieszaniną z przewagą elementów mezolity - 
cznych cyklu narwiańskiego.

2
Wykop 2 /10 m / w odległości 40 m na zachód od wykopu 1. Ceramika 

i krzemienie zalegały w próchnicy i iluwium silnym i słabym, niekiedy do głę
bokości 1 m. Rysuje się zgęszczenie zabytków w północnej części wykopu. 
Wydobyto kilkadziesiąt ułamków ceramiki łużyckiej i 250 krzemieni. Wśród 
20 sztuk narzędzi i rdeni krzemiennych znalazły się : drapacze krótkie i 
krępe, skrobacze, zbrojniki -m .in.Stawinoga. Materiały krzemienne wska
zują na zmieszanie materiałów schyłkowo-paleolitycznych cyklu mazowszań- 
skiego i mezolitycznego cyklu narwiańskiego.

Wyroby krzemienne w obu wykopach wykonane są z kredowego krzemie
nia narzutowego, choć duży procent stanowi importowany czekoladowy.

Wyeksplorowano również 2 jamy widoczne w profilu piaśnicy znajdując 
w nich ceramikę łużycką z epoki brązu oraz kamienną podstawę rozcieracza. 
Z powierzchni stanowiska pochodzi głębokie żarno związane prawdopodobnie 
z osadnictwem łużyckim.

Stanowisko jest bardzo zniszczone, dalszych badań nie planuje się .


