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rySzard FelikS mazurowSki

O pOTRzeBIe eDyCJI SeRII WyDAWNICzeJ 
STudiA i MATERiAły dO BAdAń NAd 
NEOLiTEM i WCZESNą EPOKą BRąZu 

NA MAZOWSZu i POdLASiu

 Ostatnie trzydziestolecie charakteryzuje się w polskiej archeologii 
ogromnym wzrostem liczby wszelkiego rodzaju prac terenowych – od pros-
pekcji powierzchniowej do wykopalisk szeroko płaszczyznowych, prowadzo-
nych na wielką skalę, związanych z modernizacją kraju, rozwojem jego in-
frastruktury, jak również prywatnym budownictwem mieszkaniowym. zjawisko 
to nie ominęło również terenów Mazowsza i podlasia. W realizację tego typu 
badań, obok instytucji państwowych o ogromnym dorobku naukowym i li-
cznej doświadczonej kadrze, zaangażowane były i są obecnie coraz liczniej 
reprezentowane podmioty, od osób prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą w dziedzinie archeologii do małych, kilkuosobowych firm. Jak 
wskazują dotychczasowe obserwacje i doświadczenia, wzmiankowane pod-
mioty mniejsze i osoby fizyczne są zainteresowane przede wszystkim szybką 
realizacją prac terenowych i ich rozliczeniem finansowym, do czego w świetle 
obowiązującego prawa wystarcza złożone w odpowiednim urzędzie konser-
watorskim sprawozdanie z badań oraz wstępne opracowanie ich wyników. 
W absolutnej większości, te niekiedy bardzo istotne poznawczo źródła nie są 
przedmiotem publikacji, a więc dla świata nauki pozostają nieznane. Wspo-
mniane opracowania wstępne zasilają archiwum konserwatorskie, natomiast 
los dokumentacji polowej i zabytków może być różny. Niekiedy mogą być 
całkowicie utracone lub stać się niedostępne osobom chcącym zapoznać 
się z nimi. Sprzyjają temu chyba nie do końca przemyślane, obowiązujące 
regulacje prawne, nakazujące podmiotowi realizującemu badania archeologi-
czne zapewnić stałe miejsce przechowywania pozyskanych materiałów. przy 
bardzo słabej stabilizacji wielu małych podmiotów gospodarczych, często 
kreowanych w celu realizacji doraźnych, nawet jednostkowych przedsięwzięć 
badawczych, ostateczna utrata kontaktu środowiska archeologicznego 
z wieloma zbiorami niepublikowanych materiałów jest wielce prawdopodob-
na i niewątpliwie już obecnie ma miejsce. Wystarczy wyrejestrowanie indywi-
dualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w urzędzie gminnym 
lub dzielnicowym, zmiana nazwy firmy, jej adresu, profilu działalności, itp. 
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Wspomniane rozwiązanie prawne sprzyja również możliwości rozdzielenia 
materiałów zabytkowych i dokumentacji z danego stanowiska archeologicz-
nego na kilka podzbiorów, czasami nie tylko rozmieszczonych bardzo daleko 
od siebie, ale znajdujących się w dyspozycji różnych podmiotów gospodar-
czych, nawet władzom konserwatorskim nieznanych, chociażby z powodu 
zmiany ich statusu prawnego, praw własnościowych, składu osobowego oraz 
zakresu działalności. 
 Członkowie Redakcji, pracownicy zakładu Archeologii pradziejowej 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, mają świadomość zagrożeń 
dla archeologii i prahistorii wynikających z tych nowych uwarunkowań. Dla-
tego też zwracają się niniejszą drogą do wszystkich archeologów działających 
na terenie Mazowsza i podlasia, bez względu na ich afiliację formalną, 
o publikację w naszej serii wydawniczej wszelkich opracowań wyników prac 
wykopaliskowych, odkryć przypadkowych i znalezisk luźnych, artykułów 
problemowych związanych z okresem neolitu i wczesnej epoki brązu, czyli 
do pojawienia się na tych obszarach osadnictwa ludności kultury łużyckiej. To 
ograniczenie ram czasowych wynika z zakresu kompetencji oraz osobistych 
zainteresowań badawczych pracowników zakładu. Nasz apel obejmuje 
również publikację nawet nielicznych źródeł z tego odcinka pradziejów, które 
odkryto przy okazji badań stanowisk o dominującej substancji kulturowej, 
należącej do starszych lub młodszych okresów. W porozumieniu z Mazowiec-
kim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków, placówkami muzealnymi oraz 
autorami konkretnych badań wykopaliskowych, bez względu na ich afiliację, 
chcielibyśmy również podjąć trud naukowego opracowania i opublikowania 
neolitycznych i wczesnobrązowych punktów osadniczych i przypisanych 
im źródeł  ze stanowisk przebadanych w minionych latach. z powyższych 
względów zwracamy się do Koleżanek i Kolegów o informowanie nas o wszel-
kich nieznanych lub od dawna niepublikowanych, zapomnianych materiałach 
i pojedynczych zabytkach znajdujących się nie tylko w zbiorach instytucji do 
tego specjalnie powołanych, ale również w zasobach wszelkich organizacji 
społecznych, w tym stowarzyszeń, fundacji, szkół, jak i osób fizycznych. 
 Istotnym założeniem programowym Redakcji jest również pub-
likacja wszelkich artykułów problemowych na temat rozwoju kulturowego 
człowieka na Mazowszu i podlasiu w okresie neolitu i wczesnej epoki brązu, 
włącznie z szerokim kontekstem powiązań zewnętrznych. zatem w naszej 
serii wydawniczej chętnie widzieli będziemy również publikacje Koleżanek 
i Kolegów z krajów sąsiadujących z polską od strony wschodniej. W takich 
przypadkach jedynym warunkiem formalnym przyjęcia pracy do druku będzie 
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jej zbieżność tematyczna oraz zgodność z ramami czasowymi i terytorial-
nymi naszej serii. Odnosi się to także do publikacji młodych autorów, w tym 
pełnych lub skróconych wersji prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich 
nie tylko ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, ale i innych placówek 
naukowych w kraju. 
 Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wspomniany na wstępie 
gwałtowny, skokowy rozwój tzw. archeologii industrialnej w polsce, jak 
również w wielu województwach finalizacja pierwszego etapu wielkiego 
przedsięwzięcia, jakim jest program Archeologicznego zdjęcia polski, 
spowodowały lawinowy przyrost danych źródłowych, wielokrotnie w sposób 
diametralny zmieniających lub modyfikujących dotychczasowe poglądy na 
wiele aspektów rozwoju osadnictwa i kultury ludzkiej od paleolitu do czasów 
historycznych. 
 W przypadku prób rekonstrukcji życia człowieka doby neolitu 
i wczesnej epoki brązu wspomniane powyżej zjawisko jest najbardziej wido-
czne w odniesieniu do tradycyjnie szczególnie atrakcyjnych pod względem 
uwarunkowań środowiskowych terenów Kujaw, Wielkopolski, Małopolski, 
Dolnego śląska, Wyżyny Lubelskiej oraz pojezierza Chełmińskiego. z powo-
du wzmiankowanych determinant naturalnych obszar Mazowsza i podlasia 
nie stanowił atrakcyjnej strefy osadniczej i gospodarczej w okresie neolitu 
i wczesnej epoki brązu, zwłaszcza dla wspólnot o rolniczo-hodowlanych 
podstawach egzystencji. Stąd też populacje kultur cyklu wstęgowego, a kon-
kretnie kultury ceramiki wstęgowej rytej, bardzo nieliczne ślady swojego 
krótkotrwałego, epizodycznego pobytu pozostawiły w rejonie Równiny 
Błońskiej oraz w południowej części prawobrzeżnego Mazowsza. Jednak 
do chwili obecnej żadne ze wzmiankowanych stanowisk nie stało się przed-
miotem dalszego zainteresowania naukowego, chociażby w formie prac 
sondażowych. Również osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych 
reprezentowane jest głównie przez kilka znalezisk powierzchniowych cera-
miki, wyrobów krzemiennych oraz kamiennych. Systematycznymi pracami 
wykopaliskowymi, prowadzonymi w 1935 roku pod kierownictwem prof. 
K. Jażdżewskiego (1936), objęto zaś jedynie grobowiec kujawski w Rybnie, 
pow. Sochaczew. 
 Nurt neolitu tradycyjnego zdecydowanie najintensywniej reprezentują 
natomiast pozostałości osadnicze związane z pobytem na Mazowszu 
ugrupowań ludności kultury amfor kulistych. przede wszystkim jest to już 
kilkadziesiąt (około 45) pewnych lub domniemanych megalitycznych grobów 
skrzyniowych lub w obstawach kamiennych, tworzących małe skupienia po 
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2-3 obiekty (Kempisty 1971, 1975; Mazurowski 1977). znanych jest również 
kilkanaście znalezisk luźnych czworościennych, gładzonych siekier i dłut 
z krzemienia pasiastego, jak również ubogich skupisk ceramiki, zapewne 
stanowiących pozostałość małych obozowisk sezonowych. prawie wszys-
tkie grobowce - jak i zresztą większość znalezisk luźnych - pochodzą z kra-
jobrazowo zróżnicowanych, pofałdowanych terenów Mazowsza na wschód 
od Wisły, szczególnie w powiatach: płońskim, pułtuskim, nowodworskim 
i łomżyńskim oraz po stronie zachodniej w powiecie sochaczewskim. 
 z osadnictwem ludności kultury ceramiki sznurowej na Mazowszu 
i podlasiu związanych jest 5 grobów szkieletowych, w tym 1 kurhanowy 
(Kęsocha, pow. przasnysz), oraz 4 najprawdopodobniej płaskie (Dzbanie, 
pow. pułtusk, Stare Babice, pow. Warszawa-zachód, grób I i II oraz Waliska, 
pow. Mińsk Mazowiecki - por. Okulicz 1973, Grabarek 2003). Dysponujemy 
również fragmentami ceramiki z odkryć przypadkowych, powierzchniowych 
i znaleziskami luźnymi toporów kamiennych o cechach stylistycznych typo-
wych dla tej kultury. W ostatnich latach kilka obiektów i naczyń omawianej 
jednostki odkryto również w trakcie badań wykopaliskowych na mazowieckim 
odcinku autostrady A-2, a także przy pracach związanych z budową innych 
dróg oraz obiektów przemysłowych zwłaszcza w aglomeracji warszawskiej 
oraz w samej stolicy. 
 zdecydowanie najwięcej punktów osadniczych, jak i źródeł archeo-
logicznych, przede wszystkim fragmentów ceramiki naczyniowej z neolitu, 
interstadium neolitu i brązu oraz z wczesnej epoki brązu na obszarze Ma-
zowsza, związanych jest z ugrupowaniami o paraneolitycznym modelu kul-
tury, które powszechnie zaliczane są do tzw. grupy linińskiej (Kempisty 1972, 
1975). zdaniem autora niniejszego artykułu, to bardzo synkretyczne ugrupo-
wanie o różnej dynamice przeobrażeń lokalnych i regionalnych, powstało 
na styku społeczności różnych kultur tradycyjnego neolitu z prawie zawsze 
dominującym komponentem zachodniego odłamu kultury niemeńskiej. 
Największa koncentracja jego osadnictwa ma miejsce w dorzeczu Bugu 
i Narwi oraz Bugo-Narwi. Nad Narwią, w okolicach Nowogrodu, występują 
również „czyste” obozowiska kultury niemeńskiej, z których część była badana 
wykopaliskowo i opracowana w pracach magisterskich pod kierunkiem autora 
(pianki stan. I - III, gm. zbójna). Ostatnie badania D. Manasterskiego (2009) 
wydają się wskazywać, że przynajmniej na wschód od Wisły, w południowo-
zachodniej części Warmii i Mazur, a więc i zapewne na Mazowszu i podlasiu, 
epigonalne ugrupowania linińskie (postlinińskie ?) mogły przetrwać nie tylko 
do pojawienia się osadnictwa kultury trzcinieckiej, ale znacznie dłużej, czyli 
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do czasu opanowania tych terenów przez ludność kultury łużyckiej. Jak się 
zdaje, miało to miejsce zwłaszcza wszędzie tam, gdzie proces „trzciniety-
zacji” lokalnego, schyłkowoneolitycznego środowiska kulturowego był bar-
dzo spowolniony i słaby. 
 Osadnictwo ludności kultury trzcinieckiej zasiedlającej obszar 
w granicach grupy mazowiecko-podlaskiej, reprezentowane jest obecnie 
przez nieco ponad 400 stanowisk i znalezisk luźnych (Taras 1995, Dąbrowski 
2004 oraz dane autora). pomimo tego bogatego rejestru punktów osadni-
czych, obecny stan rozpoznania wykopaliskowego osad i cmentarzysk jest 
bardzo niezadowalający, znacznie odbiegający od sytuacji w tym względzie na 
sąsiednich terenach Lubelszczyzny, czy nawet polski środkowej (Dąbrowski 
2004, 2006; Makarowicz 2010). Według danych z literatury, dotychczas bo-
wiem w różnym stopniu przebadano zaledwie kilka osad małych (Warszawa 
zerzeń, Borowiaczki-pieńki, stan. 7, pow. płock, Łąki Radzymińskie, stan. 
7, pow. Wołomin, zdrojki, pow. Mińsk Mazowiecki) i jedną większą osadę 
w Kleszewie, pow. pułtusk. W ostatnich trzech latach pozostałości również 
małych osad i obozowisk trzcinieckiego kręgu kulturowego odkryto w ra-
mach ratowniczych prac wykopaliskowych na mazowieckim odcinku au-
tostrady A-2 w rejonie Równiny Błońskiej. Materiały te są już opracowane 
i przygotowywane do publikacji przez pracownię Badań Terenowych Insty-
tutu Archeologii UW w Warszawie. z obszaru objętego naszym zaintereso-
waniem mamy ponadto opublikowane ciałopalne, jamowe cmentarzysko 
w Starych Laskach, pow. Węgrów (Kempisty 1968), kilka pojedynczych 
grobów popielnicowych oraz koncentrujące się w pobliżu Wisły skarby 
przedmiotów brązowych (Dąbrowski 2004, 2006, s. 23), z których część 
może reprezentować już fazę przejściową do kultury łużyckiej. z powyższych 
danych wyraźnie widać, że stan naszej wiedzy na temat rozwoju kulturowego 
Mazowsza i podlasia w okresie wczesnej epoki brązu jest równie wysoce 
niezadowalający, jak i w przypadku neolitu. Dobitnie obrazują to również 
opracowania monograficzne i podręcznikowe, odnoszące się do określonych 
kultur lub okresów chronologicznych. 
 Ten stan naszej wiedzy na temat neolitu i wczesnej epoki brązu na 
Mazowszu i podlasiu powinny nieco przynajmniej zmienić zrealizowane 
w ostatnich latach publikacje źródłowe z kilku stanowisk z mazowieckiego 
odcinka autostrady A-2 oraz innych badań ratowniczych. pod kierunkiem au-
tora powstała natomiast rozprawa doktorska w znacznym stopniu dotycząca 
problematyki przemian kulturowych na Mazowszu i podlasiu u schyłku neo-
litu i we wczesnej epoce brązu (Gawrońska 2010). Na ukończeniu jest również 
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rySzard FelikS mazurowSki10

kolejna, istotna praca doktorska, będąca monografią paraneolitu dorzecza 
Bugu i Narwi. 
 W założeniach programowych Redakcji poszczególne tomy nowo 
uruchamianej serii wydawniczej nie będą ukazywały się corocznie lecz po 
zgromadzeniu odpowiedniej ilości artykułów zakwalifikowanych nie tylko 
przez nas, ale również recenzentów. Bowiem dla zachowania wysokiego po-
ziomu merytorycznego wszystkie artykuły składane do druku będą recenzo-
wane przez najlepszych specjalistów z danej problematyki badawczej w kraju. 
Artykuły będą ukazywały się w języku polskim lub w uzasadnionych przypad-
kach w języku angielskim. Każda praca będzie miała odpowiednio streszcze-
nie w j. angielskim lub polskim. przewidujemy ponadto, iż poza wydaniem 
książkowym, ukazywać się będzie wersja elektroniczna. 
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Joanna GawrońSka, marcin białowarczuk 

KULTURA AMFOR KULISTyCH NA NIzINIe 
póŁNOCNOMAzOWIeCKIeJ

Słowa kluczowe: kultura amfor kulistych, Nizinia północnomazowiecka, 
  późny neolit, wczesna epoka brązu.

wStęp

 Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu 
badań nad kulturą amfor kulistych (KAK) na Nizinie północmazowieckiej 
oparte na dostępnych publikacjach (por. Gawrońska 2010), informacjach 
o badaniach interwencyjnych i ratowniczych WUOz w Warszawie, delega-
tura w Ciechanowie oraz analizie Azp. za zasadnością tak sformułowanego 
tematu przemawia fakt, iż mimo przyrostu danych źródłowych, podobnej 
próby nie podjęto od 1971 r. (Kempisty 1971). 

HiStoria badań nad kak na nizinie północnomazowieckieJ

 pierwszych odkryć związanych z kulturą amfor kulistych (KAK) na 
północnym Mazowszu dokonano już w drugiej połowie XIX wieku (przy-
borowski 1876; Samokvasov 1880; Majewski 1900). Jednak jako odrębne 
ugrupowanie została ona wydzielona, pełniej opracowana i scharakteryzowana 
dopiero na początku XX wieku. Wzrosła wówczas liczba odkryć i opracowań 
poszczególnych stanowisk (Sawicki 1920; Kozłowski 1921; Marciniak 1937; 
La Baume 1943). pojawiły się też próby ujęć ogólnych dotyczących jej genezy, 
pochodzenia, zasięgu i chronologii oraz roli jaką pełniła w neolicie. W latach 
międzywojennych ukazały się prace L. Kozłowskiego (1921) i W. Antoniewic-
za (1938) zamykające pierwszy okres badań nad KAK. Stanowiły one pierwsze 
próby zebrania i usystematyzowania materiałów interesującej nas jednostki kul-
turowej z terenów polski. W czasie II wojny światowej opublikowano pracę W. 
La Baume (1943), w której autor zebrał m.in. materiały KAK pozyskane z części 
Niziny północnomazowieckiej. Okres po II wojnie światowej charakteryzował 
się dalszym rozwojem badań. pojawiały się kolejne publikacje, które z jednej 
strony porządkowały dotychczasowy stan wiedzy na temat omawianej kultury, 
a z drugiej - zawierały nowe koncepcje dotyczące jej genezy i specyfiki. poza 
tym, systematycznie odkrywano i badano wykopaliskowo nowe stanowiska. W 
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1948 roku, ukazała się synteza pradziejów ziem polskich autorstwa J. Kos-
trzewskiego, która zawierała m.in. podsumowanie ówczesnego stanu wiedzy 
o KAK (Kostrzewski 1948). W drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego stu-
lecia KAK doczekała się dwóch obszernych monografii: T. Wiślańskiego 
(1966), obejmującej materiały z północno-zachodniej polski na szerokim 
tle porównawczym oraz S. Noska (1967), dotyczącej całości ziem polskich. 
W obu pracach poświęcono wiele uwagi zagadnieniom chronologii i tak-
sonomii. W 1971 roku opublikowano pracę e. Kempisty stanowiącą syntezę 
ówczesnej wiedzy o “amforowych” zespołach z terenów Mazowsza i podlasia 
(Kempisty 1971). Krótkie charakterystyki mazowiecko-podlaskiej grupy KAK 
znalazły się również w kolejnych syntetycznych opracowaniach pradziejów 
ziem polskich (Wiślański 1979, s. 261-299; Gurba 1989, s. 232-262). W latach 
1970 - 73 odkryto i przebadano cmentarzysko KAK w zaborzu, gm. Nasielsk 
(Mazurowski 1977). W 1983 roku ukazała się praca R. F. Mazurowskiego 
systematyzująca ówczesny stan wiedzy na temat wytwórczości bursztyniar-
skiej polskich społeczności epoki kamienia, w której sporo uwagi poświęcono 
bursztyniarstwu KAK z uwzględnieniem znalezisk północnomazowieckich 
(Mazurowski 1983). W ostatnim pięćdziesięcioleciu pojawiały się też artykuły 
i wzmianki na temat przypadkowych znalezisk i interwencji ratowniczych 
(Żurowski 1959; Głosik 1959/60, s. 355, 1961, s. 13; Kempisty 1964, Ma-
zurowski 1977a, s. 32)
 Od początku lat 70-tych XX w. realizowano na omawianym terenie 
Azp, które przyniosło szereg nowych odkryć, jednak ze względu na brak 
publikacji oraz planowych badań wykopaliskowych stan wiedzy nie uległ is-
totnej zmianie. Utrudnia to przeprowadzenie szerszych studiów nad osad-
nictwem KAK, a co za tym idzie powiązania go ze znanymi pochówkami. 
 Na terenie północnego Mazowsza zarejestrowano łącznie 46 punk-
tów osadniczych KAK, w tym 31 cmentarzysk, 5 znalezisk luźnych - praw-
dopodobnie również stanowiących pozostałość po zniszczonych grobach, 5 
osad/obozowisk oraz 5 śladów osadnictwa, zawierających od 1 do kilku frag-
mentów ceramiki.

cHarakteryStyka GeoGraFiczno-przyrodnicza niziny północno-
mazowieckieJ

 Nizina północnomazowiecka stanowiąca część Niziny Mazowiec-
kiej zajmuje obszar 14.192 km², położony pomiędzy doliną środkowej Wisły 
i dolnego Bugu, a dorzeczem środkowej i dolnej Narwi (mapa 1). Dzieli się 
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ona na 7 mniejszych jednostek fizyczno-geograficznych: Wysoczyznę płońską, 
Równinę Raciąską, Wzniesienia Mławskie, Wysoczyznę Ciechanowską, 
Równinę Kurpiowską i Dolinę Dolnej Narwi (Kondracki 1977; 1994). 
 Ukształtowanie powierzchni prezentowanego regionu jest wyni-
kiem działalności stadium Warty zlodowacenia środkowopolskiego i jego 
utworów, jak też – szczególnie w ostatnim czasie – człowieka. Nizina 
północnomazowiecka charakteryzuje się brakiem cech młodej rzeźby gla-
cjalnej z jej licznymi zagłębieniami bezodpływowymi i jeziorami, przeważają 
natomiast równiny denudacyjne. powierzchnię pokrywają utwory powstałe 
ze zwietrzałej moreny lub nagromadzone w warunkach klimatu peryglacjal-
nego. Na takim podłożu rozwinęły się gleby pseudobielicowe. Na wysoczy-
znach międzydolinnych znajdują się dość dobrze zachowane ostańce form 
polodowcowych najmłodszych stadiałów zlodowacenia środkowopolskiego: 
żwirowe lub piaszczyste kemy, ozy i moreny czołowe. pasma moren czołowych 
występują między płońskiem a płockiem oraz na południe i północ od Mławy. 
Kulminacje wzniesień przekraczają miejscami 200 m n.p.m. (np. Dębowa Góra 
na Wzniesieniach Mławskich – 235 m n.p.m.), natomiast wysokości względne 
dochodzą do 100 m. poza ostańcami w krajobrazie wyróżniają się krawędzie 
terasów rzek głównych, krawędzie wysoczyzn oraz wcięcia dolin mniejszych 
rzek. Wzniesieniom towarzyszą obszary równinne, charakteryzujące się na 
ogół podłożem piaszczystym lub bagiennym. 
 Sieć rzeczna, choć niezbyt gęsta, jest dobrze rozwinięta. podstawę 
stanowi Wisła, która w tym rejonie skręca na zachód i przybiera kierunek 
równoleżnikowy. W okolicach Modlina, po wcześniejszym połączeniu z Bugiem, 
wpada do niej Narew. Mniejsze rzeki, biegnące z północy na południe, stanowią 
dopływy Wisły, bądź (w większości) Narwi. Są to m.in. Skrwa, Wkra, Orzyc, 
Omulew, Rozoga, Szkwa i pisa oraz ich dopływy. W czasie ostatniego glacjału 
płynęły nimi lodowcowe wody roztopowe, po których pozostały liczne sandry. 
Układowi rzecznemu drugiego stopnia i rzeczkom mniejszym towarzyszyły 
szerokie podmokłe doliny oraz znaczne obszary bagien, dzielące w sposób 
naturalny opisywany region. Wpływało to na geografię pierwotnego osad-
nictwa. Nizina północnomazowiecka charakteryzuje się brakiem większych 
zbiorników wodnych, takich jak jeziora, znanych z obszarów objętych ostat-
nim zlodowaceniem. 
 pod względem klimatycznym obszar ten jest pod wpływem po-
wietrznych cyrkulacji zachodnich, północno-zachodnich i wschodnich. 
W części wschodniej zarysowuje się wyraźny wpływ klimatu kontynental-
nego (Gierlach 1984, s. 11). 
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 W ostatnich latach na terenie polski północno-wschodniej, w tym na 
interesującym nas obszarze, nasiliły się badania palynologiczne (Bińka 1991). 
Stanowią one podstawowe źródło przyrodnicze do odtworzenia miejscowego 
środowiska naturalnego. Dzięki ich wynikom wiadomo, że warunki klimaty-
czne młodszej fazy okresu subborealnego, obejmującej późny neolit, niewiele 
odbiegały od dzisiejszych. średnie temperatury były tylko o 1 - 2°C wyższe 
niż obecnie, np. średnie lata osiągały 17 - 18°C. Wyższe o około 10 - 15% 
były również opady atmosferyczne (Kempisty 2001). W porównaniu z okre-
sem atlantyckim nastąpiło wyraźne ochłodzenie przy jednoczesnym wzroście 
wilgotności. podniósł się wówczas poziom wód gruntowych, uaktywniła się 
sieć rzeczna i wzrosło zasilanie dolin rzecznych wodami powierzchniowymi 
spływającymi ze zboczy okolicznych wysoczyzn. zwiększone opady atmosfe-
ryczne stały się przyczyną powodzi i powały lasów (Kępczyński 1973). Wyso-
ki stan lustra wody w rzekach i jeziorach stanowił naturalną barierę dla roz-
woju osadnictwa dolinnego. ówczesny człowiek zmuszony był do zasiedlania 
wyżej położonych obszarów. W trakcie okresu subborealnego następowała 
stopniowa przebudowa gleb i lasów. Systematyczne wypłukiwanie wapnia 
i zakwaszanie gleb doprowadziło do ubożenia życia organicznego, a w kon-
sekwencji, zwłaszcza pod pokrywą leśną, do ich bielicowania. proces ten 
przebiegał szybciej na terenach piaszczystych, wolniej na gliniastych (Starkel 
1991, s. 118). zarejestrowano wzrost udziału dębu, przy jednoczesnym spad-
ku wiązu, jesionu i lipy. W okresach chłodnych i wilgotnych dochodziło do 
zabagniania płaskich wysoczyzn i obniżeń różnego pochodzenia. Tym samym 
powstawały rozległe podmokłości, próchnice bagienne i mady (Starkel 199, 
s. 133-134). 
 znaczny procent powierzchni Niziny północnomazowieckiej 
okresu subborealnego zajmowały obszary leśne. Dzisiaj oczywiście uległy 
one poważnemu zmniejszeniu, niemniej pozostały jeszcze relikty dawnych 
puszcz. zmiany środowiska naturalnego następowały zarówno na skutek 
oceanizacji klimatu, jak też działalności ludzi. W warunkach naturalnych 
gleby mają zdolność do samoregulacji i samorozwoju. Obecność człowieka 
w krajobrazie narusza równowagę biofizykochemiczną i wielokierunkowo 
działa modyfikująco na rozwój gleb i szaty roślinnej. Spadek udziału wiązu, 
na przykład, tłumaczy się karmieniem bydła gałęziami tego drzewa1. zwyczaj 

