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JASTRZĘBIA CORA, gm.Władysławowo
woj.gdańskie
Stanowisko 72

Katedra Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego

Badania prowadziła mgr Lucyna Domańska.
Finansował UL. Pierwszy sezon badań.
Obozowisko mezolityczne.
Stanowisko położone jest na północno-zachodnim krańcu Kępy Swarzewskiej i odkryte zostało w roku 1972 przez prof.dr.W.Chmielewskiego.
Badania miały charakter wstępny. Przebadano powierzchnię 50 m2.
Uchwycono zachodni kraniec obozowiska ludności kultuty chojnicko-pieńkowskiej, gdzie zarejestrowano trzy paleniska 1 kilka dołków posłupowych.
Inwentarz krzemienny prezentuje charakterystyczne cechy kultury
chojnicko-pieńkowskiej: trójkąty pieńkowskie, trójkąty z retuszem trzecie
go boku, ostrza typu Nowy Młyn, zbrojniki z retuszowaną podstawą oraz
małe, jednopiętowe rdzenie wiórkowe, głównie stożkowe i podstożkowe. Do
produkcji wyrobów używano krzemienia pomorskiego /małe, płaskie otocza
ki koloru żółtobrunatnego/.
Badania będą kontynuowane.

KOCHLEW, gm.Wierzchlas
woj.sieradzkie
Stanowisko 1

Muzeum Archeologiczne
1 EtnograAczne w Łodzi

Badania prowadził mgr Krzysztof Cyrek. №nansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy sezon
badań. Pracownia krzemieniarska. Paleolit
schyłkowy / ? / i późny neolit lub I okres epo
ki brązu. Znaleziska różnych kultur.
Badania miały na celu bliższe rozpoznanie stanowiska odkrytego w
trakcie badań powierzchniowych w 1965 roku. Jest ono położone na wyso
kiej 111 terasie Warty, ok. 100 m na północ od ostatnich zabudowań wsi Ko
chie w, przy drodze do Bugaja.
Przekopano 63 m2 /wykop główny/ oraz wykonano sondaż geologiczny.
Uzyskano 1500 wyrobów krzemiennych /w tym 48 rdzeni i narzędzi/ oraz

- 12 -

oh. 200 fragmentów ceramiki kultury grzebykowo-dolkowej zgrupowanej
w dwóch skupieniach.
Krzemienie zalegały w 5 skupieniach /ok .200 zabytków w każdym/
o powierzchni nieco powyżej 1 m2 . Charakter półsurowca i odpadków
świadczy o pracownianym charakterze tych obiektów. Wydaje się , że głów
nym celem pracowni było uzyskanie wiórów. Na uwagę zasługuje obecność
w poszczególnych skupieniach narzędzi o charakterze podomowym. Pokrój
drapaczy, rylców, liściaka, przekłuwać za i rdzeni sugeruje wielokulturowość stanowiska /elementy Federmessety świderskie / ? / i ahrensburskie/?/.
Z ceramiką należy chyba wiązać fragment gładzonej siekierki i duży,
bardzo regularny odłupek z dookolnym, precyzyjnym mikroretuszem/?/.
Dokładna analiza inwentarza i dalsze badania na stanowisku być może wyjaś
nią powyższe, ogólnikowe przypuszczenia.
Konieczność kontynuacji wykopalisk jest spowodowana również syste
matycznym niszczeniem stanowiska przez leśną drogę.
Materiał znajduje się w MAiE w Łodzi.

KRAKOW-ZWIERZYN1EC
Stanowisko 1

Katedra Archeologii Prądzie jowej 1 Wczesnośredniowieczne j
Uniwersytetu Warszawskiego
Badania prowadził prof.dr Waldemar Chmielewski
przy współpracy dr Teresy Madeysklej /badania
geologiczne/. Finansował Uniwersytet W arszaws
ki. Czwarty sezon badań. Osadnictwo środkowogómopaleolityczne.

Badania miały charakter uzupełniający. Celem ich było uchwycenie stra 
tygrafii obiektu przygotowanie do podjęcia szerokopłaazczyznowych wykopa
lisk w latach następnych.
Prace wykopaliskowe prowadzono w najniższej serii ostrogi Zwierzyń
ca, osiągając w szybiku zwietrzelinowe podłoże skalne. Badana seria zawar
ta między osadami ostatniego intergracjalu a podłożem skalnym, zbudowana
jest z różnozlamistych piasków, częściowo warstwowanych, częściowo zaś
o warstwach zniszczonych przez nakładające się procesy glebotwórcze.
Skałę wapienną przykrywa zwietrzelina iglasta z okruchami krzemienny
mi. Seria ta nie zawiera żadnych źródeł archeologicznych i paleontologicznych,
powstała zapewne w czasie zlodowanenia środkowopolsklego na skutek zata
mowania Wisły przez nasuwający się lądolód.

