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Program konferencji 
Programme of the Conference

Środa 23.10.2013 (Ratusz Staromiejski)
Wednesday, October 23rd 2013 (Old Townhall)

Sesja / Session I
9.00-9.30 Otwarcie konferencji 9.00-9.30 Otwarcie konferencji 
  Opening Ceremony
9.30-9.50  Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł, Łukasz A. Czyżewski, Maria Grelowska9.30-9.50  Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł, Łukasz A. Czyżewski, Maria Grelowska
  Zapis zmian przestrzeni osadniczej środkowopaleolitycznych poziomów 
  kulturowych w Jaskini Biśnik
9.50-10.10 Jan Michał Burdukiewicz9.50-10.10 Jan Michał Burdukiewicz
  Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie skupień artefaktów krzemiennych w Dolinie Kopanicy
10.10-10.30  Andrzej Wiśniewski10.10-10.30  Andrzej Wiśniewski
  Nowe dane na temat otwartych stanowisk kultury mikockiej na Śląsku
  New data on Micoquian open-air sites in Silesia
10.30-10.45 Dyskusja / Discussion10.30-10.45 Dyskusja / Discussion
10.45-11.00 Przerwa / Coff e Break10.45-11.00 Przerwa / Coff e Break

Sesja / Session II
11.00-11.20 Zdenka Nerudová, Petr Neruda11.00-11.20 Zdenka Nerudová, Petr Neruda
  The spatial organisation of lithic artefacts on the Epigravettian site Brno-Štýřice
11.20-11.40 Petr Neruda11.20-11.40 Petr Neruda
  Middle Palaeolithic Spatial Structures in the Kůlna Cave - Results and Implications
11.40-12.00 Zuzana Blinková, Petr Neruda11.40-12.00 Zuzana Blinková, Petr Neruda
  The revival of older research: Spatial Distribution of Magdalenian in the Kůlna Cave
12.00-12.20  Norbert Faragó12.00-12.20  Norbert Faragó
  Some preliminary results of the intrasite analysis of the late neolithic chipped stone 
  assemblage of Polgár-Csőszhalom, Northeast Hungary
12.20-12.40  Mester Zsolt12.20-12.40  Mester Zsolt
    From on-site raw material economy to interregional social contacts: a case study 
  from northern Hungary
12.40-12.55 Dyskusja 12.40-12.55 Dyskusja 
12.55-15.00 Przerwa obiadowa12.55-15.00 Przerwa obiadowa
  Zwiedzanie Ratusza. Do wyboru trzy trasy zwiedzania: 
  wieża ratuszowa/ rzemiosło i sztuka gotycka / malarstwo 
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Sesja / Session III
15.00-15.20 Magdalena Sudoł, Krzysztof Cyrek, Maciej Krajcarz, Magdalena Krajcarz15.00-15.20 Magdalena Sudoł, Krzysztof Cyrek, Maciej Krajcarz, Magdalena Krajcarz
  Wokół Jaskini Biśnik - potencjalna przestrzeń penetrowana przez człowieka w paleolicie
15.20-15.40 Marta Połtowicz- Bobak, Dariusz Bobak15.20-15.40 Marta Połtowicz- Bobak, Dariusz Bobak
  Regiony osadnicze w późnej fazie górnego i początkach schyłkowego paleolitu na terenach 
  Europy Środkowej w  świetle dotychczasowych badań
15.40-16.00 Paweł Wójcicki15.40-16.00 Paweł Wójcicki
  Zespoły kulturowe na obszarze Żelaznej Bramy (Rumunia) w późnym glacjale
16.00-16.15 Dyskusja / Discussion16.00-16.15 Dyskusja / Discussion
16.15-16.30 Przerwa / Coff e Break16.15-16.30 Przerwa / Coff e Break

Sesja / Session IV
16.30-16.50 Stanisław Petrykowski16.30-16.50 Stanisław Petrykowski
  Badania nad zasięgiem osadnictwa schyłku górnego paleolitu na stanowisku nr 1 w Grudusku,
  pow. ciechanowski
16.50-17.10 Adam Marek Nowak16.50-17.10 Adam Marek Nowak
  Skupienia zabytków krzemiennych z oryniackiego stanowiska w Górze Puławskiej
17.10-17.30 Katarzyna Pyżewicz17.10-17.30 Katarzyna Pyżewicz
  Zagospodarowanie artefaktów krzemiennych przez społeczności magdaleńskie. 
  Dwa przykłady z Wyżyny Kieleckiej
17.30-17.50 Katarzyna Pyżewicz, Witold Grużdź17.30-17.50 Katarzyna Pyżewicz, Witold Grużdź
  Jak kształtowały się krzemienice? Studium eksperymentalne
17.50-18.10 Witold Grużdź, Marcin Dziewanowski17.50-18.10 Witold Grużdź, Marcin Dziewanowski
  Najnowsze wyniki rozważań nad zróżnicowaniem koncepcji rdzenia dwupiętowego
  w 'zespołach świderskich'
18.10-18.30 Dyskusja / Discussion18.10-18.30 Dyskusja / Discussion
18.30-20.00 Wieczorne zwiedzanie Starego Miasta / The Old Town by Night – sightseeing with a guide18.30-20.00 Wieczorne zwiedzanie Starego Miasta / The Old Town by Night – sightseeing with a guide
20.00-  Przyjęcie w mini Browarze Miejskim "Jan Olbracht" / Conference Dinner20.00-  Przyjęcie w mini Browarze Miejskim "Jan Olbracht" / Conference Dinner

Czwartek 24.10.2013  (Instytut Archeologii UMK)
Thursday, October 24th 2013 (Institue of Archaeology NCU)

Sesja / Session V
9.00-9.40 Stefan Karol Kozłowski9.00-9.40 Stefan Karol Kozłowski
  Ceramiczny mezolit Mazowsza i Podlasia
9.40-10.00  Katarzyna Kerneder-Gubała9.40-10.00  Katarzyna Kerneder-Gubała
  Materiały krzemienne ze stanowiska Orońsko I, pow. szydłowiecki woj. mazowieckie w świetle
  nowych analiz
10.00-10.20 Grzegorz Osipowicz10.00-10.20 Grzegorz Osipowicz
    Możliwości interpretacji organizacji przestrzennej obozowisk mezolitycznych w świetle wyników
  badań stanowiska Ludowice 6, gm. Wabrzeźno
10.20-10.40 Justyna Kuriga, Justyna Orłowska, Grzegorz Osipowicz10.20-10.40 Justyna Kuriga, Justyna Orłowska, Grzegorz Osipowicz
    Obozowisko mezolityczne ze stanowiska Sąsieczno 4 w świetlne badań traseologicznych.
  Próba interpretacji organizacji przestrzennej
10.40-11.00 Filip Marciniak10.40-11.00 Filip Marciniak
    Problem zachowania się stratygrafi i archeologicznej na wydmowych stanowiskach piaskowych
  na przykładzie analizy materiałów krzemiennych pochodzących ze stanowiska Mszano 14
11.00-11.15 Dyskusja i przerwa / Discussion  and Coff e Break11.00-11.15 Dyskusja i przerwa / Discussion  and Coff e Break
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Sesja / Session VI
11.15-11.35 Justyna Orłowska, Grzegorz Osipowicz11.15-11.35 Justyna Orłowska, Grzegorz Osipowicz
  Obiekt jako przestrzeń analityczna - z wyników analiz obiektów wczesnoneolitycznych 
  ze stanowiska Trzciano 40, gm. Wabrzeźno 
11.35-11.55 Adam Władysław Olszewski11.35-11.55 Adam Władysław Olszewski
    Luta type trapezes: occurence and chronology
11.55-12.15 Piotr Leżański,  Marcin Wąs11.55-12.15 Piotr Leżański,  Marcin Wąs
  Metody badania przestrzeni stanowisk mezolitycznych. Możliwości analityczne i interpretacyjne 
  na przykładzie stanowisk: Dęby 29, Jastrzębiec 4, Perlinko 1
12.15-12.35 Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jarosław Jasiewicz12.15-12.35 Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jarosław Jasiewicz
  Zastosowanie drzew klasyfi kacyjno-regresyjnych (CART) do oceny lokalizacji stanowisk
  archeologicznych z epoki kamienia na przykładzie Ziemi Lubuskiej
12.35-12.45 Dyskusja / Discussion12.35-12.45 Dyskusja / Discussion
12.45-13.45 Przerwa obiadowa / Lunch Break12.45-13.45 Przerwa obiadowa / Lunch Break

Sesja / Session VII
13.45-14.05 Dominik Kacper Płaza13.45-14.05 Dominik Kacper Płaza
  Zagospodarowanie przestrzeni w środkowej epoce kamienia na stanowisku nr 20 w Redczu Kruko-
wym
  (gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie) w świetle metody składanek 
14.05-14.25 Piotr Papiernik14.05-14.25 Piotr Papiernik
  Zagospodarowanie przestrzeni w młodszej epoce kamienia na stanowisku nr 20 w Redczu Kruko-
wym 
  (gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie) w świetle metody składanek 
14.25-14.45 Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska14.25-14.45 Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska
  Rekonstrukcja procesu zaprawy i eksploatacji rdzeni wiórowych na podstawie materiałów 
  ze stanowiska Nowomalin "Podobanka" (Ukraina, Obwód Rówieński)
14.45-15.05 Elżbieta Ciepielewska, Andrzej Jacek Tomaszewski14.45-15.05 Elżbieta Ciepielewska, Andrzej Jacek Tomaszewski
  W poszukiwaniu ognisk na stanowisku piaskowym w Michałowie-Piasce
15.05-15.15 Dyskusja / Discussion15.05-15.15 Dyskusja / Discussion
15.15-15.30 Przerwa / Coff e Break15.15-15.30 Przerwa / Coff e Break

Sesja / Session VIII
15.30-15.50 Michał Jakubczak15.30-15.50 Michał Jakubczak
  Krzemienie w lesie. Nowe badania pola górniczego "Skałecznica Duża”
15.50-16.10 Kamil Adamczak15.50-16.10 Kamil Adamczak
  Znaczenie szlaku Wisły w dalekosiężnej dystrybucji wytworów kamiennych w pradziejach: 
  krzemień czekoladowy i świeciechowski we wschodniej grupie kultury pucharów lejkowatych
16.10-16.30 Jacek Lech, Dagmara Werra16.10-16.30 Jacek Lech, Dagmara Werra
  Artefakty w przestrzeni prehistorycznych pól górniczych
16.30-16.50 Karolina Czyżniak, Michał Leloch, Michał Szubski, Elżbieta Wycech16.30-16.50 Karolina Czyżniak, Michał Leloch, Michał Szubski, Elżbieta Wycech
  Krzemienie z glinianki. O eksplorowaniu, dokumentowaniu i analizach materiałów z dużych 
  obiektów jamowych kultur wstęgowych 
16.50-17.00 Dyskusja / Discussion16.50-17.00 Dyskusja / Discussion
17.00-17.10 Przerwa / Coff e Break17.00-17.10 Przerwa / Coff e Break
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Sesja / Session IX
17.10-17.30 Marcin Dziewanowski , Witold Grużdź17.10-17.30 Marcin Dziewanowski , Witold Grużdź
  Wybrane aspekty studiów nad zróżnicowaniem technologii produkcji siekier krzemiennych
17.30-17.50 Mirosław Masojć 17.30-17.50 Mirosław Masojć 
  Grydehøj, Høghs Høj, Torup Høje. Homogeniczne zespoły krzemienne stref rytualnych późnej 
  epoki brązu południowej Skandynawii
17.50-18.00 Michał Szubski17.50-18.00 Michał Szubski
  Krzemień lokalny w osadzie użytkowników? Gospodarka surowcowa w kulturze ceramiki wstęgowej 
  rytej na stanowisku w Bodzowie, woj. Lubuskie (komunikat)
18.00-18.30 Dyskusja i podsumowanie / Discussion and Recapitulation18.00-18.30 Dyskusja i podsumowanie / Discussion and Recapitulation
18.30-  Sesja posterowa / Poster Session18.30-  Sesja posterowa / Poster Session
  Sesja warsztatowa / Workshop  Sesja warsztatowa / Workshop
  Prezentacja zbiorów Instytutu Archeologii / Collections of the Institute of Archaeology  Prezentacja zbiorów Instytutu Archeologii / Collections of the Institute of Archaeology
  Spotkanie towarzyskie / Social meeting  Spotkanie towarzyskie / Social meeting

Piątek 25.10.2013 (Stare Miasto)
Friday, October 25th 2013 (The Old Town)

9.00-13.00 Zbiory Muzeum Okręgowego i Stare Miasto 9.00-13.00 Zbiory Muzeum Okręgowego i Stare Miasto 
  District Museum Collections and The Old Town
  - zbiory archeologiczne (archaeological collections),
  - kościół Św. Jakuba (St. James Church), 
  - kościół NMP (Church of Blessed Vigin Mary),
  - Muzeum podróżników (Traveller's Museum)
 
Sesje posterowa i materiałowaSesje posterowa i materiałowa
Sesje posterowa i materiałowa (warsztatowa) odbędą się równolegle, w czwartek po zakończeniu sesji referato-
wych, od godz. 18.30. Bezpośrednio po nich odbędzie się spotkanie towarzyskie na terenie Instytutu Archeologii.
Osoby zainteresowane pokazaniem materiałów, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się z nimi do organizatorów.

Poster Session and Workshop
On Thursday after the plenary sessions (c. 18.30) will be held poster session parallel with workshop. Immediately 
after them will take place social meeting at the Institute of Archaeology. Participants interested in presentation 
of materials are kindly requested to report them to organizers.
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Znaczenie szlaku Wisły w dalekosiężnej 
dystrybucji wytworów kamiennych 
w pradziejach: krzemień czekoladowy 
i świeciechowski we wschodniej grupie 
kultury pucharów lejkowatych
Kamil Adamczak

Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
kamil.adamczak@gazeta.pl

W literaturze przedmiotu obecny jest pogląd 
o dużej roli szlaku Wisły w dystrybucji wyrobów 
z krzemieni kopalnianych w okresie rozwoju spo-
łeczności kultury pucharów lejkowatych w grupie 
wschodniej. W referacie zamierzam poddać tę opi-
nię pod dyskusję poprzez ukazanie podstaw teo-
retycznych takiego spojrzenia oraz posiłkując się 
wynikami analizy porównawczej i kartografi cznej 
inwentarzy krzemiennych. Nawiązując do tematu 
konferencji spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy 
obszar wzmożonej cyrkulacji wyrobów z krzemie-
ni czekoladowych i świeciechowskiego w grupie 
wschodniej kultury pucharów lejkowatych wiązał 
się z ich transportem drogami wodnymi? 

The revival of older research: Spatial 
Distribution of Magdalenian in the Kůlna Cave
Zuzana Blinková1, Petr Neruda2

1Masaryk University, Faculty of Arts
Arna Nováka 1/1, 60200 Brno, Czech Republic
zuzana.blinkova@gmail.com
2Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos,
Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic
pneruda@mzm.cz

This contribution is focused on two issues: struc-
ture of the spatial division of the cave and answering 
the question whether to perform spatial distribution 

of artifacts using data obtained years ago and do not 
correspond to current standards.

The spatial analysis based on GIS is a new re-
construction method that offer a more objective in-
terpretation of human behavior within a site. Signi-
fi cant results can be obtained in a case of sites exca-
vated using modern system of a 3D documentation 
of the artifact positions. Such data allow to study 
the relationships among artifacts and reconstruct 
unique zones within the site under the study. Howe-
ver, the question - What is the value of any attempt 
to "revive" a data from older excavation that not 
yield suffi cient information – remains unanswered.

One of unsolved question of the Moravian Pale-
olithic has been the spatial distribution of Magda-
lenian artifacts in the Kůlna Cave in the Moravian 
Karst (fi g. 1). This material was obtained in the re-
search leaded by doc. Karel Valoch between years 
1961 and 1971. The importance of the research lies 
in the accumulated collection of Magdalenian ar-
tifacts, nowadays well dated, and relatively usable 
system of fi eld documentation. There is no other 
known site in the Czech republic that would yield 

Fig. 1. Geographical position of the Kůlna Cave and 
other important magdalenian sites
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information required for iden-
tifying the spatial structures. 
The main problem for the GIS 
analysis was the system of the 
fi nds georeferencing that did 
not fulfi l the rules for ArcGis 
programme. 

Recontruction of spatial 
structures in the layer 6 of 
Magdalenien in the Kůlna Cave 
was based on a critical evalu-
ation of the previous research 
reports, the techno-typological 
classifi cation and georeferen-
cing of previous research fi n-
dings. Within the study a new 
algorithm of georeferencing 
has been tested to answer both 
questions postulated above. 
The data were processed by the 
Spatial Analyst of the ArcGis 
programme to obtain the den-
sity rasters for individual gro-
ups of both archaeological and 
osteological materials. 

The results of the cave's 
spatial analysis proved that the 
recent geographic information 
systems are capable of deriving 
a new knowledge from the ol-
der obtained data. Concerning 
settlement practices of Magda-
lenian hunters it is evident they 
divided the cave space to indi-
vidual zones and inhabited the 
deeper parts of the cave (fi g. 2).

References
KNIES J., 1910, Jeskyně Kůlna, Pravěk 6, p. 26-28.
KNIES J., 1911, Nové nálezy ze sídliště diluviálního člo-
věka v Kůlně u Sloupu, Časopis Vlasteneckého spolku 
musejního v Olomouci 28, p. 132–142.
KNIES J., 1913, Nové doklady přítomnosti palaeolitic-
kého člověka v Kůlně u Sloupu. Časopis Moravského 
musea zemského 13, p. 199–121.
KNIES J., 1914, Zpráva o výzkumu jeskyně Kůlny
v r. 1913, Časopis Vlasteneckého spolku musejního v 
Olomouci 31, p. 34–38.
KOSTRHUN P., 2005, Štípaná industrie magdalénienu
z jeskyně Kůlny. Acta Musei Moraviae, Scientiae socia-
les 90, p. 79–128.
KŘÍŽ M., 1889, Kůlna a Kostelík. Dvě jeskyně v útvaru 
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Fig. 2 Recontruction of spatial structureres in the layer 6 of Magdalenian  in 
the Kůlna Cave
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NERUDA P., 2011, Prostorová analýza sídlišť ze starší 
doby kamenné prostřednictvím geografi ckých infor-
mačních systémů - The Spatial Analysis of Palaeolithic 
Settlements Using Geographic Information Systems, 
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VALOCH K., 1988, Die Erforschung der Kůlna-Höhle 
1961-1976, Moravské zemské muzeum, Brno.
VALOCH K., 2002, Eine Notgrabung in der Kůlna-
-Höhle im mährischen Karst, Acta Musei Moraviae, Sci-
entiae sociales 87, p. 3–34.
VALOCH K., 2011, Historie archeologických výzkumů. 
[in:] K. Valoch, a. kol. (eds.), Kůlna. Historie a význam jes-
kyně, Správa jeskyní České republiky, Průhonice, p. 28–31.

Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie skupień 
artefaktów krzemiennych w Dolinie Kopanicy
Jan Michał Burdukiewicz

Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
janmibur@gmail.com

W Dolnie Kopanicy koło Wschowy zostało od-
krytych wiele krzemienic kultury hamburskiej, 
Federmesser oraz ślady osadnictwa zespołów z li-
ściakami. Skupienia te są znacznie zróżnicowane 
pod względem wielkości, organizacji przestrzennej 
i stratygrafi i, co ukazuje dużą dynamikę zmian śro-
dowiskowych z jednej strony, a z drugiej zróżnicowa-
nie adaptacyjne kolejnych grup łowców i zbieraczy.

Dolina Kopanicy znajduje się w południowo-za-
chodniej części Niziny Wielkopolskiej (administra-
cyjnie pogranicze woj. dolnośląskiego i lubuskiego 
w okolicy Wschowy). Obejmuje on tereny starych 
i młodych moren, rozciągające się na południe i na 
północ od linii maksymalnego zasięgu ostatniego 
zlodowacenia, zwanego fazą leszczyńską.

Najstarsza faza osadnictwa w Dolinie Kopanicy 
sięga okresu ocieplenia Bølling. Wówczas dotarła 
tu ludność kultury hamburskiej, która zapoczątko-
wała zasiedlenie północnej części Europy po ostat-
nim zlodowaceniu. Do najciekawszych znalezisk 
należy stanowisko Olbrachcice 8, które dostarczyło 
blisko 6 tys. wyrobów krzemiennych, ułamki kości 
reniferów oraz płytki z piaskowca, ułożone wokół 
ogniska (14C – ok. 12 700 lat BP). W Olbrachcicach 
zachował się pierwotny rozrzut przestrzenny wyro-
bów kamiennych i ułamków kości reniferów, dzięki 
czemu można było ustalić zasięg szałasu mieszkal-
nego oraz strefy obróbki krzemienia i płytek pia-
skowca. Kolejne obozowiska hamburskie, wykopa-
ne w całości, znajdowały się w Siedlnicy oraz na 
pograniczu Łęgonia i Sicin, w pobliżu starorzecza 
Kopanicy.

Podczas krótkotrwałego ochłodzenia i osusze-
nia w okresie starszego dryasu nastąpiła znaczna 
redukcja pokryw roślinnych. W związku z tym 
ruszyły silne procesy eoliczne i w Dolinie Kopani-
cy powstały rozległe wydmy. W okresie kolejnego 
ocieplenia Allerød do Doliny Kopanicy dotarła lud-
ność kultury Federmesser. Obozowiska tej kultury 
są znacznie mniejsze, ale występują liczniej w Do-
linie Kopanicy.

Ze schyłku okresu Allerød i ochłodzenia naj-
młodszego dryasu w Dolinie Kopanicy zachowały 
się nieliczne ślady kultury Bromme i ahrensburskiej.

W poszukiwaniu ognisk na stanowisku 
piaskowym w Michałowie-Piasce
Elżbieta Ciepielewska1, Andrzej Jacek Tomaszewski2

1,2 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 
00-241 Warszawa, paleolit@pma.pl

Stanowisko w Michałowie-Piasce koło Skarży-
ska-Kamiennej znajduje się na piaszczysto-żwiro-
wej terasie rzeki Kamiennej i należy do komplek-
su osadniczego Rydno – nagromadzenia stanowisk 
schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych po-
łożonych w pobliżu wychodni hematytu. W obej-
mującym kilka arów głównym wykopie odkryto 
liczne pozostałości osadnictwa mazowszańskiego, 
mezolitycznego, a także ślady osadnicze z okresu 
neolitu. Występują tu charakterystyczne dla nieza-
pieczętowanych stanowisk piaskowych zaburzenia 
postdepozycyjne w postaci zagłębionych w iluwium 
jam z zaciemnieniem humusowym lub ze spaleniz-
ną związane z różnymi procesami bioturbacyjnymi 
i antropogenicznymi, zamazującymi „archeolo-
giczną widzialność” wcześniejszych obiektów. Do 
niewątpliwych śladów pozostawionych przez pra-
historycznych łowców należą jamy z wypełniskiem 
nasyconym hematytem, uznawane za pozostałości 
obiektów mieszkalnych lub miejsc przetwarzania 
hematytu. Piaszczysty sedyment sprzyjał pionowe-
mu przemieszczaniu się zabytków. Artefakty krze-
mienne występowały na stanowisku już w warstwie 
współczesnego humusu, najliczniej w iluwium do 
30–40 cm pod humusem, a niekiedy sięgały do głę-
bokości około metra pod nim. Analiza planigrafi cz-
na, typologiczna, jak i sieć składanek wytworów 
krzemiennych potwierdzają jednak, że zachował się 
do pewnego stopnia pierwotny układ artefaktów. 

Dla części zachodniej wykopu podjęto próbę prze-
analizowania poziomego i pionowego układu przepa-
lonych wytworów krzemiennych w celu ewentualne-
go uchwycenia miejsc prehistorycznych ognisk, któ-
re na ogół nie są czytelne w piaszczystym sedymencie.