1 por. też inną teorię, wg której spadek udziału wiązu tłumaczy się holenderską chorobą wiązową 
wywołaną przez grzyby Ophistoma ulmi roznoszone przez chrząszcze Scotylus (Nowak 2009). Wyko-
rzystywanie przez człowieka gałęzi tego drzewa mogło ewentualnie osłabić populację wiązów i 
uczynić ją bardziej podatną na działanie wspomnianego czynnika chorobotwórczego. 
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ten do dzisiaj praktykowany jest w krajach alpejskich i skandynawskich (Starkel 
1991, s. 123). W celu dostarczania obfitszej paszy dla zwierząt przekształcano 
cienisty las w otwarte zbiorowiska krzaczaste poprzez okorowywanie drzew 
na pewnej wysokości. Jednoczesne wypalanie i trzebież lasów doprowadziły 
do ich prześwietlania i tworzenia terenów otwartych typu łąkowego (Starkel 
1991, s. 119, 123, 135). 
 ówczesne środowisko zasiedlone było przez różnorakie zwierzęta 
lądowe i wodne, wśród których wymienić można m.in. tura, żubra, 
niedźwiedzia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, borsuka i wiele innych gatunków 
drobniejszej zwierzyny oraz jesiotra, suma, szczupaka, brzanę i leszcza. Ga-
tunki te znane są z badań stanowisk średniowiecznych (Gierlach 1984, s. 12n), 
lecz można przyjąć, że zasiedlały omawiany obszar także u schyłku neolitu. 
 Gleby Niziny północnomazowieckiej zaliczane są w większości do 
mało urodzajnych. przeważają rozwinięte na piaskach, glinach, czy osadach 
zastoiskowych bielice i gleby brunatne (Batorowicz 1988). Te wytworzone na 
wysoczyznach są zazwyczaj bardziej urodzajne i należą do III lub IV klasy 
bonitacyjnej. zdecydowanie słabsze (V, VI klasa) są gleby wykształcone na 
luźniejszych piaskach równin i dolin (Kaliński 1999). Główne obszary zajmują 
gleby gliniasto-piaszczyste (szczerki) z niewielkimi wyspami piaszczysto-
gliniastymi w okolicy płocka i Ciechanowa. znaczny procent, zwłaszcza na 
Kurpiach i wzdłuż Wkry, stanowią gleby piaszczyste (Gierlach 1984, s. 12). 
W dolinach rzek rozwinęły się gleby bagienne oraz bardzo urodzajne mady, 
natomiast na piaskach Równin Raciąskiej i Kurpiowskiej - wydmy.

kultura amFor kuliStycH na nizinie północnomazowieckieJ 
w świetle doStępnycH źródeł

 Analiza form i zdobnictwa ceramiki naczyniowej oraz charakter ozdób 
bursztynowych składanych do grobów pozwoliły przypuszczać, iż początki 
KAK na północnym Mazowszu wiążą się z późnym odcinkiem jej fazy II na 
Kujawach2. W chronologii bezwzględnej przypadałoby to na lata ok. 3250-
3100 BC3. Omawiana kultura była tu więc zjawiskiem obcym, związanym 
z migracjami ukształtowanych już grup ludności z zachodu (Kujawy?, ziemia 
Chełmińska?). KAK utrzymała się na północnym Mazowszu przynajmniej 
do schyłku III tys. BC, tj. do czasu pojawienia się na tym terenie pierwszych 

2   Wg chronologii zaproponowanej przez M. Szmyt (1996, s. 34-35, 75).
3  Chronologia podawana w tekście oparta jest na datach kalibrowanych. 
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ugrupowań związanych z wczesną epoką brązu. Najmłodsze poddające się 
klasyfikacji materiały dają się zsynchronizować z kujawską fazą IIIb.
 Na terenie północnego Mazowsza, podobnie jak w pozostałych re-
jonach polski północno-wschodniej, KAK znana jest przede wszystkim 
z grobów, w dużym stopniu zniszczonych, oraz znalezisk luźnych4. W ostat-
nich latach, w trakcie badań powierzchniowych realizowanych w ramach Azp 
zarejestrowano dodatkowo 8 śladów osadnictwa, zawierających od 1 do kilku 
fragmentów ceramiki. Jest to powód, dla którego trudno się pokusić o od-
tworzenie gospodarki KAK. O pewnej (istotnej?) roli hodowli i myślistwa 
świadczyć mogą jedynie znajdowane w grobach szczątki świni i dzika (Nosek 
1967, s. 142n). 
 punkty osadnicze KAK lokowane były na mniej lub bardziej wy-
eksponowanych piaszczystych lub gliniasto-piaszczystych wyniesieniach 
opadających w kierunku dolin rzecznych i strumyków (Nosek 1967, s. 142n.; 
Mazurowski 1977). zazwyczaj wybierano krawędzie małych dolin lub terasy 
nadzalewowe dużych dolin, rzadziej dna małych dolin. Większość znanych 
stanowisk skupiała się w S i Se części omawianego rejonu, wzdłuż dolin 
Wisły i Narwi, oraz ich dopływów m.in. lewobrzeżnej dolnej Wkry i dol-
nego Omulewu. Osadnictwo KAK związane było w większości z mało 
urodzajnymi gliniasto-piaszczystymi glebami bielicowymi. Jedynie na Wyso-
czyznach płońskiej i Ciechanowskiej stanowiska omawianej kultury wystąpiły 
w sąsiedztwie bardziej urodzajnych gleb brunatnych, a w dolinach rzek 
- gleb bagiennych i mad. Jednym z istotniejszych czynników powodujących 
zagęszczenie osadnictwa KAK na północnym Mazowszu były prawdopodob-
nie lokalne zasoby bursztynu. Wtórne złoża sukcynitu mioceńskie i młodsze, 
znajdują się m.in. w okolicach płocka, na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, oraz 
na Równinie Kurpiowskiej (Mazurowski 1983), a więc wszędzie tam, gdzie 
rejestrujemy koncentracje grobów “amforowych”, z których sześć, a niewyklu-
czone, że pierwotnie wszystkie, wyposażona była w liczne ozdoby bursztynowe. 

4  Większość stanowisk została tu odkryta jeszcze przed II wojną światową, często przez przypadko-
wych znalazców (Nosek 1967, s. 142n; Kempisty 1971). Wyjątek stanowi cmentarzysko z zaborza 
gm. Nasielsk (Mazurowski 1977), zniszczone groby z Kleszewa gm. loco i Cholew gm. loco, będące 
przedmiotem interwencji WUOz w Warszawie, delegatura w Ciechanowie (informacja ustna mgr 
zbigniewa Dłubakowskiego z delegatury WUOz w Ciechanowie) oraz nieliczne materiały pozys-
kane w trakcie planowych badań innych kultur (Kempisty 1964, 1971, 1972). Studia nad problematyką 
KAK na północnym Mazowszu dodatkowo utrudnia fakt, iż tylko część obiektów grobowych prze-
badano wykopaliskowo, większość pozyskanych z badań materiałów zaginęła w czasie wojny, a in-
formacje o odkryciach są zazwyczaj niekompletne.
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Wprawdzie nie dysponujemy bezpośrednimi dowodami na eksploatację bursz-
tynu w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu, ale przynajmniej niektóre 
jego zasoby, zalegające na głębokości 1 – 5 m, mogły być dostępne również 
w pradziejach.
 Groby należące do KAK występowały pojedynczo lub w niewielkich 
skupieniach liczących po 2-3 obiekty. Lokowano je na mniej lub bardziej wyeks-
ponowanych gliniasto-piaszczystych wyniesieniach opadających w kierunku 
dolin rzecznych lub jezior. W większości miały one postać prostokątnej lub 
trapezowatej skrzyni kamiennej wzniesionej z różnej wielkości dopasowanych 
głazów narzutowych, zwykle płaskich z jednej strony lub, niekiedy, częściowo 
obrobionych (Tabl. I; II: 5; Nosek 1967, s. 142n; Kempisty 1971; Mazurowski 
1977). Dłuższe ściany tworzyło od 4 do 6 takich głazów, krótsze – po jednym. 
Całość przykrywały kamienne płyty (od 1 do 8). przestrzenie pomiędzy głazami 
i płytami uszczelniano niekiedy drobnymi kamieniami i tłustą gliną. Również 
dno brukowano zwykle kamieniami i pokrywano gliną lub posypywano piaskiem. 
Same skrzynie, orientowane wzdłuż linii e-W, NW-Se lub N-S, liczyły od 2 do 
4 m długości i od 0,9 do 2 m szerokości. Jeden z grobów zamiast skrzyni miał 
postać prostokątnej obstawy z niezbyt szczelnie ustawio-nych kamieni średnich 
rozmiarów (Nosek 1967, s. 146n). W jednym obiekcie grobowym umieszczano 
od 1 do 4 zmarłych, najczęściej 2-3 np.: dojrzałego mężczyznę z kobietą, dojrzałą 
kobietę i dziecko, czy dwoje dzieci. W przypadku zaborza, gm. Nasielsk, do 
grobu nr I złożono mężczyznę i dwie kobiety, do grobu nr II - tylko kobietę 
(Mazurowski 1977, s. 158n). Nie we wszystkich przypadkach jednak szkielety 
się zachowały. Na podstawie zachowanych szczątków można przypuszczać, że 
zmarłych składano w różnych pozycjach: skurczonej na boku, wyprostowanej 
lub siedzącej (Mazurowski 1977, s. 158n). Głowy często kierowane były na NW 
lub W. W skład wyposażenia grobowego wchodziło zwykle kilka naczyń ceram-
icznych (amfory, misy, puchary, czarki i  garnki), ozdoby bursztynowe w licz-
bie od jednej do kilkudziesięciu, siekierki krzemienne (1 – 3 sztuki), a także inne 
wytwory z krzemienia oraz ozdoby kościane i paciorki z muszli. Sporadycznie 
wkładano do grobu także części zwierząt. prawdopodobnie były to w głównej 
mierze głowy świni lub dzika, po których zachowały się jedynie szczęki oraz, 
rzadziej, bydło (Nosek 1967, s. 148n; Mazurowski 1977, s. 155n). 
 Łącznie z grobów należących do KAK z terenów północnego Ma-
zowsza pozyskano ponad 50 naczyń ceramicznych, z których część zaginęła 
(Tabl. II-VI; Nosek 1967, s. 142n; Kempisty 1971; Mazurowski 1977). zacho-
wane naczynia wykonywano z masy schudzanej grubo- i średnioziarnistym 
tłuczniem kamiennym, rzadziej średnio lub drobnoziarnistym.
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 Wśród zachowanych form ceramicznych dominują amfory (20 egzem-
plarzy; Tabl. II: 1, 3-4, 6; III: 1-5, 7; IV: 1, 3-4; V: a) reprezentowane zarówno 
przez okazy kuliste (6), jajowate (4), jak i baniaste (1). zaopatrywano je w dwa 
do czterech uch umieszczanych na przejściu szyjki w brzusiec lub na załomie 
brzuśca. Kolejne miejsce zajmują misy (12 egzemplarzy; Tabl. II: 2; III: 6; 
IV: 2). Obok liczniejszych okazów profilowanych o wyodrębnionych i rozchy-
lonych na zewnątrz szyjkach (10; Tabl. II: 2; III: 6; IV: 2) występują formy 
półkuliste o prostych ściankach (2). Jedynie sporadycznie do grobów składano 
jajowate garnki (4 egzemplarze; Tabl. III: 4), puchary o wyodrębnionych 
i nieco wychylonych na zewnątrz szyjkach (3), czy szerokootworowe naczynia 
wazowate  (1 okaz; Tabl. IV: 1). 
 Większość składanych do grobów naczyń pokrywano ornamentem, 
zwykle jedno- lub dwuelementowym (Tabl. II-VI). Tylko 11 z 38 okazów nie 
było zdobionych. W dekoracji dominowały odciski wąskiego, prostokątnego 
stempelka, tworzące poziome pasma, pojedynczy lub potrójny zygzak, orna-
ment „gwiaździsty” czy jodełkę (Tabl. II: 2; III: 2, 8; IV: 1-3; V; VI: 1, 4, 9). 
Rzadziej spotyka się odciski sznura dwudzielnego. Jednak w młodszym okre-
sie, poza tradycyjnym układem poziomym, przybierały one często postać linii 
poziomych przedzielanych pionowymi (Tabl. II: 6; III: 1-4; IV: 2). Liczne eg-
zemplarze zdobione były ponadto odciskami stempli o przekroju okrągłym, 
zwykle w układzie poziomym lub, rzadziej, w postaci zwielokrotnionych 
festonów (Tabl. III: 4, 6; III: 2). Sporadycznie spotyka się plastyczne listwy 
(proste i faliste) bądź guzki (Tabl. III: 7; Nosek 1967, s. 142n; Kempisty 1971; 
Mazurowski 1977). 
 Wśród pozyskanych z grobów narzędzi krzemiennych zdecydowanie 
dominują siekierki krzemienne o grubym obuchu i prostokątnym przekroju 
podłużnym, starannie gładzone na całej powierzchni (Tabl. IX: 10). zarejes-
trowano 20 takich okazów, z czego 5 wykonano z surowca pasiastego, 1 
z czekoladowego (Nosek 1967, s. 142n; Mazurowski 1977a). poza siekierka-
mi zachowały się 4 wiórowce wykorzystywane prawdopodobnie jako sierpaki, 
w tym 3 z krzemienia czekoladowego, 1 ze świeciechowskiego oraz grocik 
trójkątny, rylec węgłowy i skrobacz z surowca narzutowego (Tabl. X). 
 Tylko 6 grobów zawierało ozdoby bursztynowe (Tabl. VI-IX; Nosek 
1967, s. 142n; Kempisty 1971; Mazurowski 1977, 1983). Najczęściej spotykaną 
formą były paciorki rurkowate (1AIa5 – od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy 

5 Oznaczenia zabytków bursztynowych wg klasyfikacji Ryszarda F. Mazurowskiego (Mazurowski 1983, 
s. 23n.).
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w jednym grobie). Łącznie pozyskano ich blisko 80. Towarzyszyły im zwykle 
paciorki guzkowate (1B – od kilku do kilkunastu w jednym grobie) - łącznie 
26, w tym 17 owalnych (1BII). Rzadsze były paciorki w kształcie podwójnego 
toporka (1C) - po kilka w jednym grobie – (łącznie ok. 20), z czego połowę 
stanowiły okazy o zarysie wydłużonego owalu (1CI). W jednym z grobów 
znaleziono tarczkę (4A) z motywem solarnym (Tabl. XI: 3). 
 z północnego Mazowsza pochodzą również 4 ażurowe, płytkowate 
klamry do pasa, fragment ozdoby w kształcie litery T, guzek oraz niewielki 
przedmiot z otworem frontalnym (Tabl. XI; XII). Ozdoby tego typu nie były 
częstym składnikiem wyposażenia grobowego – zawierały je tylko 4 obiekty 
(Nosek 1967, s. 142n). W dwóch przypadkach zmarłym towarzyszyły ko-
lie (aplikacje?) złożone z kilkudziesięciu muszli z przewierconymi otworami 
(Kempisty 1971, s. 15, 17).
 Na początku III tys. BC (około 2900 - 2700 BC) część ludności KAK 
zamieszkująca Nizinę Mazowiecką, podobnie jak inne grupy „amforowe” 
z dorzecza Wisły, wzięła udział w stopniowej kolonizacji europy Wschod-
niej (Szmyt 2001, s. 173). prawdopodobnie nie był to akt krótkotrwały czy 
jednorazowy, lecz seria różnokierunkowych, rozłożonych w czasie przesunięć 
niewielkich grup ludzkich. z jednej strony kolonizacja objęła zajmowane 
przez społeczności późnej kultury niemeńskiej (typu Dobry Bor) dorze-
cze środkowego Niemna (strefa leśna), z drugiej – tereny Wołynia, podola 
i Wyżyny Mołdawskiej (strafa lasostepu), zamieszkałe przez ugrupowania 
późnotrypolskie6. 
 Około 2600/2500 BC nastąpił odpływ części ludności „amforowej” 
w kierunku dorzecza Wisły. śladami wspomnianej migracji są m.in. groby 
skrzyniowe typu podolskiego z Kucic Nowych, gm. Dzierzążnia, Szeromin-
ka, gm. płońsk i Lelewa, gm. Nasielsk, kościane ażurowe klamry z Kosewa, 
gm. pomiechówek oraz być może także krzemienna siekierka z surowca kre-
dowego znad Rosi (Szmyt 1996, s. 219, 221; Matuszewska et. al. 2006). 

6 Na teren dorzecza środkowego Niemna migranci przynieśli ze sobą ukształtowaną już strukturę 
kulturową, łącznie z rozwiniętymi technologiami agrarnymi. Jedynie grobowce megalityczne 
zastąpiono tu, z powodu braku odpowiedniego surowca, grobami bezkamiennymi lub z niewielkimi 
(zastępczymi?) elementami kamiennymi (Szmyt 2001, s. 178n). 

 Strefa lasostepu, a ściślej Wołyń, podole i Wyżyna Mołdawska stanowiły obszar najintensywniej 
zasiedlany przez ludność KAK w skali całej europy Wschodniej (Szmyt 2001, s. 185n). Mamy tu do 
czynienia z najpełniejszymi „klasycznymi” (przeniesionymi z dorzecza Wisły) regułami organizacji 
społecznej i gospodarczej interesującej nas jednostki kulturowej. 
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 Dla KAK z terenów północnego Mazowsza nie opracowano jak 
dotąd odrębnego systemu chronologicznego. Nie licząc oddanej do analizy 
próbki z Cholew (informacja udostępniona przez prof. Marzenę Szmyt) nie 
dysponujemy również żadnymi datami 14C. Dokładniejszą systematykę zna-
cznie utrudnia brak nowszych badań oraz fakt, iż część stanowisk znana jest 
tylko z krótkiej wzmianki o odkryciu, a duża grupa znalezisk to pojedyncze 
siekierki krzemienne lub ślady osadnictwa z nielicznymi fragmentami cera-
miki. zaledwie 16 stanowisk, w tym dwa zespoły w trakcie opracowywania 
(Cholewy gm. loco i Kleszewo gm. loco)7, zawierało materiał poddający się 
klasyfikacji. Analiza form grobów, form i zdobnictwa ceramiki naczyniowej 
oraz charakter ozdób bursztynowych i kościanych składanych do grobów 
pozwoliły na wydzielenie dwóch faz osadniczych, które wg podziału opra-
cowanego dla Kujaw odpowiadałyby kolejno fazie II i III (Szmyt 1996, 
s. 34n). Brak pochodzących z badanego regionu datowań 14C uniemożliwia 
weryfikację przedstawionego poniżej uporządkowania typologicznego oraz 
stworzenie lokalnej skali chronologii absolutnej. 
 Do fazy starszej zaliczyć można materiały z grobów w Lasocinie, gm. 
Mała Wieś, Małoszewka, gm. Słupno, Naruszewa, gm. loco i Smoszewa, gm. 
zakroczym – najbardziej zbliżone pod względem formy i ornamentyki do 
wzorców kujawskich z wczesnej i klasycznej fazy. 
 Groby fazy starszej występowały w niewielkich skupieniach liczących 
2-3 obiekty. Skrzynie grobowe, orientowane wzdłuż linii e-W lub N-S, liczyły 
od 2 do 3 m długości i od 1 do 2 m szerokości (Nosek 1967, s. 142n). Jeden 
z grobów zamiast skrzyni miał postać prostokątnej obstawy z niezbyt szczelnie 
ustawionych kamieni średnich rozmiarów. W jednym grobie umieszczano co 
najmniej 2 zmarłych (np. dojrzałego mężczyznę i kobietę lub dojrzałą kobietę 
i dziecko). Na podstawie zachowanych szczątków można przypuszczać, że 
zmarłych składano do grobu w pozycji skurczonej na boku, z głową skierowaną 
na W. 
 Naczynia wyrabiano z masy schudzanej średnio-, rzadziej drobno-
ziarnistym tłuczniem kamiennym. Wśród form ceramicznych dominowały 
amfory: kuliste i jajowate oraz misy: profilowane i półkuliste (Tabl. II: 1-4; 
Nosek 1967, s. 142n). Rzadziej spotyka się czarki. Naczynia dekorowano 
ornamentem jedno lub dwuelementowym – głównie słupkami tworzącymi 
poziome pasma, pojedyncze czy potrójne zygzaki oraz jodełkę (Tabl. II: 1-4). 

7  Informacja udostępniona przez prof. Marzenę Szmyt i mgr zbigniewa Dłubakowskiego, którym 
niniejszym serdecznie dziękuję. 
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Na pojedynczych egzemplarzach zanotowano ponadto obecność dołków 
w układzie horyzontalnym oraz odciski sznura dwudzielnego. Część pojem-
ników ceramicznych w ogóle nie była zdobiona.
 z grobów zaliczonych do fazy starszej pozyskano zaledwie dwa za-
bytki krzemienne, mianowicie dwie gładzone siekierki o grubym obuchu 
i prostokątnym przekroju (Nosek 1967, s. 142n).  
 Obecność pojedynczej ozdoby bursztynowej zarejestrowano w jednym 
obiekcie grobowym (Tabl. XI: 3; Nosek 1967, s. 155n; Mazurowski 1983). Była 
to okrągła tarczka (4A) z ornamentem solarnym wypełnionym inkrustacją. 
 Do fazy młodszej zaliczyć można materiały nawiązujące do III fazy 
KAK na Kujawach, wschodniej grupy KAK, a więc związane z ponownym 
odpływem części ludności „amforowej” w kierunku dorzecza Wisły – 
z grobów z Kosewa, gm. pomiechówek, Kucic Nowych, gm. Dzierzążnia, 
Lelewa, gm. Nasielsk, potyr, gm. Naruszewo, Szerominka, gm. płońsk i być 
może Dzierżanowa, gm. Mała Wieś, oraz materiały noszące cechy schyłkowo 
neolityczno-wczesnobrązowe - z grobów w Białej, gm. Stara Biała, Gród-
kowa, gm. Wyszogród, Sikorza, gm. Brudzeń Duży i zaborza, gm. Nasielsk.
 Groby fazy młodszej występowały pojedynczo lub w niewielkich skupi-
eniach liczących 2-3 obiekty. Skrzynie orientowano wzdłuż linii e-W, NW-Se lub, 
rzadziej, N-S, liczyły od 2 do 3,8 m długości i od 0,9 do 2,2 m szerokości (Tabl. 
I; II: 5; Nosek 1967, s. 142n; Mazurowski 1977). Trzy obiekty (z Kucic Nowych, 
Lelewa i Szerominka) reprezentują grobowce tzw. typu podolskiego – o wziemnej, 
prostokątnej, rzadziej trapezowatej kamiennej konstrukcji skrzyniowej i ścianach 
zbudowanych z dużych, dobrze dopaso-wanych płyt kamiennych, często z rodza-
jem wejścia do komory (Szmyt 1996, s. 218, ryc. 74). Na obszarze grupy polskiej 
wspomniany typ grobów zarejes-trowano także w tzw. grupie wschodniolubel-
skiej. Wewnątrz grobowca umie-szczano od 2 do 3 zmarłych. W jednym przy-
padku dojrzałemu mężczyźnie towarzyszyły dwie młode kobiety (zaborze, grób 
nr I - Mazurowski 1977, s. 155n). Wyjątek stanowi jednostkowy grób kobiety 
z zaborza (Mazurowski 1977, s. 158n). Na podstawie zachowanych szczątków 
można przypuszczać, że zmarłych składano do grobu w różnych pozycjach: 
skurczonej na boku, wyprostowanej lub siedzącej. Ciało kobiety pochowanej 
w grobie nr II z zaborza nosiło dodatkowo ślady nadpalenia8. Głowy często 

