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Objęcie badaniami terenu położonego na południe i południowy-w schód 
od stanowisk Kraków-Spadzi eta B 1 C, pozwala na zorientowanie się 
co do wielkości obszaru zasiedlenia ludności kultur oryniackiej i  młod
szej od niej graweckiej.

ŁYKOWE, gm. W ierzchlas Muzeum Archeologiczne
woj, sieradzkie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadzili: mgr Maria Cyrek 
i  dr Krzysztof Cyrek, Finansował WKZ 
w Sieradzu, T rzeci sezon badań. Schyłkowo- 
paleolityczna pracownia krzemieniarska 
i  osada lub obozowisko neolityczne.

Stanowisko położone jest na wysokiej terasie lewego brzegu 
Warty. Wykopy nawiązywały do założonych w latach ubiegłych i objęły 
obszar 97 m2. W małym /9 m2/ wykopie u podnóża stoku terasy, na 
głębokości około 120 cm pod warstwami piaszczystego torfu i namyte
go od strony rzeki piasku, w stropowej części warstwy białego mułku, 
odsłonięto ślady drewnianych belek, Naprzemianległe położenie więk
szości z nich oraz pionowe niektórych sugeruje, że są to pozostałości 
pomostu. Sytuacja stratygraficzna tego wykopu nie pozwala obecnie 
/przed datowaniem przyrodniczym/ na choćby ogólne określenie chro
nologii obiektu.

Na szczycie terasy odkryto dalsze jamy kulturowe z ceramiką 
grzebykowo-dołkową i  wyrobami krzemiennymi o mezolitycznym cha
rakterze. Największe zagęszczenie zabytków wystąpiło w obrębie du
żej jamy, o zbliżonym do prostokąta kształcie, ze śladami paleniska 
i  słupów konstrukcyjnych. Nie wykluczone, że jest to pozostałość dru
giego już na omawianym stanowisku obiektu mieszkalnego.

Wykonano również 16-metrowy sondażowy wykop w kierunku od 
centrum stanowiska w głąb terasy, gdzie natrafiono na fragment więk
szej koncentracji krzemiennego półsurowca, rdzeni i  pojecjynczych na
rzędzi. Wyroby zalegały w mniejszych skupieniach o wyjątkowo dużej 
liczebności. Ich morfologia świadczy o typowo pracownianym i prawdo
podobnie schyłkowopaleolitycznym charakterze krzemienicy.

MICHAŁÓW, gm. Bełchatów Muzeum Archeologiczne
woj, piotrkowskie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Ewa Niesiołowska- 
Śreniowska. Finansował WKZ w Piotrkowie. 
T rzec i sezon badań. Osada /obozowisko/ 
kultury komornickiej, starsza faza mezolitu.
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Przekopano 48 m2. W czasie prac natrafiono na kolejną jamę, 
analogiczną do odkrytych w poprzednich sezonach badawczych. Coraz 
bardziej wyjaśnia się ich charakter* Wydaje się, że jamy te stanowią 
pozostałości po olbrzymich pniach drzew, rosnących niegdyś na stano
wisku.

ł
Do osiągnięć badań należy odkrycie zarysów dwóch obiektów, naj

prawdopodobniej szałasów mieszkalnych. Usytuowane były one na połud
niowym skłonie wału wydmowego, skierowane w kierunku południowo- 
wschodnim, skośnie w stosunku do wytyczonego wykopu. Obiekty zo
stały odkryte jedynie częściowo, jednakże sądząc z dotychczas odsło
niętych partii, były one kształtu w przybliżeniu prostokątnego, w ie l
kość ich na razie  nieznana, jednakże krótszy bok miał długość około 
2,5 m. Dno było zbliżone do płaskiego. Niestety w Wypełniskach oma
wianych zaciemnień wystąpiła minimalna liczba zabytków, gdyż połud
niowy skłon wału wydmowego został w znacznym stopniu zniszczony na 
skutek deflacji. Materiały zostały zwiane na stronę północną, gdzie 
też znajduje się najwięcej zabytków. W omawianych obiektach odkryto 
ślady palenisk,

Z  zabytków uzyskanych na stanowisku, pierwsze m iejsce zajmują 
rdzenie odłupkowe i wiórowo-odłupkowe. Z narzędzi wystąpity drapacze, 
skrobacze, trójkąt rozwartokątny oraz pojedyńcze inne formy. Dotych
czas odkryte materiały przynależą wyłącznie do kultury komornickiej.

Badania będą kontynuowane.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnogra
ficznym w Łodzi,

MOSTY, gm.Chęciny P .P .  Pracownie Konserwacji
woj. kieleckie Zabytków
Stanowisko 13 Pracownia Archeologiczno-

Konserwatorska 
Oddział w Łodzi

Badania prowadził dr Krzysztof Cyrek. 
Finansowała Państwowa Gospodarka Wodna 
w Kielcach. T rzec i sezon badań. Starsza 
część paleolitu schyłkowego.

Stanowisko położone jest około 1 km na północny wschód od 
centrum wsi Żerniki, na południowo-zachodnim stoku rozległego 
wzniesienia zwanego Wzgórzem Setacow, w widłach Białej i  Czarnej 
Nidy. Jest ono usytuowane na piaszczystej listw ie terasowej lewego 
brzegu doliny Nidy, około 3 km powyżej poziomu terasy zalewowej.

Metodą wykopaliskową przebadano dotychczas 88,5 m2, uzysku
jąc 800 zabytków, w tym 85 narzędzi i odpadków powstałych przy ich 
produkcji oraz 3 rdzenie /nie wliczono tutaj wyrobów zebranych z po
wierzchni/.


