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Bokiny, st. 63,
gm. Łapy, woj. białostockie

EPOKA KAMIENIA
Paleolit

patrz: neolit

BRZOSKWINIA, st. 6,
gm. Zabierzów, 
woj. krakowskie,
AZP 102-54/108

pracownia krzemieniarska przykopalniana technokompleksu magdaleńskiego (młod
sza faza górnego paleolitu)

pracownia krzemieniarska przykopalniana kultury ceramiki wstęgowej rytej(?) (neolit)
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 5 do 20 sierpnia przez prof. dr. hab. Bolesława Gintera (Krakowski Zespół do 
Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebada
no powierzchnię 1,4 ara.

Odkryto kilkaset artefaktów krzemiennych z przewagą odlupków z różnych faz zaprawy 
rdzeni, mniej liczne wióry, pojedyncze rdzenie wiórowe jedno- i dwupiętowe, obłupnie i na
rzędzia, w tym rylce, drapacze, przekłuwacze, wióry i odłupki retuszowane, a także tłuczki 
krzemienne oraz nieliczne drobne fragmenty ceramiki. Zalegały one w warstwie gleby ornej, 
w koluwium lessowym i w obrębie klina mrozowego. Nie wyróżniono żadnego obiektu. 
Materiały nawiązują ściśle do bardzo licznych artefaktów, wchodzących w skład kompleksu 
magdaleńskich pracowni krzemieniarskich odkrytych w latach 70. podczas prac ratowni
czych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane.

BRZOZA, st. st. 15-43. 
gm. Wielka Nieszawka, 
woj. toruńskie,
AZP 40-44/st. st. 62-90

obozowiska schyłkowopaleolityczne
ślady osadnictwa kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu)

Badania inwentaryzacyjno-wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. Stani
sława Kukawkę (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebada
no 5 krzemienie schyłkowopaleolitycznych i jedno skupisko ceramiki kultury iwieńskiej, łącz
nie 219 m2 ,na obszarze VI terasy doliny Wisły (pole wydmowe na terenie istniejącego poligo
nu artyleryjskiego).

Obiekty były zlokalizowane w obrębie podnóży i stoków wydm. W kilku miejscach od
słonięto poziomy gleb kopalnych. Ważnym elementem badań były analizy geomorfologiczne, 
pomocne przy ustalaniu relacji stratygraficznych i datowaniu znalezisk. Łącznie pozyskano 
3168 zabytków krzemiennych i 460 fragmentów ceramiki.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym i PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

DUDKA, st. 1,
gm. Wydminy, 
woj. suwalskie, 
AZP 2 0 -75 / -

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego 
ślady osadnictwa z późnego mezolitu 
ślady osadnictwa kultury Zedmar (neolit) 
ślady osadnictwa z późnej starożytności 
ślady osadnictwa średniowiecznego 
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Witolda Gumińskiego, przy współu
dziale mgr. Jana Fedorczuka (Zakład Epoki Kamienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie). Finansowane przez PSOZ i Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Dziesiąty 
sezon badań. Badania prowadzono w 4 wykopach (nr nr I, III, IX, X), zlokalizowanych