Podstawowym surowcem krzemiennym na sta-
nowisku wykorzystywanym przez grupy mazow-
szańskie był kopalniany krzemień czekoladowy 
pochodzący z okolic Orońska. Wśród dających się 
określić typologicznie wytworów mezolitycznych 
zaznacza się natomiast obecność narzutowego krze-
mienia czekoladowego oraz krzemienia bałtyckiego.

Ślady kontaktu artefaktów z ogniem określano 
makroskopowo wg skali: krzemienie nie mające wi-
docznych śladów – jako nieprzepalone; krzemienie 
o lekko zmienionej barwie (ściemniałe lub zaczer-
wienione), z nielicznymi spękaniami – jako zgrzane; 
krzemienie o silnie zmienionej barwie (czarne lub 
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szare), silnie spękane i po-
kryte odpękami termicz-
nych – jako przepalone. 
Należy założyć nadrepre-
zentację procentową wy-
tworów przepalonych ze 
względu na ich silną frag-
mentację.

Zaobserwowano znacz-
ne różnice w udziale 
krzemieni przepalonych 
w wyróżnionych planigra-
fi cznie skupieniach arte-
faktów i rejonach wokół 
nich (ryc. 1). W krzemie-
nicy mazowszańskiej I/98 
w arze 5, mającej charakter 
podomowy, zawierającej 
w sobie hematytowe śla-
dy obiektu mieszkalnego 
udział krzemieni przepa-
lonych wyniósł 11,6  %. 
W krzemienicy mazow-
szańskiej, o charakterze 
pracownianym, II/96 w po-
łudniowej części ara 25
 i północnej części ara 35, 
przepalonych było 20,3 % 
wytworów krzemiennych. 
Z kolei w niezbyt wyraź-
nie wydzielającym się sku-
pieniu mazowszańskim, 
w płn. części ara 15 i płd. 
skraju ara 5, udział krze-
mieni przepalonych się-
gnął 69,2 %. Na obszarze 
wokół obiektu przesyco-
nego hematytem w arze 25, 
gdzie natrafi ono zarówno 
na zabytki mezolitycz-
ne, jak i mazowszańskie. 
Jako przepalone określono 
28% artefaktów. W strefi e 
licznego występowania 
zabytków mezolitycznych 
w arze 05 ślady przepale-
nia nosiło 32 % artefaktów. 
W arach 4 i 14, gdzie w układzie bezkrzemienico-
wym zalegały nieliczne zabytki mazowszańskie, 
mezolityczne i neolityczne, udział okazów przepa-
lonych wyniósł 39,8 %.

Ponieważ przepalone krzemienie występują – co 
prawda w różnym natężeniu – niemal na całej po-
wierzchni badanego stanowiska, nie mogą być one 
jedyną przesłanką do zlokalizowania ognisk, w któ-
rych uległy przepaleniu. Jest sprawą do dyskusji, na 
ile rozprzestrzenienie przepalonych artefaktów jest 

Ryc. 1. Zachodnia część głównego wykopu w Michałowie-Piasce. 1 – liczba wytworów
krzemiennych w metrze kwadratowym; 2 – liczba wytworów przepalonych

wynikiem ich przemieszczeń na skutek deptania 
i rozwlekania lub intencjonalnej redepozycji (wy-
miatania, wyprzątania) jeszcze w czasie funkcjo-
nowania obozowisk, a na ile jest pochodną później-
szych wydarzeń (pożarów lasów itp.). Do elementów 
pomocnych w lokalizacji dawnych palenisk, należą 
odkryte skupienia drobnych fragmentów przepalo-
nych, skalcynowanych kości zwierzęcych, należą-
cych najprawdopodobniej do resztek kulinarnych 
wrzucanych do ognia, oraz strefy występowania 
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narzędzi krzemiennych i odpadków z ich produkcji, 
które wskazują na miejsca wykonywania narzędzi
i/lub pracy nimi, położone najczęściej w pobliżu 
obiektów mieszkalnych a zatem i w pobliżu ognisk. 
Ze strefami aktywności domowej wiążą są też surowe
bryły piaskowca będące niewątpliwie manuporta-
mi, jak i tym bardziej obrabiane płyty i podkładki
z piaskowca.

Wyróżniono kilka potencjalnych miejsc prehisto-
rycznych ognisk. Ich korelacja z miejscami wystę-
powania podwyższonej liczby i procentu krzemieni 
przepalonych jest tylko częściowa.

Zapis zmian w środkowopaleolitycznej 
przestrzeni osadniczej Jaskini Biśnik
Krzysztof Cyrek1, Magdalena Sudoł2,
Łukasz A. Czyżewski3, Maria Grelowska4

1,2,3,4 Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
paleo@umk.pl, sudol@umk.pl,czyzewsk@umk.pl, 
mgrelowska@op.pl

Jaskinia Biśnik położona jest w Paśmie Niegowo-
nicko-Smoleńskim, w południowej części Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej (ryc. 1), około 6 m po-
wyżej dna obecnie suchej Doliny Wodącej. w wyni-
ku wieloletnich prac wykopaliskowych, eksplorując 
sedymenty do głębokości od 150 do 950 cm od ich 
stropu, ujawniono obecność otworów wejściowych, 
ze  starszych, przedeemskich faz zasiedlenia jaskini 
(ryc. 2). Odkryta sekwencja stratygrafi czna obejmu-
je osady środkowo- i górnoplejstoceńskie, wśród 
których wyróżniono 21 środkowopaleolitycznych 
inwentarzy (ryc. 3; Cyrek et al. 2010). 

Z uwagi na skomplikowaną strukturę jaskini, 
czaso - przestrzenne relacje pomiędzy jej fragmen-
tami, są bardzo trudne do odtworzenia. Na obecnym 
etapie badań mogą być tylko częściowo wyjaśnio-
ne. Dlatego interpretując paleolityczne znaleziska 
z poszczególnych faz zasiedlenia jaskini, anali-
zowano je w obrębie danej warstwy występującej 
w określonej  części systemu jaskiniowego (komora 
główna, komora boczna, schronisko boczne, obszar
pod nawisem).

Interdyscyplinarny charakter badań umożliwił 
rekonstrukcję warunków środowiskowych w ja-
kich sedymentowały poszczególne warstwy, co 
z kolei miało wpływ na charakter i zasięg osad-
nictwa. Badania środkowopaleolitycznych pozio-
mów kulturowych w Jaskini Biśnik umożliwiły 
szczegółową charakterystykę morfologii jaskini 
w oparciu o analizę stref użytkowych stanowi-
ska. Szczegółowe analizy wyrobów krzemien-
nych oraz palenisk, umożliwiły prześledzenie 
organizacji przestrzennej obozowisk w poszcze-
gólnych fazach zasiedlenia jaskini (Cyrek 2013;
Cyrek, Grelowska 2012). 

Do analizy zasięgu i lokalizacji warstw kultu-
rowych w kolejnych fazach zasiedlenia jaskini wy-
korzystano system wizualizacji trójwymiarowej za-
bytków (Czyżewski 2011) oraz przeprowadzo-
no analizę zagęszczenia zabytków krzemiennych 
w poszczególnych poziomach kulturowych, w rela-
cji do układu palenisk oraz otworów wejściowych 
użytkowanych w danym okresie.

Dzięki wyróżnionym fazom zasiedlenia jaskini
oraz ich korelacji ze zmienną morfologią jaskini,
możliwe jest wskazanie pewnych, uchwytnych 
w czasie, tendencji w zasiedlaniu jaskini (Cyrek, 
Sudoł 2010). 

W obrębie każdej z naturalnych warstw se-
dymentacyjnych (od 19a-c do 5), dzięki analizie 
mikrostratygrafi cznej, wydzielono od jednego do 
trzech poziomów występowania zabytków, które 
można traktować jako ślady  kolejnych faz zasie-
dlenia jaskini. w wielu przypadkach trudno jednak 
jednoznacznie udowodnić ich homogeniczność. 
Podstawowymi metodami stosowanymi podczas 
ich wydzielania była analiza mikrostratygrafi czna 
i planigrafi czna, stan zachowania wyrobów, ich 
technologia oraz typologia (Cyrek 2013). w inwen-
tarzach krzemiennych ze środkowopaleolitycznych 
poziomów zasiedlenia Jaskini Biśnik, wyraźne są 
elementy zarówno mikockiej, jak i mustierskiej tra-
dycji kulturowej (Cyrek 2012; Sudoł 2012). w naj-
starszych warstwach 19abcd, 19 i 18 koncentracje 
artefaktów wraz z paleniskami w komorze głów-
nej położone były głównie w jej głębi oraz w po-
bliżu kopalnego otworu W3 lub W4. w kolejnych 
warstwach następowały stopniowe zmiany w loka-
lizacji śladów pobytu człowieka w jaskini. w war-
stwach 15-14, obecne są one w pobliżu obecnego 
otworu wejściowego do komory głównej W1, któ-
ry zaczął być w tym czasie użytkowany oraz pod 
nawisem. w warstwie 13 i 12 intensywne użyt-
kowanie obszaru pod nawisem oraz w przejściu 
ze schroniska bocznego do komory bocznej, przy 
jednoczesnym jego braku w komorze głównej. Na-
stępnie od warstwy 11 do 5 ślady znowu pojawiają 
się w komorze głównej a ich rozmiar świadczy o in-
tensywnym osadnictwie w tej części jaskini. Także 
intensywnie użytkowany był obszar pod nawisem, 
gdzie paleniska oraz wyroby krzemienne, położo-
ne były nawet w znacznej odległości od wejścia
do jaskini (W1). 

Obecność palenisk i śladów intensywnego 
użytkowania zarówno w warstwach z okresów 
ciepłych jak i chłodnych dowodzi, że jaskinia była 
zamieszkiwana przez człowieka w różnych wa-
runkach klimatycznych. Świadczy to o korzystnej 
lokalizacji jaskini, która była obiektem posiadają-
cym bardzo dobre warunki dla ludzkiego osadnic-
twa zarówno w ciepłych jak i zimnych warunkach
klimatycznych.
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Ryc. 1. Lokalizacja Jaskini Biśnik (oprac. Ł Czyżewski)

Ryc. 2. Plan jaskini z wewnętrzym podziałem i otworami wejściowymi (rys. Ł. Czyżewski)



(C
) b

y I
ns

titu
te

 o
f A

rc
ha

eo
log

y, 
Ni

co
lau

s C
op

er
nic

us
 U

niv
er

sit
y, 

To
ru
ń

ARTEFACT in SPATIAL ARRANGEMENTS. Kshemienitsa – concentration – site – region 17

CYREK K., SUDOŁ. M., 2010, Zasiedlenie Jaskini 
Biśnik w plejstocenie, Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska, Lublin Polonia, sectio B, LXV(2), 
s. 57–68.
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Jaskini Biśnik. [w:] R. Zapłata, Z. Kobyliński (red.), 
Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego – wybrane 
zagadnienia. Wiedza i Edukacja. UKSW Warszawa, s. 
92–119. Available at: http://wiedzaiedukacja.eu/wp-con-
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SUDOŁ M., 2012, Upper Pleistocene fl int assemblages 
from the Biśnik Cave, [w:] K. Cyrek, Ł. A. Czyżewski, 
M. T. Krajcarz (red.), International Conference Europe-
an Middle Palaeolithic during MIS 8 – MIS 3: cultures, 
environment, chronology, Wolbrom, Poland, September 
25th – 28th, 2012. Guidebook & Book of Abstracts, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Toruń, s. 68–70.

Ryc. 3. Uproszczona stratygrafi a środkowopaleolitycznych sedymentów z Jaskini Biśnik (wg Krajcarz, Madeyska 
2012)
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pozwoli zapewne w toku dalszych badań zrekonstru-
ować pełny „łańcuch operacyjny” (Pelegrin 1986, In-
zinian M. L., Roche H., Tixier J. 1992, Wąs M. 2005). 
Pomimo, iż jest to dopiero wstępny etap badań, moż-
na na podstawie pozyskanych dotąd zabytków pod-
jąć próbę rekonstrukcji procesu obróbki, począwszy 
od surowej konkrecji, aż do momentu porzucenia 
wyeksploatowanego rdzenia. 

W analizowanym zbiorze znalazło się 21 eg-
zemplarzy rdzeni i ich fragmentów. W przypadku 
3 egzemplarzy nie udało się jednoznacznie określić 
surowca ze względu na znaczny stopień przepale-
nia. Pozostałe 18 egzemplarzy wykonano z surowca 
wołyńskiego. Wszystkie okazy to rdzenie wiórowe 
w zaawansowanym stadium eksploatacji. Wszyst-
kie porzucono, ze względu na znaczne uszkodzenia, 
uniemożliwiające ich naprawę i dalsze wykorzysty-
wanie. Największy w całości zachowany rdzeń po-
siada wymiary 165×114×85 mm.

W inwentarzu wyodrębniono aż 146 zabytków 
sklasyfi kowanych jako formy techniczne. Związane 
są zarówno z przygotowaniem rdzeni – odłupki z za-
prawy piety (3 egz.), odłupki z formowania zatępi-
ska (25 egz.), zatępce (2 egz.), podtępce (10 egz.), jak 
i naprawy w trakcie eksploatacji – odłupki znoszą-
ce wierzchołek rdzenia (2 egz.), odnawiaki (17 egz.), 
świeżaki (83 egz.).

Prawdopodobne jest, że znaczna część odłupków 
nie zaliczonych do form technicznych ma również 
związek z procesem przygotowywania i naprawy 
rdzeni wiórowych. Dotyczy to zwłaszcza okazów 
częściowo lub całkowicie korowych. Brak jest jednak 
wystarczającej ilości cech pozwalających zaklasyfi -
kować je bezpośrednio do grupy form technicznych.

Stosunkowo licznie reprezentowana jest również 
grupa narzędzi – 86 egz. Niemniej jednak znaczna 
część wykonana została na odłupkach debitażowych, 
wiórowych formach technicznych, a nawet okru-
chach. Świadczy to o tym, że narzędzia te tworzo-
no przede wszystkim dla zaspokojenia bieżących 
potrzeb. Niewielka ilość narzędzi wiórowych oraz 
samych wiórów w stosunku liczby i stopnia wyeks-
ploatowania rdzeni pozwala przypuszczać, że więk-
szość produktów rdzeniowania została wyniesiona 
poza teren obróbki. 
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Krzemienie z glinianki. O eksplorowaniu, 
dokumentowaniu i analizach materiałów 
z dużych obiektów jamowych kultur 
wstęgowych
Karolina Czyżniak1, Michał Leloch2, Michał Szubski3,
Elżbieta Wycech4

1,2,3,4 Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa
karolina.czyzniak@gamil.com, leloch.michal@gmail.com,
michal.szubski@gmail.com, ela_wy@o2.pl

Jednym z typowych obiektów na osadach wczes-
noneolitycznych kultur cyklu wstęgowego są rozle-
głe, wieloczłonowe jamy zwane gliniankami. Przy 
znacznych rozmiarach mają one zazwyczaj słabo 
czytelną strukturą i stratygrafi ą wewnętrzną. Proble-
my na jakie napotyka się podczas eksploracji i opra-
cowania materiałów z tego typu obiektów ukazuje 
dobrze analiza jednej z rozległych jam przebadanej 
podczas wykopalisk wczesnoneolitycznych osad na 
stanowisku 24 w Bodzowie, woj. lubuskie.

Rekonstrukcja procesu zaprawy i eksploatacji 
rdzeni wiórowych na podstawie materiałów ze 
stanowiska Nowomalin „Podobanka”
(rej. Ostrog, obw. Rówieński, Ukraina)
Michał Dobrzyński1, Katarzyna Piątkowska2

Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Hoff manowej 8, 35-016 Rzeszów
1kahap@op.pl, 2cbyk@o2.pl

Uroczysko Podobanka zlokalizowane jest na za-
chód od wsi Nowomalin na niewielkim wzniesieniu 
na lewym brzegu rzeki Zbitinki. Stanowisko odkry-
te zostało w 1977 roku przez W. M. Konoplę (О. Л. 
Позиховський, Д. Ю. Вертелецький, M. Rybicka 
2012). Badania powierzchniowe ujawniły obecność 
fragmentów ceramiki kultury trypolskiej i trzciniec-
kiej. W trakcie dwóch sezonów prac wykopalisko-
wych (2012-2013 r.) odkryto pozostałości akumula-
cyjnej warstwy kuturowej, związanej z osadnictwem 
trypolskim. Na podstawie licznych materiałów cera-
micznych warstwę wydatowano na fazę CII tej kul-
tury na Zachodnim Wołyniu (О. Л. Позиховський, 
Д. Ю. Вертелецький, M. Rybicka 2012). W trakcie 
badań odkryto zespół 790 zabytków krzemiennych. 
Ze względu na brak wyraźnych odmienności typolo-
gicznych i technologicznych w zakres opracowania 
włączono również zabytki z warstwy ornej.

Struktura inwentarza wskazuje, że analizowa-
ne materiały pochodzą głównie z procesu zaprawy, 
eksploatacji i naprawy rdzeni wiórowych. Wydaje 
się, że mamy tu do czynienia z przydomową pracow-
nią, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie wychod-
ni krzemienia wołyńskiego. Materiał ze stanowiska 

„Podobanka” ze względu na znaczną ilość rdzeni, 
odłupków debitażowych prostych, jak i debitażu 
wiórowego (Inzinian M. L, Roche H., Tixier J. 1992) 
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Wybrane aspekty studiów nad zróżnicowaniem 
technologii produkcji siekier krzemiennych
Marcin Dziewanowski1, Witold Grużdź2

1Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
obsydianowy@poczta.onet.pl
2Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa
wittold@gmail.com

Jednym z wyznaczników zespołów krzemiennych 
kultur środkowo- i późnoneolitycznych są szlifowa-
ne siekiery i dłuta krzemienne. Pomimo licznych 
prac realizowanych przez miłośników zagadnienia, 
w ramach archeologii doświadczalnej, technologia 
produkcji narzędzi wielościennych wciąż stanowi 
intrygujące pole dla studiów koncepcyjnych. Sytu-
acja taka wynika z wielu czynników, m.in. z dłu-
giej tradycji badań stanowisk neolitycznych, czy też 
specyfi ki redukcji, w efekcie której znaczna liczba cha-
rakterystycznych odpadów pozostaje na stanowisku.

Dystans dzielący konkrecje krzemienne o zróż-
nicowanych gabarytach i formach oraz narzędzia 
o przekroju czworościennym, a także dynamika 
zmian struktur przestrzennych zlokalizowanych 
pomiędzy tymi kształtami decyduje o tajemniczo-
ści i atrakcyjności analiz krzemieniarskich. Pomimo 
wyjątkowego bogactwa miejsc produkcyjnych wią-
zanych z tą technologią liczba złożonych sekwencji 
dla całego obszaru Polski jest nadal nieliczna.

Wskazana relacja decyduje o konieczności re-
alizacji studiów koncepcyjnych i doświadczalnych 
oraz szczegółowych prac warsztatowych nad kla-
syfi kacją wyrobów charakterystycznych i diagno-
stycznych dla poszczególnych metod.

Przystępując do studiów eksperymentalnych po-
stanowiliśmy prześledzić, w jakim stopniu na pro-
ces produkcji wpływa doświadczenie wytwórców, 
znajomość techniki i dostępne rodzaje narzędzi. 
Rozważania z wykorzystaniem metody doświad-
czalnej były prowadzone w celu zdefi niowania idei 
obróbki wielościennego obłupnia i zrozumienia 
dynamiki zmian sekwencji produktów w efekcie 
stosowania różnych wariantów technik. Jednym 
z celów projektu jest skompletowania bazy porów-
nawczej, która dawałaby wgląd w poszczególne 
etapy procesu uczenia się. Wieloletnie próby repli-
kowania technologii umożliwiły odniesienie się do 
zagadnienia kompetencji wytwórcy. 

Planowanym efektem prowadzonych prac jest 
stworzenie klucza służącego zrozumieniu metod for-
mowania siekier i dłut o zróżnicowanych morfolo-
gicznie powierzchniach.

Some preliminary results of the intrasite 
analysis of the late neolithic chipped stone 
assemblage of Polgár-Csőszhalom, Northeast 
Hungary
Norbert Faragó

Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University,
Múzeum krt. 4/b, H-1088 Budapest, Hungary
norbert.farago@gmail.com

The younger phase of the Neolithic in Hungary 
is the time of the fi rst emergence of tells and the fi rst 
signs of complex societies. In this period the spa-
tial observation of the chipped stone industry may 
lead us closer to the understanding of the prehistoric 
society for multiple reasons. This kind of archaeo-
logical source is abundant in most of the times on 
large neolithic settlements. This fact is especially 
true in the case of Polgár-Csőszhalom in Northeast 
Hungary, where during the excavation of 3,5 ha set-
tlement more than eleven thousand chipped pieces 
were unearthed. Together with the complex nature 
of this site – tell and horizontal settlement in the 
same locality – hopefully a complex household net-
work analysis can be conducted. Our still ongoing, 
long-term project yielded some informations and 
interesting questions in the same time during the 
evaluation of the very fi rst part of the assemblage. 
The material connected to two intersecting hous-
es raised the problem of interpreting differences 
in temporal and spatial dimensions. In other case 
the analysis of one of the large-scale pits showed 
us that the data coming from this archaeological 
source should be handle with great care because of 
the taphonomic processes.

Najnowsze wyniki rozważań nad 
zróżnicowaniem koncepcji rdzenia 
dwupiętowego w 'zespołach świderskich'
Witold Grużdź1, Marcin Dziewanowski2

1Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa
wittold@gmail.com
2Instytut Prahistorii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
obsydianowy@poczta.onet.pl

Problematyka technologii pozyskiwania półsu-
rowca wiórowego w kulturze świderskiej została 
szeroko opisana w literaturze przedmiotu. Sytuacja 
taka wynika z wielu czynników, m.in. Z długiej 
tradycji badań zespołów zlokalizowanych na wy-
dmach, czy też specyfi ki redukcji, w efekcie której 
znaczna liczba odpadów pozostaje na stanowisku, 
co stanowi dobry fundament do podejmowania 
wieloaspektowych studiów. Świderska technologia 
krzemieniarska jest reprezentowana przez tzw. ma-
zowszański dwupiętowy rdzeń wiórowy o zbieżnej 
odłupni służący do produkcji wiórów o ostrych 
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Ryc. 1. Obraz pola górniczego "Skałecznica Duża", zbliżenie na ślady orki oraz przekrój przez mikrorzeźbę jednego 
z zaklęśnięć poszybowych

wierzchołkach. Technologia kultury świderskiej 
jest uznawana za najpiękniejszą metodę produkcji 
wiórów w późnym paleolicie Niżu Polskiego. Do-
tychczasowe próby składania wykazały wyjątkową 
przydatność inwentarzy zespołów świderskich do 
prac z wykorzystaniem metody składanek. 

Przystępując do studiów eksperymentalnych po-
stanowiliśmy prześledzić, w jakim stopniu na pro-
ces produkcji wpływa doświadczenie wytwórców, 
znajomość techniki i dostępne rodzaje narzędzi. 
Rozważania z wykorzystaniem metody doświad-
czalnej były prowadzone w celu zdefi niowania idei 
obróbki dwupiętowego rdzenia mazowszańskiego 
i zrozumienia dynamiki zmian sekwencji produk-
tów w efekcie stosowania różnych wariantów tech-
nik. Jednym z celów projektu jest skompletowania 
bazy porównawczej, która dawałaby wgląd w po-
szczególne etapy procesu uczenia się. Wieloletnie 
próby replikowania technologii umożliwiły odnie-
sienie się do zagadnienia kompetencji wytwórcy. 

Istotnym aspektem przeprowadzonych doświad-
czeń było zweryfi kowanie wpływu stopnia złożono-
ści strategii na efektywną realizację rdzeniowania 
i określenia poziomów wiedzy praktycznej (know-
-how), potrzebnych do ich opanowania. Ostatni etap 
badań stanowiła próba porównania wyników eks-
perymentów z materiałami krzemiennymi kultury
świderskiej, pozyskanymi z terenów Polski. 

