
Bogdan Walkiewicz

Sławica, st. 1, gm. Skoki, woj.
poznańskie, AZP 48-29/127
Informator Archeologiczny : badania 29, 7-8

1995



Informator Archeologiczny 1995 7

S ied ln ica , s t. 17 i 17a Uniwersytet Wrocławski Katedra Ar-
gm. Wschowa, woj. leszczyńskie cheologii
AZP 66-22/— Państwowa Służba Ochrony Zabytków

w Lesznie

Badania prowadzili dr Jan Burdukiewicz i mgr Charles E Herman 
przy współudziale prof. prof PM. Vermeerscha, R. Langohra, E Hae- 
sartsa i dr. F Donblana. Finansowane przez Uniwersytet Wrocławski, 
Katolicki Uniwersytet Leuven (Belgia) oraz Wydział Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Lesznie. Obozowisko schyłkowopaleolityczne.

Stanowiska paleolityczne z okolic Olbrachcie i Siedlnicy znajdują się w obrębie doliny 
Kopanicy, niewielkiego dopływu Baryczy, zwanej także od czasów regulacji Polskim Ro
wem. Kopanica płynie płytkim obniżeniem południowo-zachodniej części Niziny Wielko
polskiej, w strefie marginalnej maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia sprzed ok. 
20 tys. lat. W dolnym biegu Kopanicy zostały odkryte obozowiska związane z kulturą 
hamburską i kulturą Federmesser (zespoły z tylczakami łukowymi).

W okresie od 31 lipca do 26 sierpnia oraz od 23 do 27 września 1995 r. podjęte zostały 
badania wykopaliskowe osadów starorzecza rozdzielającego stanowisko hamburskie Siedl
nica 17a i Siedlnica 17 z pięcioma skupieniami kultury Federmesser. W ich wyniku odsło
nięty został fragm. kolejnego skupienia kultury hamburskiej, położonego tym razem na 
stanowisku Siedlnica 17, w odległości kilkunastu metrów od skupień kultury Federmesser.

Stratygrafia stanowisk jest zróżnicowana i można wydzielić 3 części o odmiennym 
przebiegu sedymentacji. Poczynając od zachodu najdłuższy odcinek wykopu 1/95 przypada 
na stanowisko Siedlnica 17, najistotniejszy z archeologicznego punktu widzenia, ponieważ 
prawie wszystkie artefakty pochodzą z tego odcinka. Część środkową stanowi starorzecze, 
które powstało w wyniku wyerodowania osadów starszych, po czym nawarstwiły się tu 
osady facji korytowej. Wschodni kraniec wykopu stanowi niewielki fragm. stanowiska 
Siedlnica 17a, z wyraźnymi śladami erozji rzecznej na krawędzi zachodniej.

W poziomie kopalnej gleby rdzawej (określenie A. Kowalkowskiego) wystąpiły liczne 
wyroby krzemienne (ok. 2 tys.) kultury hamburskiej, w tym smukłe drapacze wiórowe, 
przekluwacze, zinkeny i jednozadziorce, wykonane z narzutowego krzemienia brunatne
go. Wyroby zespołów z tylczakami są natomiast wykonane z narzutowego krzemienia 
szarego. Ponad 40% artefaktów w skupieniach kultury Federmesser nosi ślady działania 
ognia lub silnego zgrzania, CO jest stosunkowo rzadkie w pobliskim in w e n ta rz u  hambur- 
skim, podobnie jak Siedlnicy 17a i Olbrachcie 8. Od strony wschodniej wystąpiło skupienie 
licznych węgli drzewnych, których wiek nie został jeszcze ustalony.

Siedlnica 17 jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących pod względem poznawczym 
stanowisk schyłkowopaleoli tycznych w Europie Środkowej, zawierającym osadnictwo 
hamburskie z okresu interstadiału Bplling oraz tylczaków łukowych z interstadiału Al
ler 0d. Dodatkowym elementem jest obecność licznych węgli drzewnych. Niezbędne jest 
jeszcze ustalenie, w jakim stopniu węgle te wiążą się z osadnictwem hamburskim. Ko
nieczne jest również uzyskanie dat Ci4, które pozwolą ustalić wiek węgli i ich ewentualny 
związek z artefaktami.

Badania będą kontynuowane.

