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BOLKOW, gm. Police 
woj· szczecińskie 
Stanowisko 1

Konserwator Zabytków 
A r ch e ologi c zny ch 
w Szczecinie

Badania prowadziła do Dobrochna Jankowska, 
Finansował WKZ w Szczecinie. Pierwszy se
zon badań. Obozowisko z okresu paleolitu 
schyłkowego, mezolitu /? / i neolitu.

Stanowisko zlokalizowane jest na piaszczystym cyplu otoczo
nym bagnistymi łąkami w odległości ok. 500 m na wschód od brzegu 
Jeziora &widwie. Odkryte zostało w maju 1980 roku przez amatora.
J. Giergielewicza, który zebrał z terenu stanowiska ok. 900 krzem ie
ni oraz sporządził wstępną dokumentację znaleziska i przesłał ją 
Muzeum Narodowemu w Szczecinie, Pobieżna ocena materiału oraz 
groźba zniszczenia stanowiska zdecydowały o konieczności podjęcia 
natychmiastowych prac zabezpieczających. W ramach tych prac wy
konano plan warstwicowy oraz szczegółową inwentaryzację powierz
chniową zachodniej partii stanowiska na obszarze około 25 arów, 
Rozrzut materiału /ponad 1500 okazów/ pozwolił na wyodrębnienie na 
wspomnianej przestrzeni 3 obszarów koncentracji. Jeden z nich to 
krzemienica schyłk owo-pale o lityczna, prawdopodobnie kultury lyngbij - 
skiej lub hamburskiej. Na pozostałym terenie występuje materiał 
przemieszany, w którym, poza elementami schyłk owo paleolityczny mi 
stwierdzono obecność zbrojników me zoli tycznych /między innymi zbroj- 
niki typu Wieliszew/ oraz narzędzi typu neolitycznego, wśród których 
na uwagę zasługuje krzemienny grot oszczepu z wyodrębnionym 
trzonkiem i łuskaniem naprawczym na wierzchołku.

Materiał z Bolkowa znajduje się obecnie w trakcie opracowa
nia, na razie nie możemy podać bliższych ustaleń natury kulturowo- 
chronologicznej.

Badania będą kontynuowane,

BUHDENISZKL Uniwersytet Warszawski
woj. suwalskie Instytut Archeologii
Stanowisko 4

Stanowisko zostało odkryte w r , 1977 podczas badań powierz
chniowych przez mgr K.Nowaka, W tymże roku zostały tu przepro
wadzone badania sondażowe. Stanowisko położone jest na silnie swyd- 
tnlonym tarasie wysokim rzeki Czarna Hańcza w odległości około 
400 m od jeziora  Dowcień,

Badania prowadził mgr Karol Szymczak. 
Finansował WKZ w Suwałkach, Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo z epoki kamienia.
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Niewielka część materiałów znajdowała się w m iąższej do około 
30 cm warstwie przeoranego humusu, ogromna większość zaś w nie
naruszonym iluwium /do około 45 cm m iąższości/. Przebadano obszar 
21 m2 z którego uzyskano 2,439 zabytków krzemiennych 1 183 frag
menty ceramiki.

W inwentarzu wystąpiły zabytki trzech różnych ugrupowań kultu
rowych:

1. Schyłków o paleolityczne go 7 związanego z kulturą świderską, 
reprezentowanego przez charakterystyczny liściak trzoneczkowaty, 
rdzeń dwupiętowy oraz niektóre rylce i rylczaki.

2. Mezolitycznego - związanego z kulturami tylczakowymi pół
nocnego wschodu /Kudłajewka? /, reprezentowanego przez jedno-
i dwupiętowe rdzenie mikrolityczne, wiórki, wkładki retuszowane, 
trójkąt i  fragmenty innych zbrojników, niektóre rylce, drapacze oraz 
być może, przez mikrolityczne liściaki trzoneczkowate,

3. Neolitycznego - związanego z kulturą amfor kulistych repre
zentowanego przez fragmenty ceramiczne, w tym zdobione ornamen
tem stempelkowym i jodełkowym, fragment grócika trójkątnego a także 
prawdopodobnie przez serię dużych, doborowych, czasem retuszowanych 
często obustronnie łamanych wiórów oraz. przez niektóre drapacze.

Ze wstępnej analizy planigraficznej, stratygraficznej i  surowco
wej wynika, że istnieje możliwość dokładnego rozdzielenia opisanych 
elementów.

Materiały opracowywane są w Instytucie Archeologii UW,

Badania powinny być kontynuowane.

BRZEŚĆ KUJAWSKI patrz
woj, włocławskie neolit
Stanowisko 4

DĄBRÓWKA, gm. Stryszów 
woj, bielsko-bialskie 
Stanowisko 2 /Grodzisko/

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
w Bielsku-Białej

Badania prowadzili mgr E. Genczewa- 
Rydleweka, mgr Jacek Rydlewaki, 
Finansował WKZ w Bielsku-Białej. 
P ierw szy sezon badań. Obozowisko 
mezolityczne; osada kultury łużyckiej 
i wczesnośredniowieczna.

Stanowisko zajmuje krawędziową partię wysokiej terasy Skawy, 
ukształtowaną w formę rozległego cypla wysuniętego w głąb doliny.