Planowanym efektem prowadzonych prac jest 
stworzenie klucza służącego odkodowaniu tek-
stu kultury doby późnego paleolitu i zrozumienie 

przyczyn występowania różnych form rdzeni oraz 
sekwencji produktów o niejednokrotnie bardzo 
zróżnicowanych cechach makroskopowych.

Krzemienie w lesie. Nowe badania pola 
górniczego „Skałecznica Duża”

Michał Jakubczak
Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa
falcon118@gmail.com

Pole górnicze „Skałecznica Duża” zostało od-
kryte wiosną roku 1983 przez Janusza Budziszew-
skiego w ramach akcji mającej na celu określanie 
dokładnych zasięgów znanych pól górniczych, 
uściślenie ich chronologii oraz ocenę stanu zacho-
wania. Jednak dopiero realizowany przez Instytut 
Archeologii UKSW w 2011 roku projekt „Bada-
nia pradziejowych kopalń krzemienia z użyciem
LiDAR” pozwolił ustalić dokładny zasięg i wiel-
kość kopalni. Aktualnie jest to drugie pod wzglę-
dem wielkości (po „Krzemionkach”) pole eksplo-
atacyjne krzemienia pasiastego, a jego powierzch-
nia wynosi około 4,5 ha.

Co więcej LiDAR pokazał trzy typy antropo-
gennicznej rzeźby nakopalnianej. Na północno-
-wschodniej części pola górniczego usytuowa-
nych jest w linii prostej trzynaście zaklęśnień, 
przy których widoczne są wyraźne hałdy przy-
szybowe. Warto zwrócić uwagę na umiejsco-
wienie hałd – wszystkie znajdują się jedynie od 
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południowo-zachodniej strony szybu. Sugeruje to 
nową, nieznaną dotychczas metodę eksploatacji 
krzemienia pasiastego, nawiązującą poniekąd do 
kamieniołomu. Najbliższą analogię stanowią tutaj 
Rybniki – „Krzemianka”. Drugi typ rzeźby obej-
muje wschodnią część kopalni gdzie w mikrorzeź-
bie manifestują się mniejsze zagłębienia bez wyraź-
nie wyodrębnionych hałd. Pozostała część kopalni 
pokryta jest rzeźbą niewidoczną z powierzchni 
ziemi, jest ona jednak doskonale widoczna w obra-
zowaniach numerycznego modelu terenu. Widocz-
ne są także ślady orki, jednak musiały być to tylko 
krótkie epizody na niewielkiej części kopalni, gdyż 
pierwotna rzeźba nakopalniana nie została zatarta.

Wnikliwa analiza danych przestrzennych po-
chodzących z lotniczego skanowania laserowego 
(LiDAR) stworzyła bazę dla szczegółowych badań 
powierzchniowych z użyciem odbiorników GPS. 
Pozyskane w trakcie badań powierzchniowych 
zabytki zadokumentowane zostały w formie orto-

-fotografi i oraz skartowane na mapach i numerycz-
nym modelu terenu. Pozwoliło to na uzyskanie do-
kładnej planigrafi  stanowiska i dalsze analizy GIS. 

Wszystko to umożliwiło pozyskanie komplekso-
wego obrazu pola górniczego „Skałecznica Duża”. 
Mimo że cała powierzchnia kopalni jest porośnięta 
lasem, możliwe stało się wyznaczenie i zweryfi ko-
wanie granic stanowiska, ocena zniszczeń poczy-
nionych przez gospodarkę leśną i rolnictwo oraz 
dokładana analiza mikrorzeźby powierzchni. Do-
kładna planigrafi a pozwoliła na datowanie poszcze-
gólnych części stanowiska, a możliwości stwarzane 
przez programy GIS, na wizualizację efektów analiz.

Początki użytkowania pola górniczego datuje-
my aktualnie na neolit i wiązać możemy z kulturą 
pucharów lejkowatych bądź amfor kulistych czego 

przejawem są liczne półwytwory siekier czworo-
ściennych. Zakończenie eksploatacji nastąpiło we 
wczesnej epoce brązu o czym świadczą zaczątkow-
ce siekier dwuściennych wiązane z kulturą mierza-
nowicką.

Materiały krzemienne ze stanowiska Orońsko I,
pow. szydłowiecki woj. mazowieckie w świetle 
nowych analiz
Katarzyna Kerneder-Gubała

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
gubala@iaepan.edu.pl

Stanowisko Orońsko I, pow. szydłowiecki, woj. 
mazowieckie położone jest w dolinie rzeki Oron-
ka, na tzw. Orońskiej Wydmie. Stanowi pozostałość 
pracowni przetwórczych i obozowisk paleolitycz-
nych oraz mezolitycznych, usytuowanych w pół-
nocnej strefi e złóż krzemieni czekoladowych.

Materiały krzemienne będące przedmiotem 
niniejszego opracowania, pozyskiwane były suk-
cesywnie od początków XX wieku, w ramach 
badań powierzchniowych i sondażowych. Stano-
wisko rozpoznał i opisał po raz pierwszy M. Waw-
rzeniecki (1908). Na większą skalę badania tu 
prowadzili w latach 20. i 30. prof. S. Krukow-
ski (Krukowski 1922, 1923, 1939 – 48), w latach 
60., prof. L. Sawicki z mgr J. Dębicką (Dębicka 
1961, 1962) oraz w latach 80-tych mgr E. Skubicha,
mgr I. Micke (Cieślak – Kopyt i in. 1994). Stanowi-
sko odwiedzali także inni badacze (por. np. Gozdow-
ski 1959), jednak zbiory tu uwzględnione pocho-
dzą jedynie z wyżej wymienionych kolekcji, które 
nie zostały nigdy w pełni opublikowane a jedynie 
wzmiankowane w szeregu ogólnych opracowań

Ryc. 2. Obraz kopalni w formie numerycznego modelu terenu, wizualizacja 3d części pola górniczego.
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(np. Krukowski 1939–1948). W zbiorach dominują 
materiały schyłkowopaleolityczne, wśród których 
daje się wyodrębnić inwentarze kultur z tylczakami 
oraz z liściakami, z czego elementy mazowszańskie 
zdają się być w przewadze. Wyróżnia się także gru-
py wytworów późnomezolitycznych. Pojedynczo 
występują materiały neolityczne oraz późniejsze.   

Studia nad funkcją stanowiska przyniosły wy-
niki w dużej mierze pokrywające się z dawnymi 
ustaleniami, bowiem określano je jako stanowi-
sko przetwórcze kopalni orońskich (Krukowski 
1939–1948), na którego powierzchni występują 
liczne krzemienice mazowszańskie (Schild 1971) 
O pracownianym charakterze tychże materiałów 
świadczy zarazem skład inwentarzy, gdzie w prze-
wadze są rdzenie w każdym stopniu obróbki, liczne 
okruchy i  „odpadki” produkcyjne oraz stosunkowo 
niewielka ilość narzędzi, jak i surowiec. Najliczniej 
bowiem na stanowisku występuje krzemień czeko-
ladowy w odmianach sugerujących, że pozyskiwa-
ny był z pobliskich złóż. Wyjątkowo obserwuje się 
wytwory z krzemienia świeciechowskiego. W ma-
teriale mezolitycznym zaznacza się udział także 
krzemienia kredowego. 

Próba rekonstrukcji pierwotnego rozkładu mate-
riałów na powierzchni stanowiska przyniosła 
pewne efekty. Wynika z tego, że rozlokowane 
były zarazem na całej powierzchni wydmy, jak 
i w obrębie ograniczonych przestrzennie jednostek 
– „gniazd”, skupień lub grupujących się na więk-
szym obszarze, w poszczególnych partiach wydmy 
(zachodniej, wschodniej, południowozachodniej, 

południowowschodniej, czy w „rynnie eolicznej”), 
jednak nie stanowiących wyraźnie połączonych 
elementów. „Gniazda” i skupienia, koncentrujące 
się w środkowej i południowej części wydmy,  cha-
rakteryzuje znaczna jednorodność pod kątem su-
rowcowym i chronologicznym. Wyróżnione w ich 
obrębie elementy  sugerują schyłkowopaleolityczne 
pochodzenie, natomiast mezolityczne wystąpiły na 
całej powierzchni wydmy, nie stanowiąc wyraźnie 
wyodrębnionych jednostek przestrzennych.

Obecny stan zachowania stanowiska nie pozwa-
la na dokładne zlokalizowanie w terenie większości 
wydzielonych jednostek przestrzennych. Spowodo-
wane jest to nagminnym pobieraniem piasku z wy-
dmy oraz usuwaniem odpadów. Znaczna, kluczo-
wa część stanowiska, w której pierwotnie zalegały 
wspomniane „gniazda”, dobrze zadokumentowana 
fotografi cznie i rysunkowo przez mgr J. Dębicką 
i prof. L. Sawickiego, w ogóle nie istnieje (fot. 1, 2).
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Ceramiczny mezolit Mazowsza i Podlasia
Stefan Karol Kozłowski

Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa

Obozowisko mezolityczne ze stanowiska 
Sąsieczno 4 w świetlne badań traseologicznych. 
Próba interpretacji organizacji przestrzennej. 
Justyna Kuriga1, Justyna Orłowska2, Grzegorz Osipowicz3

Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
1 justyna1313@wp.pl,2orlowskajustyna@wp.pl,
3grezegor@poczta.onet.pl

Stanowisko Sąsieczno 4 położone jest ono na po-
ziomie IX terasy prawego brzegu Wisły, w obrębie 
Kotliny Toruńskiej, około 5 km od obecnego koryta 
rzeki. Badania archeologiczne, poprzedzone pene-
tracją powierzchniową, przeprowadzone zostały tu 
w 1999 roku; kierował nimi Stanisław Kukawka.

Większość artefaktów z omawianego stanowi-
ska związana jest z osadnictwem kultury pucharów 
lejkowatych. Wyroby mezolityczne wystąpiły jedy-
nie w jego północnej części, w odległości około 20 
m od obszaru objętego osadnictwem wspomnianej 
kultury. W miejscu ich największej koncentracji 
założono osiem wykopów badawczych o łącznej 
powierzchni 68 m2, natrafi ono w nich na dwie krze-
mienice mezolityczne. Materiał krzemienny zale-
gał w warstwie żółtego piasku, bezpośrednio pod 
humusem współczesnym, do głębokości 50–70 cm 
od poziomu powierzchni gruntu. Z warstwy ornej 
pozyskano tylko nieliczne okazy, co świadczy-
ło o dobrym stanie zachowania obiektów. Obie 

krzemienice wystąpiły na tym samym poziomie 
stratygrafi cznym. 

Wytwory z krzemienic poddano wieloaspekto-
wej analizie uwzględniającej badania traseologicz-
ne oraz przestrzenne z zastosowaniem metody skła-
danek. Umożliwiły one podjęcie próby interpretacji 
organizacji wewnętrznej obozowiska oraz rejestra-
cję stref bezpośredniej aktywności gospodarczej, 
czytelnych w ramach poszczególnych krzemienic. 
Wyniki tych badań stanowić będą przedmiot pre-
zentowanego referatu.

Artefakty w przestrzeni prehistorycznych
pól górniczych
Jacek Lech1, Dagmara Werra2

1Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa
1,2Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

W archeologii od dawna do artefaktów zalicza 
się powszechnie wszystko, co zostało w jakikolwiek 
sposób przekształcone wskutek działalności czło-
wieka (m. in. Clarke 1968, s. 19 i 665; Dunnell 1971, 
s. 117–118 i 201; Binford 1972, s. 74–75). Czerpiąc 
z tego ogromnego zasobu ograniczamy się tutaj do 
omówienia wybranych aspektów występowania ar-
tefaktów krzemiennych w przestrzeni prehistorycz-
nych pól górniczych. 

Wytwór (inaczej artefakt) krzemienny nabiera 
znaczenia poznawczego zarówno w świetle kontek-
stu, w którym został odkryty i zadokumentowany, 
jak też świetle wiedzy „pozaźródłowej” jego bada-
cza (por. Dzieduszycka-Machnikowa, Lech 1976, 
s. 17–19). Inne znaczenie mają te same lub zbliżo-
ne wytwory krzemienne odkrywane w kontekście 
wyposażenia grobowego, np. grobu z Janisławic 
(Chmielewska 1954; Cyrek 1978) lub obiektów ze-
społu domowego (por. Grygiel 1986), jeszcze inne 
w obiektach i strukturach z pól górniczych (Lech 
1981, s. 98–168). Obserwacja ta stanowi uzasadnie-
nie i punkt wyjścia dla przedmiotu tego referatu. 
Wynika z niej, że warto poświęcić nieco uwagi spe-
cyfi ce obecności artefaktów w tytułowej przestrzeni 
prehistorycznych kopalń krzemienia i w ich bezpo-
średnim otoczeniu, zarówno w sensie archeologicz-
nym – źródłoznawczym, jak i w sensie ich znaczeń 
prehistorycznych. W tym miejscu podejmiemy wy-
łącznie wybrane problemy źródłoznawcze. 

Prehistoryczne pola górnicze dotrwały do naszej 
współczesności w bardzo różnym stanie. Nielicz-
ne zachowane są bardzo dobrze lub dobrze – Gri-
mes Graves, Krzemionki Opatowskie, Borownia, 
Krumlovský les. Większość ma pierwotną, pre-
historyczną powierzchnię zniszczoną – Spiennes, 
Polany, Tomaszów, Wierzbica „Zele”. Skrupulatne 
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badania powierzchniowe stanowiska Wierzbica 
„Zele” (Ryc. 1 i 2), konfrontowane dzisiaj z wyni-
kami opracowania materiałów krzemiennych z ba-
dań wykopaliskowych wskazują, że nawet artefak-
ty występujące na powierzchni pól górniczych od 
dawna corocznie oranych pozostają w uchwytnych 
związkach z prehistorycznymi strukturami wystę-
pującymi poniżej spągu oraniny (Młynarczyk 1984; 
H. Lech, J. Lech, 1984; 1997). Na podobne zależno-
ści wskazuje dokładna dokumentacja występowa-
nia wytworów krzemiennych w przestrzeni kopalni 
krzemienia czekoladowego Polany, stan. 2 (Ryc. 3), 
występujących bezpośrednio pod warstwą oraną 
(Chmielewska 1988). Zależność między artefakta-
mi obecnymi bezpośrednio pod oraniną, w oraninie 
i na powierzchni stanowisk archeologicznych wyda-
je się oczywista. W świetle tych obserwacji „zdjęcie 
powierzchniowe” wytworów krzemiennych ze sta-
nowisk górniczych jest przydatną, niedestrukcyjną 
metodą ich wstępnego rozpoznawania i może być 
rekomendowane do szerszego stosowania.

W przypadku pola górniczego „Zele” rejestra-
cja na planie artefaktów wydzielonych, czyli takich, 
które w toku badań uznano za szczególnie ważne 
nośniki informacji archeologicznych (Ryc. 1), a na-
stępnie ich analiza w pracowni pozwoliły m.in. 
trafnie zróżnicować pole górnicze i jego otocze-
nie z punktu wiedzenia dominowania odmiennych 
rodzajów aktywności krzemieniarskiej (Ryc. 2), 
w tym na rejon występowania pracowni krzemie-
niarskich wytwarzających ostrza krzemienne sie-
kier we wczesnej epoce brązu i na rejon występowa-
nia specyfi cznej produkcji wiórowej (Ryc. 2: 1 i 2). 
Ten drugi dopiero w wyniku wykopalisk i datowa-
nia radiowęglowego szybów, okazał się być rejonem 
produkcji półsurowca w późnej epoce brązu; wcze-
śniej wiązano go z neolitem, którego jakiejś obecno-
ści na „Zelu” do końca wykluczać jeszcze nie należy 
(Młynarczyk 1984, s. 90 i 106–111; H. Lech, J. Lech 
et al. 2011). 

Charakterystyczną cechą niektórych pól gór-
niczych jest występowanie koncentracji (skupień) 
wytworów krzemiennych w układzie krzemienico-
wym, których geneza związana jest z procesami po-
depozycyjnymi, często z ostatnią fazą wypełniania 
się zagłębień poszybowych. Zaobserwowane je i za-
dokumentowano m.in. W Polanach II i w Sąspowie 
(Ryc. 3 i 4 - b). 

Badania wykopaliskowe kopalń w Sąspowie 
i Bęble, pow. Kraków, przeprowadzone na począt-
ku lat 1970. odsłoniły ponadto nieznane wcześniej 
nagromadzenia materiałów krzemiennych, które 
określone zostały mianem krzemienisk (Lech 1972, 
s. 39). Są to koncentracje krzemieni występujące za-
zwyczaj bezpośrednio pod powierzchnią gleby, rza-
dziej głębiej – w wypełniskach obiektów, tworzące 
rodzaj ścisłego „bruku” z konkrecji krzemienia i ich 

fragmentów o różnej miąższości, najczęściej od kil-
kunastu do kilkudziesięciu centymetrów (Ryc. 4 - a). 
W zależności od rodzaju obiektu, którego pozosta-
łością jest krzemienisko, składa się ono w przewa-
dze z naturalnych konkrecji i ich fragmentów lub 
z artefaktów, będących pozostałościami po obróbce 
krzemienia. Krzemieniska są różnej wielkości, od 
małych (Ryc. 4: krzemieniska nr 5, 9) do bardzo roz-
ległych (Ryc. 4: krzemieniska nr 1, 3, 4). W postaci 
krzemienisk o małej grubości występują pozostało-
ści pracowni krzemieniarskich o znacznym udziale 
konkrecji w różnych fazach obróbki przygotowaw-
czej i dużych rdzeni. Krzemieniska takie zachowują 
nie zmienioną lub nieznacznie zmienioną strukturę 
pierwotną dawnej pracowni. Często były to krze-
mieniska będące pracowniami ulokowanymi w na-
turalnych zagłębieniach terenu lub w częściowo wy-
pełnionych szybach. Krzemieniska tej grupy mają 
na ogół niewielką powierzchnię. Pracownie na ob-
szarze pól górniczych i w ich sąsiedztwie mogą tak-
że występować w postaci mniej zwartych skupień 
artefaktów, z mniejszym udziałem okazów dużych 
rozmiarów; w polskiej terminologii archeologicznej 
określanych mianem krzemienic. W Polsce znamy 
je od górnego paleolitu z Piekar, pow. Kraków; wie-
le z nich ze schyłkowego paleolitu przebadano i za-
dokumentowano w środkowej części Jury Polskiej 
(Morawski 1970; 1973; 1992; Ginter 1974).

Większość krzemienisk jest pozostałością po 
powolnych, naturalnych procesach niwelacji warpi 
przyszybowych, trwających tysiące lat. Krzemień 
wydobywany z szybów otwartych i płytszych od 
nich jam eksploatacyjnych pochodził w Jurze Oj-
cowskiej ze złóż w glinach zwietrzeliskowych, skła-
dających się z materiałów ilastych, porównywanych 
do terra rosa. Warpie przyszybowe składały się 
z wydobytych materiałów ilastych oraz konkrecji 
krzemienia, naturalnego druzgotu krzemiennego 
oraz artefaktów krzemiennych. W Jurze Ojcowskiej 
brak w nich było znaczącego udziału skały macie-
rzystej, występującej tu niekiedy w postaci żwiru 
wapiennego. Materiał ilasty wypłukiwany przez 
tysiąclecia powodował powstanie zwartych kon-
centracji krzemienia, manifestujących się w trakcie 
eksploracji archeologicznej w formie krzemienisk. 

Krzemieniska powstałe w skutek działania zja-
wisk wyrównujących obszar kopalni należą do du-
żych, osiągających nawet powierzchnię kilkudzie-
sięciu metrów kwadratowych, a największe – od-
słonięte w Sąspowie – miały ponad 100 m2 (Ryc. 4: 
krzemieniska nr 3 i 4). Eksploatacja warstwy o gru-
bości 10 cm dostarczała 1 m2 często kilku tysięcy 
okazów krzemiennych, w przewadze przemysło-
wych bądź naturalnych, w zależności od charakteru 
krzemieniska lub danej jego części, pomijając łuski. 

Należy podkreślić, iż krzemieniska mogą, 
ale nie muszą stanowić jakiegoś konkretnego 
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rodzaju obiektów prehistorycznych. Są kategorią 
źródłoznawczą, charakteryzującą sposób występo-
wania materiału krzemiennego, a nie prahistorycz-
ną, mówiącą o miejscu w kulturze społeczności pra-
dziejowych. Mimo wtórnego przekształcenia przez 
czynniki naturalne geneza ich związana jest zawsze 
z działalnością człowieka. Tym różnią się od odsło-
nięć krzemieńców, pozornie identycznych z krze-
mieniskami (por. Lech 1980, s. 178–181). Krzemień-
cami określamy zwarte koncentracje naturalnych 
okazów krzemiennych w glinie zwietrzeliskowej, 
częste w najwyżej położonej części Jury Ojcowskiej. 
W wykopie archeologicznym lub szurfi e geologicz-
nym nie różnią się one wizualnie od krzemienisk; 
inna jest ich struktura. 

W przypadku krzemienisk, poza pewnym, niekie-
dy dominującym udziałem okazów przemysłowych 

ich charakterystyczną cechą jest powszechne wy-
stępowanie w niezgodności stratygrafi cznej w sto-
sunku do źródła pochodzenia krzemienia (złoża),
np. w lessie, gdy odsłonięcia krzemieńców związa-
ne są z iłami i ilastymi glinami krasowymi, czy też 
innymi zwietrzeliskami wapieni.

Skupienia to wyróżniający się planigrafi cznie, 
lecz występujące pojedynczo okazy krzemienne 
(Ryc. 4 - b). W zasadzie skupienia odpowiadają za-
kresem temu, co rozumie się pod nazwą "krzemie-
nic" (Ryc. 4: skupienia 1, 3, 10, 14). Wprowadzone 
zróżnicowanie zostało narzucone przez praktykę 
w czasie badań kopalni sąspowskiej w 1970 roku 
i w odniesieniu do badanych stanowisk kopalnia-
nych w Jurze Ojcowskiej jest użyteczne. Obecność 
krzemienisk stwierdzono następnie w Bęble, a ty-
powego skupienia czy też krzemienicy w trakcie 

Ryc. 1. Wierzbica „Zele”, pow. Radom. Kopalnia krzemienia. Występowanie artefaktów na powierzchni stanowiska 
jesienią 1979 r.: a – wytwory krzemienne, wydzielone (podjęte ze stanowiska i poddane później analizie, 
część z nich została narysowana i opublikowana: Lech 1983; Młynarczyk 1984); b – konkrecje i ich frag-
menty ze śladami obróbki, formy przedrdzeniowe i formy zaczątkowe narzędzi rdzeniowych; c – wióry i ich 
fragmenty; d – odłupki i odpadki przemysłowe; e – konkrecje krzemienia bez śladów obróbki i ich duże 
fragmenty; f – płyty wapienne. Wg H. Lech & J. Lecha 
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Ryc. 2. Wierzbica „Zele”, pow. Radom. Kopalnia krzemienia. Plan zasięgu stanowiska (a) z lokalizacją wykopów 
archeologicznych z lat 1980-1983 (b) oraz zróżnicowaniem materiału powierzchniowego (c): 1 – rejon częst-
szego występowania form przedrdzeniowych i rdzeni oraz wiórów i ich fragmentów; 2 – rejon częstszego 
występowania form zaczątkowych, obustronnych narzędzi rdzeniowych (głównie ostrzy siekier); 3 – rejon 
występowania artefaktów mezolitycznych nie związane z eksploatacją krzemienia (pozostałość obozowi-
ska na rozoranej wydmie); 4 – rejon częstszego występowania dużych łuszczni; d – oznaczenia wykopów 
archeologicznych (wg H. Lech i J. Lecha)

Ryc. 3. Polany, pow. Radom, stanowisko 2. Kopalnia krzemienia. Fragment wykopów I/1971 i I/1972: a – formy
zaczątkowe obustronnych narzędzi rdzeniowych; b – konkrecje krzemienia z zaczątkową obróbką; c – kon-
krecje naturalne i ich duże fragmenty; d – otoczaki narzutowe ze skał pochodzenia północnego; e – frag-
menty płyt wapiennych; f – odłupki i łuski (także z siania; wg M. Chmielewskiej i  J. Lecha) 
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badań punktu eksploatacji surowca w Czajowicach, 
pow. Kraków, stan. I – na granicy Ojcowskiego 
Parku Narodowego. W przypadku krzemieniska
w Bęble i skupienia (krzemienicy) w Czajowicach 
mamy do czynienia z pracowniami krzemieniar-
skimi wyraźnie różniącymi się między sobą inten-
sywnością nagromadzenia artefaktów krzemien-
nych. Z materiałami pracownianym w Czajowicach 
współwystępują nikłe pozostałości obozowiskowe, 
natomiast w Bęble materiały krzemienne ze zniwe-
lowanej hałdy powstałej przy wydobyciu surowca.

