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BIALOBRZEG« pow. W rześnia Musem
Stanowisko 6 w Poznaniu

Badania prowadził m gr Andrzej P rtake.
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu« Pierwszy sezon fs ils l ,  Me
zolit górny - kultura Jani sła wieka / ? / .

Stanowisko« odkryte przed kilkudziesięciu laty przez Z« Zakrzewu 
kalisowane podczas weryfikacyjnych badań powierzchniowych w f , l t t l . l  e ty  ewe i 
połuckiiowym brzegu Warty« na zwydmlonej te rasie  wylosuj« w pohHta Juj 
Pierwotny układ zabytków zaburzony został przez wsp 
przecina stanowisko. Eksploracją wykopaliskową objęto teren SM m*.

M ateriał zabytkowy zalegał obficie na powierzchni oraz w : 
wym do głębokości 30 cm . Uzyskano 1838 zabytków krism lsnąyrl^  w tym l t ł  : 
i narzędzi oraz 9 drobnych skorup« Wśród 33 zbrojników mlkmłltycjnąydi 
trójkąty Jani sła wickle, tylczaki typu Stadnoga i trapezy« Chronologię < 
no wstępnie na górny mezolit /  przypuszczalnie naleśy on do fcsłin ry 
Osada została ponownie zasiedlona w neolicie /  ze względu na aje llcząy 
ceramiczny trudno określić jego przynaletność kulturową/«

Badania zostały zakończone«

EŁK Instytut H istorii U t n y
Stanowisko 1 Materialnej PAH

Badania prowadził m gr Jan Trzeciakowski«
Finansował IHKM PAN«Trzeci sezon bedsd 
wykopaliskowych« Paleolit schyłkowy«

Celem badań było dokładniejsze poznanie połnddowej^ a  
połoionej -połwhilowo-wscho dniej części stanowiska«ChodaBo o t n ę  
zachowania stare j gleby/próchnicy i poziomu Uuwialnego/stsnoriąmd 
śe zabytków« 2-stan zasiedlenia /lub nasycenia śladami oeadMctwa/tyj 
nowiska w porównaniu z częściami północną i zachodnią oraz e d i y d t  t d g  
pienia zabytków« To ostatnie było o tyle walnym zagadnieniom« l e  w < 
znaleziono na tym odcinku ostrze trzoneczkowe bardzo podobne do 
w przemyśle Hnghijskim.

Badania wykazały«le profil starej gleby zachował się  dohrze tylko na gfladanty 
w południowo-wochodsiej częścią stanowiska«Na pnimkite i  aa  zachfcd skąd Jasi 
silnie« a po większej części całkowicie zdaaudowany.HaJwlfhase 
gleby obeerwuje się na stoku wysoczyzny« z wyjątkiem Jego cz| i c i



wnosić, że zasiedlenie południowej części stanowiska było znacznie mniej
sze ni* zachodniej i  północnej.

W pobliżu najwyższego punktu połucfcilowo-wschodniej części stanowiska, pod nie
naruszonym poziomem próchnicznym staraj .gleby znaleziono czyste skupienie zabyt
ków przemysłu świderskiego.Domimgącą grupą narzędzi są rylce różnego typu.D ra
pacze i  ostrza trzoneczkowe występują w formach typowych dla przemysłu świder
skiego mObok ostrzy z łuskaniem na stronie spodniej są formy bez takiego łu łka
nia. W skupieniu tym znalazły się równie* 2 bardzo drobne zbrojniki z tylcami łuko
watymi« Cechy inwentarza skupienia i jego złoża wskazują na to, że je s t ono starsze 
od wszystkich dotychczas odkrytych na badanym stanowisku.

Wyniki badeń przemawiają te* za tym, *e stanowisko nie było zasiedlone przez 
elementy pochodzenia llngbljskiego. Formy do nich podobne są nieliczne 1 stanowią 
element składowy przemysłu świderskiego.

Stanowisko, jak i cały zespól osadniczy w obrębie którego ono występuje zasłu
gują na dalsze szczegółowe badania.

JACKNTÓW, pow.Końskie Instytut Archeologii Uniwersytetu
Stanowisko 3,4,10 Ja g ie llo ń sk ie g o , Konserwator Zabytków

Archeologicznych w Kielcach

Badania prowadził dr Bolesław Ginter.
Finansował Uniwersytet Jagielloński i 
WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań.
Piaskowe stanowiska schyłkowopaleolitycz
ne 1 mezolityczne.

Wszystkie stanowiska położne są na niskim, erozyjnym ta rasie  rzeczki Plebanki, 
dopływu C zarnej, w odległości od paru do parudziesięclu metrów od jego załomu. 
Załom ten wznosi się od ok. 1. 5 m . do 2 m . ponad zatorfloną płytko dolinę P le
banki. W celu uchwycenia śladów osadnictwa nad Plebanką przeprowadzono na obu 
jej brzegach badania wstępne pokrywając siatką niewielkich otworów teren długości 
ok. 2 km. 1 szerokości kilkudziesięciu metrów.Wynikiem tych badań było znale
zienie kilku stanowisk z epoki kamienia.Na trzech z nich założono wykopy. 
Stanowisko 3. /  Wykop 1/72/

Usytuowany na załomie tarasu  dochodził do poziomu doliny zalewowej.Wydobyto 
około 200 wyrobów krzemiennych z których większość można zaliczyć do schyłko
wego paleolitu bez określenia przynależności kulturowej, część wydaje się nawią
zywać do mezolitycznego cyklu komornickiego. Wyroby zalegały we współczesnej 
próchnicy, w poziomie iluwialnym gleby bielicowej i w piasku pod poziomem torfu.
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