8 zdaniem autora badań wspomniany zabieg miał charakter rytualny (Mazurowski 1977, s. 158n.). 
Opisywany przypadek nie był na północnym Mazowszu zjawiskiem odosobnionym. zwyczaj pale-
nia, bądź nadpalania zwłok upowszechniany w okresie eneolitu zaobserwowano także m.in. na 
stanowisku młodszej fazy kultury pucharów lejkowatych w miejscowości zielonki Wieś, gm. Stare 
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kierowane były na NW. W skład wyposażenia grobowego wchodziło zwykle 
kilka naczyń ceramicznych (amfory, misy, puchary, czarki i garnki), ozdoby bursz-
tynowe w liczbie od kilku do kilkudziesięciu, ozdoby kościane (ażurowe płytki, 
ozdoba w kształcie litery T, guzek), muszle (kilkadziesiąt) z przewierconymi 
otworami (kolie?, aplikacje? inne?), siekierki krzemienne (1 – 3 sztuki) a także 
rzadziej, inne wytwory z krzemienia (wiórowce, wiór, trójkątny grocik, rylec, 
skrobacz). Sporadycznie wkładano do grobu części świni lub dzików. 
 Łącznie z grobów KAK na Mazowszu należących do młodszej fazy 
osadniczej pozyskano 30 naczyń ceramicznych (Tabl. II: 6; III-V; VI: 1-9; 
Nosek 1967, s. 142n; Mazurowski 1977). zachowane naczynia wyrabia-
no z masy schudzanej grubo- i średnioziarnistym tłuczniem kamiennym, 
rzadziej stosowano domieszkę wyłącznie tłucznia średnioziarnistego. zaob-
serwowano równowagę pomiędzy ceramiką o powierzchni miotełkowanej 
(przecieranej), szorstkiej i gładkiej. 
 Wśród form ceramicznych fazy młodszej dominują amfory (14 eg-
zemplarzy) reprezentowane zarówno przez okazy kuliste (4), jajowate (2), jak 
i baniaste (1). zaopatrywano je w dwa do czterech uch umieszczanych na 
przejściu szyjki w brzusiec lub na załomie brzuśca (Tabl. II: 6; III: 1-3, 5, 7; 
IV: 1, 3-4; V: a). Kolejne miejsce zajmują misy profilowane o wyodrębnionych 
i rozchylonych na zewnątrz szyjkach (8 egzemplarzy; Tabl. III: 6; IV: 2). Je-
dynie sporadycznie do grobów składano jajowate garnki (4 egzemplarze; Tabl. 
III: 4), puchary o wyodrębnionych i nieco wychylonych na zewnątrz szyjkach 
(3), czy szerokootworowe naczynia wazowate (1 egzemplarz; Tabl. VI: 1). 
Wspomniane wyżej puchary, pokryte horyzontalnymi sznurowymi pasmami 
ograniczonymi od dołu rzędem odcisków stemplowych pod względem formy, 
jak i ornamentyki przypominają okazy kultury ceramiki sznurowej.
 Większość składanych do grobów naczyń pokrywano ornamentem, 
zwykle jedno- lub dwuelementowym (Tabl. II: 6 – V: 1-9). Tylko 7 z 30 okazów 
nie było zdobionych. podobnie jak na ceramice fazy II, również w fazie III 
dominowały odciski wąskiego, prostokątnego stempelka, tworzące poziome 
pasma, zygzak, lub, rzadziej, ornament gwiaździsty czy jodełkę (Tabl. III: 8; 
IV: 1-3; V; VI: 1, 4, 9). Równie często spotyka się odciski sznura dwudzielnego 
(Tabl. II: 6; III: 1-4; VI: 2-3). Jednak w młodszym okresie, poza tradycyjnym 
układem poziomym, przybierały one postać linii poziomych przedzielanych 

Babice (nie publikowane badania mgr K. Chmielewskiej) oraz w grobie podkurhanowym kultury 
ceramiki sznurowej z Kęsochy, gm. przasnysz datowanym na schyłek neolitu (Okulicz 1973, s. 110).
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pionowymi (puchary). Liczne egzemplarze zdobione były ponadto odciskami 
stempli o przekroju okrągłym, zwykle w układzie poziomym lub, rzadziej, 
w postaci zwielokrotnionych festonów (Tabl. III: 4,6; IV: 2-3). Sporadycznie 
spotyka się plastyczne listwy (proste i faliste) bądź guzki (Tabl. III: 7; Nosek 
1967, p. 142n). Ornament „gwiaździsty” pokrywający amforę z Dzierżanowa, 
gm. Mała Wieś (tabl. Va; Kempisty 1971, ryc. 16) wydaje się nawiązywać do 
ogólnej „idei” układów wątków zdobniczych wykorzystywanych w kulturze 
ceramiki promienistej (KCp)9. podobnie dekorowane dzbany znane są m.in. 
z kujawskich zespołów KAK datowanych na fazy IIb – IIIa (Szmyt 1996, 
s. 262). Analogiczne konotacje wykazuje ornament solarny zdobiący m.in. 
amforę z grobu nr II z zaborza, gm. Nasielsk (Tabl. IV: 1; Mazurowski 1977). 
W podobny sposób dekorowane były także tarczki bursztynowe i kościane 
(Szmyt 1996, s. 262, ryc. 81.5-7), w tym tarczka bursztynowa z Naruszewa, 
gm. loco (Tabl. XI: 3; Nosek 1967, s. 150n.). zbieżne wzory pojawiły się 
na ceramice naczyniowej KCp jeszcze w horyzoncie boleraskim, jednak 
upowszechniły się dopiero w horyzoncie klasycznym (Sochacki 1980, tabl. 
VCII). zdaniem M. Szmyt omawiane zdobienia mogą stanowić wyraz wspól-
noty ideowej wiążącej się z kultami solarnymi (Szmyt 1996, s. 262). Motyw 
poziomej jodełki, spotykany w inwentarzach KAK, uważa się za charaktery-
styczny dla zespołów „sznurowych” z horyzontów KCSz 2-3, skąd mógł 
zostać zapożyczony (Bargieł i zakościelna 2005, s. 42). Układ ornamenta-
cyjny złożony z elementów poziomych przeciętych pionowymi z kolei, został 
prawdopodobnie przejęty, bezpośrednio lub za pośrednictwem ugrupowań 
„amforowych” z południa, od społeczności kultury mierzanowickiej, bądź 
też w wyniku równoległych oddziaływań z kręgu KpDz 2-3, ewentualnie 
późnej KGJ (Czebreszuk 1996, s. 158). 
 Wśród narzędzi krzemiennych fazy młodszej zdecydowanie dominują 
gładzone siekierki o grubym obuchu i prostokątnym przekroju. zarejestro-
wano 10 takich okazów, z czego 3 wykonano z surowca pasiastego (Tabl. IX: 
10; Nosek 1967, s. 142n). poza tym zachowały się 4 wiórowce pełniące funkcję 
sierpaków, w tym 3 z surowca czekoladowego, 1 ze świeciechowskiego oraz 
grocik trójkątny, rylec węgłowy i skrobacz z surowca narzutowego (Tabl. X). 
Tylko 4 groby młodszej fazy zawierały ozdoby bursztynowe (Tabl. VI: 10-
19; VII; VIII; IX: 1-9; X: 5; Nosek 1967, s. 142n; Mazurowski 1977, 1983). 
Najczęściej spotykaną formą były paciorki rurkowate (1AIa) – od kilku do 

9 Oczywiście w obu interesujących nas jednostkach kulturowych był on realizowany odmiennymi 
środkami.
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kilkudziesięciu sztuk w jednym grobie (Tabl. VI: 10-16; VII). Łącznie pozys-
kano ich ok. 80 sztuk. Towarzyszyły im zwykle paciorki guzkowate (1B) – od 
kilku do kilkunastu w jednym grobie (Tabl. VI: 17-19; VIII: 1-2) - łącznie 
26 sztuk, w tym 17 owalnych (1BII). Rzadsze były paciorki w kształcie pod-
wójnego toporka (1C) - po kilka sztuk w jednym grobie (Tabl. VIII: 3-7; 
IX: 1-9) – łącznie ok. 20 sztuk, z czego połowę stanowiły okazy o zarysie 
wydłużonego owalu (1CI). 
 Wśród ozdób kościanych znajdowanych w grobach fazy młodszej 
wyróżniono, wspomniane już wcześniej, 4 ażurowe płytkowate klamry do 
pasa (Tabl. XII), fragment ozdoby w kształcie litery T (Tabl. XI: 2), guzek 
oraz niewielki przedmiot z otworem frontalnym. Ozdoby tego typu nie były 
częstym składnikiem wyposażenia grobowego – zawierały je tylko 4 obiekty 
(Nosek 1967, s. 142n). W grobach z Kosewa i potyr zmarłym towarzyszyły 
dodatkowo kolie złożone z kilkudziesięciu muszli z przewierconymi otwora-
mi (Kempisty 1971, s. 15, 17). Kościane klamry do pasa mają niewątpliwie 
wschodnią  proweniencję. Charakterystyczne były dla grupy wschodniej KAK, 
a największą ich koncentrację zarejestrowano na obszarze podgrupy podol-
skiej (Svešnikow 1983, s. 16; Szmyt 1996, s. 221, ryc. 76). z terenów polski 
znane są tylko z Kosewa (Samokvasov 1880, s. 7-8; Kozłowski 1921, s. 55-56; 
Antoniewicz 1936/37, s. 352-353; Nosek 1967, s. 148-149). Występowanie 
tarczek T kształtnych z kolei, wydaje się być, w świetle aktualnie dostępnych 
danych, ograniczone do grupy polskiej (Szmyt 1996, s. 220, ryc. 76). 

zakończenie

 Dla zespołów KAK z Niziny północnomazowieckiej, podobnie jak 
dla całego Mazowsza, nie stworzono jak dotąd odrębnego systemu chrono-
logicznego. Dokładniejszą systematykę znacznie utrudnia przewaga star-
szych, jeszcze przedwojennych badań oraz fakt, iż część stanowisk znana jest 
tylko z krótkiej wzmianki o odkryciu, a duża grupa znalezisk to pojedyncze 
siekierki krzemienne lub nieliczne fragmenty ceramiki. Analiza form grobów, 
form i zdobnictwa ceramiki naczyniowej oraz charakter ozdób bursztyno-
wych i kościanych składanych do grobów pozwoliły jedynie na wstępne 
wydzielenie dwóch faz osadniczych, które wg podziału opracowanego dla 
Kujaw odpowiadałyby kolejno fazie II i III opisywanej kultury (Szmyt 1996, 
s. 34n). Stworzenie lokalnej skali chronologii absolutnej oraz weryfikację 
przedstawionej powyżej próby uporządkowania typologicznego uniemożliwia 
brak dat 14C. Na tym tle obiecująco przedstawiają się stosunkowo niedawno 
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odkryte zespoły grobowe z Cholew gm. loco, pow. płońsk i Kleszewa gm. 
loco, pow. pułtusk, z których materiały są w trakcie opracowywania. 
 Reasumując, przedstawione dane, będące podsumowaniem dotych-
czasowego stanu badań, należy traktować jako wyjściowe do dalszych studiów 
prowadzonych w oparciu o wyniki systematycznych prac wykopaliskowych, 
powierzchniowych oraz, co najistotniejsze, analiz 14C. Nasza wiedza bowiem 
na temat sytuacji kulturowej Niziny północnomazowieckiej oraz zachodzących 
tam przemian w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu jest nadal fragmen-
taryczna i wysoce niesatysfakcjonująca. 

Lista stanowisk KAK na Nizinie północnomazowieckiej uwzględnionych w pracy 
(mapa 1):

ANDzIN, gm Nasielsk, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie (1) 
zniszczony grób skrzynkowy (?) 
(przyborowski 1873, s. 91-93; La Baume 1943, s. 72; Kempisty 1971, s. 17) 

BANDySIe, gm. Czarnia, pow. Ostrołęka, woj. mazowieckie (2) 
ślad osadnictwa – siekierka z krzemienia pasiastego 
(Głosik 1959/1960, s. 355; Kempisty 1971, s. 15).

BIAŁA, gm. Stara Biała, pow. płock, woj. mazowieckie (3) 
zniszczony grób (?), f. III 
(La Baume 1943, s. 77; Kempisty 1971, s. 15; Nosek 1967, s. 143-144). 

BIeLSK, gm. loco, pow. płock, woj. mazowieckie (4) 
Grób skrzynkowy 
(Kempisty 1971, s. 16).

BISKUpICe, gm. Brudzeń Duży, pow. płock, woj. mazowieckie (5) 
ślad osadnictwa – siekierka krzemienna 
(Kempisty 1971, s. 16). 

BOROWICzKI, gm. Słupno, pow. płock, woj. mazowieckie (6) 
zniszczony grób (?) 
(La Baume 1943, s. 77; Kempisty 1971, s. 16).
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CHOLeWy, gm. loco, pow. płońsk, woj. mazowieckie (43) 
zniszczony grób (groby?) skrzynkowy 
(informacja ustna mgr zbigniewa Dłubakowskiego z delegatury WUOz 
w Ciechanowie; materiały w opracowaniu) 

CHORzeLe, gm. loco, pow. przasnysz, woj. mazowieckie (7) 
ślad osadnictwa – siekierka z krzemienia czekoladowego 
(Mazurowski 1977a, s. 32) 

CyBULIN, gm. Bodzanów, pow. płock, woj. mazowieckie (8) 
Grób skrzynkowy – zniszczony 
(Majewski 1900, s. 132; Nosek 1967, s. 144). 

DzIeRŻANOWO, gm. Mała Wieś, pow. płock, woj. mazowieckie (9) 
2 groby 
(Sawicki 1945/47, s. 97; Kempisty 1971, s. 16; Nosek 1967, s. 144). 

GĄSeWO NOWe, gm. Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazo-
wieckie (10) 
zniszczony grób skrzynkowy 
(La Baume 1943, s. 71; Kempisty 1971, s. 13). 

GóRA, gm. pomiechówek, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie 
(11) 
Osada/obozowisko? – ceramika 
(Kempisty 1971, s. 15; 1972, s. 425). 

GRODKOWO, gm. Wyszogród, pow. płock, woj. mazowieckie (12) 
3 groby skrzynkowe, f. III – częściowo zniszczone 
(Kietlińska 1945/47, s. 171-173; Nosek 1967, s. 144 – 145; Kempisty 1971, s. 16). 

GROMIN, gm. i pow. pułtusk, woj. mazowieckie (13) 
Kilka grobów 
(Kempisty 1971, s. 18).

GRUDUSK, gm. loco, pow. Ciechanów, woj. mazowieckie (14) 
ślad osadnictwa – siekierka krzemienna z surowca narzutowego 
(Głosik 1961, s. 13; Kempisty 1971, s. 12). 
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KLeSzeWO, gm. loco, pow. pułtusk, woj. mazowieckie (44) 
zniszczony grób (groby?) skrzynkowy 
(informacja ustna mgr zbigniewa Dłubakowskiego z delegatury WUOz 
w Ciechanowie; materiały w opracowaniu) 

KOSeWO, gm. pomiechówek, pow. Nw. Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie 
(15) 
Grób skrzynkowy, f. III 
(Samokvasov 1880, s. 7-8; Kozłowski 1921, s. 55-56; Antoniewicz 1936/37, 
s. 352-353; Nosek 1967, s. 148-149). 

KUCICe NOWe, gm. Dzierzążnia, pow. płońsk, woj. mazowieckie (16) 
3 groby skrzynkowe, f. III  - zniszczone 
(Żurowski 1959, s. 47 – 48; Nosek 1967, s. 149-150). 

LASOCIN, gm. Mała Wieś, pow. płock, woj. mazowieckie (17) 
zniszczony grób? - misa, f. II 
(Nosek 1967, s. 145-146). 

LeLeWO, gm. Nasielsk, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie (18) 
Grób skrzynkowy, f. III – zniszczony 
(przyborowski 1873, s. 90-93, ryc. 92-93; Nosek 1967, s. 158-159). 

MAKOWICA gm. Szelków, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie (19) 
Grób skrzynkowy 
(Marciniak 1937, s. 63; Nosek 1967, s. 142). 

MAŁA WIeś, gm. loco, pow. płock, woj. mazowieckie (20) 
zniszczony grób? 
(Majewski 1900, s. 133; Kempisty 1971, s. 16). 

MAŁOSzeWKO, gm. Słupno, pow. płock, woj. mazowieckie (21) 
2 groby skrzynkowe, f. II 
(Kempisty 1964, s. 388-393; Nosek 1967, s. 146-147). 

NACpOLSK, gm. Naruszewo, pow. płońsk, woj. mazowieckie (22) 
zniszczony grób 
(La Baume 1943, s. 72; Kempisty 1971, s. 17). 
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NARUSzeWO, gm. loco, pow. płońsk, woj. mazowieckie (23) 
Grób skrzynkowy, f. II – zniszczony 
(Sawicki 1920, s. 125; Kozłowski 1921, s. 56, tabl. X.16; Nosek 1967, s. 150-151). 

OLSzAK, gm. i pow. pułtusk, woj. mazowieckie (24) 
zniszczony grób 
(Kempisty 1971, s. 18). 

pŁOCK, gm. i pow. loco, woj. mazowieckie (25) 
zniszczony grób (?) - 2 amfory 
(La Baume 1943, s. 78; Nosek 1967, s. 147; Kempisty 1971, s. 17). 

pOTyRy, gm. Naruszewo, pow. płońsk, woj. mazowieckie (26) 
3 groby skrzynkowe, f. III 
pochówek trzech koni 
(Sawicki 1920; Nosek 1967, s. 151-155). 

SIeLUŃ, gm. Młynarze, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie (27) 
Grób skrzynkowy (?) – zniszczony 
(Marciniak 1937, s. 63; Nosek 1967, s. 142). 

SIKóRz, gm. Brudzeń Duży, pow. płock, woj. mazowieckie (28) 
2 groby skrzynkowe, f. III – zniszczone 
(Kempisty 1964, s. 393-394; Nosek 1967, s. 147 – 148). 

SMOSzeWO, gm. zakroczym, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazo-
wieckie (29) 
2 groby skrzynkowe, f. II 
(Kozłowski 1921, s. 26n; La Baume 1943, s. 75; Nosek 1967, s. 155-156).

SOBANICe, gm. Naruszewo, pow. płońsk, woj. mazowieckie (30) 
2 zniszczone groby 
(Kempisty 1971, s. 17). 

SzCzeGLIN pODUCHOWNy, gm. Sypniewo, pow. Maków Mazowiecki, 
woj. mazowieckie (31) 
1 (2?) grób (groby) skrzynkowy(e) – zniszczony(e) 
(Marciniek 1937, s. 63; La Baume 1943, s. 71; Nosek 1967, s. 142). 
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SzeROMINeK, gm. i pow. płońsk, woj. mazowieckie (32) 
Grób skrzynkowy, f. III 
(Kozłowski 1921, tabl. IX.7; La Baume 1943, s. 76; Nosek 1967, s. 157-158). 

zABORze, gm. Nasielsk, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie (33) 
3 groby skrzynkowe, f. III 
(Mazurowski 1977). 

zDzIAR ŁOpATKI, gm. Staroźreby, pow. płock, woj. mazowieckie (34) 
zniszczony grób 
(Sawicki 1948, s. 99; Kempisty 1971, s. 17). 

zeGRze, gm. Serock, pow. Legionowski, woj. mazowieckie (35) 
Osada (?) – kilkadziesiąt fragmentów ceramiki 
(Kempisty 1971, s. 15). 

zĘBOWO, woj. mazowieckie 
Grób skrzynkowy 
(Majewski 1900, s. 142; Nosek 1967, s. 90). 

punkty osadnicze KAK zarejestrowane w trakcie badań Azp: 

BRODy, gm. pomiechówek, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazo-
wieckie (36) 
ślad osadnictwa –  1 fr. ceramiki 
(Azp 51-64/10, A. Waluś, S. Woyda 1993). 

DŁUGOŁĘKA, gm. Różan, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie (37) 
ślad osadnictwa – ceramika 
(Azp 41-69/8, U. perlikowska 1983). 

GŁAŻeWO śWIeŻKI, gm. Różan, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazo-
wieckie (37) 
ślad osadnictwa – ceramika 
(Azp 41-69/7, U. perlikowska 1983). 

GRABóWIeC, gm. Mochowo, pow. Sierpc, woj. mazowieckie (38) 
Osada/obozowisko – ceramika 
(Azp 44-52/50, A; T. Kordala, B. Maryniak 1987). 
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GRUDUNKI, gm. Rzewnie, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie (39) 
Osada/obozowisko – ceramika 
(Azp 44-70/6, A; T. Kordala, B. Maryniak 1987). 

RĄKCICe, gm. Mała Wieś, pow. płock, woj. mazowieckie (40) 
Osada/obozowisko –  5 fr. ceramiki, 1 fr. wióra krzemiennego 
(Azp 51-58/21, e. Dobek 2003). 

ReMBIeLIN, gm. Chorzele, pow. przasnysz, woj. mazowieckie (41) 
ślad osadnictwa – odłupek i dłuto z krzemienia 
(Azp 35-65/1, A. Waluś, J. Kowalski 1981). 

ULATOWO-zALeSIe, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnysz, woj. ma-
zowieckie (42) 
ślad osadnictwa – 3 fr. ceramiki, 1 łuszczka krzemienna 
(Azp 35-65/7, W. Bujakowski 1981). 
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GLOBULAR AMpHORA CULTURe ON 
NORTH-MASOVIAN LOWLAND 

Key words: Globular Amphora Culture, North-Masovian Lowland, Late Neolithic,  
      early Bronze Age. 

Summary

 The article is a summary of  the current state of  knowledge of  the 
Globular Amphora Culture (GAC) on the North-Masovian Lowland based 
on available written resources and analysis of  archaeological field survey. In 
the area mentioned, the culture in question is represented by 44 registered 
settlement sites including 29 cemeteries, five non-contextual finds, in all likeli-
hood remains of  damaged graves as well, five settlements and/or camps and 
five settlement traces. The data collected so far imply that the beginnings of  
the GAC in the northern Masovia are related to its later part of  phase II in 
Kuyavia, which extended from 3250 to 3100 BC according to absolute chro-
nology. The culture remained in northern Masovia at least until the end of  
the third millennium BC (beginnings of  second millennium bc), that is, until 
the first groups associated with early Bronze Age appeared in the area. The 
latest material that has been identified could be synchronized with Kuyavian 
phase IIIb. At the beginning of  the third millennium BC (around 2900 – 2700 
BC) part of  the GAC people living in the Masovian Lowland, similarly to 
other GAC groups from the Vistula tributary, took part in gradual coloniza-
tion of  eastern europe. Around 2600 / 2500 BC part of  the GAC people 
moved towards the Vistula tributary. Initially, GAC pottery showed relation 
to Kuyavian materials of  the culture, and indirectly to the Corded Ware Cul-
ture (CWC). Later materials showed relation to the eastern group of  GAC, 
with CWC assemblages from CWC 2 – 3 horizons and early Bronze cultures 
(the Mierzanowice Culture, possibly the Bell Beaker Culture – BBC 2 – 3, 
or late Single Grave Culture). Analysis of  the form of  the graves, pottery 
design and decoration, and the type of  amber and bone artefacts with which 
the graves were equipped, resulted in distinguishing two settlement phases. 
According to a systematic classification worked out for Kuyavia, they are re-
lated to phases II and III. The earlier one is represented by materials found in 
graves in Lasocin, Mała Wieś municipality, Małoszewko, Słupno municipality, 
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Naruszewo, Naruszewo municipality, Smoszewo, zakroczym municipality – 
these materials showed the most resemblance in the design and decoration 
to artefacts from early and classical phase in Kuyavia. The later one includes 
materials associated with GAC phase III in Kuyavia, the eastern GAC group, 
that is, related to re- migration of  some of  the GAC people towards the Vis-
tula tributary, with graves in the following locations: Kosewo, pomiechówek 
municipality, Kucice Nowe, Dzierzążnia municipality, Lelewo, Nasielsk mu-
nicipality, potyry, Naruszewo municipality, Szerominek, płońsk municipality, 
and probably Dzierżanowo, Mała Wieś municipality, together with materials 
showing Late Neolithic-early Bronze features – graves in Biała, Stara Biała 
municipality, Grodkowo, Wyszogród municipality, Sikórz, Brudzeń Duży 
municipality and zaborze, Nasielsk municipality. The information, which is 
a summary of  research results so far, should be treated as a starting point for 
further exploration based on the outcome of  scheduled excavations as the 
present level of  understanding of  cultural situation and changes on North-
Masovian Lowland in the Late Neolithic and early Bronze Age is far from 
complete.
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 Mapa 1. Rozmieszczenie stanowisk KAK na północnym Mazowszu. 
1 – ślad osadnictwa; 2 – osada/obozowisko; 3 – grób; a – faza II; b – faza III, 

c – faza nieokreślona (Rys. J. Gawrońska).

Map 1. Location of  GAC sites in the northern Masovia. 1 – traces of  settlement; 
2 –settlement/camp; 3 – grave; a – phase ii; b – phase iii, c – unidentified phase 

(Author: J. Gawrońska)
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Tabl. I. Groby KAK z potyr, północne Mazowsze (źródło: Nosek 1967).

Fig. i. GAC graves in Potyry, norhtern Masovia (source: Nosek 1967).
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Tabl. II. Grób KAK z Kucic Nowych, północne Mazowsze (5). Wybór ceramiki 
KAK z terenów północnego Mazowsza, 1-4 - f. II; 6 - f. III. 

1-3 – Smoszewo; 4 – Naruszewo; 6 – Kucice Nowe (źródło: Nosek 1967). 

Fig. ii. GAC grave in Kucice Nowe, northern Masovia (5). Selection of  GAC pottery from 
northern Masovia, 1-4 - ph. ii; 6 - ph. iii. 1-3 – Smoszewo; 4 – Naruszewo; 

6 – Kucice Nowe (source: Nosek 1967). 
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Tabl. III. Wybór ceramiki KAK z terenów północnego Mazowsza, 
f. III. 1-3 – potyry; 4 – Szerominek; 5-6 – Biała; 7-8 – Grodkowo 

(źródło: Nosek 1967).

Fig. iii. Selection of  GAC pottery from northern Masovia, ph. iii. 1-3 – Potyry; 
4 – Szerominek; 5-6 – Biała; 7-8 – Grodkowo (source: Nosek 1967).
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Tabl. IV. Wybór ceramiki KAK z terenów północnego Mazowsza, 
f. III. zaborze, grób II (źródło: Mazurowski 1977). 

Fig. iV. Selection of  GAC pottery from northern Masovia, ph. iii. Zaborze, 
grave ii (source: Mazurowski 1977). 
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Tabl. V. Wybór ceramiki KAK z terenów północnego Mazowsza, 
Dzierżanowo gm. Mała Wieś (źródło: Kempisty 1971). 

Fig. V. Selection of  GAC pottery from northern Masovia, dzierżanowo, 
Mała Wieś municipality (source: Kempisty 1971). 
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Tabl. VI. Wybór ceramiki i zabytków bursztynowych KAK z terenów północnego 
Mazowsza, f. III. zaborze, grób I (źródło: Mazurowski 1977). 

Fig. Vi. Selection of  GAC pottery and amber artefacts from northern Masovia, 
ph. iii. Zaborze, grave i (source: Mazurowski 1977).

K Januszek.indd   44 2011-12-10   16:46:07



Kultura amfor kulistych na Nizinie Północnomazowieckiej 45

Tabl. VII. Wybór zabytków bursztynowych KAK z terenów północnego 
Mazowsza, f. III. zaborze, grób II (źródło: Mazurowski 1977). 

Fig. Vii. Selection of  GAC amber artefacts from northern Masovia, ph. iii. Zaborze, 
grave ii (source: Mazurowski 1977).

K Januszek.indd   45 2011-12-10   16:46:13



Joanna GawrońSka, marcin białowarczuk46

Tabl. VIII. Wybór zabytków bursztynowych KAK z terenów północnego
 Mazowsza, f. III. zaborze, grób II (źródło: Mazurowski 1977). 