Wydaje się, że "krzemieniska" i "skupienia" są 
użytecznymi kategoriami źródłoznawczymi, cha-
rakteryzującymi sposób występowania okazów 
krzemiennych na obszarze prehistorycznych sta-
nowisk górniczych. Koncentracje materiałów 
krzemiennych w formie krzemienisk stwierdzono 
w 2005 r. W Spiennes, a rozległe koncentracje ar-
tefaktów w formie krzemienic – pracowni krze-
mieniarskich znane są z Grimes Graves. W Grimes 
Graves największa z wyeksplorowanych krzemie-
nic (chipping fl oor 1972–1974) miała powierzch-
nię ponad 70 m2. Składało się na nią ponad 250 tys.
wytworów krzemiennych o wadze ponad 1 tony, 
w tym około połowę stanowiły łuski o wielkości 
od ok. 5 do 10 mm, uzyskane głównie w wyni-
ku siania. W najgrubszym miejscu nawarstwienie 
artefaktów krzemiennych zawierało ponad 8 tys. 
okazów (łacznie z łuskami) z 1 m2. Szlamowanie 
materiału warstwy krzemieniskowej z stanowiska
Camp-à-Cayaux w Spiennes ujawniło po raz pierw-
szy bardzo liczne frakcje drobnych łusek o średnicy 
2 mm, piasku (średnica 1 mm) i pyłu krzemienne-
go (średnica 0,5 mm). Są one charakterystyczne dla 
pracowni krzemieniarskich eksplorowanych in situ 
lub niemal in situ (Lech, Longworth 2000, s. 40–59; 
Collet, Hauzeur, Lech 2008, s. 62–65; Longworth, 
Varndell, Lech 2012, s. 86–91). 

Rozpoznanie natury poszczególnych krzemie-
nisk i skupień w toku analizy morfologicznej pocho-
dzących z nich materiałów krzemiennych pozwala 
zaliczyć je do jednej z kategorii w typologii funk-
cjonalnej obiektów nakopalnianych lub przykopal-
nianych. Istotną rolę w takich badaniach odgrywa 
analiza porównawcza struktur badanych zespołów 
oraz inwentarzy, a w poznaniu techniki obróbki 
krzemienia metoda składanek (Schild 1980; Lech 
1981, s. 100–147; Fiedorczuk 2006; Lech, Longworth 
2006; Longworth, Varndell, Lech 2012, s. 90–118). 
Wbrew wątpliwościom wyrażanym w dyskusji 
w trakcie VII Warsztatów Krzemieniarskich SKAM 
w Poznaniu, w 2010 r., w badaniach artefaktów ze 
stanowisk kopalnianych użyteczne okazuje się rów-
nież stosowanie analizy traseologicznej (Małecka-

-Kukawka, Werra 2011). 

Ryc. 4. Sąspów, pow. Kraków, stanowisko 1. Kopalnia 
krzemienia. Wykop I/1970: a – krzemieniska; 
b – skupienia (krzemienice); c – stwierdzo-
ne zarysy szybów; d – rekonstruowane zarysy 
szybów; e – pracownie krzemieniarskie, nako-
palniane; f – rekonstruowane granice pracow-
ni krzemieniarskich; g – warpie przyszybowe;
h – rekonstruowane granice warpi; i – lokali-
zacja profi lu szybu nr 1 i fragmentu szybu nr 2
(wg J. Lecha ze zmianami)
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Analizy przestrzenne dyspersji reliktów osadni-
czych na stanowiskach archeologicznych zmierzają 
do rekonstrukcji sposobów zagospodarowania prze-
strzeni przez społeczności pradziejowe. W przypad-
ku mezolitu podstawowym i często jedynym przed-
miotem analizy są zabytki ruchome, najczęściej 
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pozbawione bardziej czytelnego kontekstu straty-
grafi cznego. W tej sytuacji konieczne jest uwzględ-
nienie faktu, że odkryty w trakcie badań arche-
ologicznych, układ zabytków uformowany został 
przez szereg czynników (zarówno antropogonnych 
jak i naturalnych) i nie zawsze bezpośrednio od-
zwierciedla czynności mających miejsce podczas 
zasiedlenia stanowiska we wczesnym holocenie.

Prezentowany referat jest próbą pokazania moż-
liwości rozpoznania tych czynników, jakie daje 
wzbogacenie powszechnie stosowanych metod 
analizy przestrzennej o wybrane metody statystycz-
ne i geostatystyczne. Wszystkie analizy geostaty-
styczne wykonane zostały przy użyciu darmowego 
programu „SAGA-GIS” („System for Automated 
Geoscientifi c Analyses”). Ważną zaletą tego opro-
gramowania jest kompatybilność z powszechnie 
stosowanymi formatami plików stosowanymi przy 
digitalizacji dokumentacji archeologicznej. Warto 
też zauważyć, że geostatystyka, w badaniach arche-
ologicznych, może zostać wykorzystana w znacz-
nie większym stopniu niż jest to zaprezentowane 
w tej pracy.

Zagadnienie zilustrowane zostanie poprzez 
próbę identyfi kacji zaburzeń postdepozycyjnych 
w wybranych częściach stanowisk Dęby 29 oraz Ja-
strzębiec 4. Stanowiska te różnią się metodami eks-
ploracji oraz sporządzenia dokumentacji: w pierw-
szym przypadku wszystkie zabytki namierzane były 
trójwymiarowo, dzięki czemu powstaje planigrafi a 
prezentująca dokładne położenie każdego z zabyt-
ków, w drugim zabytki pochodzą wyłącznie z prze-
siewania urobku w ramach metrów kwadratowych, 
przez co możliwe jest jedynie przedstawienie planu 
opartego na podliczeniu ilości zabytków zarejestro-
wanych na poszczególnych metrach. Obie metody 
łączy sposób eksploracji i dokumentacji zastosowa-
ny na kolejnym stanowisku -Perlinko 1. 

Współwystępowanie obu metod pozwala m.in. 
na określenie jaką część ogółu stanowią zabytki 
dokładnie namierzone w trakcie eksploracji oraz 
na ile reprezentatywna jest planigrafi a „w punkt”, 
przedstawiająca rozmieszczenie tych zabytków. 
Dodatkowo, mając na uwadze, że pierwsze wnioski 
płyną z obserwacji rozprzestrzenia materiału, moż-
liwe jest porównanie wymienionych wcześniej spo-
sobów wizualizacji sytuacji planigrafi cznej. Uzna-
no, że przydatnym narzędziem jest tu analiza za-
gęszczenia zabytków, która pozwala na utworzenie 
planu prezentującego ich rozprzestrzenienie przy 
użyciu gradientu kolorów połączonego z izoliniami 
ograniczającymi poszczególne przedziały frekwen-
cji zabytków. 

W zależności od stosowanej metody dokumen-
tacji terenowej, stworzenie takiego planu możliwe 
jest przy użyciu jądrowego estymatora gęstości 
(kernel denity estimation) lub krigingu zwyczajnego 

(ordinary kriging). Pierwszy z wymienionych spo-
sobów może być zastosowany jeśli znane jest do-
kładne położenie badanych zabytków, drugi służy 
do estymacji rozkładu przestrzennego określonego 
zjawiska, dlatego też może zostać użyty jeśli znana 
jest ilość zabytków na danej jednostce powierzchni 
(np. metrze kwadratowym/ćwiartce metra). 

W przypadku stanowiska Dęby 29 metoda kri-
gingu zwyczajnego posłużyła do stworzenia pla-
nu prezentującego zmiany w miąższości warstwy 
eolicznych piasków przykrywających zabytki me-
zolityczne oraz do trójwymiarowej rekonstrukcji 
powierzchni, na której zalegały zabytki o genezie 
powiązanej z neolitem. Dodatkowo przeprowadzo-
na została analiza zagęszczenia reliktów osadnic-
twa mezolitycznego (zabytki krzemienne i kości) 
oraz odległości wertykalnej i horyzontalnej między 
zabytkami znajdującymi się w składankach. Po-
zwoliło to uzyskać obserwację, że znajdujące się 
blisko siebie dwie koncentracje wytworów mezo-
litycznych prezentują różny stan zachowania. Taką 
sytuację wiązać należy przede wszystkim z wpły-
wem młodszego osadnictwa na pierwotny układ za-
bytków w tej części stanowiska, gdzie nie został on 
zabezpieczony przez wspomnianą warstwę piasku. 
W mniejszym stopniu należy tu brać pod uwagę 
również udział czynników naturalnych. 

Na stanowisku Jastrzębiec 4 sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana. Zabytki o różnej genezie 
chronologicznej wystąpiły mocno przemieszane 
oraz rozproszone na dużej powierzchni. Na potrze-
by referatu ograniczono się do bardziej szczegóło-
wego omówienia tylko jednej z kilku występują-
cych koncentracji. 

W tym przypadku zastosowano następujące 
analizy: zagęszczenia, rozmieszczenia pod wzglę-
dem wielkości, rozkładu przestrzennego zabytków 
przepalonych oraz metodę składanek. Przy każdej 
z nich uwzględniono rozmieszczenie zabytków 
w poziomie i pionie oraz uwarunkowania środo-
wiskowe panujące na stanowisku. Takie podejście 
pozwala na stwierdzenie, że badane rozprzestrze-
nienie zabytków jest efektem: a) skumulowanego 
w czasie działania czynników powodujących sto-
sunkowo niewielkie przemieszczenie zabytków; 
b) przemieszczenia przynajmniej części zabytków 
do prawdopodobnie naturalnego obniżenia terenu. 
W drugim przypadku możliwe jest określenie skali 
i wskazanie kierunku przesunięcia, a także podjecie 
próby wytłumaczenia przyczyny tego zjawiska.

Na zakończenie należy dodać, że prezentowa-
na praca skupia się przede wszystkim na przedsta-
wieniu praktycznego zastosowania metod pozwa-
lających na wieloaspektowe podejście do badania 
dyspersji zabytków krzemiennych. Wszystkie 
wnioski odnoszą się do oceny stanu zachowania 
badanych stanowisk, która jest zaledwie jednym 
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska Mszano 14

Ryc. 2. Przekrój przez wydmę i poziom calca w po-
szczególnych próbach I - IV

Ryc. 3. Rozmieszczenie obszarów badawczych

z etapów pracy dążącej do rozpoznania kwestii wy-
korzystania przestrzeni przez mezolitycznych łow-
ców-zbieraczy. W referacie świadomie pominięte 
zostały niektóre istotne aspekty mające wpływ na 
zrozumienie pełnego kontekstu zalegania zabytków. 
W tej sytuacji przedstawione interpretacje nale-
ży traktować jako wstępne i mogące ulec zmianie 
w toku dalszych badań analitycznych.

Problem zachowania stratygrafi i 
archeologicznej na wydmowych stanowiskach 
piaskowych na przykładzie analizy materiałów 
krzemiennych pochodzących ze stanowiska 
Mszano 14
Filip Marciniak

Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Hoff manowej 8, 35-016 Rzeszów
fi lmarciniak@gmail.com

Stanowisko Mszano 14 zostało odkryte w 1986 
roku. Badania w latach 1987–1995 przeprowadził 
z ramienia Muzeum w Brodnicy Marian Marci-
niak. W trakcie badań na stanowisku odkryto m. in.:
5 pochówków ludzkich, obiekt mieszkalny, kulto-
wy krąg ognisk nakrytych brukami kamiennymi 
oraz kultowy pochówek ciałopalny dwóch dzików. 
Wszystkie te obiekty datowane są na okres borealny 
(starszy mezolit). Oprócz wymienionych obiektów, 
badania przyniosły inwentarz liczący ok. 500 tys.
wytworów krzemiennych, prawie 22 tys. fragmen-
tów ceramiki wiązanej z kulturami paraneolitu, 
neolitu i wczesnej epoki brązu oraz ponad 20 tys. 
fragmentów kości pokonsumpcyjnych. Wyjątkowy 
charakter stanowiska dopełnia specyfi czna budowa 
wydmy, z doskonale zachowaną stratygrafi ą geolo-
giczną od schyłku ostatniego zlodowacenia po czasy 
nowożytne.

Z uwagi na wielokulturowy charakter (od star-
szego mezolitu aż po wczesną epokę brązu), skom-
plikowaną sytuację stratygrafi czną oraz ogromną 
ilość odkrytych materiałów, stanowisko to nie do-
czekało się dotąd całościowego opracowania.

Niniejszy referat ma na celu przedstawienie wy-
ników analizy przestrzennej, statystycznej i typolo-
giczno - chronologicznej materiałów krzemiennych 
z wybranych 40 m2 stanowiska Mszano 14, pocho-
dzących z czterech wykopów, o wymiarach 5×5m. 
W obrębie każdego z tych wykopów wytyczony zo-
stał obszar badawczy o powierzchni 10 m2. Wykopy 
wybrano tak, aby pokrywały teren stanowiska i wy-
dmy od podstawy stoku, do kulminacji oraz, by ich 
dłuższa oś przebiegała w poprzek stoku. Zabieg ten 
miał na celu maksymalne dostosowanie powierzch-
ni wykopu do przebiegu warstw geologicznych. 
Głównym celem badań było znalezienie odpowiedzi 
na postawione problemy badawcze:

a) Czy stwierdzona na stanowisku stratygra-
fi a geomorfologiczna znajduje odzwierciedlenie 
w chronologii typologicznej materiałów krzemien-
nych.

b) Jakie kultury i okresy chronologiczne jeste-
śmy w stanie wydzielić na podstawie analizy typo-
logiczno - porównawczej wytworów krzemiennych. 

c) Czy na podstawie analizy metodą podziału na 
cztery grupy morfologiczne, oddającą kolejne etapy 
obróbki krzemienia, można zaobserwować różnice 
statystyczno-funkcjonalne pomiędzy wybranymi 
losowo jednostkami przestrzennymi stanowiska.

d) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na 
zagadnienie c – jak interpretować zaobserwowane
różnice.
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Wnioski uzyskane dzięki przeprowadzonej ana-
lizie odnoszą się tylko do kilku wytypowanych 
obszarów próbnych, i nie oddają pełnej charaktery-
styki kulturowo- chronologiczno - osadniczej stano-
wiska. Jednak dzięki nim można postawić tezę, iż 
stratygrafi a geomorfologiczna i kulturowo – chro-
nologiczna zachowała się na omawianym stanowi-
sku w obrębie kulminacji wydmy. Natomiast na 
stoku i u podstawy wydmy została ona zakłócona 
przez procesy stokowe.

Grydehøj, Høghs Høj, Torup Høje. 
Homogeniczne zespoły krzemienne stref 
rytualnych późnej epoki brązu południowej 
Skandynawii 
Mirosław Masojć 

Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
mirekmasojc@poczta.onet.pl

Zaprezentowane zostaną tytułowe zespoły krze-
mienne oraz specyfi ka ich występowania w obrębie 
stref kultowych położonych u stóp kurhanów zlo-
kalizowanych na terenie południowej Skandynawii. 
Zjawisko to dotyczy szczególnie północnej Jutlandii, 
gdzie od okresu neolitu po koniec wczesnego okre-
su epoki brązu powstały tysiące kurhanów – czy-
telnych w krajobrazie regionu do dnia dzisiejsze-
go. W późnej epoce brązu powstawały tam domy 
kultowe i inne obiekty kultowe o zróżnicowanych 
konstrukcjach. Wbudowywane były w nasypy 
kurhanów bądź położone na ich obrzeżach. Wiele 
z nich poddanych było systematycznym badaniom 
wykopaliskowym. W niemal każdym z badanych 
obiektów kultowych z terenu Jutlandii zabytki krze-
mienne są obecne i stanowią dominującą kategorię 
źródeł. Różnią się one od zespołów krzemiennych 
znanych z osad późnej epoki brązu Skandynawii. 
W prezentacji szczególny nacisk położony zostanie 
na analizę przestrzennej dystrybucji zespołów krze-
miennych stref rytualnych a także na wyniki inter-
dyscyplinarnych badań kontekstu ich występowania.

Middle Palaeolithic Spatial Structures in the 
Kůlna Cave – Results and Implications
Petr Neruda

Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos,
Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic
pneruda@mzm.cz

One of the most important problems of the Mid-
dle Palaeolithic research is the behaviour of Nean-
derthals within the space of their camps. Such ap-
proach enables us to reconstruct dynamic aspects 
of their life as well as processes that formed both 
geological and archaeological layers. For valuable 

analysis of a spatial division of sites and distribu-
tion of artefacts we need well documented stratifi ed 
localities with georeferenced data. New excavations 
usually fulfi l the methodological rules that require 
the measurement of artefact position in three coor-
dinates with related qualitative data. Unfortunately 
many of very important sites were excavated before 
the global application of geographic information 
systems and the real position of items was noted 
with lower precision (square meters for example). In 
such cases the reconstruction of spatial distribution 
of fi nds is more complicated and it is necessary to 
fi nd particular methods of the analyses from site to 
site (Neruda 2011).

The unique site of Central Europe, where we 
can study the Neanderthal behaviour within the or-
ganisation of the living fl oor, is the Kůlna Cave in 
Moravian Karst (Fig. 1) with preserved stratigraphic 
sequence MIS 6 to MIS 3 (Valoch 1988). For spatial-
ly oriented analyses it is also important that stone ar-
tefacts have been preserved, as well as the remains 
of fauna and items made from hard animal tissues. 
It is therefore possible to monitor the correlation 
between various groups of fi nds, which verifi es our 
fi ndings to a certain extent. However, even if all the 
conditions are favourable, there is a problem in the 
system used to document the individual items. The 
research system involved the gradual opening-up of 
small areas, which allowed for good vertical corre-
lation according to the profi le so far uncovered. This 
method, however, limited the chance of determining 
spatial structures. Moreover, fi nds from less abun-
dant squares being merged together; as there was no 
unifi ed system (Neruda et al. 2011).

Therefore it was necessary to fi nd a way of trans-
ferring the original spatial fi nd records into the abso-
lute coordinates system (georeferencing). The origi-
nal graticule based on the Cartesian coordinates sys-
tem was used to georeference the fi nds. The transfer 
algorithm is based on a system which determines 
the number of items in the relevant group of fi nds 
(cores, chipped fragments, soft retouchers, bones 
with anthropic impacts, etc.) in a particular square 
or in a group of merged squares.

The centre of the square (squares) was used for 
the visualisation of individual points with specifi c 
number of fi nds. Such georeferencing enables to 
display categorised point fi elds or count density ras-
ters for individual groups of fi nds that were com-
pared each other. All analyses were made using the 
ArcGis programme that serves also for visualisation 
of results. 

We reconstructed the spatial distribution of arte-
facts in four middle Palaeolithic layers 11, 7c, 7a and 
6a. It is evident the division of the space differed in 
the time. The most complex structure we detected 
within the layer 7a (Fig. 2) where several particular 
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Fig. 1. The Kůlna Cave. Location of the Kůlna Cave (a, b); southern entrance (c); stratigraphic schematic (d) of the 
Middle Palaeolithic sequence (modifi ed after Valoch, 1988b) and ground plan of the cave (e) with indications 
of sectors (prepared by P. Neruda)

zones have been defi ned on the base of their func-
tion (Neruda et al. 2011).

The last but not least the reconstruction of the 
spatial distribution of fi nds is important for under-
standing of both depositional and post-depositional 
processes in the Kůlna Cave. It looks the presumed 
horizontal shifting of artefacts did not affect the hori-
zontal distribution too much. The most complicated 

situation within layers 7a and 6a was detected in the 
Southern entrance of the cave. We noted the mix of 
fi nds from different chronological horizons in the 
same sediment and it affects the complexity of spa-
tial structures. Results are proven by 14C data that 
were obtained for layers 7c, 7a and 6a (Neruda et al. 
in press).
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The spatial organisation of lithic artefacts on 
the Epigravettian site Brno-Štýřice.
Zdeňka Nerudová

Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos,
Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic
znerudova@mzm.cz

Brno-Štýřice III open-air site, also known as 
Vídeňská or Koněvova St is located in the south–
western part of Brno, approximately 300 m south 
of the current bank of the Svratka River (S-JTSK: 
1161873.78, 599243.33 towards the centre of the lo-
cality; Fig. 1). Here at the elevation of 210 m ASL 
(10 m above the river) is a step in the terrain which 
on the west side rises up into a low but steep cliff of 
Lower Devonian conglomerates referred to as Čer-
vený kopec Hill with maximum height of 311.42 m 
ASL. Archaeological fi nds of Palaeolithic artefacts 
were found in the lower part of the Upper Vistulian 
loess cover, which formed here an about 25 cm thick 
layer of orange-brown silty sediment.

The fi rst fi nds of chipped stone industry were 
published by K. Valoch (1975) and the next exten-
sive rescue excavations made in 2009, 2011 and af-
terwards yielded further fi nds (Nerudová et al. 2012). 

The area under investigation was relatively ex-
tensive, its maximum width was as much as 90 m, 
maximum length as much as 135 m (Fig. 1). Within 
this area it was possible to distinguish an isolated 
concentration of fi nds in situ in squares 94/M-N, 
preliminarily referred to as the Štýřice IIIa (Mag-
dalenian) site (Nerudová et al. 2012), and the main 
Štýřice III (Eppigravettian) site with fi nds accumu-
lated particularly in squares 7-9/R-O (Fig. 1). The 
second excavated area was been divided into three 
main parts according to accumulation of archeolog-
ical fi nds. The stone artefacts, representing mainly 
preparation fl akes and blades with a unidirection-
al cores and by dominating of differs burins, were 
made from a wide spectrum of materials: erratic 
silicities, Olomučany-type chert, radiolarite, spon-
golite and Krumlovský Forest-type chert. The range 
of raw materials used within the site is quite varied 
and indicates contacts all over Moravia. The high-
est representation is shown by erratic fl int (56.5%) 
which has been brought to the site from secondary 
sources in Northern Moravia from a distance of at 
least 140 km; to that area it was dragged by a con-
tinental glacier (Přichystal 2009). Thereafter follow 
the Olomučany-type cherts (23.5%), whose prima-
ry source is situated in central part of the Moravian 
Karst near an eponymous village about 17 km away 
from Brno. These cherts did not became widely 
used until the end of Upper Palaeolithic, when they 
are known from many Magdalenian and Epimagda-
lenian cave sites of the Moravian Karst (Přichystal 
2009). Other important raw material was Spongolite 

This work was supported by the grant of the Czech 
Science Foundation (P405/11/0406) – "Chronostrati-
graphic revision of the unique Palaeolithic site – the 
Kůlna Cave".
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Fig. 2. Kůlna Cave. Spatial distribution of fi nds in the 
layer 7a (prepared by P. Neruda)
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Fig. 1. The position of the site: 1 – Štýřice III, 2 – Štýřice IIIa and surrounding sites, 3 – Kamenná St., 4 - Vídeňská 
St. Hospital, 5 - Polní St., 6 – Vídeňská St., House No. 25.  Done by P. Neruda.
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Fig. 2. Main excavated areas 2009 &2012. GIS reconstruction P. Neruda.
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Fig. 3. The detail of spatial distribution of fi nds in Štýřice III (GIS reconstruction by P. Neruda)

Fig. 4. The refi tted core.

