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6 Paleolit i mezolit

tków w Kielcach oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN. Pierwszy sezon badań. Pracownie krze
mienia czekoladowego związane z cyklem mazowszańskim oraz ślady 
osadnictwa mezolitycznego. Cmentarzysko ciałopalne z okresu lateń
skiego i (lub) okresu wpływów rzymskich.

Sondaże (dołkowania o oczku 1 oraz 2 m) przeprowadzono na cyplowato uformowa
nym, lekko zwydmionym skrawku II tarasu Kamiennej (do 4 m nad poziomem doliny 
zalewowej), w miejscu, gdzie planowana jest eksploatacja piasku na skalę przemysłową. 
Przebadane miejsce mierzy ок. 110 x 60 m i jest otoczone lasem, a od północy schodzi 
w dolinę zalewową Kamiennej.

Ujawniono 6 wyraźnych koncentracji krzemiennego materiału pracownianego, odle
głych od siebie o kilka metrów. Niektóre dołki dostarczyły aż 150 rdzeni i charakterystycz
nych produktów rdzeniowania. Materiały te można odnieść do cyklu mazowszańskiego. 
Okazy wtórnie retuszowane są niezmiernie rzadkie i mogą wiązać się w późniejszym 
osadnictwem mezolitycznym.

W innej części badanego obszaru, gdzie materiał krzemienny byl nieliczny, odkryto 
grób ciałopalny, być może uszkodzony przez inny grób. W obrębie otwartego tu  wykopu 
2 x 2 m nie zaobserwowano zarysu jamy (jam). Zawartość stanowiły fragm. naczyń cera
micznych, niektóre wtórnie przepalone, żelazna klamra i sprężynka fibuli oraz przepalone 
kości i węgle. Materiał pozwala na razie na ogólne datowanie obiektu na okres lateński.

Zważywszy na dotychczasowe nie z niszczenie obszaru, powinny tu  być podjęte badania 
wyk opal is ko we.

M irkow ice, s t. 33 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
gm. Mieścisko, woj. poznańskie
AZP 45-32/7

Badania prowadził dr Marek Chłodnicki. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Poznaniu. Czwarty sezon badań. Obozowisko 
kultury hamburskiej, osada ludności kultury pucharów lejkowatych, 
osada ludności kultury amfor kulistych, osada ludności kultury cera
miki sznurowej.

Badania prowadzone były w nąjbardziej narażonej na zniszczenie przez eksploatację 
piasku części stanowiska. Poszerzono wykop I w kierunku południowym i wschodnim 
o 100 m2.

Odkryto 4 nowe obiekty (nr 58-61) i dokończono eksploracji czterech obiektów odkry
tych w 1994 r. (nr 49-50 i 56-57). Wszystkie obiekty to niewielkie, nieckowate zagłębienia 
o nieokreślonej funkcji. Należy je prawdopodobnie wiązać z osadnictwem kultury pucha
rów lejkowatych lub kultury amfor kulistych, większość z nich nie zawiera jednak żadnego 
materiału zabytkowego. W trakcie eksploracji wydobyto, głównie z warstw kulturowych, 
kilkaset fragm. rozdrobnionej ceramiki oraz zabytki krzemienne, które można wiązać 
z kulturami amfor kulistych i pucharów lejkowatych. Pozwalają one datować osadnictwo 
kultury pucharów lejkowatych na fazę wczesnowiórecką, a osadę kultury amfor kulistych 
na fazę II/IIIA.

Ponadto ze stanowiska pochodzą nieliczne fragm. ceramiki kultury ceramiki sznurowej 
oraz pojedyncze zabytki krzemienne (grocik sercowaty, grot laurowaty) związane z osad
nictwem schylkowoneolitycznym i z wczesnej epoki brązu.

Jedynie nieliczne zabytki krzemienne można wiązać z kulturą hamburską, której 
bogate pozostałości odkryto w poprzednim sezonie wykopaliskowym.

Badania nie będą kontynuowane.