Fig. Viii. Selection of  GAC amber artefacts from northern Masovia, ph. iii. Zaborze, 
grave ii (source: Mazurowski 1977). 
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Tabl. IX. Wybór zabytków bursztynowych i krzemiennych z terenów północnego 
Mazowsza, f. III. zaborze, grób II (źródło: Mazurowski 1977). 

Fig. iX. Selection of  amber and flint artefacts from northern Masovia, ph. iii. Zaborze, 
grave ii (source: Mazurowski 1977). 
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Tabl. X. Wybór zabytków krzemiennych KAK z terenów północnego Mazowsza, 
f. III. zaborze, grób II (źródło: Mazurowski 1977). 

Fig. X. Selection of  GAC flint artefacts from northern Masovia, ph. iii. Zaborze, 
grave ii (source: Mazurowski 1977). 
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Tabl. XI. Wybór zabytków bursztynowych (3) i kościanych KAK z terenów 
północnego Mazowsza, f. III. 1-2 – potyry; 3 – Naruszewo (źródło: Nosek 1967). 

Fig. Xi. Selection of  GAC amber (3) and bone artefacts from northern Masovia, 
ph. iii. 1-2 – Potyry; 3 – Naruszewo (source: Nosek 1967). 

Tabl. XII. Wybór zabytków kościanych KAK z terenów północnego Mazowsza, f. 
III. Wyposażenie grobu skrzyniowego z Kosewa (źródło: Nosek 1967). 

Fig. Xii. Selection of  GAC bone artefacts from northern Mazovia, ph. iii. Objects from a cist 
grave from Kosewo (source: Nosek 1967). 

K Januszek.indd   49 2011-12-10   16:46:31



K Januszek.indd   50 2011-12-10   16:46:31



dariuSz manaSterSki, katarzyna JanuSzek

OBIeKT MIeSzKALNy LUDNOśCI 
KULTURy TRzCINIeCKIeJ 

z RASzyNA KOŁO WARSzAWy

Słowa kluczowe: szałas, naczynia ceramiczne, krzemieniarstwo schyłkowe, kultura  
  trzciniecka, terasa Raszynki, okolice Warszawy.

Wstęp

 W latach 2001 i 2003 pracownia Archeologicznych Badań Terenowych 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła badania 
ratownicze w południowej części stanowiska 7 w Raszynie, woj. mazowieckie 
(Ryc. 1), którymi kierował D. Manasterski (2003). Stanowisko zostało odkryte 
w 1971 przez Stefana Woydę. położone jest na terenie niskim, prawie płaskim, 
sąsiadującym z terasą denną Raszynki. W karcie Azp określone zostało jako 
osada hutnicza z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich, ze śladami osadnictwa pradziejowego, późnośredniowiecznego 
i nowożytnego. Od lat 70 do pierwszej połowy lat 90 XX w. większość ob-
szaru, na którym zaznaczono jego zasięg została zabudowana domami jed-
norodzinnymi. zabudowy nie poprzedzały jednak badania wykopaliskowe. 
Na nielicznych wolnych działkach prowadzone były pod koniec lat 90 prace 
archeologiczne i tylko na terenie jednej posesji odkryto silnie zniszczone dna 
kotlinek pieców dymarskich. Na pozostałych parcelach nie stwierdzono obiek-
tów archeologicznych, a tylko silne zaburzenia pierwotnego układu warstw. 
Jedynie południowy skraj tej ok. 5 ha osady w bezpośrednim sąsiedztwie ure-
gulowanej rzeki Raszynki nie został zabudowany ze względu na niski i zawil-
gocony teren. Do 2001 roku, kiedy to rozpoczęto badania wykopaliskowe, 
obszar w części południowej stanowił miejsce, na które zwożono ziemię 
z okolicznych budów. Wykopaliska wyprzedzały budowę parku miejskiego, 
a badania finansował Urząd Gminy Raszyn. Ogółem, pod względem archeo-
logicznym rozpoznano powierzchnię 36 arów. Odkryto silnie zniszczone 
głęboką orką i nowożytnymi wkopami śmietnikowymi relikty kultury prze-
worskiej, związane głównie z produkcją żelaza (dwie prażalnice, wapiennik 
i 91 kotlinek pieców dymarskich), 1 palenisko późnośredniowieczne oraz 
interesujący obiekt kultury trzcinieckiej (KT). Temu ostatniemu odkryciu 
poświęcony został niniejszy artykuł. 
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 Badania ujawniły również, że opisywany teren był wielokrotnie za-
lewany przez rzekę, która zabierała ze sobą część osadów, jednocześnie 
nanosząc nowe. 

1. obiekt 13 

 W zarysie zbliżony był do koła o średnicy ok. 4 m (Ryc. 2). Jego 
zasięg wyznaczało 35 średniej wielkości otoczaków kamiennych, zaburzony 
w południowo-zachodnim skraju wkopaną kotlinką dymarki, z której na 
poziomie stropu kamiennego kręgu zachowała się jedynie część przyden-
na. Całość sprawiała wrażenie, jakby kamienie tworzące zarys konstrukcji 
ułożono na ówczesnym poziomie użytkowym, co najwyżej po wcześniejszym 
odhumusowaniu. Wypełnisko niewiele różniło się od otaczających je szaro-
żółtych, przewarstwionych piasków, żwirków i drobnych otoczaków1. Dla-
tego też arbitralnie przyjęto, że spąg obiektu znajduje się na głębokości ok. 
20-25 cm, tj. na poziomie, z którego pozyskano ostatnie źródła ruchome. 
W części środkowej konstrukcji zlokalizowano palenisko w postaci zaciem-
nienia warstwy, widocznego jedynie po zroszeniu wodą. Miało ono niewyraźny 
zarys zbliżony do koła o średnicy ok. 1 m i było nieco bardziej szare, gdyż 
zawierało znaczną ilość drobin węgla drzewnego. Na jego skraju znajdowała 
się połowa dużego kamienia (Ryc. 2: 9) z widocznymi śladami po rozciera-
niu i pobijaniu. Wokół paleniska odkryto 44 ułamki pochodzące z 9 naczyń 
ceramicznych2, 31 przedmiotów krzemiennych, 3 kamienne i 1 kościany. 
Materiały te w większości koncentrowały się w 3 miejscach, które zostały 
oznaczone dużymi literami alfabetu: A - skupisko północne, B - południowo-
wschodnie, C - południowo-zachodnie. 
 Opisane poniżej zabytki z wymienionych skupisk mają numerację 
ciągłą, zgodną z oznaczeniami na planie obiektu ( Ryc. 2 ).

Skupisko A (Ryc. 2, Tabl. I) 
 Składało się z ułamków czterech naczyń ceramicznych oraz fragmen-
tu narzędzia krzemiennego:

1. pucharek esowaty barwy brązowej, zdobiony na szyi dookolną, doklejoną 

1 Utwór typowy dla osadów rzecznych, związany z licznymi wylewami pobliskiego cieku.
2 W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, lecz poza kręgiem kamiennym odkryto jeszcze 8 drobnych 

ułamków ceramiki, którą najpewniej należy wiązać ze znaleziskami w jego wypełnisku.
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listwą plastyczną (Tabl. I: 1). Między nią a krawędzią wylewu wykonane 
zostały narzędziem o trójkątnym żądle, głębokie odciski w układzie dookol-
nym. Choć opisywane ułamki zostały silnie zerodowane, to na niewielkich 
fragmentach zachowała się pierwotna, silnie wygładzona powierzchnia. 
zwężająca się i zaokrąglona krawędź naczynia jest łagodnie odchylona. Do 
masy ceramicznej dodano średni i drobny tłuczeń kamienny3. ponadto wido-
czne są nieliczne ziarna piasku4.

2. Niewielki fragment naczynia barwy brązowej z widocznymi dwiema pozio-
mymi listwami plastycznymi, którym towarzyszą głęboko wciskane, skośne 
stempelki, podkreślające wypukłość listew (Tabl. I: 2). Ułamek najpewniej 
pochodzi z garnka esowatego. Do masy ceramicznej została dodana domiesz-
ka nieznormalizowanego tłucznia kamiennego i niewielka ilość piasku. Obie 
powierzchnie zostały wygładzone, lecz mimo tego widoczne są wystające 
ziarna grubego tłucznia kamiennego.

3. Garnek esowaty o płaskim, wyodrębnionym dnie, zdobiony na szyi 
dookolną, delikatną listwą plastyczną (Tabl. I: 3). powierzchnia naczynia 
barwy brązowej, miejscami ceglastej została wygładzona, lecz widoczne 
są na niej duże, białe ziarna grubego tłucznia kamiennego z promieniście 
przebiegającymi spękaniami. W dolnej partii brzuśca i przy dnie pomimo 
tego widoczne są ślady po wcześniejszym przecieraniu wiechciem. Do masy 
ceramicznej dodano nieznormalizowany tłuczeń kamienny z udziałem frakcji 
bardzo grubej oraz „śladową” ilość piasku.

4. pucharek esowaty barwy brązowo-szarej zdobiony na szyi trzema dookolny-
mi odciskami sznura obwijanego (Tabl. I: 4). Krawędź wylewu jest zaokrąglona 
i wychylona. Naczynie było najpewniej wygładzone, o czym świadczą niew-
ielkie fragmenty niezerodowanej powierzchni. Do masy ceramicznej dodano 
drobny tłuczeń kamienny i piasek

5. Fragment noża lub wkładki sierpowatej (Tabl. I: 5) bez śladów wyświeceń 
użytkowych. Na jednym boku czytelne są głębokie, wtórne negatywy 

3 Wyróżnione frakcje tłucznia kamiennego: drobnoziarnisty do ok. 1mm, średnioziarnisty ok. 2 mm, 
gruboziarnisty ok. 3-4 mm, bardzo gruby ok. 5 mm i więcej.

4 W przypadkach naczyń z omawianego obiektu niewielkie ilości piasku stwierdzonego w masie cera-
micznej mogły być związane z zanieczyszczeniem gliny lub ze świadomym dodatkiem. Na taką recepturę 
zwrócił już uwagę A. Gardawski w pierwszym opracowaniu monograficznym KT stwierdzając, że jest 
ona charakterystyczna dla najstarszych naczyń z grupy mazowiecko-podlaskiej (Gardawski 1959, s. 90).
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ścieniające krawędź wewnętrzną (z naprawy lub przeróbki). Wymiary zacho-
wanej części wynoszą: 3,5 x 3,2 x 0,8 cm. Krzemień narzutowy.

Skupisko B (Ryc. 2, Tabl. II)
Koncentracja ta znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie dużego, płaskiego 
kamienia oraz zaciemnienia interpretowanego jako pozostałości paleniska. 
Składały się na nią ułamki jednego naczynia ceramicznego, dwa przedmioty 
kamienne oraz 12 wyrobów krzemiennych:

6. Garnek esowaty barwy brązowej z lekko pogrubioną, ściętą na zewnątrz 
i karbowaną krawędzią odchylonego wylewu oraz z płaskim, wyodrębnionym 
dnem (Tabl. II: 6). Dekorowany jest on również na szyi i w górnej części 
brzuśca sześcioma dookolnymi żłobkami oraz kwadratowymi odciskami 
stempla wciskanego pod kątem w ściankę naczynia. powierzchnia garnka jest 
zerodowana z wystającymi ziarnami tłucznia kamiennego. Do masy cerami-
cznej dodano nieznormalizowany tłuczeń kamienny oraz piasek. 

7. Fragment płytki szlifierskiej wykonanej z piaskowca kwarcytowego5, 
z widocznymi śladami nadpalenia. Tylko z jednej strony zachowała się część 
powierzchni roboczej z czytelnymi wzdłużnymi ryskami, świadczącymi 
o wykonywanej na niej lub nią pracy ruchami posuwistymi. 

8. prawdopodobnie idol lub „siekierowata” zawieszka kamienna wykonana 
z odłupka diabazu (Tabl. II: 7). przedmiot w ok. 70% jest dość starannie 
wygładzony. Na części obydwu powierzchni widoczne są jednak naturalne 
zagłębienia bez widocznych śladów opracowania. Opisywany wyrób jest 
płaski, zbliżony w zarysie do trójkąta równobocznego o grubości ok. 4-5 
mm i łukowatej podstawie, która może być jednocześnie „ostrzem”, wyszli-
fowanym na obydwie strony. po przeciwnej stronie tej krawędzi znajdują się 
naprzeciwległe wnęki formujące guzowaty „uchwyt”. W jego przewężeniu 
widać pod lupą delikatne wyświecenia sugerujące istnienie w tym miejscu 
jakiegoś mocowania. 

9. połowa dużego, owalnego w zarysie otoczaka z kwarcytowego piaskowca 
jotnickiego, o wymiarach ok. 45 x 30 cm i grubości ok. 23 cm. Jego płaska 
ściana, skierowana ku górze, została uformowana przez rozbicie. Widoczne 

5 Surowce kamienne określiła mgr Bożena Rudnicka z Muzeum ziemi pAN
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są na niej ślady pracy związane z rozcieraniem (dookolne rysy i zagładzenia) 
oraz pobijaniem (wymiażdżenia, koncentrujące się w środkowej partii płaskiej 
powierzchni).

10. Łuszczeń płaski, czterobiegunowy (Tabl. II: 5) o wymiarach 2,8 x 2,7 x 1,1 
cm. Krzemień narzutowy. 

11. proksymalny fragment wióra z owalną, jednonegatywową piętką, ustawioną 
w stosunku do delikatnego sęczka pod kątem prostym. W przekroju jest 
trójkątny. Na stronie wierzchniej czytelne są negatywy jednokierunkowe. 
Wymiary szerokości i grubości wynoszą 1,2 x 0,2 cm, przy czym grubość jest 
stała na całej zachowanej długości okazu, a maksymalna szerokość znajduje 
się w części dystalnej tego fragmentu. złamanie nastąpiło wskutek uderzenia 
w grań. Krzemień czekoladowy. 

12. Wkładka paratylcowa z retuszem zębatym, wykonana z łuszczki częściowo 
korowej o proporcjach wióra z naturalnym, stromym wierzchołkiem (Tabl. 
II: 1). Wyświecenie użytkowe obejmuje krawędź tnącą łącznie z częścią st-
rony wierzchniej okazu, a także fragment strony spodniej, gdzie częściowo 
usunięte jest przez wtórne negatywy. Wymiary wkładki wynoszą: 3 x 1,2 x 0,6 
cm. Krzemień narzutowy. 

13. Odłupek częściowo korowy, pokryty białą patyną z płaską, szeroką piętką 
i rozlanym sęczkiem. Kąt między piętką a sęczkiem jest rozwarty. Wymiary 
odłupka wynoszą: 1,2 x 0,8 x 0,2 cm. Krzemień czekoladowy. 

14. Odłupek z negatywami jednokierunkowymi i uszkodzonym wierzchołkiem. 
piętka tego okazu jest owalna, jednonegatywowa, a sęczek delikatny. Kąt 
między piętką a sęczkiem jest prosty. Wymiary odłupka wynoszą: 2 x 1,3 x 0,3 
cm. Krzemień czekoladowy. 

15. Wierzchołkowy fragment wióra częściowo korowego z negatywem jed-
nokierunkowym. W rzucie bocznym jest podgięty. Fragment mógł powstać 
przez złamanie intencjonalne. Wymiary szerokości i grubości wynoszą: 1 x 
0,2 cm. Krzemień czekoladowy. 

16. Łuska. Krzemień czekoladowy.
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17. przysęczkowy fragment odłupka z płaską, szeroką piętką i rozlanym 
sęczkiem ze skazą. Kąt między piętką a sęczkiem jest rozwarty. Na stron-
nie wierzchniej czytelne są drobne negatywy prostopadłe. Fragment mógł 
powstać incydentalnie. Wymiary szerokości i grubości wynoszą: 1,1 x 0,3 cm. 
Krzemień czekoladowy. 

18. Łuszczeń płaski, dwubiegunowy (Tabl. II: 2). Wymiary: 2,5 x 1,6 x 0,9 cm. 
Krzemień narzutowy. 

19. Wiertnik z ułamanym żądłem (Tabl. II: 3). Jego wymiary wynoszą 3 x 1,7 
x 0,3 cm. Krzemień narzutowy odmiany pomorskiej. 

20. Odłupek z retuszem jednej krawędzi bocznej (Tabl. II: 4). Wymiary: 2,7 x 2,5 
x 1,1 cm. Krzemień nieokreślony – przegrzany i częściowo przepalony. 

21. Wierzchołkowy fragment wióra korowego, powstały incydentalnie. 
W rzucie bocznym jest podgięty, a zachowane rozmiary jego szerokości 
i grubości wynoszą: 0,9 x 0,1 cm. Krzemień czekoladowy. 

Skupisko C (Ryc. 2, Tabl. III) 
Składało się z ułamków czterech naczyń ceramicznych i 17 przedmiotów 
krzemiennych: 

22. Niedekorowana czarka barwy brązowej z lekko odchyloną i nieznacznie 
pogrubioną krawędzią wylewu (Tabl. III: 12). powierzchnia wygładzona, 
lecz miejscami złuszczona z wystającymi ziarnami białego tłucznia kamien-
nego. Od strony wewnętrznej, pomimo zagładzania, widoczne są ślady po 
przecieraniu. Naczynie wykonano z masy ceramicznej z dodatkiem drobno- 
i średnioziarnistego tłucznia kamiennego oraz piasku. 

23. Garnek esowaty barwy brązowej ze ściętą na zewnątrz krawędzią odchylo-
nego wylewu, dekorowany na szyi pięcioma dookolnymi żłobkami (Tabl. III: 
10). powierzchnia w partiach niezerodowanych jest starannie wygładzona, 
lecz z wystającymi ziarnami tłucznia kamiennego. Do masy ceramicznej do-
dano nieznormalizowany tłuczeń kamienny bez udziału frakcji bardzo grubej 
oraz niewielką ilość piasku. 

24. Garnek esowaty barwy brązowej z lekko pogrubioną i ściętą na zewnątrz 
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krawędzią odchylonego wylewu, dekorowany na szyi sześcioma dookol-
nymi żłobkami (Tabl. III: 9). powierzchnia naczynia została wygładzona, 
lecz widoczne są ziarna tłucznia kamiennego. Do masy ceramicznej doda-
no nieznormalizowany tłuczeń kamienny bez udziału frakcji bardzo grubej. 
Stwierdzono w niej także śladowe ilości piasku. Na stronie wewnętrznej, po-
mimo wygładzenia, widoczne są ślady po przecieraniu. 

25. Niewielki fragment naczynia barwy brązowo-ceglastej pochodzący 
z przejścia szyi w brzusiec (Tabl. III: 11). W górnej części widoczne są co naj-
mniej trzy poziome żłobki. pod najniższym znajdują się krótkie żłobki pionowe. 
Na podstawie prezentowanego fragmentu nie można stwierdzić, czy przebiegają 
dookolnie, czy strefowo. Ułamek najpewniej pochodzi z garnka esowatego. Do 
masy ceramicznej dodano nieznormalizowany tłuczeń kamienny oraz niewielką 
ilość piasku. Obie powierzchnie są silnie zerodowane, lecz w partii ornamen-
towanej zachowała się niewielka część z widocznym wygładzeniem. 

26. Łuszczeń płaski, niesymetryczny z retuszem krótszej krawędzi bocznej 
(Tabl. III: 8). Wymiary: 2,4 x 2,5 x 0,5 cm. Krzemień narzutowy odmiany 
pomorskiej. 

27. Łuszczeń płaski, dwubiegunowy (Tabl. III: 5). Jego wymiary wynoszą: 2,5 
x 1,7 x 0,8 cm. Krzemień narzutowy. 

28. Łuszczka częściowo korowa. Wymiary: 1,6 x 1,2 x 0,5 cm. Krzemień na-
rzutowy. 

29. Łuszczka częściowo korowa o wymiarach 2,5 x 1,7 x 0,9 cm. Krzemień 
narzutowy - częściowo przepalony. 

30. Łuszczka częściowo korowa z odłamanym wierzchołkiem. Wymiary: 3,3 
x 1,6 x 0,8 cm. Krzemień narzutowy odmiany pomorskiej – przegrzany. 

31. Łuszczka częściowo korowa o wymiarach 1,7 x 2,1 x 0,6 cm. Krzemień 
narzutowy odmiany pomorskiej – przegrzany. 

32. Wierzchnik z retuszem stromym i łuskaniem obu krawędzi bocznych 
(Tabl. III: 6). Wymiary: 3,2 x 1,4 x 0,6 cm. Krzemień narzutowy. 
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33. Łuszczeń płaski, dwubiegunowy (Tabl. III: 1). Wymiary: 1,2 x 1,3 x 0,4 
cm. Krzemień czekoladowy. 

34. Grocik trójkątny z lekko wciętą podstawą, asymetryczny, uformowany 
retuszem powierzchniowym (Tabl. III: 3). Wierzchołek oraz skrzydełka – 
złamane. Wymiary: 1,9 x 1,6 x 0,5 cm. Krzemień nieokreślony - przepalony. 

35. Łuszczeń płaski, dwubiegunowy (Tabl. III: 4). Wymiary: 2,2 x 1,5 x 0,6 
cm. Krzemień narzutowy. 

36. przekłuwacz (Tabl. III: 13). Jego wymiary wynoszą 6,9 x 4,1 x 0,9 cm. 
Krzemień narzutowy. 

37. Szczątkowy rdzeń jednopiętowy, wiórowo-odłupkowy (Tabl. III: 7), eks-
ploatowany twardym tłukiem. Wymiary: 2,7 x 2,3 x 1,5 cm. Krzemień narzu-
towy. 

38. Łuszczeń inicjalny, jednobiegunowy z fragmentu otoczaka. Wymiary: 3,2 
x 1,7 x 1,2 cm. Krzemień narzutowy odmiany pomorskiej. 

39. Łuszczka częściowo korowa. Wymiary: 1,5 x 1,8 x 0,4 cm. Krzemień na-
rzutowy odmiany pomorskiej – przegrzany. 

40. Wiertnik z ułamanym żądłem (Tabl. III: 2). Wymiary: 2,4 x 1,3 x 0,4 cm. 
Krzemień nieokreślony – przepalony. 

41. Wierzchołkowy fragment wióra z negatywami jednokierunkowymi, 
w przekroju trójkątny, a w rzucie bocznym silnie podgięty. złamanie 
powstało wskutek uderzenia w grań. Szerokość i grubość wynoszą: 0,9 x 0,2 
cm. Krzemień narzutowy. 

42. Odłupek łuskany z negatywami jednokierunkowymi oraz z szeroką 
wielonegatywową piętką i dużym rozlanym sęczkiem. Kąt między piętką 
a sęczkiem jest lekko rozwarty. Wymiary: 2,1 x 2 x 0,6 cm. Krzemień czeko-
ladowy. 

43. Smukły, trójkątny grocik z podstawą wciętą V-kształtnie (Tabl. III: 14), 
odkryty w pobliżu paleniska (Ryc. 2). został wykonany z kości długiej dużego 
ssaka nieokreślonego gatunku6. 

6 Materiał archeozoologiczny określiła dr Anna Gręzak z Instytutu Archeologii UW.
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 Oprócz wymienionych powyżej artefaktów do inwentarza obiek-
tu włączono również wiór, który znajdował się pomiędzy kamieniami 
wyznaczającymi zasięg konstrukcji w jej części północno-zachodniej (Ryc. 2: 
44). Okaz ten ma regularne krawędzie i granie oraz jednokierunkowe negaty-
wy. Jest formą krawędziową, a w rzucie bocznym ma podgięty wierzchołek. 
piętka tego okazu jest mała, owalna i jednonegatywowa, a sęczek słabo zazna-
czony. Kąt między piętką a sęczkiem jest prosty. Wymiary wióra wynoszą: 
4 x 1,2 x 0,3 cm. Maksymalna szerokość znajduje się w części wierzchołkowej. 
Krzemień czekoladowy. 

2. źródła z obSzaru StanowiSka poza obiektem 13 

 Na obszarze stanowiska poza bezpośrednim otoczeniem opisywane-
go obiektu odnaleziono 23 przedmioty krzemienne (Tab. 1) i 27 drobnych, 
mało diagnostycznych ułamków naczyń pradziejowych oraz kilkadziesiąt 
skorup z okresu wpływów rzymskich i z XIX w. pierwszy z wymienionych 
zbiorów ceramiki, ze względu na przesłanki technologiczne można łączyć 
z materiałami z obiektu 13. Nawiązania pod względem surowcowym i tech-
nologicznym do wyrobów z wyróżnionych wcześniej koncentracji, są czytelne 
również wśród znalezisk krzemiennych. 

Tabela 1. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stan. 7. 
Struktura materiałów krzemiennych ze spągu humusu. 