S ław ica, s t. 1 Poznańskie Towarzystwo Prehisto-
gm. Skoki, woj. p o zn ań sk ie  ryczne w Poznaniu
AZP 48-29/127

Badania prowadził mgr Bogdan Walkiewicz. Finansowane przez Eu
RoPol Gaz SA w Warszawie. Osada wielokulturowa: elementy osad
nictwa mezolitycznego, kultury pucharów lejkowatych, kultur schył-



8 Paleolit i mezolit

kowoneolitycznych bądź wczesnobrązowych, osada kultury pomor
skiej, elementy osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego.

Stanowisko położone jest na wschodnim, poprzecinanym zagłębieniami stoku małej 
doliny, utworzonej przez rynnę pojeziorną, obecnie torfowiska, przez które przepływa 
rzeczka Dzwonówka. Zachodnia część stanowiska położona jest bezpośrednio nad krawę
dzią dawnej rynny jeziornej.

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym podjęto tutaj w związku z plano
waną budową nitki gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej. Celem badań 
było rozpoznanie sytuacji kulturowej na zagrożonym zniszczeniem obszarze przyszłej 
inwestycji.

Założono wykop o wymiarach 13 x 224,5 m. Łącznie zbadano powierzchnię 2817 m .
Zarejestrowano 225 obiektów nieruchomych, w tym 4 paleniska, jamy gospodarcze 

i nieokreślonego charakteru, dołki posłupowe oraz 13 obiektów o metryce nowożytnej 
(ślady po palach bądź korzeniach). Ponadto zarejestrowano przebieg transzei z 1939 r. 
Pozyskano 2504 fragm. ceramiki, 56 krzemieni, rozcieracz kamienny, zadokumentowano 
jeden przepołowiony kamień Żarnowy.

Na podstawie wstępnej klasyfikacji materiału źródłowego w zakresie funkcji i chrono
logii, odkryto na stanowisku w sekwenqi kulturowej następujące jednostki archeologiczne:
1 . Obozowisko z okresu mezolitu, do którego prawdopodobnie należałoby zakwalifikować 
większość materiału krzemiennego odkrytego na stanowisku. Być może tej jednostce 
kulturowej przypisać należy dwa paleniska.
2. Osadę (obozowisko) ludności kultury pucharów lejkowatych z fazy III B-C. Jest ona 
reprezentowana przez fragm. ceramiki występujące zarówno w warstwie, jak i w obiek
tach (dołki posłupowe i jamy o nieokreślonej funkcji).
3. ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu bądź wczesnej epoki brązu (kultura ceramiki 
sznurowej?), reprezentowane przez fragm. ceramiki pochodzące zarówno z warstwy, jak 
i z obiektów nieokreślonego charakteru.
4. Osadę ludności kultury pomorskiej. Z osadnictwem tym związane są: palenisko skon
struowane z wielowarstwowego bruku kamiennego, jama, zapewne o funkcji gospodarczej, 
zawierąjąca dużą ilość materiału ceramicznego, jamy o nieokreślonej funkcji zawierające 
duże ilości materiału ceramicznego, układy kamieni oraz układy dołków posłupowych. 
Wśród materiału ruchomego wystąpiło wiele charakterystycznych fragm. ceramiki, po
zwalających na jednoznaczne zakwalifikowanie ich do kultury pomorskiej, a pod względem 
chronologicznym do okresu halsztackiego lub początku okresu lateńskiego. Zarejestrowa
no także przepołowiony kamień Żarnowy.
5. Ślady osadnictwa z okresu późnośredniowiecznego i nowożytnego, reprezentowane 
przez nieliczne fragm. ceramiki i być może obiekty nieruchome w formie dołków posłupo
wych i jam o nieokreślonej funkcji, występujące we wschodniej części wykopu.

Z wstępnego rozpoznania wykopaliskowego wynika, że uchwycono i przebadano arche
ologicznie niewielki procent osad z okresu mezolitu, neolitu i kultury pomorskiej. Osad
nictwo mezołityczne Î neolityczne koncentruje się w zachodniej części stanowiska, u pod
nóża wyniesienia, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej rynny jeziornej, przez którą 
obecnie przepływa rzeczka Dzwonówka. Natomiast osada ludności kultury pomorskiej 
ząjmuje kulminację wyniesienia i zachodni jego stok w sąsiedztwie kulminacji. Osada ta 
rozciąga się zapewne w kierunku północnym i zasadnicza jej część zajmuje prawdopodob
nie północno-zachodni stok wyniesienia.