(Cretaceous chert – 10.7%), primarily occurring in 
the northern outcrops of the Letovice town (about 
40 km north of Brno). However, Spongolites were 
secondarily transported to the south by the Svita-
va River, so that they may be found in Pleistocene 
sandy gravel terraces in Brno or even much more 
away, for example as far as below the Pavlov Hills 
(Přichystal 2009). The rest of raw materials re-
mained undetermined (0.72%) or their origin could 
not be exactly identifi ed (1.26%). Several artefacts 
exhibited burn marks (3%). The excavation in 2012 
also yielded radiolarites, fl int of unknown origin or 
fi ne-grained quartzites reminding macroscopically 
of porcellanites.

On the excavated area the stone industry is con-
centrated in same spots, where mainly blanks and 
fi ne fl akes have been captured, which may be linked 
with the reduction of cores and the manufacture 
of tools. The technology is based on reduction of 
carefully prepared unidirectional cores from which 
blades were extracted. Site yielded numerous frag-
ments of animal bone, mainly mammoth, often also 
burnt, and charcoals (Fig. 2). 

The analyses demonstrate the spatial distribution 
of lithic artefacts on one of the spots according raw 
material provenance and technological features. The 
life of artefacts is represented by refi ttings.

The GIS model illustrate the relation between the 
lithic artefacts and preserved animal bones.

This article was fi nancially supported by the 
Ministry of Culture of the Czech Republic by the 

institucial fi nancing of long-term conceptual de-
velopment of the research institution (the Moravian 
Museum, MK 000094862).
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Ryc. 1. Wybrane składanki zabytków krzemiennych ze stanowiska nr 2 w Górze Puławskiej

Skupienia zabytków krzemiennych 
z oryniackiego stanowiska w Górze Puławskiej
Adam Marek Nowak

Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Hoff manowej 8, 35-016 Rzeszów,
adam.nowak@lithics.eu

Paleolityczne stanowisko w Górze Puławskiej 
zostało odkryte pod koniec XIX w. podczas badań 
geologicznych N. Krisztafowicza (Krisztafowicz 
1896; Czarnowski 1911; Krukowski, Samsonowicz 
1922). Podczas następnych prac na terenie Góry Pu-
ławskiej prowadzonych przez prof. S Krukowskie-
go okryto kolejne (stanowisko nr 2) duże nagroma-
dzenie zabytków krzemiennych tworzących skupie-
nia wokół pozostałości czterech ognisk. Skupienia 
te miały posiadać dosyć regularny owalny kształt 
o średnicy sięgającej paru metrów oraz być od 
siebie oddalone o kilka metrów (Krukowski 1929; 
Krukowski 1939). Dalsze badania na tym stanowi-
sku prowadzono niedługo przed a także po drugiej 
wojnie światowej (Sawicki 1932; Pożryska, Poża-
ryski 1951; Sawicki 1954; Pożaryski 1956). Prace 
te wykazały między innymi, że w badanym profi lu 
nadal występują zabytki krzemienne w towarzy-
stwie węgli drzewnych. 

Autor wystąpienia przeprowadził analizę mate-
riału ze stanowiska w Górze Puławskiej nr 2 prze-
chowywanego w Państwowym Muzeum Archeolo-
gicznym w Warszawie. Zabytki z tego stanowiska 
posiadają numery inwentarzowe, które przypo-
rządkowują je do skupienia u.2.1, u.2.2 oraz u.2.4. 
Należy zwrócić uwagę na rozkład ilościowy zabyt-
ków w poszczególnych skupieniach. Zdecydowana 

większość bo aż 83% (1013 egz.) opracowanych za-
bytków została odkryta w skupieniu u.2.1. Do tego 
zbioru należą praktycznie wszystkie łuski i drob-
ne, nieokreślone fragmenty (325 egz). Ze skupie-
nia u.2.4 pozyskano 161 zabytków (13%) z czego 
prawie połowa to wiórki (75 egz.). Najuboższy był 
natomiast zbiór ze skupienia u.2.2, w skład którego 
wchodziło jedynie 14 zabytków. Dodatkowo 40 za-
bytków zostało odkrytych poza wydzielonymi sku-
pieniami. Wyliczenia te wydają sie nieco zmieniać 
obraz stanowiska, który przedstawił S. Krukowski 
(Krukowski 1929; Krukowski 1939). Prawdopo-
dobnie zabytki towarzyszyły czterem ogniskom, 
ale czynności krzemieniarskie skupiały się głównie 
wokół oznaczonego u.2.1. Jednocześnie należy za-
znaczyć, że część ognisk w momencie ich odkrycia 
została już w pewnym stopniu zniszczona. a także 
niektóre zabytki mogły zaginąć w trakcie ich prze-
chowywania i przenoszenia. Może to tłumaczyć 
dysproporcje w ilości zabytków odkrytych w po-
szczególnych skupieniach lub ich całkowity brak 
(np.: skupienie u.2.3)

Podczas pracy nad inwentarzem udało się zło-
żyć niewielki odsetek zabytków. Składanki tworzą 
odłupki z faz przygotowania bryły, wiórki z różnych 
etapów ich pozyskiwania, a także wiórki lub odłup-
ki z formami rdzeniokształtnymi. Większość z do-
pasowanych do siebie zabytków pochodzi z tego 
samego skupienia, tylko w jednym wypadku pasują 
do siebie zabytki ze skupienia u.2.1 i u.2.4. Szcze-
gólnie interesujące wydają się być trzy składanki 
opisane poniżej. Pierwsza z nich to niewielki zbiór 
wiórków (Ryc. 1a) z wstępnej eksploatacji formy 
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rdzeniokształtnej. Właśnie w tym wypadku zabytki 
pochodzą ze skupienia u.2.1 oraz u.2.4. Wiórki te 
zostały oddzielone od formy z dosyć wyciągniętą 
odłupnią/drapiskiem, która została przygotowana 
za pomocą zatępiska. Drugą składankę tworzą czte-
ry zabytki (Ryc. 1b), które obrazują kolejne etapy 
redukcji/naprawy formy rdzeniokształtnej. W tym 
wypadku przygotowano jedynie piętę za pomocą 
jednego odbicia biegnącego od późniejszej odłupni. 
Z tak przygotowanej bryłki surowca z naturalną wą-
ską odłupnią oddzielano łukowate, skręcone wiórki. 
Na korowym boku coraz krótsze negatywy stop-
niowo zwiększały miarę kąta piętowego. W celu 
odnowienia całego, trudnego w obróbce boku od-
dzielono bardzo masywny odłupek znoszący także 
prawie całą odłupnię. Po tym zabiegu odłupywano 
kolejne wiórki regulujące odłupnię/drapisko. Pod-
czas całego procesu rozmiar zabytku zredukowano 
praktycznie do połowy utrzymując kształt odłupni/
drapiska, kąt rdzeniowy oraz rozmiar i charakter 
pozyskiwanych wiórków. Równie interesujący jest 
wiórek, który składa się z zabytkiem rdzeniokształt-
nym (Ryc. 1c). Egzemplarz ten należy do dosyć licz-
nie występujących na tym stanowisku form ze śla-
dami zmiany orientacji. Są to zabytki w typie drapa-
czy łódkowatych, których redukcja po uszkodzeniu 
(często tyłu) przenosiła sie na wierzchołek lub bok 
wcześniejszego drapiska/odłupni, powierzchnię 
pęknięcia traktując jako naturalną piętę. Zabytkami 
tymi interesował się S. Krukowski, który zwrócił 
uwagę na to, że zabytki te nie są przykładem eksplo-
atacji dwupiętowej lecz efektem zmiany orientacji po 
uszkodzeniu wcześniej redukowanego niewielkie-
go rdzenia (Krukowski 1939). Prezentowana skła-
danka daje podstawy aby przypuszczać, że nawet 
znaczne uszkodzenie zabytku nie oznaczało zaprze-
stania eksploatacji pierwszej odłupni/drapiska i za-
bytki tego typu mogły być eksploatowane od dwóch
pięt naprzemiennie. 

Szczegółowa analiza zabytków z tego stanowi-
ska oraz prześledzenie łańcuchów operacyjnych 
może przyczynić się do poznania i zrozumienia 
uwarunkowań kulturowych, technologicznych oraz 
potrzeb, które kierowały ich wytwórcami.

Chciałbym serdecznie podziękować pani Elżbie-
cie Ciepielewskiej oraz panu Andrzejowi Jackowi 
Tomaszewskiemu z PMA w Warszawie za życzli-
wość i udzieloną pomoc w pracy nad analizowanym 
materiałem.
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Luta type trapezes: occurence and chronology
Adam Władysław Olszewski

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
adam.w.olszewski@gmail.com

In 1965 on Second Conference dedicated pro-
blems of Pleistocene and Early Holocene in Poland, 
Stefan K. Kozłowski noticed presence of high, spe-
cial trapezes on Wieliszew XI site. He claimed, that 
this type of microliths is typical for eastern part of 
Komornica (Duvensee) culture. Later H. Więckow-
ska in fi rst part of Prahistoria Ziem Polskich noticed 
this type of artifact on several sites in Poland and on 
many sites in Lithuania, Belarus and Ukraine. She 
named this forms as Luta type trapezes (after Luta 
site, comm. Włodawa on Polesie) and defi ned them 
as: high and often made from fl akes. Today this de-
fi nition should be extended for crudeness and irre-
gularity of shape and restricted only to specimens 
made of fl akes. 

This type of microlithic probably has it genesis 
in Eastern European Late Pleistocene/ early Holo-
cene cultures as Densa and Pisoczny Riw where this 
type of arrow point is very common. 

Currently there are known near 40 sites in Po-
land with high trapezes, probably Luta type. Occu-
rence of this microlithic arrowheads is concentrated 
mainly between Vistula and Bug rivers.
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Obiekt jako przestrzeń analityczna - z wyników 
analiz obiektów wczesnoneolitycznych ze 
stanowiska Trzciano 40, gm. Wabrzeźno
Justyna Orłowska1, Grzegorz Osipowicz2

Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
1orlowskajustyna@wp.pl, 2grezegor@poczta.onet.pl

Stanowisko Trzciano 40 znajduje się na wyso-
kości około 91–94 m n.p.m., w obrębie płaskiego 
wyniesienia terenu zlokalizowanego w południo-
wej części równiny zastoiskowej, której centrum 
jest obecnie zajęte przez Jeziora Płużnickie, Wiecz-
no Północne i Wieczno Południowe. Wyniesienie to 
leży po południowej stronie Jeziora Wieczno Połu-
dniowe, w widłach Strugi Toruńskiej oraz uchodzą-
cego do niej bocznego kanału, odwadniającego tor-
fowisko funkcjonujące na południowo-zachodnim 
brzegu jeziora. Wyniesienie ma charakter wyspy, 
wyodrębnionej w stosunku do otaczających obni-
żeń terenu. 

Badania przeprowadzone na terenie stanowi-
ska w sezonie 2012 objęły obszar o powierzchni 
210,85 m2. Doprowadziły one do pozyskania wielu 
typów artefaktów związanych przede wszystkim 
z okresem późnego mezolitu i wczesnego neolitu 
(kulturą ceramiki wstęgowej rytej i kulturą późnej 
ceramiki wstęgowej). Dzięki sprzyjającym warun-
kom glebowym i hydrologicznym na stanowisku 
zachowały się bezcenne, wczesnoholoceńskie źró-
dła z surowców organicznych. Obok wielu tysięcy 
kości zwierzęcych pozyskano m. in. liczący kilka-
naście okazów zbiór wczesnoneolitycznych narzę-
dzi kościanych i rogowych oraz ich półwytworów. 
Wyroby te nie mają analogii na Pojezierzu Chełmiń-
sko-Dobrzyńskim.

Większość z pozyskanych źródeł wczesnoneo-
litycznych pochodzi z obiektów wziemnych, bę-
dących pozostałościami po różnego typu jamach 
gospodarczych. Przeprowadzone analizy planigra-
fi czne obejmujące wytwory ceramiczne, kościane 
i krzemienne, w powiązaniu z rezultatami badań 
traseologicznych pozwoliły na wysunięcie hipotez 
względem funkcji tych miejsc oraz na poczynienie 
pewnych spostrzeżeń na temat sposobu wypełnia-
nia się obiektów. Kwestiom tym poświęcone będzie 
omawiane wystąpienie. 

Możliwości interpretacji organizacji 
przestrzennej obozowisk mezolitycznych 
w świetle wyników badań stanowiska 
Ludowice 6, gm. Wabrzeźno
Grzegorz Osipowicz

Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
grezegor@poczta.onet.pl

Stanowisko Ludowice 6 położone jest na Po-
jezierzu Chełmińskim, w obrębie zbocza pagórka 
o maksymalnej wysokości 100 m n.p.m. Forma ta 
stanowi jedną z kulminacji powierzchni sandru, 
który kontaktuje się z płaską wysoczyzną moreno-
wą w odległości około 600–800 m na południe i po-
łudniowy zachód od stanowiska. Stok pagórka na 
którym znajduje się stanowisko opada do obniżenia 
zajętego przez równinę biogeniczną, wykształconą 
w miejscu dawnej misy jeziornej (92 m n.p.m.). 

Badania archeologiczne stanowiska rozpoczę-
to w 2009 roku z ramienia Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pro-
wadzono do roku 2013. Łącznie objęto nimi obszar 
o powierzchni 756m2, w rezultacie czego odkryto
9 warstw sedymentacyjnych i 29 obiektów. W skład 
grupy zebranych źródeł ruchomych weszło: 13630 
wytworów krzemiennych, 733 wyrobów z innych 
surowców kamiennych, 240 kości oraz (w części 
torfowej) nieliczne źródła z drewna. Materiały 
te wystąpiły w ramach trzech skupisk. Pierwsze 
z nich (położone najbardziej na wschód i zbadane 
w niewielkim procencie) to pozostałości po osad-
nictwie schyłkowopaleolitycznym, pozostałe dwa 
są mezolityczne. W okresie tym stanowisko było 
wielokrotnie penetrowane, przede wszystkim przez 
ludność kultury komornickiej okresu atlantyckiego, 
a także (w mniejszym zakresie) przedstawicieli kul-
tury komornickiej oraz nieokreślonej kultury ma-
glemoskiej okresu preborealnego lub borealnego.

Analizie poddano źródła pochodzące ze skupi-
ska wczesnoholoceńskiego, położonego w zachod-
niej części stanowiska. Uwzględniono w niej bada-
nia traseologiczne, którymi objęto 2413 artefaktów 
krzemiennych (wszystkie wytwory z warstwy kul-
turowej i obiektów oraz wybrane okazy z warstwy 
ornej). Doprowadziły one do identyfi kacji 155 arte-
faktów z czytelnymi śladami użytkowania. Wytwo-
ry te były wykorzystywane do wielu typów czyn-
ności, m.in. prac w skórze, drewnie, kości i porożu. 
Zidentyfi kowano duży zbiór zbrojników broni mio-
tanej oraz (dominujący) narzędzi do obróbki roślin 
krzemionkowych, określanych w literaturze obco-
języcznej jako curved knives, a także pierwszy (?) 
na ziemiach polskich, mezolityczny krzesak do roz-
palania ognia tzw. strike-a-light. Analiza struktury 
funkcjonalnej tego zbioru pozwoliła na wypowiedź 
na temat czynności wykonywanych na terenie krze-
mienic i generalnie ich funkcji. Zaobserwowano 
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w tym względzie dość istotne różnice pomiędzy 
poszczególnymi zbiorami. Dodatkowo, dzięki za-
leganiu artefaktów pradziejowych w kontekstach 
in situ, było możliwe przeprowadzenie analiz pla-
nigrafi cznych, które dostarczyły interesujących da-
nych pozwalających na rekonstrukcje organizacji 
wewnętrznej obozowiska. Wyniki tych obserwacji 
zostaną przedstawione w trakcie wystąpienia.

Zagospodarowanie przestrzeni w młodszej 
epoce kamienia na stanowisku nr 20 w Redczu 
Krukowym (gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie) w świetle metody składanek 
Piotr Papiernik

Muzeum Archeologiczne i Etnografi czne w Łodzi
Plac Wolności 14, 91-415 Łódź
fba@lodz.home.pl

Badania archeologiczne na stanowisku 20 w Red-
czu Krukowym (gm. Brześć Kujawski, woj. ku-
jawsko-pomorskie) wykonano w latach 2006–2010. 
Pracami wykopaliskowymi objęto powierzchnię 
7469 m2. Eksploracje prowadzono z zastosowa-
niem metody warstw mechanicznych (o miąższo-
ści 10 cm), które odnoszono do wielowarstwowego 
układu profi lu geologicznego i glebowego stanowi-
ska. Wszelkie prace prowadzono ręcznie z zasto-
sowanniem przesiewania całości wydobywanego 
osadu, w tym również współczesnej warstwy ornej. 
Odkryte materiały „in situ” rejestrowano stosując 
planigrafi ę z numeracją artefaktów, natomiast za-
bytki uzyskane z przesiewania inwentaryzowano 
w ramach poszczególnych warstw w odcinkach lub 
w obiektach.

W czasie badań pozyskano różnego typu źró-
dła ze środkowej i młodszej epoki kamienia oraz 
z epoki brązu. Z mezolitem związanych jest ponad 
5 tys. wyrobów krzemiennych, wskazujących na 
wielokrotne zasiedlenie stanowiska przez społecz-
ności reprezentujące różne tradycje kulturowe. Wy-
różniono 12 skupień materiałów, których charak-
terystykę wzbogaca analiza ponad 250 składanek
krzemiennych

Szczególnie interesujące są bogate i zróżnico-
wane źródła najstarszej fazy KPL. Na obecnym eta-
pie badań zaliczono tu ponad 100 tys. fragmentów 
naczyń (w tym ponad 1600 fragmentów talerzy) 
i ok. 16 tys. wyrobów z krzemienia czekoladowego, 
typowego surowca dla wczesnych inwentarzy KPL 
z obszaru Kujaw. Wśród nich dokonano ponad 170 
składanek różnego typu przedmiotów krzemien-
nych, które wnoszą szereg istotnych danych do ana-
lizy zagospodarowania przestrzennego osady KPL 
i zakresu czynności wykonywanych na stanowisku.

Złożenia wyrobów krzemiennych okazały się 
istotne również dla charakterystyki osadnictwa kul-
tury amfor kulistych. Wykonano tu 6 blokowych 

składanek z krzemienia bałtyckiego i pomorskiego 
dobrze oddających cechy technologiczne i układ 
przestrzenny niewielkiej osady KAK.

Badania nad zasięgiem osadnictwa schyłku 
górnego paleolitu na stanowisku nr 1 
w Grudusku, pow. ciechanowski
Stanisław Petrykowski

Archeo-Discovers, Gołotczyzna
ul. A. Bąkowskiej 5/ 6, 06-430 Sońsk
archeo-discovers@wp.pl

W latach 2010–2012 w trakcie badań wykopa-
liskowych na grodzisku w Grudusku, pow. ciecha-
nowski, woj. mazowieckie, natrafi ono na dość licz-
ną grupę artefaktów paleolitycznych w postaci wy-
robów kamiennych (rdzeni dwupiętowych, wiórów, 
ostrzy tylcowych, mikrotylczaków, rylców, drapaczy 
i skrobaczy), kamienny tłuczek ze sladami gładze-
nia, płytki ochry oraz 2 ostrzy kościanych. W prze-
ważającej części narzędzia krzemienne wykonano 
z miejscowego krzemienia narzutowego, niektóre 
jednak wykonano z krzemienia czekoladowego.

Wieś Grudusk usytuowana jest na obszarze pła-
skiej wysoczyzny morenowej, zwanej Wysoczyzną 
Ciechanowską. Grodzisko zlokalizowane jest na 
pagórku kemowym zbudowanym z piasków i żwi-
rów. W części stropowej pagórka występują osady 
solifl ukcyjne powstałe w klimacie peryglacjalnym. 
W tych osadach, jak również w średniowiecznej 
warstwie redeponowanej antropogenicznie, natra-
fi ono w trakcie eksploracji na stosunkowo dużą 
ilość artefaktów krzemiennych (198 wyrobów krze-
miennych). Poza wyrobami krzemiennymi odkryto 
również 2 unikatowe ostrza kościane. Jest to ostrze 
z jednostronnie ściętą podstawą o czworokątnym 
przekroju, odpowiadające typologicznie podobnym 
znaleziskom charakterystycznym dla kultury mag-
daleńskiej. Ostrze wykonano z żebra zwierzęcego, 
a jego powierzchnia pokryta jest ornamentem drob-
nych regularnych nacięć. Drugie ostrze z jedno-
stronnie ściętą podstawą wykonano z poroża.

Artefaktom paleolitycznym towarzyszą nielicz-
ne znaleziska fragmentów kości zwierzęcych. 

W stropowej części pagórka występują warstwy 
antropogeniczne pochodzące z okresu wczesnego 
średniowiecza. Warstwy paleolityczne zostały przy-
najmniej częściowo zniszczone podczas budowy 
średniowiecznego grodu.

Znaleziska paleolityczne z Gruduska rozszerzają 
znacznie na północ znany zasięg osadnictwa oraz 
penetracji ludności kultury magdaleńskiej w czasie 
schyłku plejstocenu.

*
In 2010 – 2012, archaeological research in a hill-

fort in Grudusk, Ciechanów district, mazowieckie 
voivodship, uncovered a large number of Paleolithic 
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stone artifacts (bipolar corns, blades, backed points, 
micro-backed points, burins, scrapers and endscrap-
ers), one polished hammerstone, plaque of ochra 
and an 2 unique bone points.

The village of Grudusk is located on a moraine 
plateau called the Ciechanow Plateau. The hill-fort 
is situated on a kame hill built of sands and grav-
els. Solifl uctive sediments, accumulated in perigla-
cial climate, are inherent in the upper part of the 
hill. In those sediments, as in the medieval layer 
redeposited anthropogenously, researchers un-
covered relatively large amounts of fl int artifacts 
(198 specimens).

Besides the fl int artifacts, a 2 unique bone points 
was found, with a single-edged base and quadran-
gular cross-section, analogous to other fi ndings 
typical of magdalenian culture. The bone point is 
made of animal rib and its surface is ornamented 
with regular small incisions. Second one is made
of antler bone.

The Paleolithic artifacts were found among a few 
animal bone fragments.

The upper part of the hill also displayed antro-
pogenous layers dating back to Early Medieval 
period. The Paleolithic layers were at least partly 
damaged during erection of the Medieval hill-fort.

The Paleolithic fi nds from Grudusk signifi cant-
ly expand the known settlement range and area of 
penetration of the magdalenian culture of the fi nal 
Pleistocene.

Zagospodarowanie przestrzeni w środkowej 
epoce kamienia na stanowisku nr 20 w Redczu 
Krukowym (gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie) w świetle metody składanek
Dominik Kacper Płaza

Muzeum Archeologiczne i Etnografi czne w Łodzi
Plac Wolności 14, 91-415 Łódź
kacpros@hotmail.com

Badania archeologiczne na stanowisku 20 w Red-
czu Krukowym (gm. Brześć Kujawski, woj. ku-
jawsko-pomorskie) wykonano w latach 2006-2010. 
Pracami wykopaliskowymi objęto powierzchnię 
7469 m2. Eksploracje prowadzono z zastosowa-
niem metody warstw mechanicznych (o miąższo-
ści 10 cm), które odnoszono do wielowarstwowego 
układu profi lu geologicznego i glebowego stanowi-
ska. Wszelkie prace prowadzono ręcznie z zasto-
sowanniem przesiewania całości wydobywanego 
osadu, w tym również współczesnej warstwy ornej. 
Odkryte materiały „in situ” rejestrowano stosując 
planigrafi ę z numeracją artefaktów, natomiast za-
bytki uzyskane z przesiewania inwentaryzowano 
w ramach poszczególnych warstw w odcinkach lub 
w obiektach.