Kategorie wytworów Surowiec krzemienny N

narzutowy czekoladowy
Okruch naturalny z negatywem odłupka 1 1
Odłupki 9 2 11
Wióry/fragmenty wiórów 1 2 3
świeżaki 1 1
Narzędzia wiertniki 1 1

odłupki retuszowane 1 1 2
Łuszcznie 1 1

Łuszczki 2 1 3
Razem: 17 6 23
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3. analiza cHronoloGiczno-kulturowa 

3.1. Ceramika 
 Odkryte w obiekcie i opisane powyżej naczynia ceramiczne są charak-
terystyczne dla społeczności zaliczanych do trzcinieckiego kręgu kulturowego 
(TKK). ze względu jednak na miejsce odkrycia najpewniejszym jest łączenie 
ich z grupą mazowiecko-podlaską. Do ustalenia pozostaje jednak kwestia da-
towania omawianej ceramiki. Nie są w tym wypadku pomocne ani morfolo-
gia, ani też technologia, bowiem w obydwu kategoriach są one porównywalne 
w obrębie całego TKK (Makarowicz 2010, s. 20-30). Jedynymi jak się zdaje 
przesłankami, za pomocną których można ustalić chronologię względną są: 
a) stosunkowo duże, niemal kwadratowe w zarysie odciski skośnie i głęboko 
wciskanego stempla, umieszczone między poziomymi żłobkami na naczyniu 
esowatym odnalezionym w skupisku B oraz karbowanie krawędzi tego na-
czynia (Tabl. II: 6), 
b) odciski sznura obwijanego na naczyniu esowatym ze skupiska A (Tabl. I: 4), 
c) listwy plastyczne, którym towarzyszą odciski stempelków w układzie 
przypominającym odciski grubego sznura na naczyniu w skupisku A 
(Tabl. I: 2), 
d) delikatne, lecz głębokie, trójkątne odciski o przebiegu dookolnym, umiesz-
czone pod wylewem naczynia esowatego z dookolną listwą plastyczną, od-
krytego w skupisku A (Tabl. I: 1). 
 W pierwszym z wymienionych przypadków analogii i to pośrednich 
z TKK jest stosunkowo niewiele (Gardawski 1959, Tabl. III: 7, XX: 7, XXI. 
4, 8, XXVI: 9, XXIX: 3; Taras 1995, Tabl. XLIII: 1; Kryvalcevič 1997, Ryc. 
3: 8; 1998, Ryc. 1, 4: 2, 5: 3, 6: 2, 11-12, 18, 9: 5). podobieństwa związane są 
bądź z karbowaniem krawędzi wylewów (i tych jest najwięcej), bądź ze stem-
pelkami umieszczonymi pomiędzy liniami rytymi. W żadnym jednak przypad-
ku nie stwierdzono ani analogicznych układów, ani też współwystępowania 
karbowania oraz linii rytych rozdzielonych wątkiem stemplowym. zarówno 
odciski stempli, jak też karbowanie krawędzi jest cechą charakterystyczną 
w ornamentyce naczyń społeczności leśno-wschodnioeuropejskich. 
W TKK można je zatem uznać za komponent paraneolityczny, biorący 
udział w formowaniu się omawianych ugrupowań (Gardawski 1959, s. 124-
129, 168; Kryvalcevič 1997, s. 92-93; Makarowicz 1998, s. 139-141; Józwiak 
2003, s. 180-183, Dąbrowski 2004, s. 61; Manasterski 2009, s. 47-50, 74-
81). W przypadku Mazowsza, na którym znajduje się rozpatrywany obiekt 
mielibyśmy do czynienia z paraneolityczną grupą linińską (GL) (Kempisty 
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1973, s. 58-61, Mapa 2). Stosowanie odcisków stemplowych i karbowanie 
krawędzi wylewów jest częścią składową stylistyki linińskiej, która określana 
jest w literaturze linińskim horyzontem techno-stylistycznym (HL) (Józwiak 2003, 
s. 195-209). W tym też przypadku mamy najwięcej analogii, które związane 
są z najpóźniejszą, wczesnobrązową fazą tego zjawiska tj. HL4 (Józwiak 2003, 
s. 204-209). poczynając od najbliższych terytorialnie, mazowieckich stano-
wisk tego ugrupowania (Kempisty 1972, Tabl. III: 11,14, XXI: 16, XXX: 18, 
XXXI: 3), przez międzyrzecze Wisły i Odry (Józwiak 2003, Tabl. 98: 7-8, 99: 
1, 106: 5, 113: 2, 122: 6, 123: 16), a kończąc na stosunkowo niedawno odkry-
tych materiałach nawiązujących do stylistyki linińskiej z pojezierza Mazur-
skiego (Manasterski 2009, Tabl. 14: 2, 19: 2, 4, 20: 5, 30: 2, 35: 2, 41: 7-8, 47: 
7, 50: 1, 3-4, 74: 9, 86: 4, 6, 7, 10, 88: 2, 97: 5, 9). W przypadku tych ostatnich, 
występują połączone ze sobą cechy paraneolityczne i wczesnobrązowe, które 
można łączyć z TKK (Manasterski 2009, s. 74-80, 131), przez co nawiązania 
z ceramiką odkrytą w obiekcie 13 wydają się być najbliższe. 
 Odciski sznura obwijanego (w tym przypadku delikatnego) są podob-
nie, jak cechy opisane powyżej, charakterystyczne dla dekoracji linińskiej 
(Kempisty 1973, s. 21-25; Józwiak 2003, s. 204, 206-209), jej pokrewnych 
(Manasterski 2009, s. 48-50) oraz wschodniotrzcinieckiej, gdzie stają się 
niejako cechą charakterystyczną tego ugrupowania (Kryvalcevič 1997, 77n). 
Nieco inny punkt widzenia, nie negując w strefie wschodniej lokalnej genezy 
tego wątku, przedstawia J. Czebreszuk, który stwierdza: … można bowiem 
interpretować pochodzenie badanej ornamentyki na całym obszarze jej występowania jako 
jednolity proces rozprzestrzeniania się idei zdobnictwa barbed wire z zachodu na wschód 7 
(Czebreszuk 2001b, s. 164-165). W przypadku TKK z terenów polski odciski 
sznura, w tym także obwijanego, najczęściej łączone są z najstarszą fazą KT 
oraz uznawane za pozostałość po ugrupowaniach sznurowych i postsznuro-
wych (Gardawski 1951, s. 69n, Ryc. 43; 1959, s. 116-119, Tabl. XII: 4, XX: 1, 
3, 8, 10, XXVIII: 4-5, XLVII: 14, LII: 24, LVII: 2, LXII, LXIII; Dąbrowski 
1972, s. 86-87; Kempisty 1978, s. 328n; Miśkiewicz 1978, s. 192-193; Makaro-
wicz 1998, s. 123-128). Tradycja takiej właśnie dekoracji występuje głównie 
na wschód od Wisły. z punktu widzenia ceramiki z Raszyna należy raczej 
doszukiwać się lokalnych - „wschodnich” tradycji w zdobieniu sznurem ob-
wijanym, niż zachodnich, związanych z kulturą pucharów dzwonowatych 
(KpDz) lub kulturą iwieńską (KI). 

7 Szerzej na temat oddziaływania idei kultury pucharów dzwonowatych na obszary europy Wschod-
niej w (Czebreszuk 2001a).
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 Listwy plastyczne, którym towarzyszą odciski stempelków w układzie 
przypominającym odciski grubego sznura można uznać w KT za niezwykle 
rzadkie. przeszkodą w dokładnej interpretacji jest niewielki ułamek anali-
zowanego naczynia. Same listwy oraz odciski stempelków nie są niczym 
zaskakującym zarówno w TKK, jak też w ugrupowaniach biorących udział 
w formowaniu tego zjawiska. W przypadku KT te pierwsze uznawane są 
obok linii rytych oraz pogrubionych, wychylonych i jedynkowato ściętych 
krawędzi wylewów za jeden z wyznaczników typowego zdobienia (Gardawski 
1959, s. 94-95; Górski 1998, s. 65-70; Czebreszuk 1998, s. 411). połączenie 
ich na jednym naczyniu i to w bezpośrednim powiązaniu jest, jak już wspo-
mniano, rzadko spotykane. Układ listwy plastycznej i towarzyszących jej 
odcisków stempli lub sznura, znany jest z ceramiki łączonej z wczesną fazą 
KT i uznawany za leśno-wschodnioeuropejski oraz postsznurowy (Gardawski 
1951, s. 69n, Ryc. 43: c, f; 1959, s. 116-119, Tabl. XII: 4, XIII: 31, XX: 1, 3, 8, 
10, XXVIII: 4-5, XLVII: 14, LII: 24, LVII: 2, LXII, LXIII; Kempisty 1978, 
s. 328n; Miśkiewicz 1978, s. 192-193; Makarowicz 1998, s. 123-128, 137-145, 
Tabl. 58: 1, 68: 1, 3; Manasterski 2009, s. 72-80, Tabl. 1: 3, 7, 6: 6, 31: 6). 
 Stosowanie na naczyniach zarówno dookolnej listwy plastycznej, 
jak też odcisków stemplowych lub dziurek pomiędzy wylewem a listwą nie 
jest w TKK częstym zabiegiem (np. Gardawski 1959, Tabl. XIII: 8, XVII: 2, 
XLII, LIII: 16; Taras 1995, Tabl. VI: 1, XXVIII: 1; Dąbrowski 1997, s. 14-
19, Ryc. 6: b, 8: e; Makarowicz 1998, Tabl. 68: 1, 3). Genezy listew plasty-
cznych można dopatrywać się w spuściźnie kultury pucharów lejkowatych 
(KpL) (Gardawski 1959, s. 113-114) lub tradycji Riesenbecher, wywodzącego 
się z kultury grobów jednostkowych (Czebreszuk 1998; 2001b, s. 150-176; 
Makarowicz 1998, s. 132). Stempelki lub dziurki, które im towarzyszą łączone 
są natomiast z ugrupowaniami leśno-wschodnioeuropejskimi (Gardawski 
1959, s. 128; Kempisty 1973, s. 56-61; Makarowicz 1998, ss. 137-145; Cze-
breszuk, Makarowicz, Szmyt 1998, s. 128; Gaździk, Józwiak 2001, s. 112-113; 
Józwiak 2003, s. 190n; Manasterski 2009, s. 48). Obszar współwystępowania 
na jednym naczyniu listwy dookolnej oraz dziurek/stempli pomiędzy nią 
a krawędzią wylewu zawęża się w TKK do polski centralnej i wschodniej, 
tj. do obszarów zasiedlonych przez społeczności paraneolityczne z ceramiką 
linińską. Najwięcej jednak analogi do tego typu „zdobienia” naczyń pochodzi 
z północnego-wschodu (Dąbrowski 1997, s. 14-19, Ryc. 6: b, 8: e; Manaster-
ski 2009, Tabl. 18: 1, 20: 7, 95: 2-3). 
 Wszystkie z omawianych pojemników zostały wykonane z masy ce-
ramicznej z udziałem niewielkich ilości piasku oraz z dodatkiem tłucznia 
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kamiennego, najczęściej nieznormalizowanego. Taki skład surowcowy 
został uznany przez A. Gardawskiego za charakterystyczny dla najstarszych 
materiałów trzcinieckich w grupie mazowiecko-podlaskiej (Gardawski 1959, 
s. 90). powierzchnie omawianych naczyń zostały wygładzone. Na kilku zabieg 
ten był niezbyt staranny, na co wskazują ślady po wcześniejszym przecieraniu 
wiechciem, widoczne głównie w dolnych partiach brzuśców i przy dnach. 
W takich przypadkach można uznać, że mamy do czynienia ze spuścizną po 
zachowaniach paraneolitycznych (linińskich) (Gardawski 1959, s. 91). Cechą 
charakterystyczną prezentowanej ceramiki są również widoczne na powie-
rzchniach ziarna tłucznia kamiennego z biegnącymi od nich promieniście 
spękaniami. W większości zachowanych fragmentów doszło także do 
złuszczenia się cienkiej, zewnętrznej powierzchni. Wymienione cechy są 
charakterystyczne dla technologii trzcinieckiej i zostały już opisane w pier-
wszej monografii poświęconej tej kulturze (Gardawski 1959, s. 90n). Jej autor 
zwrócił również uwagę na fakt, że na Mazowszu ceramika wczesnotrzciniecka 
nawiązuje technologicznie do grzebykowej8. Jedną z istotnych różnic według 
cytowanego badacza był brak miki w masie ceramicznej naczyń paraneoli-
tycznych Jest to w naszym przypadku ważne spostrzeżenie, bowiem wśród 
opisywanych naczyń minerał ten nie został stwierdzony. 
 przedstawione powyżej analogie w zakresie zdobnictwa, morfologii 
i technologii do ceramiki trzcinieckiej, jak też paraneolitycznej (linińskiej) 
wskazują na wczesnotrzciniecką metrykę naczyń z obiektu 13. Oczywiście 
należy się zastanowiać na ile udział cech linińskich może wskazywać na 
wczesną pozycję chronologiczną naczyń trzcinieckich, a nie świadczyć jedynie 
o długim „przeżywaniu” się ich w młodszym ugrupowaniu. Sądzimy jednak, 
że duże nagromadzenie archaizmów jest charakterystyczne dla wczesnej fazy, 
zgodnie z założeniem, że z upływem czasu dochodzi do stopniowego zaniku 
cech starszych. 

3.2. Wyroby krzemienne 
 Współwystępujące z charakterystyczną ceramiką KT przedmioty krze-
mienne, wykazują w niemal każdym skupisku zróżnicowanie surowcowe i tech-
nologiczne (Tab. 2), co może świadczyć o różnym czasie ich wytworzenia. 
przeważają wśród nich wyroby z rozmaitych odmian „lokalnych” surowców 

8 W przypadku Mazowsza A. Gardawski pisał o „polskiej” grupie kultury grzebykowej, żeby zaznaczyć 
jej odmienność, postulując jednocześnie podjęcie badań nad tym ugrupowaniem (Gardawski 1959, 
s. 124-129). praca poświęcona temu zagadnieniu została opublikowana przez e. Kempisty, w której 
autorka charakteryzuje ugrupowanie z ceramiką typu Linin (Kempisty 1973, s. 58-61, Mapa 2). 
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narzutowych (18 sztuk), należących wyłącznie do grupy I, wyróżnionej przez 
p. Dmochowskiego (2006). Nieco mniej liczne są wytwory z krzemienia cze-
koladowego. Niewielka część przedmiotów (w tym 2 narzędzia) nie została 
określona pod względem odmiany surowca z uwagi na przepalenie. 

Tabela 2. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stan. 7. 
Struktura materiałów krzemiennych z obiektu 13.

Kategorie wytworów N Surowiec krzemienny Skupisko Nr
narzutowy czekoladowy nie 

określ.
Rdzenie 1 1 C 37
Odłupki 3 3 B 13, 14, 

17

Narzędzia

przekłuwacze 1 1 C 36
wiertniki 2 1 1 B 19

C 40
grociki 1 1 C 34

noże sierpowate 1 1 A 5
wkładki do narzędzi 

składankowych
1 1 B 12

wióry retuszowane 
i łuskane

1 1 C 32

odłupki retuszowane 
i łuskane

2 1 1 B 20
C 42

łuszcznie retuszowane 1 1 C 26
Łuszcznie 6 5 1 B 10, 18

C 27, 33, 
35, 38

Łuszczki 5 5 C 28, 29, 
30, 31, 

39 
Łuski 1 1 B 16

Razem: 31 18 10 3 ABC

 Ogólnie, prezentowane wyroby uzyskano z krzemieni odznaczających 
się dobrą łupliwością, w odróżnieniu od części okazów zarejestrowanych 
w obrębie stanowiska. Można zatem przyjąć, że selekcja surowców oraz 
produkcja niektórych wytworów odbywała się na obszarze stanowiska, lecz 
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z dala od obiektu. Różne odmiany krzemieni narzutowych w postaci przy-
padkowych okruchów pozyskiwano zapewne lokalnie, z powierzchni moreny 
dennej - utworu charakterystycznego dla Mazowsza w obrębie pradoliny 
Warszawsko-Berlińskiej i rozpoznanego na obszarze stanowiska. Trudniej 
natomiast wskazać rejon zaopatrzenia w surowiec czekoladowy. Być może 
pochodzi on z obszaru starszych stanowisk. Jednak w materiale brak śladów 
potwierdzających reutylizację wyrobów innych kultur. 
 Analizowane przedmioty w większości powstały przy użyciu technik 
związanych z zastosowaniem twardego tłuka. Najliczniejsze są te, uzyskane 
techniką łuszczniową (łuszcznie oraz narzędzia z łuszczek – wkładka i dwa 
wiertniki). Część z wymienionych przedmiotów, otrzymanych z krzemienia 
pomorskiego powstała w obiekcie. świadczą o tym pozostałości produkcyjne 
(łuszczeń inicjalny, trzy łuszczki częściowo korowe) oraz produkty finalne - 
wiertnik z łuszczki (Tabl. II: 3) i łuszczeń retuszowany (Tabl. III: 8), uzyskane 
z wymienionego surowca. Wytwory te znajdowały się w skupisku C, gdzie 
zapewne odbywała się eksploatacja na podkładce z kamienia odnalezionego 
w centrum obiektu (Ryc. 2: 9). pozostałe wyroby o podobnej genezie zostały 
prawdopodobnie przyniesione w gotowej postaci. Należą do nich okazy 
z innych niż pomorska odmian krzemieni narzutowych i z surowca czekola-
dowego, w tym wkładka paratylcowa (Tabl. II: 1) oraz płaskie łuszcznie (Tabl. 
II: 2, 5; III: 1, 4, 5), z których każdy może być formą narzędziową. Ogólnie 
inwentarz narzędziowy, zawierający 15 form (włączając łuszcznie) zdomino-
wany jest przez wyroby produkowane doraźnie, techniką łuszczniową. W przy-
padku niektórych okazów (wiertniki i wkładka), widoczny jest oportunizm 
w doborze półsurowca do ich wyrobu. Wybierano przede wszystkim łuszczki 
morfologicznie zbliżone do form finalnych. Ich dalsza obróbka polegała na 
zastosowaniu drobnego retuszu korekcyjnego w przypadku żądeł wiertników 
oraz na zaostrzeniu krawędzi tnącej wkładki nieregularnym retuszem zębatym. 
Okazy wykonane z lokalnych krzemieni narzutowych z zastosowaniem tech-
niki łuszczniowej, jak również narzędzia z niestandardowego półsurowca, 
w tym wkładki do narzędzi składankowych, znajdują analogie we wczesnych, 
niżowych zespołach z osad, łączonych z okresem transformacji iwieńsko-
trzcinieckiej (np. Rybiny, stan. 14 – Budziszewski 1989, Toruń-Grębocin – 
Gużyński 1994) oraz w inwentarzach z Wyżyny środkowomałopolskiej (np. 
z Opatowa – Budziszewski 1998), wiązanych z klasyczną fazą KT. 
 Niewiele mniej wytworów pochodzi z eksploatacji wiórowej 
i odłupkowej z zastosowaniem techniki uderzenia bezpośredniego, 
w większości twardym tłukiem. Są to pozostałości produkcyjne (szczątkowy 
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rdzeń wiórowo-odłupkowy (Tabl. III: 7), pięć wiórów (w tym 3 fragmenty 
dystalne i 1 proksymalny), trzy odłupki) i narzędzia (przekłuwacz z odłupka 
częściowo korowego (Tabl. III: 13), wierzchnik retuszowany (Tabl. III: 6), 
dwa odłupki retuszowane i łuskane). Wśród wymienionych znajdują się okazy 
(rdzeń, wierzchnik retuszowany i przekłuwacz) z podobnej odmiany surow-
ca, nawiązującej do wołyńskiego, które mogą pochodzić z eksploatacji jednej 
bryły wewnątrz obiektu. Reszta przedmiotów, otrzymanych przede wszyst-
kim z krzemienia czekoladowego mogła być przyniesiona, jak np. odłupki 
uzyskane techniką klaktońską, które mają swoje odpowiedniki w materiałach 
z obszaru stanowiska. Niektóre pozostałości produkcyjne, tj. rdzeń wiórowo-
odłupkowy z piętą jednonegatywową oraz wióry znajdują analogie wśród 
znalezisk krzemiennych z osady KT w zdrojkach na wschodnim Mazowszu, 
gdzie współwystępowały z wyrobami uzyskanymi techniką łuszczniową oraz 
naczyniami, wśród których czytelne są nawiązania do ornamentyki strefy 
leśnej (Kempisty 1974). podobne rdzenie z pietą jednonegatywową oraz wióry 
znane są również z wypełniska jamy grobowej (obiekt 120a) w ząbiu, woj. 
warmińsko-mazurskie, gdzie towarzyszyła im ceramika o cechach trzcinieck-
iech i horyzontu linińskiego (Manasterski 2009, Tabl. 58, 59). Natomiast 
odłupki otrzymane techniką klaktońską są charakterystyczne dla inwentarzy 
schyłkowych (Libera 2006, Tab.1). 
 Minimalna ilość, bo zaledwie dwa wyroby łączą się z obróbką 
bifacjalną. Są to: fragment noża sierpowatego lub wkładki (Tabl. I: 5) oraz 
asymetryczny grocik trójkątny (Tabl. III: 3). Oba przedmioty są zniszczo-
ne i dodatkowo noszą znamiona naprawy bądź przeróbki. Odnaleziony 
w skupisku A fragment noża sierpowatego lub wkładki z krzemienia narzu-
towego, najbardziej zbliżony jest do form półksiężycowatych pododmiany 
BA, wyróżnionych przez J. Liberę (2001, s. 50-62). Nóż sierpowaty o podob-
nej podstawie do zachowanego fragmentu zarejestrowano w kurhanie KT 
w Dubecznie, stan.1, datowanym C14 na okres 2520 ± 50 Bp (1880 cal BC) 
(Taras 1995, Tabl. XXII:1, s. 202). Wymieniony okaz ostatecznie został za-
liczony do wkładek sierpowatych (Libera 2001, s. 99). z kolei asymetryczny 
grocik trójkątny z lekko wciętą podstawą, odkryty w skupisku C, należy do 
form kojarzonych z KCSz. W propozycji typologii grotów strzał tej kul-
tury autorstwa p. Włodarczaka należy łączyć go z typem 10 (Włodarczak 
2006, s. 29). Natomiast jego asymetryczność nie jest cechą różnicującą ty-
pologicznie, lecz wynikającą z przeróbki uszkodzonej formy (Włodarczak 
2006, s. 29). z terenów Mazowsza i podlasia znane są wprawdzie nieliczne 
przykłady obecności grocików trójkątnych wyłącznie w kontekście ceramiki 
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trzcinieckiej, a także podobnych form z wciętą podstawą, odnajdowanych 
w towarzystwie ceramiki kultur epoki brązu. Jednak nie łączy się ich z jed-
nostkami postneolitycznymi (Borkowski, Kowalewski 1997, s. 206; Borkow-
ski 2008, s. 336, 337). poza tym identyczne pod względem morfologii wyroby 
występują także na stanowiskach kultur paraneolitycznych, m.in. w kulturze 
Narva, w której zwykle wiązane są z wpływami z kręgu sznurowego (Rima-
ntiene 1979, s. 167, Girininkas 1990, Ryc. 25; 1994, Ryc. 131, 240) oraz 
w kulturze niemeńskiej (Balcer 1983, s. 248). Badacze kultury niemeńskiej 
łączą takie okazy, m.in. z późną fazą tej kultury. W opinii M.M. Černjavskiego 
w starszych fazach łuskane są one przykrawędnie, a retusz powierzchnio-
wy zyskują stopniowo w młodszych (Marszałek 2001, s. 118). W konsek-
wencji opisywany grocik trójkątny z lekko wciętą podstawą można wiązać 
z tradycją KCSz, a być może nawet łączyć z horyzontem linińskim kultury 
niemeńskiej. 
 Ogólnie, analizowany inwentarz zawiera interregionalne przedmioty, 
uzyskane techniką łuszczniową, wykazywane wśród różnych zespołów TKK 
niezależnie od faz rozwoju (Makarowicz 2010, s. 180-181). Obok nich zbiór 
ten charakteryzują elementy, związane z tradycją KCSz (grocik trójkątny) 
oraz znajdujące analogie we wczesnych kontekstach KT (nóż sierpowaty, 
rdzeń wiórowo-odłupkowy, wióry), w których zazwyczaj współwystępuje 
ceramika GL. Obecność tych ostatnich komponentów może wskazywać na 
stosunkowo wczesną chronologię analizowanego inwentarza. 

3.3. Wyroby kamienne
 płaski kamień (Ryc. 2: nr 9), odkryty na skraju paleniska w pobliżu 
skupiska B, został uformowany przez rozbicie na pół dużego otoczaka. Był 
on zapewne przedmiotem o wielofunkcyjnym wykorzystaniu. Rysy związane 
z rozcieraniem oraz wymiażdżenia mogą świadczyć o przygotowywaniu 
pokarmów, co potwierdzałaby także jego lokalizacja w bezpośrednim 
sąsiedztwie paleniska. Mógł on również służyć jako rodzaj „patelni” do podpie-
kania, np. podpłomyków, jajek, drobnych skrawków mięsa itp. O takim wyko-
rzystywaniu płaskich kamieni lokowanych w bezpośredniej bliskości paleni-
ska świadczą analogie etnograficzne z obszaru Laponii. Kobiety lapońskie 
wykorzystywały płaskie kamienie w różnorakich zajęciach kuchennych, 
a obserwacje z pierwszej połowy XX w. wskazują, że te przedmioty umie-
szczano na skraju palenisk w szałasach i chatach (Vorren, Manker 1980, s. 69-
70, Fot. 11). Nie jest wykluczone również, że ów kamień był też podkładką, 
wykorzystywaną podczas eksploatacji krzemieni techniką łuszczniową. 
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 Kolejne artefakty kamienne, tj. fragment płytki szlifierskiej oraz praw-
dopodobny „idol” lub zawieszka „siekierowata” (Tabl. II: 7) pochodzą razem 
z przedmiotami krzemiennymi (Tabl. II: 1-5) oraz ułamkami garnka esowa-
tego (Tabl. II: 8) ze skupiska B, zlokalizowanego w południowo-wschodniej 
części omawianego obiektu (Ryc. 2). 
 płyty szlifierskie lub ich części są stosunkowo częstym znaleziskiem na 
stanowiskach osadniczych różnych kultur archeologicznych, nie tylko z wcze-
snej epoki brązu. Nic w tym dziwnego, ponieważ do czasów współczesnych 
stosowane są przedmioty służące do szlifowania i gładzenia powierzchni oraz 
ostrzenia krawędzi. Niestety z KT znanych jest niewiele „szlifierskich” arte-
faktów kamiennych (np. Dąbrowski 1972, s. 97; Makarowicz 1998, ss. 247-
250, Tabl. 94.5,6, 95.2, 96.1-2, 4-5; 2000, ss. 56-58; 2010, s. 188). O tym, 
że narzędzia tego typu były wykonywane i używane świadczą także dowody 
pośrednie, tj. przedmioty noszące na sobie ślady szlifu/gładzenia/ostrzenia 
(np. Gardawski 1959, ss. 98-100; Miśkiewicz 1978, s. 179; Makarowicz 1998, 
ss. 252-254; 2010, s. 192). 
 znacznie ciekawszym artefaktem jest „idol” lub zawieszka „siekiero-
wata” z diabazu. W świetle dostępnej literatury jest to przedmiot unikatowy 
w TKK. Może on być interpretowany albo jako jeden z idoli antropomorfi-
cznych, znanych z późnoneolitycznych i wczesnobrązowych kultur europej-
skich, bądź jako artefakt naśladujący narzędzia siekierowate. W pierwszym 
wypadku opisywany przedmiot w pewnym stopniu odpowiada późnym idolom 
z zakarpackich ugrupowań kulturowych (Kalicz 1968, s. 98-100), w drugim zaś 
nawiązuje do kamiennych siekier z ząbia, produkowanych wyłącznie z diaba-
zu, które nie służyły do pracy ze względu na zeszlifowane ostrza (Manasterski 
2009, s. 141, Tabl. 70: 3-7). Należy zatem wstępnie przyjąć, że omawiana mi-
niatura mogła być przedmiotem o znaczeniu symbolicznym i uznać ją za atry-
but męskości9 (Bąbel 1980, s. 14), symbolizujący męskie bóstwo niebieskie10. 

