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MEZOLIT

2BALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, st. 1A, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 65-50/2
obozowisko kultury komornickiej (mezolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 10 lipca do 27 sierpnia, 
przez mgr Ewę Niesiołowską-Śreniowską (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). 
Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki. Piąty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 125 m².

W trakcie prac odkryto 2 paleniska, kilka plam piasku z dużą ilością węgli drzewnych, z których 
to obiektów pobrano węgle do analizy C 14.

Natrafiono również na skupienie popękanych i przepalonych kamieni, które są notowane na 
stanowiskach mezolitycznych z tego okresu. Przyjmuje się, że kamienie te były wykorzystywane do 
przyrządzania gorących posiłków.

Większą część tegorocznych wykopów zajmowała bardzo bogata pracownia krzemieniarska, 
w której znalazło się kilka tysięcy rdzeni, półsurowca i narzędzi krzemiennych. Niemal wyłącznie 
bazowano na surowcu narzutowym. Wśród narzędzi przeważają rylce i zbrojniki, w znacznie mniejszej 
ilości drapacze, przekłuwacze, skrobacze i inne formy. Na szczególne podkreślenie zasługuje odkrycie 
kilku ciosaków, co jest rzadkością na naszym terenie. Prace archeologiczne zostały wsparte badaniami 
geomorfologicznymi, którymi kierował mgr Paweł Marosik.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Archeologicznego 

i Etnograficznego w Łodzi”.
Badania będą kontynuowane.

Borsuki, st. 15, gm. Sarnaki, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/20- patrz: późne średniowiecze

Brzeźno, st. 1, gm. Nidzica, woj. olsztyńskie, AZP 29-61/1- patrz: wczesna epoka brązu

DĄBROWA GÓRNICZA - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie
obozowisko mezolityczne•	
cmentarzysko z późnego okresu brązu/początków epoki żelaza•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania archeologiczne przeprowadzone przez mgr Annę Rogaczewską.
Oprócz odkrytej w latach ubiegłych osady wczesnośredniowiecznej, określonej jako st. 2 

wydzielono st. 3- cmentarzysko z późnego okresu brązu/początków epoki żelaza i 4 – obozowisko 
mezolityczne.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 79-83.

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6- patrz: wczesna epoka brązu

JAROSZÓWKA, st. 8, gm. Chojnów, woj. legnickie, AZP 75-18/25
ślady osadnictwa mezolitycznego•	