W czasie badań pozyskano różnego typu źródła 
ze środkowej i młodszej epoki kamienia oraz z epoki
brązu. Z mezolitem związanych jest ponad 5 tys. 
wyrobów krzemiennych, wskazujących na wielo-
krotne zasiedlenie stanowiska przez społeczności 
reprezentujące różne tradycje kulturowe. Wyróż-
niono 12 skupień materiałów, których charaktery-
stykę wzbogaca analiza ponad 250 składanek krze-
miennych

Szczególnie interesujące są bogate i zróżnico-
wane źródła najstarszej fazy KPL. Na obecnym eta-
pie badań zaliczono tu ponad 100 tys. fragmentów 
naczyń (w tym ponad 1600 fragmentów talerzy) 
i ok. 16 tys. wyrobów z krzemienia czekoladowego, 
typowego surowca dla wczesnych inwentarzy KPL 
z obszaru Kujaw. Wśród nich dokonano ponad 170 
składanek różnego typu przedmiotów krzemien-
nych, które wnoszą szereg istotnych danych do ana-
lizy zagospodarowania przestrzennego osady KPL 
i zakresu czynności wykonywanych na stanowisku.

Złożenia wyrobów krzemiennych okazały się 
istotne również dla charakterystyki osadnictwa kul-
tury amfor kulistych. Wykonano tu 6 blokowych 
składanek z krzemienia bałtyckiego i pomorskiego 
dobrze oddających cechy technologiczne i układ 
przestrzenny niewielkiej osady KAK.

Regiony osadnicze w późnej fazie górnego 
i początkach schyłkowego paleolitu na 
terenach Polski i Europy Środkowej w świetle 
dotychczasowych badań
Marta Połtowicz- Bobak1, Dariusz Bobak2

Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Hoff manowej 8, 35-016 Rzeszów
1marta.poltowicz@gmail.com, 2d.bobak@lithics.eu

LGM oraz czasy przypadające bezpośrednio po 
jego zakończeniu to jeden z najważniejszych okre-
sów rozwoju osadnictwa i kształtowania się mapy 
kulturowej Europy. Tereny wschodniej części Eu-
ropy Środkowej, w tym także Polski znajdują się 
nieco na uboczu głównych procesów, stanowiąc 
obszary peryferyjne, niemniej jednak można tu ob-
serwować zmiany osadnicze i kulturowe związane 
z przemianami środowiskowymi, wyraźniej wi-
doczne na terenach położonych dalej na zachód. 

Na początki LGM sensu lato przypadają zasad-
nicze zmiany w gęstości i strukturze osadnictwa. 
Obserwuje się stopniowy zanik osadnictwa gra-
weckiego, przesuwającego się ku południowemu 
wschodowi. Zanikają wielkie centra osadnicze po-
łudniowych Moraw oraz stanowiska śląskie, poja-
wiają się natomiast stanowiska graweckie w Ma-
łopolsce i na Słowacji. W miarę pogarszania się 
warunków środowiskowych w okresie LGM sensu 
stricto obserwuje się stopniowy zanik osadnictwa, 
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a przede wszystkim zmianę jego charakteru. Z tere-
nów Środkowej Europy znane są jedynie nieliczne, 
ubogie stanowiska, które są interpretowane bądź 
jako krótkotrwałe obozowiska łowieckie bądź jako 
miejsca ubicia zwierzyny bądź jako pracownie. Są 
to zawsze – czy to w Polsce czy to na Słowacji czy 
w Niemczech rozproszone ślady osadnictwa, świad-
czące o tym, że obszary te były w stale penetrowa-
ne przez grupy łowców ale nie stanowiły terenów 
zasiedlanych w sposób ciągły. W Polsce stanowi-
ska z okresu LGM występują wyłącznie w Mało-
polsce; można wśród nich wyróżnić dwie katego-
rie stanowisk: krótkotrwałe stanowiska łowieckie 
oraz pracownie; te ostatnie odgrywają, jak się wy-
daje, szczególnie znaczącą rolę. Niemal zupełnie 
opuszczone były wówczas tereny Moraw i Czech, 
z których znane są jedynie pojedyncze ślady pobytu 
ludności (Stranska Skala, Svobodne Dvory). Osad-
nictwo tego okresu jest na tyle ubogie i rozproszo-
ne, że trudno jest wyróżniać jakiekolwiek centra 
osadnicze.

Sytuacja zmienia się dopiero w początkach 
schyłkowego plejstocenu. Rekolonizowane wów-
czas obszary Polski, Moraw, Czech i Niemiec 
wchodzą w „zachodnioeuropejską strefę kulturową” 
reprezentowaną przez kompleks magdaleński. Lud-
ność magdaleńska przynosi ze sobą swoją kulturę, 
która rozprzestrzenia się na szerokich obszarach 
Środkowej Europy a jednocześnie pozostaje nad 
wyraz spójna i zachowuje przez cały okres trwania 
tradycje silnie nawiązujące do magdalenienu za-
chodnioeuropejskiego. Tereny Słowacji pozostają 
poza tym kręgiem kulturowym. 

Na terenach Środkowej Europy można wyróżnić 
kilka centrów osadniczych magdalenienu. Struk-
tura osadnictwa opiera się zasadniczo na istnieniu 
obozowisk typu podstawowego którym towarzyszą 
krótkotrwałe obozowiska łowieckie i pracownie. 
Jest to model znany z całego magdalenienu, jedno-
cześnie odmienny od modelu epigraweckiego. Na 
terenach Środkowej Europy jest on powtarzany 
na większości terenów choć obserwuje się także 
odstępstwa od tej reguły. Do najbardziej interesu-
jących należą tu wschodnie rubieże magdalenienu. 
Na uwagę zasługuje też osadnictwo na terenach 
krasowych i różna ranga poszczególnych obszarów: 
od wielkiego centrum na Krasie Morawskim do po-
zbawionego dużych obozowisk skupienia na Jurze 
Krakowskiej. Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że występowanie i dostępność jaskiń nie była róż-
noznaczna z ich zasiedlaniem przez ludność mag-
daleńską.

Osadnictwo magdaleńskie rozciąga się szerokim 
pasem biegnącym z zachodu na wschód, obejmują-
cym tereny wyżynne; pojedyncze stanowiska pol-
skie obejmują pogranicze wyżyn i trenów niżowych 
ale nigdy nie wkraczają na Niż Północnoeuropejski. 

Północne granice zasięgu stanowisk magdaleńskich 
są dość stabilne – najdalej wysunięte na północ sta-
nowisko w Klementowicach Kolonii leży na sze-
rokości geografi cznej zbliżonej do występowania 
stanowisk w środkowych Niemczech. Ważną rolę 
w rozprzestrzenianiu osadnictwa spełniały rzeki. 
Obserwuje się jednak różnice w randze poszczegól-
nych dużych rzek: ważną rolę pełni Soława i Orla 
oraz Wisła i San (traktowane razem), a także jak się 
wydaje Łaba, ale tylko w jej górnym biegu, popo-
łudniowej stronie Sudetów. Mniejsze znacznie ma 
Odra i Łaba po przekroczeniu gór. Ważnymi szlaka-
mi były też mniejsze cieki. 

Na terenach Środkowej Europy wyróżnić można 
kilka centrów osadniczych. Najważniejsze z nich 
koncentrują się na Krasach – Morawskim i Czeskim, 
w Małopolsce i na Śląsku, w dolinie rzeki Ochrzy 
w Czechach oraz w Turyngii i Saksonii. Znacznie 
bardziej skomplikowana jest sytuacja w Polce po-
łudniowo-wschodniej i Karpatach. Centra te są po-
wiązane ze sobą siecią relacji widocznych zarówno 
na podstawie dystrybucji surowców jak i zróżnico-
wania kultury materialnej. 

Struktura osadnictwa jest zasadniczo inna niż 
miało to miejsce w LGM. Osadnictwo magdaleń-
skie charakteryzuje obecność dużych stanowisk 
typu obozowisk podstawowych oraz towarzyszą-
cych im mniejszych stanowisk o zróżnicowanych 
funkcjach, powiązanych z działalnością gospodar-
czą (polowania, pozyskiwanie surowców...). Struk-
tura ta, typowa dla magdalenienu, jest jednak dość 
złożona w poszczególnych centrach tak, że niekie-
dy trudno jest określić jakie obszary stanowią jedno 
terytorium eksploatowane przez określoną społecz-
ność. Dotyczy to przede wszystkim terenów Polski. 

Znane dziś wschodnie granice zasięgu magdale-
nienu opierają się na linii Wisły i Sanu oraz Białych 
Karpat. Tereny Ukrainy i Słowacji pozostają w in-
nym, epigraweckim kręgu kulturowym. Wydaje się, 
że granice te mogły wynikać nie tyle z niemożności 
przekroczenia barier naturalnych ale innych wzglę-
dów – być może kulturowych. 

Zagospodarowanie artefaktów krzemiennych 
przez społeczności magdaleńskie. Dwa 
przykłady z Wyżyny Kieleckiej
Katarzyna Pyżewicz

Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Św. Marcin 78 , 61-809 Poznań
kpyzewicz@gmail.com

W prezentowanym referacie chciałabym ukazać 
sposoby użytkowania artefaktów krzemiennych 
przez reprezentantów społeczności magdaleńskich, 
w rejonie wschodniej granicy ich osadnictwa. 
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W celu realizacji zadania przebadane zostały ma-
teriały pochodzące z dwóch magdaleńskich sta-
nowisk położonych w północnej części Wyżyny 
Kieleckiej - Ćmielowa 95 „Mały Gawroniec”, pow. 
ostrowiecki i Podgrodzia 16, pow. ostrowiecki. 
Natomiast zastosowana metoda badawcza to połą-
czenie analizy mikroskopowej z eksperymentami. 
Specjalna uwaga została skupiona na makro- i mi-
krośladach związanych ze kształtowaniem, oprawą 
oraz użytkowaniem okazów krzemiennych.

W trakcie badań podjęłam się próby interpretacji 
relacji pomiędzy sposobem użytkowania narzędzi, 
ich morfologią a zastosowaną techniką produkcji 
danych artefaktów oraz wyborem rodzaju surowca. 
Na tej podstawie możliwym jest zaprezentowanie 

„historii” poszczególnych przedmiotów, jak i też 
podjęcie się próby ukazania zachowań reprezen-
tantów społeczności magdaleńskich w kontekście 
produkcji i zastosowania okazów krzemiennych, 
a także zagospodarowania przez nich przestrzeni.

Wstępne wyniki analiz wskazują, że ekono-
mia ugrupowań magdaleńskich zamieszkujących 
obszar przebadanych stanowisk, związana była 
przede wszystkim z wysokiej jakości, lokalnymi 
odmianami surowca krzemiennego m.in. czeko-
ladowym, poszczególnymi typami krzemienia 
turońskiego, pasiastym czy tzw. raurackim. Jed-
nocześnie zauważalna jest relacja pomiędzy wybo-
rem rodzaju surowca a zastosowaną techniką przy 
produkcji półsurowca przeznaczonego na poszcze-
gólne typy narzędzi. 

Przeprowadzona analiza technologiczna, wspar-
ta wynikami badań przy zastosowaniu metody 
składanek, ukazuje strategię obróbki surowców 
krzemiennych, która związana była z dwoma meto-
dami, w efekcie czego pozyskiwane były dwa typy 
półproduktów narzędzi. Pierwsza z nich wiązała 
się z pozyskiwaniem dużych, relatywnie regular-
nych wiórów z rdzeni jedno- i dwupiętowych (z 
czego druga pięta zazwyczaj spełniała rolę pomoc-
niczej), przy zastosowaniu narzędzi wykonanych 
z surowca organicznego (najpewniej poroża). Cha-
rakterystycznym elementem tej metody jest spe-
cjalny zabieg przygotowywania wyizolowanych 
punktów przyłożenia siły na powierzchni pięt rdze-
nia, uformowanych w celu precyzyjnego odszcze-
pienia wiórów. Wióry pozyskane w zaprezentowa-
ny sposób wykorzystywano jako gotowe narzędzia, 
bez dodatkowego retuszu lub też przekształcano je 
w poszczególne typy makrolitycznych okazów np. 
drapacze, przekłuwacze czy rylce. Druga metoda 
produkcji związana była z formowaniem wiórków 
z rdzeni jedno- i dwupiętowych. Technologiczne 
znamiona tego typu artefaktów wskazują, że wy-
mieniony sposób obróbki oparty był na zastoso-
waniu techniki uderzenia bezpośredniego tłukiem 
mineralnym. Z pozyskanych w wyróżniony sposób 

wiórków kształtowano przede wszystkim drobne 
formy tylcowe. 

Na podstawie badań mikroskopowych wspar-
tych testami eksperymentalnymi mogę stwierdzić, 
że grupy poszczególnych typów narzędzi krze-
miennych odznaczały się podobnymi cechami 
funkcjonalnymi. Przebadane mikrolityczne formy 
tylcowe stanowiły elementy broni miotanej, mon-
towane jako wkładki boczne. Natomiast drapacze 
spełniały zazwyczaj funkcję skrobaczy do skór, zaś 
różnego typu rylce wykorzystywane były do skro-
bania, szlifowania oraz żłobienia kości, poroża czy 
też tkanki miękkiej. Przy zastosowaniu wyróżnio-
nych przekłuwaczy wykonano otwory w porożu lub 
kości, jednak część z grupy pazurów posłużyła do 
obróbki skóry. Funkcja makrolitycznych tylczaków 
oraz półtylczaków powiązana była z czynnościami 
cięcia tkanki miękkiej. Najbardziej zróżnicowaną 
grupą funkcjonalną stanowią nieretuszowane wió-
ry, które wykorzystywane były w pracach zwią-
zanych z obróbką kości, poroża, tkanki miękkiej, 
w tym skóry, a także jako krzesaki. Podsumowując, 
wyniki analiz traseologicznych wyraźnie wskazują, 
że poszczególne zestawy narzędzi krzemiennych 
wykorzystywane były w trakcie czynności związa-
nych z polowaniem oraz obróbką tusz zwierzęcych. 

Należy zauważyć, że ze względu na efekty dzia-
łalności czynników podepozycyjnych, zbyt małe 
rozwinięcie poszczególnych znamion technolo-
gicznych czy też użytkowych, a także z innych po-
wodów, nie było możliwym przedstawienie pełnej 
„biografi i” poszczególnych narzędzi krzemiennych, 
stanowiących materialne pozostałości społeczności 
magdaleńskich. 

Powyżej zarysowane wyniki badań związane 
z pozyskiwaniem surowca, kształtowaniem oraz 
użytkowaniem narzędzi krzemiennych wskazują 
na świadomy oraz sprecyzowany wybór ugrupo-
wań magdaleńskich na poszczególnych etapach łań-
cucha operacji, ich dobrą znajomość lokalnych wy-
chodni, a także wysoki poziom wiedzy praktycznej. 

Jak kształtowały się krzemienice? Studium 
eksperymentalne

Katarzyna Pyżewicz1, Witold Grużdź2

1Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Św. Marcin 78 , 61-809 Poznań
kpyzewicz@gmail.com
2Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938, Warszawa,
wittold@gmail.com

Prezentowany referat jest głosem w dyskusji na 
temat możliwości i ograniczeń w podejmowaniu 
prób interpretacji koncentracji krzemiennych pod 
kątem zagospodarowania przestrzeni przez czło-
wieka epoki kamienia. 
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Szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na 
dwóch aspektach mających znaczący wpływ na 
sposób formowania się krzemienic i ich strukturę. 
Pierwszy z nich związany jest z etapem depozycyj-
nym - ludzkimi zachowaniami, odnoszącymi się 
do różnych modelów postępowania przez pradzie-
jowych wytwórców w trakcie procesów obróbki 
surowców krzemiennych w określonym przedziale 
czasu. Drugi element naszych rozważań łączy się 
z czynnikami podepozycyjnymi - naturalnymi oraz 
antropogenicznymi, których działalność może sil-
nie przekształcić pierwotny obraz krzemienicy. 

Odpowiedzi na postawione w tytule pytanie 
staramy się udzielić przede wszystkim poprzez wy-
korzystanie wyników eksperymentów zrealizowa-
nych przez nas w ostatnim okresie. Projekt badań 
doświadczalnych zakładał przeprowadzenie serii 
terenowych czy też tzw. aktualistycznych testów, 
mających na celu przeprowadzanie symulacji kon-
kretnych czynności lub sytuacji, które mogłyby za-
istnieć w pradziejach, przy złożeniu, że zastosowa-
nie replik pradziejowych przedmiotów prowadzi do 
sformułowania ogólnych analogii w procesie inter-
pretacji danych archeologicznych. Badania zreali-
zowane zostały na terenie rezerwatu archeologicz-
nego przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie 
w ramach szerszego projektu pt. „Eksperymentalne 
obozowisko epoki kamienia”. 

W celu rozpoznania i głębszego zrozumienia 
procesu depozycji okazów krzemiennych w trakcie 
obróbki surowców krzemiennych, przy zastoso-
waniu wybranych technik oraz podczas produkcji 
poszczególnych typów narzędzi, kilku ekspery-
mentatorów o zróżnicowanym poziomie wiedzy 
praktycznej, podjęło się realizacji testów. W efek-
cie pozyskano kilkanaście skupisk - serii rdzeni, 
produktów debitażu jak i narzędzi krzemiennych, 
uformowanych w określonym czasie i na zróżnico-
wanym podłożu, które to niekiedy nakładały się na 
siebie w przestrzeni. Ostateczna depozycja okazów 
zależała od różnych czynników m.in. predyspozy-
cji i pozycji wytwórców, zastosowanego sposobu 
obróbki, używania dodatkowego instrumentarium 
np. fartuchów, czy też sprzątnięcia części wytwo-
rów i przeniesienia ich w inne miejsce obozowiska. 
Lokalizacja wszystkich produktów krzemiennych, 
ich dyspersja przestrzenna została szczegółowo za-
dokumentowana. 

Drugi etap realizacji badań eksperymentalnych 
związany był z działalnością czynników podepo-
zycyjnych. Tutaj skupiliśmy się przede wszystkim 
na zbadaniu jednego z elementów mających wpływ 
na formowanie się ostatecznego obrazu krzemieni-
cy - deptania przez ludzi i zwierzęta. W tym celu 
przez uformowane wcześniej wybrane skupiska, 
stanowiące pozostałości działalności wytwórców, 
wyznaczyliśmy ścieżkę dydaktyczną. Do dalszych 

badań zaangażowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy tury-
stów zwiedzających rezerwat i Muzeum Archeolo-
giczne w Biskupinie. W efekcie pozyskaliśmy dane, 
które będziemy mogli wykorzystać do kolejnego 
etapu projektu, gdzie podstawowym scenariusz 
nie będzie zakładał „odtworzenia” jednej ścieżki, 
lecz „obozowiska” z wydzielonymi strefami odno-
szącymi się do poszczególnych typów działalności 
człowieka. Zakładamy, że w projekt zaangażowane 
będą nieświadome celów osoby. 

Rezultatem przeprowadzonych badań tereno-
wych było pozyskanie informacji, będących pod-
stawą dalszych badań nad sposobami kształtowania 
się krzemienic. Wyniki naszych studiów odnieśli-
śmy do doświadczeń i propozycji innych badaczy 
oraz analogii etnografi cznych, a także skonfron-
towaliśmy z tzw. archeologią śmietnisk. Dodatko-
wo, nasze rozważania staraliśmy się porównać do 
wybranych sytuacji źródłowych z okresu paleolitu 
i mezolitu. 

Kolejne etapy badań, związane z działalno-
ścią podepozycyjnych czynników naturalnych (np. 
działalność deszczu, wiatru, procesy stokowe), ze 
względu na ich specyfi kę, realizowane będą w cią-
gu kolejnych lat. Planowane doświadczenia będą 
przeprowadzane w środowiskach korespondują-
cych pod względem rzeźby terenu i sedymentu do 
tych, odnotowywanych na Niżu Polskim w dobie 
schyłkowego plejstocenu i wczesnego holocenu.

Zastosowanie drzew klasyfi kacyjno-
regresyjnych (CART) do oceny lokalizacji 
stanowisk archeologicznych z epoki kamienia 
na przykładzie Ziemi Lubuskiej 
Iwona Sobkowiak-Tabaka1, Jarosław Jasiewicz2

1Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Studiów 
Pradziejowych i Średniowiecznych ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
iwona.sobkowiak@iaepan.poznan.pl
2Zakład Geologii i Paleogeografi i Czwartorzędu Instytutu 
Geoekologii i Geoinformacji UAM

Rozpoznanie reguł rządzących lokalizacją sta-
nowisk z epoki kamienia jest szczególnie istotne 
w odniesieniu do rejonów niżowych, gdzie brak jest 
łatwo rozpoznawalnych obiektów przyciągających 
obecność człowieka. Dodatkowo młodoglacjalne 
obszary niżowe są trudno dostępne do powierzch-
niowej prospekcji archeologicznej ze względu na 
często występujące łąki, tereny zalesione, czy torfo-
wiska (Jasiewicz, Hildebrandt-Radke 2009). Wstęp-
ne analizy rozmieszczenia stanowisk archeologicz-
nych na części Ziemi Lubuskiej wskazują, że ponad 
60% obszaru nie jest dostępne do tradycyjnego roz-
poznania powierzchniowego, a metody nieinwazyj-
ne, jak metoda elektrooporowa, magnetyczna czy 
elektromagnetyczna nie są odpowiednie do rejestra-
cji reliktów działalności ludzkiej, szczególnie ze 
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starszej i środkowej epoki kamienia. W tej sytuacji 
analiza przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi 
GIS staje się jedyną alternatywą dla inwazyjnych 
metod lokalizacji potencjalnych stanowisk. 

Analiza środowiskowych uwarunkowań loka-
lizacji osadnictwa polegała na stworzeniu modelu 
przewidywanych lokalizacji osadnictwa. Istota ana-
lizy wiąże się z badaniem zależności między wybra-
nymi cechami środowiskowymi a lokalizacją stano-
wisk w ocenie lokalizacji stanowisk wykorzystano 
dane pochodzące z Kart Ewidencyjnych Stanowisk 
Archeologicznych oraz pochodne terenu z cyfrowe-
go modelu terenu (rozdz. 30 m). 

Drzewa klasyfi kacyjne i regresyjne (CART – 
Classifi cation and Regression Trees) to narzędzia 
data mining służące do budowy modeli predyk-
cyjnych i deskryptywnych. Celem budowy mode-
lu predykcyjnego jest predykcja jakościowa lub 
ilościowa zjawiska, zaś celem budowy modelu 
deskryptywnego jest opis i prezentacja wzorców 
w badanej zbiorowości. Jest to proces wieloetapo-
wy, który w każdym kolejnym kroku może wyko-
rzystywać inną zmienną niezależną. Na każdym 
etapie analizuje się bowiem wszystkie predyktory 
(zmienne) (Breiman i in. 1993).

W przypadku analizy lokalizacji stanowisk 
z epoki kamienia na Ziemi Lubuskiej wykorzysta-
no 9 zmiennych, takich jak RELBASE (wysokość 
względna nad powierzchnią), RANGE (różnica 
pomiędzy najwyższą i najniższą wysokością w ko-
mórce siatki stworzonej w Digital Elevation Model 

– DETD), FLATNESS (wartość od 0 do 1 dla pła-
skich lub lekko nachylonych obszarów, poniżej 4º, 
w danej komórce, TEXTURE (zsumowana odle-
głość od wcięcia, np. doliny w danej komórce ana-
lizowanej siatki), LOWLAND – wartość obszarów 
poniżej średniej w komórce, WETNESS – indeks 
topografi czny (TCI) lub indeks wilgotności, DI-
STWATER – obliczony jako minimalny dystans hy-
drologiczny wzdłuż cieku wodnego z danej komórki 
do najbliższego jeziora lub rzeki, FORMS – zmien-
na kategoryczna, GEOL – litologia powierzchni.

Ze względu na niereprezentatywność rozkładu 
rozpoznanych stanowisk, jak również brak prostych 
reguł rządzących rozkładem stanowisk nie można 
przedstawić prostego modelu regresyjnego łączące-
go cechy terenu z aktywnością człowieka. W tym 
celu uproszczono dane o lokalizacji stanowisk do 
binarnej formy: jest/brak i do tak przekształconych 
danych zastosowano metodę drzew klasyfi kacyj-
nych - jedną z metod uczenia maszynowego, która 
pozwala zbudować prawdopodobne modele zależ-
ności pomiędzy cechami przyrodniczymi a obecno-
ścią stanowisk. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzo-
no, że najważniejszą zmienną w stworzonym mo-
delu jest RELBASE, czyli wysokość względna. Ko-
lejnymi jest nachylenie terenu, odległość od cieku 
wodnego oraz zróżnicowanie morfologiczne terenu. 