3.4. Grocik kościany
 Jest to kolejny unikatowy przedmiot (Tabl. III: 14), dla którego brak 
bezpośrednich analogii w TKK. ze stanowisk tego kręgu znanych jest 

9 Np. N. A. Makarov  interpretuje miniaturowe toporki wczesnośredniowieczne jako symbol przekazy-
wanej funkcji wojownika synowi, sposobionemu do pełnienia tej roli po uzyskaniu „pełnoletniości” 
(Makarov 1992, s. 41-48).

10 W wielu mitologiach topór i siekiera symbolizują grom, który jest wojennym atrybutem boga niebios 
(np. Herodot  IV, 3-6; eliade 1966, s. 59, 225-226, Haavio 1979, s. 190-191; Bąbel 1980, s. 14-19). 
Są one także traktowane jako przedmioty magiczne chroniące przed złem lub wpływające na los 
człowieka (Moszyński 1934, s. 210n; Haavio 1979, s. 191; Bąbel 1980, s. 14-19), a u niektórych ludów 
miały związek z płodnością (Wilke 1913, s. 163, 166). 
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stosunkowo niewiele przedmiotów wykonanych z surowców organicznych 
(w tym z kości), a do rzadkości należą kościane lub rogowe grociki strzał11  
(por. Gardawski 1959, s. 98-99; Miśkiewicz 1978, s. 179; Makarowicz 1998, 
s. 252-253; 2010, s. 196). prezentowany okaz ma zarys smukłego trójkąta 
z V-kształtnym wycięciem podstawy, czym przypomina okazy krzemienne 
i obsydianowe z różnych kultur wczesnobrązowej europy (np. Schliemann 
1878, Ryc. 435; Karo 1930, Ryc. 536-540; Häusler 1974, Tabl. 30: 7-8; Loze 
1979, Tabl. I:10; Rimantienė, Ostrauskas 1998, Ryc. 6: 3-4). ponieważ taka 
forma grotów jest rozpowszechniona niemal w całej europie, to można się 
domyślać, że stanowiła jeden z typów uzbrojenia strzał służących do ściśle 
określonych działań, np. przenikania przez gęste futro. 

3.5. Konstrukcja obiektu
 O mieszkalno-gospodarczym charakterze omawianego obiektu naj-
dobitniej świadczą zarówno artefakty krzemienne, kamienne i ceramika, 
grupujące się w skupiskach, zlokalizowanych w pobliżu centralnie umiesz-
czonego paleniska, jak też ich „pracowniano-użytkowy” charakter. Otoczaki 
kamienne, wyznaczające jego zasięg są zapewne pozostałością po stabilizacji 
konstrukcji i poszycia szałasu (por. Ryc. 3). Relikty podobnych budowli znane 
są z terenu polski z siedlisk paraneolitycznej ludności KNi (np. Józwiak 2003, 
s. 225) oraz z obszaru estonii z kultury Narva (Oščibkina 1996, s. 143, 
Ryc. 45: VII). W obu przypadkach wyróżniane są prostokątne i okrągłe, 
jednoizbowe założenia szałasowe o drewnianych szkieletach, krytych po-
szyciem ze skór, stabilizowanym u dołu szeregiem kamieni. paleniska loko-
wano wewnątrz domostw (Olszewski 1987, s. 7-9; Józwiak 2003, s. 225). Taki 
typ zabudowy bardzo przypomina omawiane odkrycie z Raszyna, zarówno 
kolistym zarysem, kamieniami związanymi ze stabilizacją konstrukcji, jak też 
wewnętrznym paleniskiem. Niemal identyczne obiekty typu szałasowego 
funkcjonowały jeszcze w pierwszej połowie XX w. n.e. na terenie północnej 
Szwecji, Norwegii oraz Finlandii, gdzie wykonywali je i zamieszkiwali 
Lapończycy (Vorren, Manker 1980, s. 91-93, Ryc. 25-26, Fot. 10-11, 21; Kele, 
Mariot 1986, Fot. 49). 
 Współcześnie zbliżone konstrukcyjnie budowle (jurty) można 
spotkać w Mongolii, gdzie są typową zabudową siedlisk koczujących pasterzy. 

11 z terenów polski znany jest fragmentarycznie zachowany grocik wykonany z rogu, który został od-
kryty w kontekście materiałów z wczesnej epoki brązu,  nawiązujących do KI/TKK w ząbiu stan. 
X, woj. warmińsko-mazurskie (Manasterski 2009, s. 115). O grocikach kościanych, pochodzących z 
osady w Nezvisku na Ukrainie wspomina również p. Makarowicz (2010, s. 196).
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Są to przenośne domostwa o wewnętrznej konstrukcji drewnianej, na którą 
naciągano poszycie ze skór. Całość stabilizowano linkami układającymi się 
w rodzaj sieci o bardzo dużych oczkach, do których dowiązywano średniej 
wielkości kamienie. zabezpieczały one całą konstrukcję przed poderwaniem 
przez silne wiatry (Kele, Mariot 1986, Fot. 45; http://travel.mongabay.com/
china/600/china_106-7511.JpG). 
 Oprócz tego obiekt z Raszyna, a właściwie krąg kamienny, który 
wyznacza jego zasięg ma w zasadzie jedną analogię w KT. pochodzi ona 
z cmentarzyska w Żernikach Górnych, gm. Busko zdrój. Stwierdzono 
tam poza pochówkami ludności KT także cztery kręgi kamienne, które 
razem z jamami znajdowały się pod kopcem i zostały zinterpretowane jako 
założenie o charakterze kultowym (Kempisty 1978, s. 328-330; Włodarczak 
1998, s. 173-175, Ryc. 10). W kontekście funkcji kręgu kamiennego odkrytego 
w Raszynie można się jedynie domyślać, że albo były one podobnie, jak 
towarzyszące im obiekty pozostałością po czasowej osadzie KT lub też miały 
wymiar symboliczny i należy je ściśle łączyć z funkcjonującym w tym miejscu 
cmentarzyskiem trzcinieckim. Interesującym jest również fakt, że uznano je 
za najstarsze obiekty omawianej kultury na stanowisku, a kalibrowane daty 
C14 pochodzące z młodszych od nich pochówków zaczynają się w pierwszej 
połowie XX w przed Chr. (Włodarczak 1998, Tabl. 3). 

podSumowanie

 Wymienione przesłanki kulturowe i chronologiczne wskazują, że 
omawiany obiekt wykazujący podobieństwa do zabudowy ludności KNi to 
szałas z pozostałościami po pobycie stosunkowo niewielkiej grupy krewnia-
czej. Technologia i stylistyka odnalezionej w nim ceramiki oraz przedmiotów 
krzemiennych wskazują na przemieszanie cech schyłkowoneolitycznych 
w wersji paraneolitycznej12 z wczesnobrązowymi-trzcinieckimi. podobne 
zjawiska były już obserwowane, szczególnie na terenach polski centralnej 
i północno-wschodniej i zazwyczaj są interpretowane bądź jako paraneo-
lityczna spuścizna w KT, bądź jako oddziaływania ugrupowań wczesnej 
epoki brązu na społeczności epiparaneolityczne (np. Jażdżewski 1935; 

12 Według obecnego stanu wiedzy przyjmuje się, że ludność paraneolityczna ( grupa Linin kultury 
niemeńskiej) brała udział w formowaniu się na Mazowszu ugrupowań TKK (np. Jażdżewski 1935, 
s. 7; Gardawski 1959, s. 128-129; Dąbrowski 1972, s. 75-76; 2004, s. 61; Miśkiewicz 1978, s. 192; 
Blajer 1989, s. 444; Taras 1995, s. 95-98; Kadrow 1998, s. 407; Kośko, Kločko 1998, s. 397-404; Ma-
karowicz 1998, s. 140-146).
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Gardawski 1959; Kempisty 1973; Miśkiewicz 1978; Kryvalcevič 1997; Kad-
row 1998; Kośko, Kločko 1998; Makarowicz 1998; 2010; Józwiak 2003). 
Jednak w naszym przypadku dominującym jest wczesnobrązowy kompo-
nent trzciniecki. pozostałe nawiązania paraneolityczne zdają się wskazywać 
na wczesną metrykę opisywanych materiałów. Można zatem przyjąć, że 
obiekt 13 jest świadectwem na lokalne przekształcanie się miejscowych grup 
późnoparaneolitycznych (linińskich) w społeczności wczesnobrązowe, które 
w klasycznej postaci określamy jako KT. Oczywiście, do potwierdzenia takiej 
interpretacji niezbędne są daty C14, które dość precyzyjnie umieszczałyby tego 
typu odkrycia na skali czasu. Niestety w Raszynie nie zachowały się materiały 
organiczne niezbędne do analizy C14 podobnie, jak na większości stanowisk 
trzcinieckich z Mazowsza (por. Dąbrowski 2006, s. 22n). 
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A HOUSING STRUCTURe OF TRzCINIeC CULTURe 
peOpLe FROM RASzyN NeAR WARSAW

Key words: hut, pottery vessels, late flint manufacture, Trzciniec Culture, fluvial 
       terrace of  the Raszynka River, Warsaw vicinities.

Summary

 In 2001 and 2003 Laboratory of  Archaeological Fieldwork (pra-
cownia Archeologicznych Badań Terenowych) of  Institute of  Archaeology 
(University of  Warsaw) carried out excavations at site 7 in Raszyn, Maso-
vian Voivodeship, identified as metallurgic settlement of  the przeworsk Cul-
ture. Works undertaken along the northern edge of  the fluvial terrace of  the 
Raszynka River resulted in a discovery of  early Bronze hut remains similar to 
para-Neolithic structures of  the Neman Culture. The outline of  the hut was 
represented by a stone circle, with three clusters of  artefacts placed around 
a hearth, and a large flat stone next to the hearth. The assemblage contained 
pottery shards from eight vessels, 31 flint objects, a fragment of  polishing 
board, a small bone arrowhead and a stone axe-like pendant (or anthropo-
morphic idol). The vessels show technological and stylistic features typical 
of  Trzciniec Culture (TC) pottery with clearly visible influence of  the Linin 
Group (LG), which implies its early place in TC relative chronology. Flint ar-
tefacts in each cluster vary as far as the technology and raw material used are 
concerned. Most of  these objects (18) were made of  local varieties of  erratic 
material, and some other (10) were made of  chocolate flint from unidentified 
region. The other objects were burned. Major part of  the stone artefacts was 
made ad hoc on the spot and the splintering technique was employed. There 
are also bifacial tools and blade and flake debitage analogical to early TC as-
semblages usually showing LG component in the pottery decoration. 
 The variety in technological and stylistic components of  the pottery 
set and in flint objects shows mingling of  Late para-Neolithic LG features 
with early Bronze TC ones. Therefore it could be assumed that structure 13 
belonged to a group of  early TC people, and it is evidence for transforma-
tions of  local Late para-Neolithic groups into early Bronze communities, 
which in their classical form are described as TC. 
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Ryc. 1. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko 7. 
A – lokalizacja stanowiska, B – plan zbiorczy zbadanej części stanowiska 

(rys. D. Manasterski).

illust. 1. Raszyn, Raszyn municipality, Masovian Voivodeship, site 7. 
A – site location, B – Overall plan of  the examined part of  the site 

(author: d. Manasterski).
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Ryc. 2. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko 7. plan obiektu 13. 
Legenda: a – ułamki naczyń glinianych, b – przedmioty krzemienne, c – wyroby 
kamienne, d – grocik kościany, e – otoczaki kamienne, f  – palenisko, g – kotlinka 
dymarki z okresu wpływów rzymskich; numery na planie odpowiadają numeracji 

opisów zabytków w tekście (rys. D. Manasterski).

illust. 2. Raszyn, Raszyn municipality, Masovian Voivodeship, site 7. Plan of  structure 13. 
List of  objects: a – pottery vessels shards, b – flint objects, c – stone objects, d – bone arrowhead, 
e – pebble, f  – hearth, g –bloomery pit from the times of  Roman influence; numbers on the plan 

correspond to the numbers used in the description of  the artefacts in the text 
(author: d. Manasterski).
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Tabl. I. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko 7, obiekt 13, skupisko A. 
1-4 – ułamki naczyń ceramicznych, 5 – fragment noża sierpowatego 

(rys. D. Manasterski, K. Januszek). 

Fig. i. Raszyn, Raszyn municipality, Masovian Voivodeship, site 7, structure 13, cluster A. 
1-4 – shards of  pottery vessels, 5 – fragment of  a sickle 

(authors: d. Manasterski, K. Januszek).
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Tabl. II. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko 7, obiekt 13, skupisko B.
1-5 – przedmioty krzemienne, 6 – ułamki naczynia ceramicznego, 7 – „idol” lub 

„siekiero wata” zawieszka kamienna (rys. D. Manasterski, K. Januszek). 

Fig. ii. Raszyn, Raszyn municipality, Masovian Voivodeship, site 7, structure 13, cluster B.
1-5 – flint objects, 6 – shards of  a pottery vessel, 7 – „idol” or „axe-like” stone pendant (au-

thors: d. Manasterski, K. Januszek). 
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Tabl. III. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko 7, obiekt 13, skupisko C.
1-8, 13 – przedmioty krzemienne, 9-12 – ułamki naczyń ceramicznych, 14 – grocik 

kościany z obrzeża paleniska (rys. D. Manasterski, K. Januszek). 

Fig. iii. Raszyn, Raszyn municipality, Masovian Voivodeship, site 7, structure 13, cluster C. 
1-8, 13 – flint objects, 9-12 – shards of  pottery vessels, 14 – bone arrowhead from the edge of  

the hearth (authors: d. Manasterski, K. Januszek). 
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Ryc. 3. Raszyn, gm. loco, woj. mazowieckie, stanowisko 7, obiekt 13. 
Rekonstrukcja prawdopodobnego wyglądu konstrukcji nośnej i stabilizacji obiektu 

mieszkalnego ludności kultury trzcinieckiej (rys. D. Manasterski). 

illust. 3. Raszyn, Raszyn municipality, Masovian Voivodeship, site 7, structure 13. 
Reconstruction of  the supposed shape of  supporting structure of  a Trzciniec Culture people 

dwelling (author: d. Manasterski). 
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OBOzOWISKO LUDNOśCI KULTURy TRzCINIeCKIeJ 
z ReGUŁ KOŁO WARSzAWy 

Słowa kluczowe: kultura trzciniecka, warstwa kulturowa, ceramika, krzemieniarstwo,  
  szczątki kostne, terasa rzeki Raszynki. 

wStęp

 W roku 2005 pracownia Archeologicznych Badań Terenowych Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła badania ratow-
nicze na stanowisku 14 w Regułach, gm. Michałowice, woj. mazowieckie (Ryc. 
1A), którymi kierował D. Manasterski (Manasterski 2005). W dokumentacji 
Azp zostało ono określone jako osada hutnicza z młodszego okresu przed-
rzymskiego i okresu wpływów rzymskich, ze śladami osadnictwa neolityczne-
go, z wczesnej epoki żelaza oraz  wczesnego średniowiecza. 
 Teren objęty pracami znajdował się na południowym skraju stano-
wiska1, przy północnej krawędzi terasy zalewowej rzeki Raszynki (Ryc. 1B). 
W czasach nowożytnych został on silnie zniszczony przez głęboką orkę 
oraz rozległe i głębokie wkopy nowożytne, zasypane gruzem budowlanym. 
W części południowo-zachodniej badanego obszaru, między wkopami 
i brzegiem starorzecza, pod intensywnie czarną warstwą kulturową, związaną 
z działalnością hutniczą ludności kultury przeworskiej (Kp) odkryto rozległe, 
nerkowate zaciemnienie barwy brązowo-szarej, w którym odnaleziono ułamki 
naczyń kultury trzcinieckiej (KT), drobne kawałki kości, fragmenty płyty szli-
fierskiej oraz bardzo liczny materiał krzemienny. Jego miąższość wynosiła ok. 
5-7 cm, a miejscami dochodziła do 10 cm. Nie stwierdzono pod nim żadnych 

1 Stanowisko 14 w Regułach zostało odkryte w roku 1974 przez Stefana Woydę i weryfikowane 
w 1986 przez tego badacza oraz  Leszka Gajewskiego. Od tego czasu do 2005 roku wygląd terenu 
znacznie się zmienił, dlatego warto zacytować opis obszaru z karty Azp stanowiska, zamieszczony 
przez odkrywców: Stanowisko leży na przykrawędnej partii prawego brzegu Raszynki, w rejonie gdzie dość 
stromy stok doliny obniża się ku zachodniemu cyplowi terenu nadzalewowego (…). W części południowo-zachodniej 
zachowane ślady starych wybierzysk piasku (…). Od strony północno-zachodniej zasięg stanowiska rozpoznany tylko 
orientacyjnie ze względu na zabudowę. Od tej strony stanowisko zagrożone jest postępującą rozbudową(…). pod 
koniec lat 90-tych XX w. pola, na których oznaczono stanowisko zostały podzielone na działki bu-
dowlane. W latach 2001-2004 w części południowej i centralnej Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
w pruszkowie przeprowadziło badania wykopaliskowe. Ich wyniki wskazały na znaczne zniszczenia 
dokonane na obszarze stanowiska oraz potwierdziły osadnictwo od epoki kamienia po wczesne 
średniowiecze. 
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śladów świadczących o zagłębionych jamach gospodarczych czy stałej zabu-
dowie. W kilku miejscach zostało ono naruszone przez obiekty Kp. W trakcie 
prac wykopaliskowych zaobserwowano również ślady po wylewach pobliskiej 
rzeki. 
 Omawiane w niniejszym opracowaniu pozostałości osadnictwa 
trzcinieckiego zachowały się jedynie w części południowej stanowiska nad 
krawędzią terasy zalewowej rzeki (Ryc. 1B). Na pozostałym przebadanym ob-
szarze stwierdzono istnienie obiektów i towarzyszącej im warstwy, związanych 
z produkcją żelaza na tym terenie oraz nieliczne ślady osadnictwa neolity-
cznego (fragmenty ceramiki o technologii pucharów lejkowatych oraz kilka 
narzędzi krzemiennych). 

1. pozoStałości obozowiSka 

1.1. Ceramika 
 z trzcinieckiej warstwy kulturowej pozyskano ogółem kilkadziesiąt 
ułamków naczyń glinianych. Niewiele ponad dwadzieścia było na tyle 
dużych, że można je było sklasyfikować głównie na podstawie stylistyki deko-
racji. Większość z nich wykonana została w technologii nietypowej dla tego 
ugrupowania, lecz charakterystycznej dla późnoparaneolitycznych naczyń 
horyzontu linińskiego (por. Józwiak 2003, s. 195n). 
1. Misa o wygładzonej powierzchni barwy brązowej z jaśniejszymi i ciem-
niejszymi przebarwieniami (Tabl. I: 1), zdobiona w górnej części trzema 
dookolnymi liniami rytymi oraz rzędem kolistych stempelków ponad pier-
wszym żłobkiem. Identyczne odciski znajdują się na pogrubionym i niezna-
cznie ściętym do wnętrza wylewie. W masie ceramicznej stwierdzono dodatek 
drobnoziarnistego tłucznia kamiennego2 oraz niewielkiej ilość piasku. 
2. pucharek barwy jasnobrązowej o wygładzonej powierzchni, zdobiony 
dookolnymi żłobkami rozdzielonymi kolistymi stempelkami, które widoczne 
są również po wewnętrznej stronie wychylonego wylewu (Tabl. I: 2). W masie 
ceramicznej widoczna jest domieszka drobnoziarnistego tłucznia kamienne-
go i niewielka ilość piasku. 
3. Najpewniej fragment misy, barwy brązowo-ceglastej o wygładzonej powie-
rzchni, zdobionej dookolnymi liniami rytymi, rozdzielonymi rzędami kolistych 
stempelków (Tabl. I: 3). W masie ceramicznej widoczna jest domieszka drob-
no- i średnioziarnistego tłucznia kamiennego oraz śladowe ilości piasku.

2 Wyróżnione frakcje tłucznia kamiennego: drobnoziarnisty do ok. 1 mm, średnioziarnisty ok. 2 mm, 
gruboziarnisty ok. 3-4 mm. 
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4. Naczynie esowate barwy brązowej o powierzchni wygładzonej, zdobio-
nej dookolnymi żłobkami i kolistymi stempelkami (Tabl. I: 4). W masie 
ceramicznej widoczna jest domieszka nieznormalizowanego tłucznia kamien-
nego z niewielką ilością piasku. 
5. pucharek barwy brązowej o wygładzonej powierzchni, zdobiony układem 
dookolnych żłobków, kolistych stempelków oraz naprzemianległymi 
zgrupowaniami diagonalnych, krótkich żłobków (Tabl. I: 5). po wewnętrznej 
stronie silnie wychylonego i zwężającego się wylewu, znajduje się rząd analo-
gicznych stempelków. W masie ceramicznej widoczna jest domieszka nieznor-
malizowanego tłucznia kamiennego i niewielkiej ilości piasku. 
6. Garnek esowaty barwy jasnobrązowej o powierzchni wygładzonej z wido-
cznymi dużymi ziarnami tłucznia kamiennego (Tabl. I: 6). Jest on zdobiony 
na krawędzi wylewu, szyi i w górnej części brzuśca. W pierwszym przypad-
ku mamy do czynienia z karbowaniem ostrokrawędziowym przedmiotem, 
w  drugim są to dookolne żłobki, a w trzecim niestarannie wykonane li-
nie ryte w układzie diagonalnym przypominającym zakreskowane trójkąty. 
W masie ceramicznej widoczna jest domieszka średnio- i gruboziarnistego 
tłucznia kamiennego i niewielkiej ilości piasku. 
7. Garnek esowaty barwy jasnobrązowej o dość starannie wygładzonej powie-
rzchni. Jest on zdobiony na szyi co najmniej trzema dookolnymi liniami ry-
tymi, rozciętymi wątkiem metopowym składającym się z dwóch pionowych 
rzędów kolistych stempli wciskanych pod ostrym kątem (Tabl. I: 7). Krawędź 
wylewu została nieznacznie pogrubiona i ścięta na zewnątrz. W masie cerami-
cznej widoczna jest domieszka nieznormalizowanego tłucznia kamiennego 
i nieznaczna ilość piasku. 
8. Naczynie esowate barwy ciemnoszarej o wygładzonej powierzchni. Na 
zacho-wanym fragmencie pochodzącym ze strefy przejścia szyi w brzu-
siec zachowało się siedem dookolnych linii rytych oraz dwa rzędy kolistych 
stempelków (Tabl. I: 8). Jeden rozdziela żłobki, drugi zaś kończy strefę 
dekoracji naczynia. W masie ceramicznej widoczna jest domieszka drobno- 
i średnioziarnistego tłucznia kamiennego z niewielka ilością piasku. 
9. Garnek esowaty barwy brunatnej o wygładzonej i pokrytej siateczką spękań 
powierzchni z widocznymi dużymi ziarnami tłucznia kamiennego. zdobiony jest 
na szyi dookolnymi żłobkami, pod którymi już w górnej części brzuśca umiesz-
czono wydłużone, skośnie i głęboko wciskane pod ostrym kątem, koliste stempelki 
(Tabl. I: 9). Naczynie ma wyraźnie wychylony wylew zaopatrzony w pogrubioną 
i ściętą na zewnątrz krawędź. W masie cerami-cznej widoczna jest domieszka 
nieznormalizowanego tłucznia kamiennego z niewielką ilością piasku. 
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10. Naczynie esowate barwy brązowo-ceglastej o wygładzonej powierzchni. 
Na zachowanym fragmencie pochodzącym z dolnej strefy szyi zachowało 
się pięć dookolnych żłobków, podkreślonych rzędem kolistych stempelków 
(Tabl. I: 10). W masie ceramicznej widoczna jest domieszka nieznormalizo-
wanego tłucznia kamiennego i piasku. 
11. Naczynie esowate z dookolną listwą plastyczną (Tabl. II: 1), barwy 
jasnobrązowej o powierzchni wygładzonej, miejscami złuszczającej się. Naczynie 
ma łagodnie wychylony wylew ze zwężającą się krawędzią. W masie ceramicznej 
widoczna jest domieszka nieznormalizowanego tłucznia kamiennego i piasku. 
12. Garnek esowaty z dwiema, równoległymi, dookolnymi listwami plasty-
cznymi, rozdzielonymi rzędem kolistych stempelków (Tabl. II: 2). Naczynie 
barwy brązowo-ceglastej z wygładzoną powierzchnią. W masie ceramicznej 
widoczna jest domieszka nieznormalizowanego tłucznia kamiennego z bar-
dzo dużym udziałem grubych ziaren oraz nieznaczna ilością piasku. 
13. Naczynie esowate barwy brązowej o powierzchni dobrze wygładzonej 
z widocznymi licznymi łyszczkami miki (Tabl. II: 3). Na prezentowanym 
fragmencie pochodzącym z szyi zachowały się cztery dookolne linie ryte 
rozcięte elementem pionowym, składającym się z czterech żłobków pio-
nowych. W masie ceramicznej widoczna jest domieszka drobnoziarnistego 
tłucznia kamiennego i piasku. 
14. Naczynie esowate barwy brunatnej o wygładzonej powierzchni z wido-
cznymi ziarnami tłucznia kamiennego i siateczką spękań (Tabl. II: 4). Na 
zachowanym fragmencie pochodzącym z dolnej części szyi i górnej partii 
brzuśca znajduje się pięć dookolnych żłobków. W masie ceramicznej wido-
czna jest domieszka nieznormalizowanego tłucznia kamiennego i niewielkiej 
ilości piasku. 
15. Garnek esowaty barwy brązowej o wygładzonej powierzchni, na której 
widoczne są ziarna tłucznia kamiennego i siateczka spękań (Tabl. II: 5). Na-
czynie ma wyraźnie wychylony i pogrubiony wylew, zaopatrzony w zwężającą 
się krawędź, a na szyi zdobione jest co najmniej trzema dookolnymi żłobkami. 
W masie ceramicznej widoczna jest domieszka drobnoziarnistego tłucznia 
kamiennego i piasku. 
16. Naczynie esowate barwy brązowej ze starannie wygładzoną powierzchnią 
błyszczącą od miki (Tabl. II: 6). Na zachowanym fragmencie pochodzącym 
z dolnej części szyi i górnej partii brzuśca zachowały się dwa dookolne 
żłobki, pod którymi widoczne są naprzemianległe zgrupowania (po cztery ?) 
skośnych, krótkich żłobków. W masie ceramicznej widoczna jest domieszka 
drobnego i średniego tłucznia kamiennego i niewielkiej ilości piasku. 
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17. Naczynie z guzowatym, przekłutym uchem (lub uchami - najpewniej am-
forka) barwy brązowej o powierzchni wygładzonej (Tabl. II: 7). zachowany 
fragment jest zdobiony co najmniej sześcioma dookolnymi liniami rytymi 
rozciętymi pionowo usytuowanym uchem, które swoim kształtem nawiązuje 
do wydłużonego guza. pod ostatnim żłobkiem oraz nasadą ucha znajdują się 
skośne i parami naprzemianległe żłobki w układzie krokwiowym. W masie 
ceramicznej widoczna jest domieszka niewielkiej ilości piasku oraz drobnego 
i średniego tłucznia z przewagą tego pierwszego. 
18. Naczynie esowate barwy jasnobrązowej o powierzchni starannie 
wygładzonej (Tabl. II: 8). Na zachowanym fragmencie pochodzącym z szyi 
czytelne są dookolne, delikatne żłobki. Masa ceramiczna charakteryzuje się 
domieszką drobnego tłucznia kamiennego i niewielkiej ilości piasku. 
19. Część płaskiego dobrze wyodrębnionego dna barwy brązowej (Tabl. 
II: 9). Na wygładzonej powierzchni widoczne są duże ziarna tłucznia, od 
których biegnie siateczka drobnych spękań. W masie ceramicznej występuje 
domieszka nieznormalizowanego tłucznia kamiennego i piasku. 
20. Naczynie esowate barwy jasnobrązowej o powierzchni wygładzonej (Tabl. 
II: 10). Na zachowanych fragmentach pochodzących z dolnej części szyi 
i górnej partii brzuśca zachowały się dookolne linie ryte. pod nimi znajdują 
się naprzemianległe zgrupowania (po cztery) skośnych, krótkich żłobków. 
W masie ceramicznej widoczna jest domieszka nieznormalizowanego 
tłucznia kamiennego i niewielkiej ilości piasku, a także odciski roślinnych 
szczątków organicznych. 
21. Część płaskiego, wyodrębnionego dna barwy brązowej o wygładzonej 
powierzchni (Tabl. II: 11). W masie ceramicznej widoczna jest domieszka 
nieznormalizowanego tłucznia kamiennego i piasku. 
 podsumowując opis ceramiki można stwierdzić, że dominowały formy 
esowate o wygładzonych powierzchniach i barwach odcieni brązu. przeważającym 
motywem zdobniczym było rycie dookolnych linii w górnej części naczyń. 
Rowkom najczęściej towarzyszyły stempelki, a w kilku przypadkach zgrupo-
wania krótkich skośnych żłobków układających się w wątek „krokwiowy”. Jedno 
z naczyń posiadało małe, poziomo przekłute uszko, co wskazuje najpewniej na 
amforkę. Dwa miały dekorowane krawędzie wylewów, dwa inne ornamentykę 
stempelkową po wewnętrznej stronie wylewów, a kolejne zdobione były dookol-
nymi listwami plastycznymi z tym, że jedno zaopatrzone było w podwójne listwy, 
rozdzielone kolistymi stempelkami. Wartym nadmienienia jest również to, że za-
ledwie dwa naczynia miały pogrubioną i ściętą na zewnątrz krawędź wylewu – 
tak charakterystyczną dla klasycznej ceramiki trzcinieckiej. 
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1.2. przedmioty kamienne 
 z warstwy pozyskano również cztery artefakty kamienne. Wszystkie 
pochodziły z tego samego piaskowca3 i najpewniej były destruktami dwu-
stronnej płyty szlifierskiej, o czym świadczy jeden z masywnych odłupków, 
znoszący część krawędzi tego przedmiotu. zarówno rozmiary, jak też zacho-
wane ślady wskazują, że pochodził z dwustronnego narzędzia o grubości 
ok. 3-4 cm. Jedna z powierzchni była stosunkowo dokładnie wyszlifowana, 
druga zaś nosiła nieznaczne ślady zatarć przez wytłuczenia. Nie można jed-
nak stwierdzić, czy płaszczyzna ta zachowała się od początku wykonania 
narzędzia, czy też świadczy o naprawie, tj. powtórnym chropowaceniu. Brzeg 
opisywanego artefaktu nosi ślady zagładzenia, co może wskazywać na funkcję 
osełki-gładzika. 

