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4 Paleolit i mezolit

Dokumentacja i m ateriały przechowywane są w Pracowni Archeologicznej PP  Pracow
nie Konserwacji Zabytków przy Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim w Poznaniu. 

Zamierza się kontynuować badania terenowe.

I  Orle, st. 2, gm. Wejherowo, woj. gdańskie patrz neolit

P o d z a m c z e , „ G ó ra  B iró w ” Zespól Badań K onserw atorsk ich  —
gm . O g ro d z ie n ie c , w oj. k a to -  Łódź
w ic k ie  
A ZP 94-52/—

Badania prowadził B. Muzolf przy współpracy T. Madeyskiej i K. Cyr- 
ka. Finansowane przez Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobra
zowych w Dąbrowie Górniczej. Trzeci sezon badań. Osadnictwo od 
paleolitu środkowego przez paleolit górny, neolit, epokę brązu, okres 
halsztacki, późny okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze 
i średniowieczne grodzisko z elementami murowanymi.

Badaniami objęto partię  szczytową ostańca skalnego oraz sondażowo 2 niewielkie 
jaskinie masywu Góry Birów. Góra Birów jest położona na północny zachód od Podzamcza.

Z pierwszej jaskini wydobyto wstępnie m ateriały górnopaleolityczne w postaci fragm, 
poroży renifera i innych zwierząt oraz krzemienne i kościane artefakty, wśród nich m.in. 
fragm. kościanego gładzonego ostrza. W wykopie przed drugą jaskinią sięgnięto poprzez 
archeologicznie jałowe warstwowane piaski do utworu próchnicznego z gruzem skalnym. 
Wydobyto z niego znaczną liczbę silnie rozdrobnionych kości dużych zwierząt. Wśród nich 
na uwagę zasługują kły i połowa dolnej szczęki niedźwiedzia jaskiniowego. Niektóre fragm. 
kości robią wrażenie, iż mogły służyć jako gładziki. Brak inwentarza krzemiennego unie
możliwia przypisanie kulturowe tego ewentualnego osadnictwa środkowopaleolitycznego.

Z warstw eksplorowanych na szczycie ostańca wydobyto znaczną ilość odpadów po 
produkcji krzemieniarskiej. Z jednej z krzemienie wydobyto m.in. grociki sercowate. M ate
riały odpadowe z innych krzemienie wskazują, że produkowano tu tąj także siekiery. Przy
pisanie tych materiałów do odpowiednich ku ltu r jest utrudnione ze względu na brak 
towarzyszących materiałów ceramicznych. Jako że na osadzie u podstawy Góry Birów 
wydobyto m ateriały kultury pucharów lejkowatych oraz kultury  ceramiki sznurowej, 
m ateriały krzemienne z Góry wiążemy także z inwentarzami tych dwóch kultur.

Nąjłiczniejszy m ateriał kulturowy pochodzi z V okresu brązu i okresu halsztackiego. 
Istn iała wtedy na ostańcu o silnych walorach obronnych osada kultury  łużyckiej. Jej 
obszar na szczycie wynosił ok. 1000 m i był silnie zabudowany domami słupowymi. 
Wydobyto znaczne ilości m ateriału ceramicznego: czerpaki, czarki, talerze (placki), garnki
i wazy. Występujący ornam ent to m.in. dołki palcowe i paznokciowe, ornam ent tzw, naszyj
nika, układy ryte, plastyczne motywy wyciskanych żłobków, karbowanych krawędzi oraz 
występów na krawędziach (np. mis). Na uwagę zasługuje fragm. naczynia? zoomorficznego 
lub antropomorficznego w postaci nóżki ze stopką. Wyroby metalowe reprezentowane są 
przez kilka szpil brązowych i żelaznych, m.in. brązowy, duży okaz szpili z potrójnymi, 
łabędziowato wygiętymi szyjkami zakończonymi makówkami, z główką o spiralnie skręco
nej tarczce w formie uszka. Wydobyto także brązową bransoletę wykonaną ze szpili 
z uszkiem, brązowy grocik trójgraniasty w typie „scytyjskim”, żelazną siekierkę z tulejką 
oraz być może żelazne fragm. bransolet. Hipotetycznie stwierdzamy obecność pewnych 
elementów ogłowia końskiego, także w typie wschód ni m-scy tyj skim. Wydobyto też wiele 
rozrieraczy i tłuków kamiennych, jak  i kilka fragm. oraz jedno cale żarno niecko wate wraz 
z rozcieraczami płaskimi.

Po zaniku osady łużyckiej, co nastąpiło w okresie halsztackim D, na obecnym etapie 
badań możemy powiedzieć, że następna jest osada z późnego okresu wpływów rzymskich. 
K ulturę przeworską reprezentują 3 fibule typu VI nr 158 — 2 żelazne i jedna brązowa,
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zdobiona na kabłąku i stopce. Bardzo liczny jest zespól ceramiki toczonej siwej w postaci 
jednouchych dzbanów z cylindryczną szyjką, garnków i naczyń wazowatych o kryzowatej 
krawędzi. Dużą grupę stanowią fragm. zasobowców w odmianach: pomarańczowej, siwej 
i czernionej. Uzupełnieniem tych materiałów są przęśliki, ciężarki tkackie oraz fragm. 
żaren rotacyjnych (jeden biegun w ok. 3/4 obwodu). Być może także do późnego okresu 
wpływów rzymskich należą 2 rynienkowate trzewiki pochew mieczy.