Rezultaty te potwierdzają spostrzeżenia M. 
Kobusiewicza (1969) i L. Kubiak (1989) o loko-
waniu obozowisk przez schyłkowopaleolityczne 

Ryc. 1. Analizowany obszar z zaznaczeniem lokalizacji stanowisk archeologicznych (stanowiska oznaczone biały-
mi kropkami). A – fi zjografi a badanego terenu, B – mapa pokrycia terenu: S – lokalizacja stanowisk arche-
ologicznych; 1-pola orne; 2-las; 3-obszary zurbanizowane; 4-łąki; 5-jeziora (rys. J. Jasiewicz)
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i mezolityczne społeczności, zamieszkujące Niż na 
terenach położonych w dnach dolin, w pobliżu cie-
ków wodnych, o niewielkim nachyleniu stoków. 

Nowe informacje o środowiskowych uwarunko-
waniach lokalizacji stanowisk przyniosło natomiast 
zastosowanie w modelu zmiennych takich jak:
SLOPE, RANGE i TEXTURE. 

Projekt nr 2011/01/D/HS3/04134 , pt. „Późno-
glacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Poje-
zierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, pod-
stawy utrzymania”, fi nansowany przez Narodowe 
Centrum Nauki, realizowany w latach 2011–2014 
– kierownik projektu: I. Sobkowiak-Tabaka.
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Wokół Jaskini Biśnik – potencjalna przestrzeń 
penetrowana przez człowieka w paleolicie
Around the Biśnik Cave – a space of potential human 
penetration during Palaeolithic

Magdalena Sudoł1, Krzysztof Cyrek2,
Maciej T. Krajcarz3, Magdalena Krajcarz4

1,2Instytut Archeologii UMK
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
sudol@umk.pl, paleo@umk.pl
3,4Instytut Nauk Geologicznych PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,
mkrajcarz@twarda.pan.pl, magdakraj@twarda.pan.pl

Celem opracowania jest próba przedstawiania 
wieloaspektowych relacji pomiędzy człowiekiem 
a środowiskiem południowo-wschodniej części 
mikroregionu Wyżyny Ryczowskiej w poszcze-
gólnych okresach paleolitu, na podstawie danych 
pochodzących z kilku stanowisk zlokalizowanych 
w dolinie Wodącej i dolinie Udorki (ryc. 1). 

Dotychczas paleolit Wyżyny Ryczowskiej znany 
był z nielicznych stanowisk, zlokalizowanych w re-
jonie doliny Wodącej. Wśród nich najbardziej znana 
jest jaskinia Biśnik. W oparciu o wyniki badań pro-
wadzonych w ostatnich latach przez interdyscypli-
narny zespół badawczy, rysuje się szerszy obraz za-
siedlenia południowej części Wyżyny Ryczowskiej. 

Z jaskinią Biśnik związane są najstarsze śla-
dy pobytu człowieka neandertalskiego w rejonie 
doliny Wodącej. W jaskini odkryto 21 środkowo-

Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk (rys. M.T. Krajcarz)
Fig. 1. Situation map of mentioned sites (drawn by M.T. Krajcarz)
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paleolitycznych inwentarzy kultur mikockiej i mu-
stierskiej (Cyrek et al. 2010). Nieliczne znaleziska 
łączone z kulturą mikocką znane są z pobliskiej ja-
skini Jasnej Strzegowskiej (Mirosław-Grabowska, 
Cyrek 2009). Nowe badania, prowadzone w są-
siedniej dolinie Udorki, ujawniły obecność środko-
wopaleolitycznego poziomu zasiedlenia w nowo-
odkrytej Jaskini Perspektywicznej. Na aktualnym 
etapie badań niemożliwe jest jednak określenie jego 
bliższej przynależności kulturowej. 

Znaleziska z okresu przejściowego pomiędzy 
paleolitem środkowym a górnym na terenie Polski 
należą do bardzo rzadkich i przez to niezwykle cen-
nych. Z jaskini Biśnik pochodzi fragment zespołu 
identyfi kowanego z kulturą jerzmanowicką lub sze-
lecką (Cyrek 2002). Z tymi kulturami łączyć moż-
na także pojedyncze znalezisko ostrza liściowate-
go, pochodzące ze Schroniska nad Jaskinią Zegar 
(Krajcarz et al. 2012). 

Wyraźne ślady penetracji południowej części 
Wyżyny Ryczowskiej w górnym paleolicie zostały 
ostatnio rozpoznane w Jaskini Perspektywicznej 
w dolinie Udorki. Pochodzi stąd zespół wyrobów 
o cechach kultury oryniackiej (Sudoł et al. 2013), na 
której ślady natrafi ono również w Schronisku Pół-
nocnym w Górze Birów koło Podzamcza (Muzolf et 
al. 2009). Z młodszym stratygrafi cznie horyzontem 
górnopaleolitycznej kultury graweckiej związane 
są takie stanowiska jak: Jaskinia Jasna Strzegow-
ska (Mirosław-Grabowska, Cyrek 2009), Jaskinia 
Perspektywiczna (Sudoł et al. 2013) i prawdopo-
dobnie najmłodszy paleolityczny zespół kulturowy 
z jaskini Biśnik (Cyrek 2002). Nie jest wykluczone, 
że ten ostatni może być jednak związany z kulturą 

magdaleńską. Podobnie niejasną przynależność 
kulturową ma późnopaleolityczny ślad osadniczy 
uchwycony w Schronisku w Smoleniu III (Sudoł, 
Krajcarz w druku).

Na tle wymienionych wyżej jaskiń i schronisk 
wyróżniają się dwa otwarte stanowiska w okoli-
cy wsi Cisowa, położone ok. 1 km na w od doli-
ny Udorki. Na jednym z nich (stan. 1) odkryto in-
wentarz pozwalający łączyć je z kulturą świderską. 
Prawdopodobnie z tą kulturą związane jest także 
drugie stanowisko (stan. 2) zlokalizowane przy wy-
chodni krzemienia pasiastego w Cisowej. 

W okolicach jaskini Biśnik, głównie w rejo-
nie doliny Wodacej i doliny Udorki, odkryto rów-
nież kilka luźnych znalezisk powierzchniowych, 
z których część można łączyć z paleolityczną 
penetracją regionu.

Zestawienie chronologiczno-kulturowe (ryc. 2) 
wskazuje, że południowa część Wyżyny Ryczow-
skiej była rejonem atrakcyjnym dla człowieka we 
wszystkich okresach paleolitu. Niezwykle interesu-
jący jest fakt obecności w tym mikroregionie wielu 
odmian surowca krzemiennego bardzo dobrej jako-
ści (Krajcarz et al. 2011). Jest to przyczynek do dys-
kusji nad gospodarką oraz dystrybucją surowcowa 
krzemiennego w poszczególnych okresach paleoli-
tu badanego obszaru.

Badania na stanowiskach: Schronisko nad Jaski-
nią Zegar, Schronisko w Górze Smoleń III, schro-
niska w Udorzu i Jaskinia Perspektywiczna, pro-
wadzone były w ramach projektu nr 2011/01/N/
HS3/01299 fi nansowanego przez Narodowe Cen-
trum Nauki, a część badań osadów jaskiniowych – 
w ramach tematu badawczego „Jaskinie” ING PAN.

Ryc. 2. Zgeneralizowane ramy chronologiczno-kulturowe poziomów paleolitycznych w południowej części Wyży-
ny Ryczowskiej(rys. M. Sudoł)

Fig. 2. Generalized chronology and cultural attribution of Palaeolithic horizons from sites are located in the so-
uthern part of Ryczów  Upland (drawn by M. Sudoł)
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Krzemień lokalny w osadzie użytkowników? 
Gospodarka surowcowa w kulturze ceramiki 
wstęgowej rytej na stanowisku w Bodzowie, 
woj. lubuskie
Michał Szubski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938, Warszawa
michal.szubski@gmail.com

Wielokulturowe stanowisko w Bodzowie leży po 
obu stronach granicy obecnych województw lubu-
skiego i dolnośląskiego. Badana przez Instytut Ar-
cheologii UKSW w latach 2011–2012 część stano-
wiska zlokalizowana była w powiecie nowosolskim, 

Ryc. 1. Udział procentowy poszczególnych grup in-
wentarzowych w zbiorze KCWR ze stanowiska 
24 w Bodzowie, woj. lubuskie

w województwie lubuskim. Stanowisko związane 
przede wszystkim z funkcjonującym w kulturze ce-
ramiki wstęgowej kłutej rondelem dostarczyło rów-
nież materiałów związanych z wcześniejszym osad-
nictwem kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR) 
fazy nutowej.

Osady KCWR pod względem gospodarki su-
rowcami krzemiennymi dzielą się na osady pro-
dukcyjne oraz osady użytkowników (Lech 2003). 
Osada rozpoznana na stanowisku 24 w Bodzowie 
należy do drugiej kategorii. Świadczy o tym wyż-
szy udział wiórów oraz narzędzi retuszowanych 
względem rdzeni i odłupków (stosunek 58%:42%). 
Szczególnie duży procent stanowią w zbiorze na-
rzędzia (ryc. 1).

Inną cechą charakterystyczną dla osad użytkow-
ników jest przewaga surowców importowanych 

- najczęściej krzemieni jurajskich podkrakowskich 
- które docierały do osad w postaci gotowego pół-
surowca bądź narzędzi (Lech 1997, s. 260; 2003,
s. 24–27). Osada z Bodzowa ma jednak odmienny 
profi l surowcowy (ryc. 2) od najbliższych jej stano-
wisk KCWR z dolnośląskiego mikroregionu osad-
niczego. W omawianej osadzie dominuje przede 
wszystkim krzemień narzutowy przy stosunkowo 
niewielkim udziale krzemieni jurajskich. Co istotne, 
skład grup inwentarzowych, świadczący o braku 
rozwiniętej obróbki lokalnej, sugeruje że również 
krzemień narzutowy docierał na stanowisko w po-
staci gotowego półsurowca.

Niestety, niemożliwym jest dokładne określenie 
położenia osad produkcyjnych, z których surowiec 
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Ryc. 3. Mapa rozprzestrzeniania się surowców krzemiennych wg. J. Lech 2003: 24 uzupełniona o stanowisko Bo-
dzów 24. Legenda: a - osady; b - kopalnie; c - kierunek dystrybucji surowca jurajskiego-podkrakowkiego; 
d - kierunek dystrybucji surowca "czekoladowego"; e - kierunek dystrybucji surowca świeciechowskiego; 
f - kierunek dystrybucji obsydianu; g - kierunek dystrybucji krzemienia wołyńskiego; h - kierunek dystry-
bucji rogowców z obszaru Krumlovsky Les; i - Jura Polska; j - Obszar występowania krzemienia jurajskie-
go-podkrakowskiego. A - Kraków-Olszanica; B - Strachów; C - Bodzów; D - Samborzec; E - Rzeszów 16; 
F - Tarnoszyn; G - Kormanice; H - Bylany; I - Vedrovice-Zabrodovice; J - Topolany-Jacovce; K - Brześć 
Kujawski; L - Żalęcino; M - Boguszewo 41. 1 - Sąspów; 2 - Tomaszów; 3 - Świeciechów; 4 - obsydian z 
południowo-wschodniej Słowacji; 5 - rogowiec z obszaru Krumlovsky Les 

ten mógł napływać na stanowisko. Mógł być to 
ośrodek głubczycki (śląsko-morawski) związany 
z osadą w Pietrowicach Wielkich (Balcer 1980, 
1983, s. 49; Lech 1980). Mogły być to również te-
reny zlokalizowane na północ od stanowiska, zwią-
zane z rejonem Poznania-Starołęki lub Międzycho-
du, gdzie poświadczona jest eksploatacja wychodni 
krzemienia bałtyckiego (Kobusiewicz 1997; 1999). 
Najprawdopodobniej był to jednak rejon położony 
znacznie bliżej osady, niezlokalizowany dotąd ar-
cheologicznie. Krzemień bałtycki występuje na te-
renie województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego 
dość obfi cie (Bronowicki, Bobak 1999; Wiśniewski 
2006). Ponadto w województwie lubuskim w trak-
cie badań powierzchniowych spotykane są konkre-
cje krzemieni narzutowych o znacznych rozmiarach 
(informacja ustna J. Budziszewski).

Krzemień jurajski-podkrakowski, który był 
drugorzędnie wykorzystywanym surowcem, do-
cierał do osady prawdopodobnie z ośrodka dol-
nośląskiego (ryc. 3), w którym był powszechnie 
używany (Lech 1979; 1981; 1997; Wojciechowski 
1981; 1988). Jego obecność poświadcza kontakty 

społeczności KCWR z Bodzowa z innymi osadami 
wczesnorolniczymi, dla których surowiec jurajski 
posiadał znaczenie poza utylitarne, związane ze 
sferą darów i odwzajemnienia (Małecka-Kukawka 
1997; 2001, s. 173–177).

Powyższe wnioski sugerują istnienie, na granicy 
województwa dolnośląskiego i lubuskiego, regio-
nu o odmiennym systemie gospodarki surowcami 
opartym na krzemieniu narzutowym. Niestety te-
reny te są wciąż słabo rozpoznane pod względem 
osadnictwa neolitycznego co nie pozwala na kon-
frontację tej tezy z materiałami z podobnych chro-
nologicznie stanowisk w bezpośrednim sąsiedztwie 
osady z Bodzowa. 
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Nowe dane na temat otwartych stanowisk 
kultury mikockiej na Śląsku //
New data on Micoquian open-air sites in Silesia

Andrzej Wiśniewski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
andrzej.wisniewski@uni.wroc.pl

The aim of the paper is to present some records 
concerning the cluster of Micoquian stone artefacts 

at the site Pietraszyn, śląskie voivodeship. The site 
is situated in the valley of Troja river. So far a frag-
ment of concentration has been excavated (above 2 
square meters in area). The concentration provided 
a few hundred of stone artefacts that occurred in the 
Upper Pleistocene slope sediments. 

An assemblage consists of fl ake debris from tool 
shaping and single bifacial and one-sided tools and 
also hammer stone. The evidence suggests that the 
remains are possibly connected with behaviors fo-
cused on production of bifacial tools from local er-
ratic fl ints.

It is worth mentioning that so far from the Głub-
czyce Upland only the sites with “fi nished bifacial 
tools” have been known. Mentioned sites contained 
small collections of fi nds (>100 artefacts – Pietra-
szyn 49) or single abandoned bifacial tools (Pietro-
wice Wielkie 23 and 8a). 

Zespoły kulturowe na obszarze Żelaznej Bramy 
u schyłku późnego glacjału
Paweł Wójcicki

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
pawel_wojcicki@op.pl

Wśród zjawisk kulturowych strefy karpacko-bał-
kańskiej w późnym glacjale, kluczowe jest pozna-
nie regionu Żelaznej Bramy, który skupia znaczną 
część tego typu odkryć. Badacze obszaru propagują 
nowe podejście do europejskiej środkowej epoki 
kamienia wyrażając explicite teorię o południowej 
i bardzo wczesnej (od 13 000 lat cal BC) prowe-
niencji mezolitu, nazywając Żelazną Bramę „Klej-
notem w koronie południowowschodniego europej-
skiego mezolitu” (C. Bonsall 2008, s. 238).

Publikowane materiały krzemienne pochodzące 
z późnoglacjalnych stanowisk w Climente I, Băi-
le Herculane, Ostrovul Banului czy Cuina Turcului 
zdecydowanie odróżniają się od znanych z Niżu 
Środkowoeuropejskiego zespołów ugrupowań me-
zolitycznych, a także późnopaleolitycznych. Ist-
nienie południowej enklawy tych zespołów nie jest 
zbieżne z adaptacjonistycznym podejściem do eu-
ropejskiego mezolitu.

Przyjmując pochodzenie ugrupowań Protocli-
sureanu i Clisureanu od górnopaleolitycznych łow-
ców strefy leśnej, zwracając uwagę na podobień-
stwo inwentarzy krzemiennych z ugrupowaniami 
azylskimi i romanelskimi, zjawiska późnoglacjal-
ne w Żelaznej Bramie zaliczają się do epipaleolitu. 
W rozumieniu autora, autonomicznej jednak niejed-
noznacznej i niejednorodnej jednostki adaptacyjnej, 
funkcjonującej na obrzeżach zjawisk późnopaleoli-
tycznych i mezolitycznych (np. wczesnoholoceński 
kompleks kundajski).
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W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane 
(w formie rysunkowej i fotografi cznej) materiały 
krzemienne z poszczególnych stanowisk Żelaznej 
Bramy, a także rozważania teoretyczne i wnioski 
poparte obserwacjami autora w trakcie badań nad-
dunajskiego stanowiska Schela Cladovei z przeło-
mu późnego glacjału i holocenu.
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From on-site raw material economy to 
interregional social contacts: a case study from 
northern Hungary
Mester Zsolt

Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University
Múzeum krt. 4/B, H-1088 Budapest, Hungary
mester.zsolt@btk.elte.hu

The Upper Palaeolithic site of Andornaktálya in 
northern Hungary yielded an interesting lithic in-
dustry, characterized by – in addition to the regional 
rocks – a huge amount of imported raw materials of 
Slovak and Polish origin. The technological anal-
ysis found similarities in the processing of the dif-
ferent regional raw materials and the obsidian from 
eastern Slovakia, as well as the "erratic" fl int from 
southern Poland. In search of the meaning of the ob-
served phenomenon, we concluded that it is the re-
sult of regular contacts between communities living 
in different regions but related by social network. 
The paper presents the steps of the analysis from the 
on-site raw material economy to the interpretation 
by social contacts.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk ze schyłku późnego glacjału w rejonie Żelaznej Bramy
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Z historii badań schyłkowopaleolitycznego 
kompleksu krzemienic w Brzozie ( Toruń-Rudak)
Of the research history of Late Palaeolithic complex in 
Brzoza (Toruń-Rudak)

Beata Bielińska-Majewska
Muzeum Okręgowe w Toruniu / District Museum in Toruń
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
bmmajewscy@gmail.com

The Brzoza fl int scatters’ complex is located on 
the left bank of the Vistula, south of Toruń (fi g. 1) in 
the ground of military training area (artillery ran-
ge). Its archaeological history reaches back as far 
as the end of the 19th century. Vast majority of fl int 
collected in the complex can be linked with Late 
Palaeolithic technocomplex with willow leaf points, 
although elements characteristic for technocomplex 
with backed pieces are present too. Over the years, 
all of the archaeological expeditions in Brzoza com-
plex have given a total of close to 10 000 fl int pro-
ducts. The area of occurrence of the archaeological 
fi nds (and their quantity) is a testimony of one of the 
largest Late Palaeolithic ‘sites’ of the Toruń Basin 
(as was already emphasizes by earlier researchers; 
Prinke 1980; Marciniak, Mroczyński 1983). The aim 
of the poster is to present the research history of this 
site, or as some researchers would prefer to call it site/
fi nd complex or agglomeration (Sulgostowska 2005). 

In literature up until 1990s the locus was known 
as Toruń-Rudak. Later, accordingly to changes in 
administrative division it was called Brzoza, gm. 
Wielka Nieszawka. One of the problems of the 
complex is the numbering of ‘sites’ (artefact con-
centrations). The artefact concentrations are spread 
over a large area, thus they were treated as separate 
sites of one complex, and not as one policentric site. 
The lack of permanent topographic elements and 

developing land destruction have caused serious 
diffi culties with localisation of specifi c points. Each 
new archaeologist, not certain if he is investigating 
already known points or new ones, marked the them 
with subsequent numbers. In this way Andrzej Prin-
ke has marked the discovered sites as Toruń-Rudak 
no. 1–44 (Prinke 1980), Marian Marciniak and 
Wojciech Mroczyński have marked sites Toruń-Ru-
dak no. 45–62 (Marciniak, Mroczyński 1983), and 
Stanisław Kukawka and Wojciech Sosnowski (the 
authors of the Polish Archaeological Record) have 
marked sites Brzoza no. 15–43. In total 91 sites were 
numbered up until the 1996 excavations, but some 
of them may be overlapping (Kukawka et al. 1996).

The fi rst fl int artefact were discovered in the 
area by Artur Semrau, the custodian of Städtisches 
Museum in Toruń. This took place somewhere in 
the end of the 19th century or in the early years of 
the 20th century. In the interwar period (in 1934) 
Jacek Delekta has made further discoveries during 
his ‘archaeological tours’. After World War II the 
area was investigated by Bonifacy Zielonka, also 
by means of surface surveys. More verifi cation 
survays were conducted in the area in 1972–1973 
(Prinke 1975). These were directed by Bogusława 
Wawrzykowska of the District Museum in Toruń 
and A. Prinke of the Poznań Archaeological Mu-
seum. Subsequent surface survey was conducted 
by Marian Marciniak and Wojciech Mroczyński in 
1979. In 1996 S. Kukawka of the Institute of Ar-
chaeology and Ethnology of Nicolaus Copernicus 
University in Toruń, in cooperation with B. Waw-
rzykowska (DMT) conducted test excavations in 
the complex (Bielińska-Majewska 2006). Last ex-
cavations in Brzoza were conducted in 2001 under 
the direction of Krzysztof Cyrek of the Institute of 
Archaeology of NCU (Bielińska-Majewska 2009).
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Fig. 1. Brzoza (Toruń-Rudak). The location 
of the occurrence of fl int artefacts

Fig. 2. Brzoza (Toruń-Rudak). Selected fl int tools from the archaeological research of the 1970s,  from the collec-
tion of the District Museum in Toruń (photo by K. Deczyński)

It should be emphasized that the localization of 
the complex in vicinity of the Vistula’s riverbank 
was a great advantage for the Late Paleolithic hun-
ters. The complex is located close to a narrow part 
of the river, which may have been a crossing point 
for reindeer during their seasonal migrations (Cy-
rek 2002). The fact that the periods inhabitants of 
the area were hunters is confi rmed by numerous 
fl int tools (fi g. 2) discovered in the locus. Amongst 
these there are over a 100 willow leaf points that are 

linked mainly with Swiderian and in a lesser degree 
with Ahrensburg culture.
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Perspektywy badawcze rejonu Suraża 
w świetle dotychczasowych odkryć materiałów 
krzemiennych
Ewa Jurzysta

Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
zukowskaewa@wp.pl

Miasto Suraż położone jest w Dolinie Górnej 
Narwi, gdzie rzeka skręca na północ i wraz z doliną 
zatacza trzy duże pętle. Jest to ostatni nieuregulo-
wany odcinek anastomozującej Narwi. U schyłku 
plejstocenu rzeka miała jednak charakter rozto-
kowy (w okresach chłodnych) bądź meandrujący
(w okresach cieplejszych). Terasy rzeczne stwa-
rzały dogodne miejsca do zasiedlenia. Badania 
powierzchniowe prowadzone w rejonie Suraża do-
starczyły bardzo dużej ilości materiału krzemienne-
go, który na podstawie analizy typologicznej może 
być datowany na okres od paleolitu schyłkowego 
po epokę brązu. Podobnie w okolicznych miejsco-
wościach, m.in. W Uhowie, Bokinach czy Łapach, 
natrafi ono na zabytki krzemienne, choć już nie tak 
liczne. Z tego względu w rejonie Suraża przepro-
wadzono badania sondażowe. Wykopy sondażowe 
rozlokowano na dwóch stanowiskach, w miejscach 
największego nagromadzenia materiału zabytkowe-
go na powierzchni. Z kolei kilkanaście kilometrów 
na północny-wschód od Suraża, w miejscowości 

Płonka, w latach 80. XX w. przeprowadzono bada-
nia wykopaliskowe. Odkryto dzięki nim stanowi-
sko pracowniane datowane na schyłkowy paleolit. 
Zatem wspomniany rejon, choć cały czas niedo-
statecznie poznany pod kątem osadnictwa epoki 
kamienia, prawdopodobnie był intensywnie za-
siedlany od schyłku plejstocenu. Obecność czło-
wieka w okolicach Suraża jest szczególnie dobrze 
potwierdzona. Nie jest to wynikiem tylko intensyw-
nego „zbieractwa” materiałów zabytkowych, jakie 
miało tu miejsce za sprawą lokalnego archeologa-

-amatora, który zgromadził pokaźne zbiory. Bada-
nia geomorfologiczne prowadzone na odcinku doli-
ny Narwi pomiędzy Surażem a Żółtkami wykazały, 
iż w okolicach Suraża dolina jest silnie zwężona 
w stosunku do pozostałej jej części. Być może takie 
ukształtowanie doliny stwarzało szczególnie dobre 
warunki np. do polowania, stąd tak duża ilość ma-
teriału zabytkowego znalezionego w opisywanym 
rejonie. Zatem okolice Suraża, zwłaszcza obszar 
zajmujący przestrzeń na północ od miasta, wyróż-
niają się spośród innych regionów zlokalizowanych 
w Dolinie Górnej Narwi. 
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Ryc. 1 Szkic przedstawiający południkowy odcinek 
doliny rzeki Narwi (wg Banaszuk 1996, s. 26, z 
uzupełnieniami autora).
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Wieloaspektowa analiza późnomezolitycznej 
krzemienicy ze stanowiska numer 7 w Dobryniu 
Małym, gm. Zalesie
Piotr Mączyński, Grzegorz Osipowicz

Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Hoff manowej 8, 35-016 Rzeszów
archeolublin@gmail.com
Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
grezegor@poczta.onet.pl

Słowa klucze: późny mezolit, krzemienica, traseologia, metoda 
składanek  

W trakcie ratowniczych badań wykopaliskowych 
prowadzonych na stanowisku pod kierownictwem 
M. Bienia (2006 rok) odkryto oraz wyeksplorowa-
no niewielkie skupienie wyrobów krzemiennych 
o średnicy dochodzącej od 3 do 4 metrów. Pozyska-
ny w trakcie prac inwentarz składa się z 184 okazów 
(ryc. 1).