1.3. Wytwory krzemienne
zbiór zabytków krzemiennych składa się  z 1287 okazów. zdecydowana ich 
większość (80,2 %) wykonana jest z różnych odmian krzemieni narzutowych. 
14,3 % wytworów pochodzi z surowca nieokreślonego ze względu na przep-
alenie lub inne zmiany termiczne, czy też patynę. Natomiast najmniej liczne 
są przedmioty z krzemienia czekoladowego, stanowiące 5,5 % inwentarza. 
 W zbiorze wyróżniono 45 rdzeni, 192 odłupki, 168 wiórów, 68 form 
technicznych, 83 narzędzia, 29 łuszczni, 124 łuszczki, 272 okruchy, 231 łusek, 
1 tłuk oraz 74 formy naturalne (potencjalny surowiec). Szczegółowy podział 
w obrębie wymienionych kategorii prezentuje tabela 1. 

Tab. 1. Struktura inwentarza krzemiennego.

Kategorie wytworów

Surowiec

N %narzu-
towy

cze-
kolad-
owy

nie 

Rdzenie
wiórowe 17 1 18 1,4

3,5wiórowo-odłupkowe 17 17 1,3
odłupkowe 10 10 0,8

Odłupki 171 10 11 192 14,9
Wióry/ fragmenty wiórów 132 22 14 168 13,1

3 Surowiec kamienny określiła mgr Bożena Rudnicka z Muzeum ziemi pAN. Stwierdziła również, że 
tego typu surowiec może być naniesiony przez lodowiec. 
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zastępce/podtępce 31 2 2 35 2,8

5,3
Odnawiaki 13 1 14 1,1
świeżaki 8 4 12 0,9

Wierzchniki 6 1 7 0,5

Narzędzia

drapacze 6 3 1 10 0,8

6,5

przekłuwacze/wiertniki 3 1 4 0,3
liściaki 1 1 0,1

zbrojniki 4 4 0,3
grociki 2 1 3 0,2

wkładki narzędzi 
składankowych 7 2 9 0,7

odłupki retuszowane i 
łuskane 23 1 1 25 2

wióry retuszowane i 
łuskane 14 3 17 1,3

nieokreślone 9 1 10 0,8
Łuszcznie 29 29 2,2
Łuszczki 114 4 6 124 9,6
Okruchy 181 2 89 272 21,1

Łuski 163 10 58 231 17,9
Tłuki 1 1 0,1

Formy naturalne 72 1 1 74 5,8
Razem 1033 70 184 1284 100%

% 80,2% 5,5% 14,3% 100%

Rdzenie 
 Wśród 45 rdzeni wyróżniono 17 form wiórowych, 18 wiórowo-
odłupkowych i 10 odłupkowych. Niemal każdy z wymienionych rdzeni 
pochodzi z surowca narzutowego, a tylko jeden (wiórowy) z krzemienia 
czekoladowego. Wszystkie egzemplarze wiórowe i wiórowo-odłupkowe za-
chowane są w postaci szczątkowej. Natomiast formy odłupkowe mają charak-
ter zaczątkowy. 

 Rdzenie wiórowe można scharakteryzować w obrębie czterech grup: 
Grupę I tworzy siedem okazów jednopiętowych z wąską odłupnią, usytuowaną 
na jednym z węższych boków eksploatowanej bryły surowca (Tabl. III: 1-5). 
Rdzenie te wykonano ze stosunkowo płaskich, niewielkich bryłek konkrecji 
lub okruchów z zachowaniem naturalnych powierzchni na bokach, a niekiedy 
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też na wierzchołku. Długość ich odłupni zawiera się w przedziale 1,85 – 4,6 
cm. pięty opisywanych rdzeni są wydłużone i z reguły zaprawiane odbocznie, 
bądź częściej od strony odłupni. prawdopodobnie do eksploatacji tych form 
użyto pośrednika. Otrzymywano z nich głównie wióry proste lub z podgiętym 
wierzchołkiem. W grupie tej wyróżnia się rdzeń o podłużnej pięcie i dwóch 
naprzeciwległych odłupniach (Tabl. III: 5). 
 Do grupy II można zaliczyć trzy formy jednopiętowe o pięcie owal-
nej, jednonegatywowej (Tabl. III: 6, 7), w jednym wypadku zaprawionej (Tabl. 
III: 8). Długość odłupni tych rdzeni wynosi 2,1¬-2,4 cm. W dwóch przy-
padkach jest ona szeroka, natomiast pojedynczy okaz ma dwie odłupnie od-
dzielone korowym bokiem (Tabl. III: 6). Rdzenie te wykonano z drobnych 
bryłek surowca z zachowaniem naturalnych powierzchni na tyle i bokach. 
eksploatacja tych form przebiegała zapewne z użyciem pośrednika. Uzyski-
wano z nich wióry oraz drobne wiórki zawiasowe. 
 III grupę tworzy pięć okazów jednopiętowych z nieregularną odłupnią 
o zachowanej długości 1,9- 2,85 cm (Tabl. IV: 1-3). pięty tych rdzeni są owalne, 
jednonegatywowe lub wybrane na naturalnej płaszczyźnie okrucha. Kąt rdze-
niowy jest ostry, zbliżony do prostego. Niewątpliwie formy te eksploatowano 
za pomocą twardego tłuka. W końcowym etapie rdzeniowania otrzymywano 
z nich zróżnicowane metrycznie wióry, niektóre o proporcjach zbliżonych do 
wióroodłupków. 
 Grupę IV stanowią trzy rdzenie o jednokrotnie zmienionej orientacji, 
o dwóch prawie naprzeciwległych piętach, częściowo wspólnoodłupniowe 
(Tabl. IV: 4, 5). zwykle jedna z dwóch pięt tych rdzeni to wybrany negatyw 
po odprysku, a kolejna jest piętą zaprawioną bądź krawędziową. W wyniku 
eksploatacji tego rodzaju form przy użyciu zapewne twardego tłuka, uzyski-
wano wióry wygięte w różnych częściach z negatywami dwukierunkowymi na 
stronie wierzchniej, a także drobne wiórki. 

 Wśród rdzeni wiórowo-odłupkowych wyróżnione zostały trzy grupy: 
Do grupy I zaliczono jeden rdzeń z wydłużoną i zaprawioną piętą oraz 
nieregularną odłupnią o długości 3,6 cm, usytuowaną na wąskim boku sto-
sunkowo płaskiego okrucha (Tabl. IV: 6). Kąt rdzeniowy jest ostry, zbliżony 
do prostego, a eksploatacja tego rdzenia mogła przebiegać początkowo z zas-
tosowaniem pośrednika, a kończyć się użyciem twardego tłuka. Uzyskiwano 
z niego skręcone wióry, a także wióroodłupki. 
 Grupę II tworzy sześć rdzeni jednopiętowych z nieregularną, raczej 
owalną odłupnią, usytuowaną zwykle na szerszym boku okrucha (Tabl. IV: 
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7, 8). Ich pięta jest zaprawiona, a kąt rdzeniowy ostry, zbliżony do prostego. 
Formy te eksploatowane były zapewne przy użyciu twardego tłuka, a otrzy-
mywano z nich wióry o różnych proporcjach, wióroodłupki i odłupki. 
 Grupa III to dziesięć okazów o jednokrotnie zmienionej orientacji, 
z dwiema naprzeciwległymi piętami (Tabl. V: 1-7), zarówno wspólno – (Tabl. 
V: 1-4), jak i rozdzielnoodłupniowe (Tabl. V: 5-7), eksploatowane twardym 
tłukiem. Uzyskiwano z nich wióry, wióroodłupki i odłupki. Dwa rdzenie tego 
rodzaju są zachowane fragmentarycznie. U czterech okazów jedna z dwóch 
pięt została wybrana na naturalnej płaszczyźnie okrucha, a kolejna, po zmia-
nie orientacji jest albo naturalna, bądź częściowo zaprawiona lub krawędziowa 
(Tabl. V: 1, 2, 7). Następne trzy rdzenie mają jedną piętą zaprawioną, a drugą 
jednonegatywową (Tabl. V: 3, 6). pozostałe dwie formy to okazy z piętami: 
jednonegatywową i krawędziową (Tabl. V: 4, 5). Odłupnie wszystkich wymie-
nionych rdzeni są nieregularne i usytuowane na szerokim boku okrucha. 

 Rdzenie odłupkowe to grupa dziesięciu okazów, z których sześć za-
chowanych jest fragmentarycznie. Są to głównie formy zaczątkowe z piętą 
wybraną na naturalnej płaszczyźnie okrucha, bądź na negatywie po odprysku. 
Odłupnię tworzy jeden, rzadziej dwa negatywy odłupków. Kąt rdzenio-
wy tych form jest ostry, zbliżony do prostego. eksploatacja przebiegała 
z użyciem twardego tłuka. Uzyskiwano przeważnie odłupki korowe, rzadziej 
negatywowe. Rdzenie te powstały być może w efekcie testowania niewielkich 
okruchów krzemieni pod kątem dalszej obróbki. Nie można jednak wykluczyć 
celowego uzyskiwania odłupków korowych z tych form. 

Odłupki 
 Kategorię tę tworzą 192 okazy (Tab.1) o różnej genezie technolo-
gicznej, uzyskane w większości z krzemienia narzutowego (Tab. 2). Najlicz-
niejsze są odłupki korowe (por. Tab. 2): częściowo (111 sztuk) i całkowicie 
(66 sztuk). Formy negatywowe stanowią 13 sztuk. Większość odłupków 
(104 szt.) ma negatywy jednokierunkowe na stronie wierzchniej. Nieliczne 
są te z negatywami przeciwstawnymi (6 szt.) oraz z biegnącymi prostopadle 
do osi odłupka (14 sztuk). Wśród tych ostatnich zarejestrowano kilka oka-
zów z negatywami wiórowymi, co może łączyć je z przekształcaniem rdzeni 
wiórowych. 
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Tabela 2. zestawienie cech morfologicznych i surowcowych odłupków. 

Odłupki
N Surowiec

192 narzutowy czekoladowy nie 
określ.

Kora

0% 13 11
do 50% 64 53 8 3

50% 18 14 1 3
powyżej 50% 29 28 1

100% 66 63 1 2
nie określ 2 2

Σ 171 10 11

Negatywy

brak 66 63 1 2
jednokierunkowe 104 88 7 9

przeciwstawne 6 6
prostopadłe 14 12 2
nie określ. 2 2

 
 Wszystkie odłupki uzyskano za pomocą uderzenia bezpośredniego, 
przeważnie twardym tłukiem. Ogólnie można je podzielić na trzy grupy 
o wspólnych cechach morfologicznych. 
 Grupę I stanowią 103 odłupki wyróżniające się płaską, przeważnie 
naturalną piętką (rzadko jedno – bądź wielonegatywową) oraz dużym sęczkiem 
ze skazą. Kąt pomiędzy piętką a sęczkiem jest prosty. proporcje okazów tej 
grupy wynoszą: 0,6-1,4 x 0,9-2,3 x 0,2-0,6 cm, 1,5-1,9 x 0,8-3,2 x 0,1-0,6 cm, 
2-2,3 x 1,2-2,8 x 0,2-0,8 cm oraz 2,6-2,9 x 1,4-2,4 x 0,4-0,7 cm. 
 Grupa II to 60 form z szeroką, płaską piętką (naturalną, w kilku 
przypadkach uformowaną) oraz z dużym, rozlanym sęczkiem ze skazą. 
Kąt pomiędzy piętką a sęczkiem jest rozwarty, co łączy te okazy z techniką 
klaktońską. Ich wymiary wynoszą: 0,8-1,5 x 1-3 x 0,2-0,7 cm, 1,6-1,9 x 1-2,9 
x 0,3-0,9 cm, 2-2,6 x 1,1-3,3 x 0,4-0,9 cm oraz 3,1-3,9 x 1,9-2,9 x 0,5-1 cm. 
 Grupę III tworzą 22 odłupki z małą, owalną (punktową) piętką i roz-
lanym sęczkiem, z często obecną skazą. proporcje okazów tej grupy wynoszą: 
1,1-1,6 x 0,9-1,8 x 0,2-0,4 cm i 1,9-3,5 x 1,2-2,2 x 0,2-0,7 cm. 
 Dodatkowo w obrębie wydzielonych grup, zawierających przeważnie 
odłupki ze zwykłymi wierzchołkami, odnotowano również 25 form 
z wierzchołkami zawiasowymi i siedem z wierzchołkami przeniesionymi. 
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Wióry i fragmenty wiórów 
 Kategoria ta obejmuje 168 egzemplarzy, z których większość uzys-
kano z surowca narzutowego (Tab. 1, 3). Wyróżniono 52 wióry całe, pośród 
których znajduje się 21 okazów nieznacznie uszkodzonych w wyniku czyn-
ników podepozycyjnych. ponadto odnotowano również 116 wiórów zachowa-
nych fragmentarycznie, wśród których znajduje się 76 form przypiętkowych, 
15 środkowych i 25 wierzchołkowych. Część z nich powstała zapewne 
w wyniku intencjonalnych złamań, które można zaobserwować na 10 frag-
mentach proksymalnych, dziewięciu medialnych oraz na 15 dystalnych par-
tiach wiórów. 
 Najliczniejsze są egzemplarze częściowo korowe. ślady kory, bądź 
powierzchni naturalnych czytelne są zarówno na formach całych, jak i na 
fragmentach. Wśród wiórów całych przeważają te (28 szt.), u których kora 
bądź powierzchnia naturalna stanowi do 50% strony wierzchniej. Mniej 
liczne (9 szt.) są egzemplarze pokryte korą w stopniu większym niż 50 % 
powierzchni. Brak natomiast wiórów w 100% korowych. Formy całkowicie 
negatywowe stanowią zaledwie 15 sztuk. 

Tabela 3. zestawienie cech morfologicznych i surowcowych wiórów. 

Wióry
N Surowiec

168 narzutowy czekoladowy nieokreślony

Stan 
zacho-
wania

całe 52 37 9 6
fragm. 

przypiętkowe 76 67 4 5

fragm. środkowe 15 9 3 3
fragm. 

wierzchołkowe 25 19 6

Σ 132 22 14

Kora

0% 15 11 2 2
do 50% 28 21 3 4

50% 3 2 1
powyżej 50% 6 3 3

Negatyw jednokierunkowe 37 26 8 3
przeciwstawne 6 5 1

nieczytelne 9 6 3
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 Cały zbiór wiórów składa się z okazów o różnej genezie w procesie 
eksploatacji rdzeni. Większość z nich to egzemplarze krawędziowe, okazjonalne 
i niezestandaryzowane. pośród wiórów całych zostały wyróżnione te o przekro-
ju trójkątnym (23 sztuk), trapezowatym (11 sztuk) oraz innym od wcześniej wy-
mienionych (18 sztuk). Obecne są wśród nich zarówno formy z równoległymi 
krawędziami, jak też okazy o proporcjach wióro-odłupków. Ogólnie, wśród całej 
kategorii wiórów można wyróżnić kilka grup o cechach wspólnych:
 Grupę I stanowi 40 wiórów ( w tym 14 fragmentów proksymalnych) 
z piętką punktową oraz z względnie regularnymi krawędziami bocznymi 
i graniami (Tabl. VI: 1-7). W większości opisywane okazy mają negatywy jed-
nokierunkowe. Nieliczne są te z negatywami przeciwstawnymi (Tabl. VI: 7). 
Wśród 26 całych egzemplarzy 62 % to formy częściowo korowe, w większości 
krawędziowe. proporcje okazów tej grupy wynoszą: 1,8-3,2 x 0,6-0,8 x 0,2-0,5 
cm i 1,9-3,5 x 1,1-1,7 x 0,2-0,5 cm. 
 Grupę II tworzą wióry z płaską piętką krawędziową i delikatnym 
sęczkiem ze skazą (Tabl. VI: 8). Spośród 25 okazów 10 jest całych a 15 to 
fragmenty proksymalne, powstałe w wyniku czynników podepozycyjnych. 
piętki większości okazów są naturalne, rzadziej jednonegatywowe. Kąt między 
piętką a sęczkiem jest prosty. Wszystkie zachowane w całości wióry tej grupy 
są częściowo korowe, a ich proporcje wynoszą: 1,55-1,95 x 0,7-0,9 x 0,2-0,4 
cm i 2,4-4,4 x 1-1,6 x 0,2-0,4 cm. Większość okazów ma negatywy jednokie-
runkowe, a tylko jeden przeciwstawne. 
 Grupa III to wióry uzyskane techniką klaktońską, z szeroką piętką 
i wydatnym sęczkiem ze skazą (Tabl. VI: 9-12). piętki tych okazów są płaskie, 
naturalne ( w tym korowe), rzadko jednonegatywowe. Kąt między piętką 
a sęczkiem jest rozwarty. W grupie tej znajduje się 19 okazów (w tym 8 
fragmentów proksymalnych). zachowane w całości egzemplarze mają różną 
szerokość w poszczególnych partiach, a także zmniejszającą się grubość 
w kierunku wierzchołka. Największym z tej serii wiórów jest okaz z krze-
mienia czekoladowego o wymiarach: 7,4 x 3 x 0,8 cm. proporcje pozostałych 
wynoszą: 2,4-4,4 x 1-1,7 x 0,2-0,5 cm. 
 Do grupy IV zaliczone zostały 2 formy wiórowe z piętką 
wielonegatywową i z delikatnym sęczkiem oraz z względnie regularnymi 
krawędziami i stałymi proporcjami szerokości i grubości na całej długości. 
Jeden z dwóch okazów (negatywowy) jest formą zawiasową (Tabl. VI: 13). 
Wymiary wiórów tej grupy wynoszą: 2,5-3 x 1,3 x 0,2-0,3 cm. 
 Grupa V to 8 wiórów z uszkodzoną w mniejszym lub większym 
stopniu częścią proksymalną. Należą tu okazy z nieregularnym przebiegiem 
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krawędzi i grani, a ich partie środkowe i wierzchołkowe różnią się szerokością. 
Większość stanowią formy z negatywami jednokierunkowymi, natomiast dwa 
wióry mają negatywy przeciwstawne. Wymiary zachowanych niemal w całości 
egzemplarzy wynoszą 2,6-3,7 x 0,9-1,4 x 0,2-0,5 cm. 
 Grupa VI zawiera fragmenty środkowe i wierzchołkowe wiórów 
z negatywami jednokierunkowymi i przeciwstawnymi oraz z regularnymi 
krawędziami i graniami (Tabl. VI: 14, 15). proporcje szerokości i grubości 
zachowanych części wynoszą: 0,7-0,9 x 0,1-0,3 cm. 

zatępce/podtępce 
 Wyróżniono 29 zatępców, w tym 25 naturalnych i cztery wtórne oraz 
sześć podtępców. 
 zatępce naturalne (25 sztuk) uzyskano głównie z krzemie-
nia narzutowego. pojedyncze okazy pochodzą z surowca czekoladowego 
i nieokreślonego z powodu przepalenia. Formy te zostały odbite wzdłuż natu-
ralnej grani praodłupni techniką uderzenia bezpośredniego, raczej twardym 
tłukiem. W profilu są w większości proste, a tylko nieliczne mają podgięty 
wierzchołek. zatępce naturalne z wąską piętką krawędziową i rozlanym 
sęczkiem mają wymiary 2,9-3,7 x 0,5-1 x 0,3 -1 cm. z kolei te z małą owalną 
piętką jednonegatywową i delikatnym sęczkiem mają proporcje: 2-4,1 x 0,6-1,2 
x 0,3-0,7 cm, a egzemplarze z szeroką, płaską piętką i dużym sęczkiem mają 
wymiary 2,8-4,1 x 0,9-1,3 x 0,5-1,1. Ostatnie, o rozwartym kącie pomiędzy 
szeroką płaską piętką a dużym, rozlanym sęczkiem mają proporcje: 2,3 x 0,8-
1,1 x 0,4-0,6 cm. 
 zatępce wtórne to okazy z krzemienia narzutowego i nieokreślonego 
z powodu przepalenia. Spośród czterech form dwie mają zniszczoną 
podstawę. pozostałe charakteryzują się piętką punktową i delikatnym 
sęczkiem. Ich wymiary wynoszą 1,8-2,3 x 0,7 x 0,6 cm. 
 podtępce (pięć z krzemienia narzutowego, jeden z surowca czeko-
ladowego). Tylko trzy zachowane są w całości, pozostałe mają uszkodzoną 
podstawę. Wśród całych dwa charakteryzują się piętką punktową i delikatnym 
sęczkiem. Ich proporcje wynoszą: 1,75-2,1 x 0,5-1,3 x 0,2 cm. z zachowanych 
w całości podtępców zaledwie jeden ma płaską naturalną piętkę i duży sęczek 
ze skazą, a jego rozmiary wynoszą: 3,4 x 0,7 x 0,4 cm. 

Odnawiaki 
 Kategoria ta zawiera 14 odłupków naprawczych, znoszących w całości 
lub częściowo wcześniejsze pięty naturalne rdzeni odłupkowych (10 sztuk), 
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jak i zaprawiane rdzeni wiórowych (4 sztuki). Niemal wszystkie odnawiaki 
pochodzą z krzemieni narzutowych, a tylko jeden z surowca czekoladowego. 

świeżaki 
 W całej grupie 12 odłupków, pochodzących z zabiegu świeżenia pięt, 
zarejestrowano formy frontalne i odboczne (Schild i in. 1975), przy znacznej 
przewadze tych pierwszych. Osiem okazów uzyskano z krzemienia narzu-
towego, a cztery z surowca czekoladowego. 

Wierzchniki 
 Kategorię tę tworzy siedem form (6 z krzemienia narzutowego, 1 
z surowca czekoladowego). W jej obrębie zostało wyróżnionych pięć (pseu-
do) dwupiętników. 