M ateriały wczesnośredniowieczne odkryte na Górze Birów są, jak dotąd, najstarszymi 
z obszaru Wyżyny Częstochowskiej (może z wyjątkiem Złotego Potoku) i odnoszą się conąj- 
mniej do VIII w. Elem entam i datującymi są: nożyk z wolutowymi zakończeniami rękojeści, 
sierpy, groty strzał z zadziorami oraz zbiór naczyń glinianych ręcznie lepionych i lekko 
obtaczanych. Nąjpewniej w XIII w, (bliżej jego 2 poł.) szczyt ostańca został obwarowany 
wałami odcinkowymi w konstrukcji kamienno-drewniano-glinianej. Na jednym odcinku 
zastosowano m ur kamienny na zaprawie wapienno-piaskowej. Wszystko uległo zniszcze
niu w wyniku gwałtownego pożaru.

Nawarstwienia średniowieczne dostarczyły olbrzymiej ilości wyrobów żelaznych i in
nych. Wydobyto kilkadziesiąt fragm. ostróg z gwiaździstym kółkiem (także całe), okucia 
pochew noży, noże, klucze, kłódki cylindryczne, kilkadziesiąt fragm. sierpów, kilka zgrze
beł, wiele grotów strzał i bełtów, groty oszczepów i fragm. kolczugi, strzem iona i podkowy, 
nożyce i inne okucia. Z innych wyrobów na uwagę zasługuje toczona rogowa bierka szacho
wa ozdobiona rozetką oraz pięknie zachowany egzemplarz grosza praskiego Wacława II 
(zm. 1305). Upadek grodu nastąpił najpewniej ok. pol. XIV w.

Badania będą kontynuowane.

S trz e g o w a , S k a la  B iśn ik  Zespół B adań K onserw atorsk ich  —
gm . W olbrom , w oj. k a to w ic k ie  Łódź
AZP 94-54/—

Badaniami kierował K. Cyrek przy współudziale T. Madeyskiej
i M. Cyrek. Finansowane przez Zarząd Jurajskich Parków Krąjobra- 
zowych w Dąbrowie Górniczej, Drugi sezon badań. Osadnictwo z pa
leolitu środkowego, górnego, neolitu, epoki brązu i średniowiecza.

Tegoroczne wykopy zlokalizowano pod nawisem skalnym i w schronisku stanowiącym 
wejście do jaskini. Wykop pod nawisem o powierzchni 25 m2 nawiązywał do ubiegłoroczne
go sondażu. Na gł. ok. 1,5 m, w dolnej partii warstwy lessu pochodzącej ze starszego 
plenivistulianu, odkryto pozostałości interesującego obiektu kulturowego o powierzchni 
ok, 12 m2. Granice tego półkolistego obiektu wyznacza! wieniec z kamieni, tworzący rodzaj 
murku o półmetrowej wys., w obrębie którego zaobserwowano 2 skupienia kamieni, będą
ce prawdopodobnie obstawą wbitych w podłoże żerdzi. Konstrukcja ta  oraz obecność 
wewnątrz obiektu paleniska z przepalonym gruzem kostnym oraz krzemiennych i kościa
nych artefaktów świadczą o tym, że jest to ślad obiektu mieszkalnego w rodząju szałasu 
lub zasłony od wiatru. Przemawia za tym również charakter wypetniska różny od otocze
nia. W skład inw entarza krzemiennego obok lewalraskicb rdzeni wchodziły również zróż
nicowane typologicznie zgrzebła oraz formy pośrednie między zgrzebłem a ostrzem liścio- 
watym. Ten w przewadze odlupkowy inwentarz uzupełniają nieliczne wióry. Ich obecność, 
przy jednoczesnym braku górnopaleolitycznych form narzędziowych, sugeruje przejściową 
tradycję technologiczną między paleolitem górnym a  środkowym. O chronologii tego ze
społu rozstrzygnie analiza sedymentologiczna i datowanie radiowęglowe. Wśród licznego 
m ateriału kostnego wstępnie wyróżniono m.in. niedźwiedzia jaskiniowego i renifera. Na 
niektórych kościach i rogach zaobserwowano ślady nacięć. Wyjątkowym znaleziskiem jest 
rogowa zawieszka z dwoma wywierconymi otworkami. Stratygrafia, morfologia, technika 
i stylistyka opisanych wyrobów wskazują na ich związek z tradycją kulturow ą ostrzy 
liściowatych.

Głębiej, pod jałowymi archeologicznie piaskami warstwowanymi, w zróżnicowanym 
kolorystycznie utworze pylastym z gruzem, wydzielono 4 kolejne środkowopaleolityczne