 Analiza technologiczna materiału wykazała, że 
wytwórczość krzemieniarska ludności, której ślady 
bytowania odkryto w wykopie bazowała na eksplo-
atacji rdzeni wiórowych jednopiętowych w końco-
wej fazie wykorzystywanych, jako rdzenie odłup-
kowe, a także rdzeni odłupkowych o wielokrotnie 
zmienionej orientacji. W grupie narzędzi zwraca 
uwagę znaczna ilość skrobaczy wielorakich. Stano-
wią one 75% wszystkich form, przy nikłym udziale 

Ryc. 1. Dobryń Mały stan. 7. Plan wykopu numer 45 z naniesionymi zarysami obiektów archeologicznych, plani-
grafi ą oraz siecią składanek wyrobów krzemiennych. Rys. M. Bienia.  

innych typów, takich jak pojedyncze okazy półtyl-
czaków skośnych oraz ciosaków. Większość z wy-
tworów, bo aż 162 wykonano z miejscowego, łatwo 
dostępnego surowca narzutowego, zaś pozostałe
22 są wtórnie przepalone.

W trakcie opracowywania prezentowanego zbio-
ru zastosowano metodę składanek oraz wykonano 
analizę traseologiczną wybranych form krzemien-
nych. Efektem żmudnych prac nad materiałem przy 
zastosowaniu pierwszej z metod było uzyskanie 
niewielkiej liczby 11 bloków łączących ze sobą 
od 2 do 4 zabytków, wyrywkowo ukazujących po-
szczególne etapy zaprawy oraz eksploatacji rdze-
ni a także proces produkcji ciosaków. W wyniku 
przeprowadzonej analizy mikroskopowej, której 
poddano 28 wytworów, stwierdzono, że przewa-
żająca większość narzędzi morfologicznych nosiła 
ślady używania. Wystąpiło 20 okazów wykorzysty-
wanych najprawdopodobniej do obróbki drewna
(14 okazów) lub innego twardego materiału (6 oka-
zów). Natomiast jeden fragment wiórka retuszowa-
nego posłużył, jako nóż do cięcia mięsa.

Schyłkowopaleolityczny depozyt wytworów 
krzemiennych ze stanowiska Ludowice 6, gm. 
Wąbrzeźno 
Grzegorz Osipowicz1, Justyna Orłowska2, Justyna Kuriga3

Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
1grezegor@poczta.onet.pl , 2orlowskajustyna@wp.pl,
3 justyna1313@wp.pl

Stanowisko Ludowice 6 położone jest w środ-
kowej części Pojezierza Chełmińskiego, w obrębie 
zbocza pagórka o maksymalnej wysokości 100 m 
n.p.m. Znajduje się ono w strefi e kontaktu sandru 
i dużego wytopiska, wypełnionego obecnie osada-
mi biogeniczymi (torfem). Z perspektywy hydrolo-
gicznej jest to zlewnia kanału Zgniłka, odwadnia-
jącego obszar torfowisk, który uchodzi do Strugi 
Toruńskiej, a następnie Wisły. 

Badania archeologiczne na terenie stanowi-
ska rozpoczęto w 2009 roku z ramienia Instytutu 
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Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu i prowadzono do roku 2013. Łącznie objęto 
nimi obszar o powierzchni 756m2, w rezultacie cze-
go odkryto 9 warstw sedymentacyjnych i 29 obiek-
tów. W skład grupy zebranych źródeł ruchomych 
weszło: 13630 wytworów krzemiennych, 733 wy-
robów z innych surowców kamiennych, 240 kości 
oraz (w części torfowej) nieliczne źródła z drewna. 

Materiały pradziejowe wystąpiły w ramach 
trzech skupisk. Dwa związane są z osadnictwem 
mezolitycznym, trzecie (położone najbliżej daw-
nego zbiornika wodnego) ma wcześniejszą chro-
nologię. Odkryto tu pozostałości po doskonale za-
chowanym osadnictwie schyłkowopaleolitycznym, 
które zostały – w pewnym sensie – „zapieczętowa-
ne” przez podnoszące się wody jeziora i zabagnie-
nie jego strefy brzegowej. Dzięki temu, że miało to 
miejsce jeszcze w późnym glacjale lub we wcze-
snym holocenie, możliwa była analiza organizacji 
przestrzennej i funkcji tego obozowiska, do cze-
go wykorzystano metodę składanek oraz badania
traseologiczne.

Zgrzebła w sekwencji kulturowej
z Jaskini Biśnik 
Agnieszka Sikorska, Katarzyna Pawłowska

Instytut Archelogii, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
agnieszka.sikorska@onet.com.pl,
katarzynapawalowska90@gmail.com

Jaskinia Biśnik znajduje się w odosobnionej 
skale wapiennej położonej 405 m. n. p. m, w dnie 
suchej obecnie, Doliny Wodącej w rejonie wzgórz 
Niegowonicko- Smoleńskich, położonych w połu-
dniowej części Wyżyny Częstochowskiej.  Badania 
w jaskini prowadzone od 1992 roku przez Krzysz-
tofa Cyrka dostarczyły bogatego  materiału arche-
ologicznego oraz paleontologicznego ze środko-
wopaleolityczych poziomów kulturowych (Cyrek, 
2009). W trakcie wykopalisk wyodrębniono cztery 
główne obszary badań: komora główna, komora 
boczna, schronisko boczne oraz nawis.   Inwentarz 
wyrobów krzemiennych pochodzących z Jaskini 
Biśnik jest bardzo liczny. Celem referatu jest ana-
liza wybranej kategorii wyrobów krzemiennych 
– zgrzebeł,  obecnych we wszystkich eksplorowa-
nych warstwach kulturowych. 

Zgrzebła są narzędziami bardzo zróżnicowanymi 
pod względem formy. Najstarsze okazy pochodzą 
z wnętrza jaskini, z komory głównej,  z warstwy 19 
datowanej na początek środkowego paleolitu (około 
350 tysięcy lat temu).   Autorki zdecydowały się na 
prezentację materiału w ujęciu typologicznym. Ty-
pologia stanowi bowiem rodzaj sztucznej przestrze-
ni, w której umieszczane są zabytki w celu uch upo-
rządkowania.  Podjęto próbę przyporządkowania 

zgrzebeł z Jaskini Biśnik do określonych typów wg 
typologii Bordesa oraz  stworzenia typologii zgrze-
beł uwzględniającej specyfi kę  wyrobów z jaskini. 
Na podstawie szeregu cech technicznych i morfolo-
gicznych  wyróżniono 16 typów zgrzebeł. Do szcze-
gółowej analizy poszczególnych narzędzi wykorzy-
stano listę cech zaproponowaną przez K. Sobczyka 
dla noży typu „Prądnik”. Dokonano selekcji owych 
cech i wybrano cztery, które j odnosiły się rów-
nież do zgrzebeł, a mianowicie: rodzaj półsurow-
ca, z którego wykonane zostało narzędzie, obróbka 
płaszczyzn narzędzia , kształt krawędzi pracującej 
i stopień obróbki krawędzi. 

Do najczęściej pojawiających  się typów zgrze-
beł w Jaskini Biśnik zalicza się zgrzebła lateralne 
proste, zgrzebła lateralne wypukłe, zgrzebła po-
przeczne wypukłe, zgrzebła zbieżne oraz zgrzebła 
typu Dejete. Wszystkie zgrzebła poddane anali-
zie pochodzą z  trzech obszarów jaskini: komory 
głównej, komory bocznej oraz schroniska boczne-
go. Główny obszar ich występowania znajduje się 
w partii przyotworowej komory głównej. 

Zgrzebła poddano także makroskopowej anali-
zie surowcowej. Badania inwentarza zgrzebeł wy-
kazały  ich dużą różnorodność. Wśród tych narzędzi 
przeważają wyroby z krzemienia jurajskiego o róż-
nym stopniu spatynowania i obróbki. W dalszej 
kolejności pojawiają się formy  wykonane z czertu 
oraz z krzemienia czekoladowego. W kilku przy-
padkach identyfi kacja surowca była możliwa tylko 
do pewnego stopnia(krzemień/czert), a w innych 
całkowicie niemożliwa ze względu na wysoki sto-
pień spatynowania. Prócz samego surowca zróżni-
cowanie obejmuje także miejsce z którego pocho-
dzą. Najprawdopodobniej, według najnowszych 
ustaleń, surowiec który posłużył do wykonania 
zgrzebeł (oraz innych narzędzi) pochodzi z trzech, 
okolicznych wychodni krzemienia : Bydlin, Udórz 
oraz Strzegowa. 

Powyższe dane prezentują stan badań do 2012 
roku. Na szczegółową analizę zgrzebeł z Jaskini Bi-
śnik trzeba będzie jeszcze poczekać i niewykluczo-
ne iż dotychczasowe ustalenia okażą się nieaktualne.
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Ślady ognia na stanowiskach 
górnopaleolitycznych w Polsce
Karolina Szpunar
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ul. Hoff manowej 8, 35-016 Rzeszów
karolinaszpunar@o2.pl

Ogień towarzyszy człowiekowi od setek tysięcy 
lat. Najstarsze, odkryte w Afryce stanowiska da-
towane są na ok. 1,5-1,0 mln. lat temu, natomiast 
dla terenów Eurazji najstarszym stanowiskiem jest 
Benot Ya’aqov z datą ok. 790 tys. lat temu (N. Al-
person-Afi l 2012). Tak wczesne świadectwa mogą 
potwierdzać, że już pierwsi ludzie zdawali sobie 
sprawę z korzyści tego żywiołu.

Zastosowanie ognia na szerszą skalę nastąpiło 
w czasie osadnictwa ostatnich neandertalczyków 
i ludzi anatomicznie współczesnych (C. Parlés 
1897; D. Staper, L. Johansen 1999; W. Roebroeks, 
P. Willa 2010). Wtedy to człowiek posiadł umie-
jętność wzniecania ognia, podtrzymania jego żaru  

i tworzenia struktur, w których paleniska miały zna-
czącą rolę. Wszystkie te przeobrażenia datowane są 
mniej więcej na ok. 50 tys. lat temu i tłumaczy się 
je jako skutek progresywnych zmian zachodzących 
u ówczesnych ludzi. Stawia to ujarzmienie ognia 
obok języka i nowych technologii krzemieniarskich 
jako jeden z ważniejszych symboli górnego paleoli-
tu (O. Bar-Yosef 2002; F. Bon 2006).

Najczęstszymi reliktami ognia spotykanymi 
na stanowiskach paleolitycznych są węgle drzew-
ne, przepalone kości, kamienie, krzemienie oraz 
pozostałości ognisk (A-L. Daniau, et al. 2010; W. 
Roebroeks, P. Willa 2010; N. Alperson-Afi l 2012).
Uważa się, że zwiększenie liczby zabytków takich 
jak przepalone artefakty krzemienne czy kamienie 
związane jest z zastosowaniem ognia na większą 
skalę (W. Roebroeks, P. Willa 2010), czyli okresem 
przejścia między środkowym, a górnym paleolitem 
i samym górnym paleolitem.  Podkreśla to wzrost 
roli tego żywiołu w życiu codziennym i może rów-
nie dobrze świadczyć o jego wykorzystaniu w czyn-
nościach gospodarczych.

Na ziemiach polskich począwszy od kultury 
jerzmanowickiej po hamburską, odnotowano trzy-
dzieści pięć stanowisk, na których zachowały się 
ślady po działaniu ognia. Zaobserwowano, że pozo-
stałości takie zachowują się niezależnie od funkcji, 
typu, czy wielkości stanowiska. Prawdopodobnym 
jest, że decydującą rolę odgrywają tutaj warunki 
naturalne i procesy postdepozycyjne. Wpływ może 
też mieć metoda badań; na stanowiskach eksplo-
rowanych w XIX i początkach XX wieku śladów 
po działaniu ognia jest stosunkowo niedużo, na co 
być może miały wpływ mniej zaawansowane meto-
dy prowadzenia prac wykopaliskowych. Relikty te 
występują na stanowiskach jaskiniowych, z których 
najciekawiej prezentuje się jaskinia Krucza Skała, 
gdzie kamienie położone płasko i wbite pionowo 
wraz z węglami drzewnymi tworzyły rodzaj pale-
niska (K. Cyrek 1994) oraz otwartych, takich jak 

Ryc. 1. Ognisko z konstrukcją 
kamienną ze stanowiska 
Wierzawice 31 (D. Bobak, 
et al. 2010, s. 68, ryc. 5)
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Wierzawice 31 (ryc. 1) z bardzo dobrze zachowanym 
paleniskiem z konstrukcją kamienną (D. Bobak, et 
al. 2010), Mosty 13  i Dzierżysław 35, gdzie ogni-
ska znajdowały się w jakiś korelacjach do innych 
obiektów nieruchomych (K. Cyrek 1986; B. Ginter 
et al. 2002), a także Targowisko 10, na którym od-
notowano pozostałości po pięciu prawdopodobnych 
paleniskach (J. Wilczyński 2009). Ślady po działa-
niu ognia występują również w pracowniach krze-
mieniarskich (np. Brzoskwinia-Krzemionki) i obo-
zowiskach włączając w to szczegółowszy podział 
na krótkotrwałe (jak Mosty 13, Wierzawice 31) oraz 
wielokrotnie zasiedlane (np. Lubotyń 11, ryc. 2).

 Na polskich stanowiskach górnopaleolitycz-
nych obserwuje się, że pozostałości związane 
z działaniem ognia ograniczają się do najbardziej 
typowych dla niego reliktów, tj. węgle drzewne, 
przepalone kości, krzemienie i kamienie oraz pozo-
stałości palenisk, natomiast nie zauważono żadnych 
wyjątkowych śladów. Największe liczebnie były 
węgle drzewne, które odnotowano na dwudziestu 
sześciu stanowiskach (np. Lubotyń 11, Jaskinia Ma-
mutowa, Targowisko 10, Wierzawice 31, etc.). Po-
dobnie, często spotyka się przepalone krzemienie, 
natomiast znacznie mniej było kości poddanych 
działaniu wysokich temperatur; wystąpiły tylko na 
siedmiu stanowiskach, np. Dzierżysław 35, Kraków 
ul. Spadzista B i D, co może mieć jednak związek 
ze słabymi możliwościami zachowania tego mate-
riału organicznego. 

Najbardziej spektakularnymi reliktami zwią-
zanymi z zastosowaniem ognia są paleniska, któ-
re zarejestrowano na dwudziestu stanowiskach. 
W większości jako ogniska interpretowane były 
nagromadzenia węgli drzewnych, jak w przypad-
ku Góry Puławskiej II, jaskini Mamutowej i jaski-
ni Zalas, lecz warto tutaj zaznaczyć, iż mogły one 
stanowić ślad po ognisku, które na skutek czynni-
ków takich jak działanie wiatru lub  wyprzątania 
odpadków przez człowieka uległy zniszczeniu (T. 

Terberger 1997). Znacznie rzadziej, bo tylko na 
siedmiu stanowiskach występują  kości, noszące 
ślady działania wysokich temperatur. Zauważalne 
jest wykorzystywanie ich jako paliwa na stanowi-
skach graweckich z ulicy Spadzistej w Krakowie 
(K. Sobczyk 1995), które mają swoje analogie do 
morawskiego Pavlov i (A. Verpoorte 2001); podob-
ne zjawisko odnotowano na magdaleńskim Dzier-
żysławiu 35 (B. Ginter, et al. 2002). Najmniej liczne 
są przegrzane kamienie, gdyż uchwycono je tylko 
na czterech stanowiskach. Zazwyczaj tworzyły na 
nich konstrukcję samego ogniska, np. Wierzawice 
31 i Krucza Skała. Występowanie kości i kamieni 
poddanych działaniu ognia może świadczyć o wy-
konywaniu jakiś czynności gospodarczych w pobli-
żu ogniska (M Julien 1988; Y. Taborin 1988; T. Ter-
berger 1997). Stosunkowo najmniejszy udział miał 
przepalony sedyment, odnotowany w Lubotyniu 11, 
Dzierżysławiu 35 i Brzoskwini-Krzemionce. Jest 
on jedyną pozostałością dającą pewność, że w da-
nym miejscu w przeszłości występowało ognisko 
(T. Terberger 1997), jednak obecność tego reliktu 
tylko na tych trzech stanowiskach potwierdza teorię, 
iż zachowuje się on jedynie w sprzyjających warun-
kach. W Dzierżysławiu 35, Ćmielowie „Małym Ga-
wrońcu” i Mostach 13 pozostałości po paleniskach 
były wpisane w kontekst obiektu mieszkalnego, co 
może sugerować znaczącą rolę tego typu pozostało-
ści w strukturach mieszkalnych. 

Najwięcej reliktów ognia znaleziono na stano-
wiskach kultury magdaleńskiej, co odpowiada też 
ogólnemu wzrostowi liczby stanowisk tego tech-
nokompleksu w porównaniu z wcześniejszymi 
jednostkami taksonomicznymi. Na stanowiskach 
kultury szeleckiej, która w Polsce reprezentowana 
jest tylko przez kilka stanowisk (Dzierżysław 1, Lu-
botyń 11, jaskinia Obłazowa, jaskinia Mamutowa 
i Kraków-Zwierzyniec), dobrze zachowane struk-
tury osadnicze wraz z śladami palenia ognia zare-
jestrowano aż na dwóch stanowiskach, takich jak 

Ryc. 2. Ognisko nr 2 ze stanowiska Lubotyń 11 (M. Połtowicz-Bobak, et al. 2013, str. 490, ryc. 4)
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Dzierżysław 1 (J. K. Kozłowski 1964) i Lubotyń 11 
(M. Połtowicz-Bobak, et al. 2013). Zaskakująca jest 
natomiast, skromna ilość takich pozostałości dla 
hamburgienu, ograniczająca się przede wszystkim 
do przepalonych krzemieni. 

Badania śladów ognia potwierdzają, iż odgrywał 
on znaczącą rolę w życiu prahistorycznych ludzi, 
jednocześnie pozwalają one na lepsze uchwyce-
nie struktur nieruchomych w obozowiskach wraz 
z możliwością wydzielenia stref aktywności, bądź 
wypoczynkowych na stanowiskach górnopaleoli-
tycznych.
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Pierwsze próby charakterystyki petrografi czno-
geochemicznej krzemienia czekoladowego 
z kopalni Wierzbica „Zele” na tle innych skał 
krzemionkowych z środkowej Polski
Dagmara Werra1, Rafał Siuda2, Oliwia Grafka2

1 Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
2 Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

Kopania krzemienia Wierzbica „Zele” jest 
jednym z najważniejszych stanowisko archeolo-
gicznych z epoki brązu i początków epoki żelaza 
w Europie. Badania archeologiczne prowadzone 
były latach 1979 – 1988. Krzemień czekoladowy 
występuje w szerokim pasie wychodni skał juraj-
skich i obecnie znamy 26 punktów eksploatacji 
krzemienia czekoladowego, które tworzą najbo-
gatszy zespół zabytków pradziejowego górnictwa 
krzemienia w dorzeczu Wisły. W rejonie tym arche-
ologicznie przebadano kilka kopalń tego surowca 
datowanych od epoki kamienia po wczesną epokę 
żelaza.

Występujące w literaturze określenie „krzemień 
czekoladowy” jest mało precyzyjne, ponieważ ob-
serwuje się znaczne zróżnicowanie tego surowca. 
Badania nad występowaniem i geologią tego su-
rowca mają już ponad osiemdziesięcioletnią histo-
rię, jednak dotychczas nie przeprowadzono kom-
pleksowych badań petrografi czno-geochemicznych 
tego krzemienia.

Prowadzone od 2012 roku badania mają wyja-
śnić wewnętrzne zróżnicowanie krzemieni czeko-
ladowych oraz określić ich cechy diagnostyczne 
w stosunku do innych skał krzemionkowych Środ-
kowej Polski. 

Zebrane zostały próbki surowca z wszystkim 
punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego 
oraz próbki podstawowych surowców krzemien-
nych wstępujących w Europie Centralnej. 

Próbki te zostały poddane badaniom geoche-
micznym ze szczególnym uwzględnieniem zawar-
tości pierwiastków śladowych oraz zawartej w nich 
materii organicznej. 100 gramowe próbki zmielo-
nych krzemieni poddano ekstrakcji przy pomocy 
mieszaniny dichlorometanu i metanolu. Uzyskane 
frakcje alifatycna i aromatyczna zostały poddane 
analizie przy pomocy chromatografu gazowego po-
łączonego ze spektrometrem mas GS-MS (Clariud 

500 Perkin Elmer). Ponad to wykonano szereg ba-
dań spektroskopowych w podczerwieni. Widma IR 
zarejestrowano przy użyciu spektrometru Nicolet 
Magna 500 dla sproszkowanych próbek krzemienia 
zmieszanych z KBr. Wykonane badania wykazały, 
iż zmienność barwy, będącej dotychczas podstawo-
wym kryterium w wydzielaniu krzemienia czekola-
dowego, związana jest ze zróżnicowanym składem 
oraz dystrybucją związków organicznych obecnych 
w tych skałach. Obserwuje się wyraźny trend do 
spadku zawartości materii organicznej w jaśniej-
szych odmianach krzemienia. Związane jest to ze 
zróżnicowana zawartością substancji organicznej, 
w środowisku w którym dochodziło do depozycji 
skał krzemionkowych. Drugim czynnikiem wpły-
wającym na zawartość węglowodorów są procesy 
wietrzenia krzemieni. Wykonane badania wskazują 
również, iż tworzenie się tzw. patyny na powierzch-
ni zabytków związane jest wietrzeniem chemicz-
nym i fi zycznym substancji organicznej.

Wyniki przeprowadzonych analiz pozwolą na 
scharakteryzowanie krzemienia czekoladowego 
w stosunku do innych surowców krzemionkowych, 
w szczególności krzemienia z Wierzbicy "Zele", co 
umożliwi sprecyzowanie archeologicznych opisów 
wykorzystywania tego surowca przez społeczności 
pradziejowe.

Badania fi nansowane przez Narodowe Cen-
trum Nauki – PRELUDIUM 2 (UMO-2011/03/N/
HS3/03973).
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