Narzędzia 
 Do grupy tej zaliczono 83 wyroby, wśród których znajduje się 68 
form z surowca narzutowego, 12 z czekoladowego oraz trzy z nieokreślonej 
odmiany krzemienia z powodu przepalenia. Wyróżniono dziewięć typów 
narzędzi (por. Tab. 1): 
 a) drapacze – 10 okazów. zaliczono tu sześć form odłupkowych (Tabl. 
VII: 1-7), w tym trzy z odłupków uzyskanych techniką klaktońską (Tabl. VII: 
4, 5), dwa okazy parawiórowe (Tabl. VII: 6) oraz dwa pseudodrapacze (Tabl. 
VII: 7). Te ostatnie otrzymano przez ukształtowanie drapiska na wybranej 
części odpryska mrozowego. 
 b) przekłuwacze i wiertniki – 3 sztuki. Do tej podgrupy zaliczono 
jeden przekłuwacz oraz dwa wiertniki. przekłuwacz wykonany jest z odłupka 
otrzymanego techniką klaktońską (Tabl. VII: 8). Jego żądło zostało uformowa-
ne retuszem stromym jednej krawędzi wierzchołkowej, stykającej się z drugą, 
naturalnie stromą. Natomiast przenikliwe żądła wiertników ukształtowane 
są za pomocą drobnego retuszu zwrotnego i wyłuskań, które częściowo 
mogą być wynikiem pracy a nie formowania (Tabl. VII: 9, 10). półsurowcem, 
który wykorzystano do produkcji tych wyrobów była w jednym przypadku 
wierzchołkowa część zatępca naturalnego, a w drugim - odłupek otrzymany 
przez uderzenie bezpośrednie twardym tłukiem. 
 c) liściaki – 1 okaz. Do tego typu należy forma z wyodrębnionym 
trzonkiem, ukształtowanym po obu stronach zwrotnym retuszem stro-
mym, zachodzącym z jednej strony na stronę spodnią wióra (Tabl. VII: 11). 
Wierzchołek tego okazu nie został zaostrzony. Liściaki o identycznym rodzaju 
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retuszu trzonka znane są od czasu wczesnoholoceńskich ugrupowań epipa-
leolitycznych w polsce północno-wschodniej (Szymczak 1995: 83). 
 d) zbrojniki – 4 sztuki. W grupie tej znajdują się dwa trójkąty 
rozwartokątne (Tabl. VII: 12, 13) oraz fragment prawdopodobnie takiego 
zbrojnika, a formalnie wiór z negatywami jednokierunkowymi, ułamanym 
wierzchołkiem i stromym retuszem tylcowym krawędzi bocznej (Tabl. VII: 14). 
poza tym zaliczono tu jeden mikropółtylczak, utworzony z wierzchołkowego 
fragmentu wióra z łuskaną krawędzią przeciwległą do półtylca (Tabl. VII; 
15), nawiązujący do typu Komornica. 
 e) grociki – 3 okazy. Wyróżniono formę trójkątną z wciętą podstawą, 
uformowaną z odłupka częściowo korowego retuszem przykrawędnym 
(Tabl. VIII: 1), a także przepaloną, fragmentarycznie zachowaną formę 
sercowatą (Tabl. VIII: 2). Ukształtowana została ona z cienkiego odłupka 
bardzo drobnym retuszem korekcyjnym. Kolejny okaz to atypowy grocik 
z ułamanym pseudotrzonkiem (Tabl. VIII: 3), utworzony z częściowo ko-
rowego półsurowca. Obie krawędzie jego liścia ukształtowane są retuszem 
przykrawędnym, nieregularnie zębatym. Na części jednej z krawędzi, przy 
wierzchołku zastosowano szlifowanie. 
 f) wkładki narzędzi składankowych – 9 form. Charakteryzują się one 
obok wyświeconych wyłuskań użytkowych, czy wyszczerbień lub retuszu 
krawędzi pracującej, także sposobem opracowania części wierzchołkowej 
bądź podstawy półsurowca w celu umieszczenia ich w oprawie. W ich obrębie 
zostały wydzielone: 
- 4 wkładki ze środkowych fragmentów wiórów (Tabl. VIII: 4-6), 
- 3 formy paratylcowe z wióroodłupków krawędziowych (Tabl. VIII: 7-9). 
Dwie z nich powstały z półsurowca ze stromo zakończonym wierzchołkiem 
(naturalnym i zawiasowym), natomiast kolejna ma w miejscu wierzchołka 
półsurowca retusz stromy, zatępiający. 
- 1 wkładka z pseudodwupiętnika (Tabl. VIII: 10) z retuszem płaskim 
wierzchołka tej formy, niwelującym podgięcie. 
- 1 forma tylcowa z łuszczki (Tabl. VIII: 11). 
 g) odłupki retuszowane i łuskane – 25 sztuk. Kategoria ta zawiera 
rozmaite odłupki częściowo retuszowane i łuskane, które mogą stanowić 
różne formy narzędzi funkcjonalnych. zostało wydzielonych:
-  5 odłupków z retuszem mniej lub bardziej regularnym, w tym wnękowym 
i zaostrzającym (Tabl. IX: 1-3), 
- 9 odłupków łuskanych (Tabl. IX: 4) oraz 
- 11 retuszowanych odłupków naturalnych (odprysków mrozowych) (Tabl. IX: 5-7). 
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 h) wióry retuszowane i łuskane – 17 form. Grupa ta obejmuje: 
- 2 wióry retuszowane, w tym jeden fragment wierzchołkowy. Okaz cały to 
forma częściowo korowa z retuszowaną wnęką w części proksymalnej (Tabl. 
IX; 8), utworzoną być może w celu produkcji zbrojnika typu Wieliszew,
- 12 łuskanych wiórów (Tabl. IX: 9) i ich fragmentów, w tym dwa zatępce 
i dwa pseudodwupiętniki, 
- 3 wióroodłupki łuskane. 
 i) narzędzia nieokreślone – 10 okazów. zaliczono tu: 
- 9 fragmentów rozłupanych i złamanych narzędzi retuszowanych (Tabl. IX: 
10-13) oraz 
- 1 półwytwór bliżej nieokreślonego narzędzia z płaskiego okrucha, 
kształtowanego powierzchniowo. 

Łuszcznie 
 Kategoria ta obejmuje 29 okazów, które można podzielić na formy 
rdzeniowe (6 sztuk) i narzędziowe (13 sztuk). 
 Do form rdzeniowych zostały zaliczone po dwa łuszcznie:
 - dwubiegunowe z biegunami krawędziowymi, ustawionymi względem siebie 
na krzyż (Tabl. X: 1, 2),
- dwubiegunowe z jednym biegunem krawędziowym, a drugim 
płaszczyznowym (Tab. X: 3), 
- jednobiegunowe z biegunem utworzonym na ostrej krawędzi amorficznego 
okrucha. W jednym przypadku jest to forma inicjalna. 
Sądząc po negatywach na odłupniach form dwubiegunowych możliwe było 
uzyskiwanie z nich łuszczek o proporcjach zbliżonych do wiórów. 
 Formy narzędziowe łuszczni zostały wydzielone ze względu na 
obecność co najmniej jednego bieguna krawędziowego z widocznymi na nim 
negatywami drobnych łusek, przypominających retusz. W ich obrębie można 
wyróżnić: 
- 3 płaskie łuszcznie z dwoma biegunami krawędziowymi o zgeometryzo-
wanym zarysie (Tabl. X: 4, 5), 
- 5 płaskich, ortogonalnych form z czterema biegunami krawędziowymi 
(Tabl. X: 6, 7), 
- 4 płasko-wypukłe łuszcznie dwubiegunowe z biegunem krawędziowym 
i płaszczyznowym (Tabl. X: 8) oraz 
- 1 formę klinowatą, jednobiegunową. 
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Łuszczki
 Kategoria ta zawiera 124 okazy, wśród których znajduje się 27 łuszczek 
całkowicie korowych, 36 częściowo korowych, 37 negatywowych oraz 24 
łuski. Wymiary łuszczek, niezależnie od obecności kory na stronie wierzchniej, 
wynoszą: 1-1,8 x 0,6-1,6 x 0,1-0,6 cm, 1,5-2,8 x 0,7-2,1 x 0,2-0,7 cm (najlicz-
niejsze), 3-4,5 x 1,4-2,3 x 0,4-1,2 oraz 1,5-2,5 x 0,4-0,8 x 0,1-0,4 cm. 

Okruchy
 W tej kategorii znajduje się 218 okruchów przemysłowych, powstałych 
podczas wstępnych faz rdzeniowania. przyczyną ich powstania były 
wewnętrzne spękania surowca i wtręty petrosileksowe w masie krzemiennej. 
Dodatkowo włączono tu okruchy termiczne, czyli fragmenty przedmiotów, 
których nie można bezpośrednio przyporządkować do żadnej kategorii z po-
wodu uszkodzeń mrozowych (14 szt.), a także rozkruszenia wskutek prze-
grzania bądź przepalenia (40 szt.).

Łuski 
 Grupa ta zawiera 231 bardzo drobnych odłupków o wielkości równej 
0,5-0,8 cm i mniejszej. Są wśród nich łuski powstałe podczas rdzeniowania 
oraz produkcji narzędzi. 

Tłuki 
 Do tego typu należy jeden masywny tłuk krawędziowy z otoczaka 
krzemienia narzutowego (Tabl. XI: 1). 

Formy naturalne 
 zaliczone tu zostały 74 okazy, do których należą 24 naturalne okruchy 
oraz 50 odprysków mrozowych, które nie zostały przetworzone na stano-
wisku. Dominują wśród nich formy z różnobarwnych surowców narzuto-
wych o nierównomiernej masie krzemiennej z licznymi wtrętami. Większość 
okruchów i odprysków ma powierzchnie silnie starte i wyświecone. Nie-
wielka ich część pokryta jest patyną, a na niektórych obecna jest kora. 

 podsumowując opis wytworów krzemiennych należy zaznaczyć, że na 
obszarze obozowiska dominowało przetwórstwo „lokalnych” krzemieni na-
rzutowych, pozyskiwanych prawdopodobnie z powierzchni utworów more-
nowych. Ten sposób zaopatrzenia potwierdza charakter nieprzetworzonych 
surowiaków (wyświecone powierzchnie, negatywy odprysków mrozowych, 
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patyna) oraz jakość bryłek poddanych obróbce, manifestująca się w inwen-
tarzu pokaźną ilością okruchów. z kolei niewielkie rozmiary i amorficzne 
kształty przetwarzanych krzemieni mają odzwierciedlenie w wysokiej frek-
wencji form całkowicie i częściowo korowych. Niezniszczona kora pokrywa 
tylko nieliczne okazy surowca przetworzonego na wyroby. Występują wśród 
nich odmiany łudząco podobne do krzemienia wołyńskiego (ok. 2,9% inwen-
tarza). Nie zostały one jednak wyodrębnione w osobną kategorię4. 
 Inną kwestią jest pozyskiwanie krzemienia czekoladowego, stanowiącego 
niewielki odsetek wytworów. zapewne jest on również efektem zbieractwa, ale 
z powierzchni innych, starszych stanowisk, znajdujących się w okolicach obo-
zowiska. W inwentarzu występuje jako zestaw różnych odmian od ciemnej do 
jasnej, a wyroby z zachowaną powierzchnią naturalną wskazują, że surowiec 
ten jest przekształcony w wyniku czynników podepozycyjnych. W sąsiedztwie 
obozowiska (w obrębie tego samego stanowiska) odkryto ślady osadnictwa 
kultury pucharów lejkowatych w postaci ceramiki oraz wytworów, takich 
jak masywny wióro-odłupek z surowca świeciechowskiego oraz fragment 
wiórowca z krzemienia wołyńskiego (Tabl. XI: 2). Dodatkowo, zarejestrowano 
również przedmioty wykonane z surowca czekoladowego w postaci grocika 
i noża (Tabl. XI: 3, 4), nawiązujące do elementów wyposażenia grobów kul-
tury ceramiki sznurowej (np. Włodarczak 2006, 2008). Nie jest zatem wyklu-
czone, że część krzemieni czekoladowych obecnych w obozowisku pochodzi 
właśnie ze wspomnianego obszaru osadnictwa neolitycznego. Możliwe jest też, 
ale obecnie dyskusyjne, pozyskiwanie tego surowca z powierzchni wychodni 
świętokrzyskich złóż krzemieni (por. Budziszewski 1998a: 298). 
 Wymienione odmiany krzemieni eksploatowane były z zastosowa-
niem przeważnie techniki uderzenia bezpośredniego, w większości twardym 
tłukiem (w tym klaktońskiej) oraz łuszczniowej. Stosowanie twardego tłuka, 
obok charakterystycznych produktów, potwierdza obecna w inwentarzu 
krzemienna forma krawędziowa tego narzędzia. Nie jest wykluczone użycie 
również pośrednika (np. z obecnego w inwentarzu poroża) do eksploatacji 
niektórych rdzeni wiórowych. 
 Na rdzenie wiórowe przekształcane były stosunkowo płaskie bryłki 
krzemieni, na których wybierana była płaszczyzna pod przyszłą piętę. Odłupnia 
w przypadku form płytkowatych powstawała zwykle na wąskim boku, 
a w wypadku owalnych bryłek na szerszym. Boki rdzeni zwykle pozostawały 

4 podobny do wołyńskiego surowiec, występujący na powierzchni, odnaleziono również w rejonie 
pagórów Chełmskich (Libera, Szeliga 2006).
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naturalne. eksploatację rozpoczynało zdjęcie zatępca naturalnego, o czym 
świadczą stosunkowo liczne okazy tego typu wśród opisywanych materiałów. 
Wióry uzyskiwano głównie z rdzeni jednopiętowych, rzadziej z form 
o zmienionej orientacji (dwupiętowych, częściowo wspólnoodłupniowych). 
z kolei odłupki, w większości korowe i częściowo korowe, otrzymywano 
głównie w wyniku testowania bryłek surowca. Natomiast nieliczne formy 
negatywowe pochodziły prawdopodobnie z eksploatacji rdzeni wiórowych, 
przekształcanych w wiórowo-odłupkowe. Do produkcji narzędzi wykorzy-
stywano na ogół półsurowiec częściowo korowy, a w niektórych przypadkach 
nawet formy naturalne w postaci odprysków mrozowych. 
 W zestawie narzędzi dominują odłupki i wióry retuszowane i łuskane, 
nieco mniej liczne są drapacze odłupkowe i wkładki narzędzi o złożonej kon-
strukcji ostrza. Te ostatnie wytwarzano przede wszystkim z różnych form 
wiórów (m.in. krawędziowych), a także z ich części środkowych, co może 
korespondować z mniejszą frekwencją takich fragmentów wśród pozostałości 
produkcyjnych. Niemałą liczbę tworzą również formy narzędziowe łuszczni, 
przeważnie o zgeometryzowanym zarysie. 
 Należy również dodać, że znaczna ilość przedmiotów w zaprezen-
towanym zbiorze była przegrzana bądź przepalona. Nie wynikło to jednak 
z technologii obróbki surowców, lecz zapewne łączyło się z obecnością 
palenisk w obozowisku. Współczesne oddziaływanie wysokiej temperatury 
na inwentarz z wczesnobrązowej warstwy (np. w wyniku wypalania traw) jest 
niemożliwe z uwagi na jego pozycję stratygraficzną. 

1.4. Materiały kostne 
 Razem z materiałem ceramicznym, przedmiotami krzemiennymi oraz 
kamiennymi odkryto fragmenty kości zwierząt, które zostały zinterpretowane 
jako szczątki pokonsumpcyjne5. Wśród nich znajdowały się: 
1.4.1. Bydło: 
3 przepalone na czarno fragmenty śródstopia; 
1 fragment kości ramieniowej przepalony na czarno; 
1 fragment łopatki, przepalony na czarno; 

5 Szczątki kostne oznaczyła dr Anna Gręzak z Instytutu Archeologii UW. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że w przeworskiej warstwie oraz w obiektach Kp odkryto także materiały kostne, które 
zdecydowanie różnią się stanem zachowania od opisywanych. Szczątki kostne z warstwy KT były 
silnie rozdrobnione oraz nosiły na sobie ślady ogryzania i przepalenia, lecz były stosunkowo twarde. 
z kolei te z okresu wpływów rzymskich były zachowane niemal w całości lecz „spróchniały”, co 
powodowało, że w trakcie eksploracji rozpadały się na bardzo małe drzazgi. 
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1 fragment żuchwy z zębami; 
3 fragmenty zęba trzonowego, czaszkowego; 
1 ząb trzonowy M2 żuchwy; 
3 fragmenty trzonu kości długiej (najpewniej metapodium); 
1 fragment czaszki, kłykcia potylicznego, przepalony na czarno; 
1 fragment kręgu szyjnego; 
1.4.2. Koza/owca: 
2 fragmenty kości promieniowej (ze śladami ogryzania przez psy); 
1 fragment kości skokowej; 
2 fragmenty zęba przedtrzonowego, czaszkowego; 
3 fragmenty żebra przepalone na biało; 
1.4.3. Jeleń: 
2 fragmenty tego samego poroża; 
1 fragment trzonu kości udowej (ze śladami cięcia); 
1.4.4. Kości bez identyfikacji gatunkowej: 
1 fragment kości mikrossaka lub żaby; 
1 fragment kości długiej małego ssaka lub ptaka; 
11 fragmentów niemożliwych do określenia ze względu na silne rozdrobnie-
nie, w tym pięć kawałków przepalonych na czarno.

 Spośród wymienionych fragmentów kości najwięcej było szczątków 
bydła i kozy/owcy, nieliczne zaś jelenia oraz małego ssaka lub ptaka i mikro-
ssaka, czy też żaby. z wyjątkiem kości mikrossaka lub żaby oraz poroża jelenia, 
pozostałe szczątki wskazują na pozostałości pokonsumpcyjne. świadczą zatem 
o preferencjach spożywczych. Można na ich podstawie jedynie domyślać się, 
że mamy do czynienia z grupą hodowców, którzy jednocześnie polowali na 
duże ssaki (i nie tylko na nie). Na kości jelenia stwierdzono cięcie, co może 
wskazywać zarówno na dzielenie, jak też przygotowywanie surowca kostnego 
do dalszej obróbki. Fragmenty poroża tego ssaka mogą wiązać się zarówno 
z osobnikiem upolowanym, jak też z pozyskiwaniem tzw. zrzutków i znosze-
niem ich do obozowiska. Kość kozy/owcy nosi ślady ogryzania przez psy, co 
wskazuje na to, iż zwierzęta te towarzyszyły grupie ludzi, która wytworzyła 
omawianą warstwę kulturową. Opisywane szczątki kostne pochodzą co naj-
mniej od trzech różnych zwierząt, a biorąc pod uwagę, że są to fragmenty części 
dystalnych można przyjąć, że półtusze zostały w jakiś sposób zabezpieczone 
(np. podzielone i uwędzone), a następnie wyniesione poza teren obozowiska. 
 ze względu na bliskość brzegu rzeki można jedynie domyślać się, 
że wykorzystywano również i to środowisko w celu pozyskania pokarmu 
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(np. ryby, małże, raki, ptaki wodne i ich jaja, itd.). Dane pochodzące z innych 
stanowisk niżowych wczesnej epoki brązu, w tym KT wskazują na wyraźne 
wykorzystywanie środowiska wodnego (por. Górski, Makarowicz, Taras 2004, 
s. 205; Manasterski 2009, s. 111-114; Makowiecki, Makowiecka 1998, s. 274n). 

2. analiza przeStrzenneGo rozrzutu zabytków

 
 Opisane materiały zabytkowe zostały odkryte na obszarze ok. 80 m2 
w jednolitej brązowo-szarej warstwie o miąższości dochodzącej miejscami do 
10 cm, rozciągającej się na terasie zalewowej wzdłuż dawnego, północnego 
brzegu rzeki Raszynki. Jej zasięg wiązał się bezpośrednio z rozrzutem 
opisanych wcześniej zabytków. Wspomniany utwór, zawierający również 
drobne węgielki drzewne, przykryty był cienką warstwą żółtego piasku rze-
cznego. Na piasku zalegał natomiast dużej miąższości pokład ciemnoszarej 
warstwy, związanej z osadnictwem przeworskim. W kilku miejscach układ ten 
został zaburzony jamami Kp. 
 Analiza przestrzennego rozrzutu zabytków oparta została na planigrafii 
zbiorczej, zawierającej wszystkie rodzaje przedmiotów (Ryc. 2). Najliczniejsze 
z nich – wytwory krzemienne, występowały w układzie bezkrzemienicowym. 
Nie tworzyły one żadnych skupisk, a jedynie mozaikę wyrobów z różnych 
odmian surowców (w przewadze narzutowych) w rozrzucie mgławicowym, 
rozciągającą się w pasie o szerokości ok. 5 m na długości ok. 15 m. Badanie 
rozkładu horyzontalnego wyrobów o potencjalnie wspólnej genezie, wykazało 
brak jakichkolwiek rejonów ich łącznego zalegania. Materiał krzemienny nie 
tworzy również składanek. Jedyną możliwą „składankę” stanowią dwa frag-
menty prawdopodobnie tego samego narzędzia retuszowanego z podobnej 
odmiany krzemienia narzutowego (Tabl. IX: 11, 12), które były oddalone od 
siebie o 6 m (Ryc. 2). 
 pomiędzy przedmiotami krzemiennymi znajdowały się również 
zwierzęce szczątki kostne (w większym zagęszczeniu w części zachodniej) 
oraz fragmenty glinianych naczyń - rozproszone, bez wyraźnych skupisk. 
Diagnostyczne ułamki ceramiki, zalegające względem siebie w niedalekim 
sąsiedztwie, pochodzą z różnych pojemników. 
 Ograniczony przestrzennie układ zabytków, wyznacza obszar 
pozostałości (śmietniska) po obozowisku (obozowiskach ?), na terenie 
którego nie stwierdzono uchwytnych archeologicznie śladów po konstrukc-
jach mieszkalnych, ani po obudowanych paleniskach. Natomiast część przepal-
onych i przegrzanych zabytków krzemiennych i kości, a także obecność 
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w warstwie drobnych węgielków drzewnych może świadczyć o istnieniu ognisk. 
Rozproszone elementy inwentarza z dużym prawdopodobieństwem można 
uznać za tworzące jedną całość powstałą w efekcie funkcjonowania grupy (grup 
?) KT. Na zasiedlonym terenie pozostawiono przede wszystkim odpady w post-
aci zarówno kości zwierzęcych, potłuczonych naczyń, jak i form powstałych 
przy produkcji narzędzi krzemiennych, a także wykorzystane narzędzia, 
w większości produkowane doraźnie, w tym uszkodzone i połamane. 

3. analiza kulturowo-cHronoloGiczna 

3.1. Ceramika 
 Opisane powyżej naczynia ceramiczne mieszczą się w kryteriach 
klasyfikacyjnych trzcinieckiego kręgu kulturowego (TKK) (Makarowicz 2010, 
s. 20-30). Do ustalenia pozostaje jednak kwestia datowania omawianej cera-
miki, bowiem podobnie, jak w przeważającej większości odkryć z Mazowsza, 
tak i w tym wypadku nie uzyskano dat C14 (por. Dąbrowski 2006, s. 22; 
Makarowicz 2010, s. 19n). Jedynymi, jak się zdaje przesłankami, za pomocną 
których można się pokusić o ustalenie chronologii względnej są wątki deko-
racyjne, które sugerują wczesną metrykę omawianych naczyń. Należą do 
nich linie ryte rozdzielane strefowo dookolnymi rzędami stempelków oraz 
ornamentowane techniką stempelkową krawędzie wylewów i wewnętrzne 
partie podkrawędne. Do wczesnych zaliczyć można także wątki krokwiowe, 
podkreślające zakończenie układu dekoracji. pozostałe cechy wyróżniające 
omawianą ceramikę, tj. listwy plastyczne oraz dookolne żłobki są typowe dla 
całego czasu trwania TKK (Makarowicz 2010, s. 20-30). 
 Spośród omawianych naczyń wyróżnić można siedem kategorii 
układów zdobniczych:
a. linie ryte, segmentowane strefowo rzędami stempelków w układzie dookol-
nym (Tabl. I: 2, 3, 8); 
b. dekorowane krawędzie wylewów (Tabl. I: 1, 6); 
c. zdobienie podkrawędne we wnętrzu (Tabl. I: 2, 5); 
d. ornament krokwiowy, kończący układ innych wątków zdobniczych (Tabl. 
I: 5; II: 6, 7, 10); 
e. ornament stemplowy, kończący układ innych wątków zdobniczych (Tabl. I: 9); 
f. akcentowanie pionowe, rozdzielające ornamentację horyzontalną (Tabl. I: 7; II: 3); 
g. listwa lub listwy plastyczne (Tabl. II: 1, 2). 
 Linie ryte, segmentowane strefowo rzędami stempelków w układzie 
dookolnym to ornamentyka dość powszechna w stylistyce kultury iwieńskiej 
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(KI) oraz w najstarszych materiałach związanych z KT6 na obszarze zasied-
lanym przez tę pierwszą (Makarowicz 1998; 1998a, s. 142-146, Tabl. 22: 4; 
31: 1; 32; 36; 38: 1; 40: 1; 47: 13; 52: 1, 3; 64: 4; 66: 1). Widoczne jest również 
podobieństwo do wczesnobrązowego horyzontu techno-stylistycznego 
w zespołach typu ząbie-Szestno na pojezierzu Mazurskim (Manasterski 
2009, s. 74-81, Tabl. 10: 6; 14: 7; 19: 4; 24: 11; 41: 7; 86: 4, 7). Tam zbliżone 
materiały interpretowane są jako wyraźne oddziaływania KI i wczesnej KT7. 
poza wymienionymi terenami brak analogicznych materiałów w obrębie TKK, 
co zdaje się jednoznacznie wskazywać z jednej strony na wyraźne piętno KI, 
z drugiej zaś na bardzo wczesną metrykę omawianych źródeł. 
 Dekorowanie krawędzi wylewów oraz zdobienie podkrawędne we 
wnętrzu wywodzą się genetycznie z miejscowej tradycji o cechach leśno-
wschodnioeuropejskich, których reprezentantem na Mazowszu jest grupa 
linińska (GL) (Makarowicz 2010, s. 386-387, tam inna literatura) i nie są częstym 
zjawiskiem (Gardawski 1959, s. 124n; Makarowicz 1998, s. 138n). Rejestro-
wane są głównie w ugrupowaniach wschodnich i północno-wschodnich TKK 
(np. Dąbrowski 172, s. 103n; Makarowicz 2010, s. 387), gdzie stają się stosun-
kowo powszechne (np. Kryvalcevič 1997, 1998, 1998a). W przypadku dorzecza 
Wisły znane są dotychczas nieliczne przykłady takie-go traktowania naczyń8 
(np. Gardawski 1959, Tabl. VII: 2; XVIII; XX: 7, 8; XXVIII: 1; XXIX: 3; LIV: 
14, 15; Taras 1995, Tabl. I: 15; IV: 9; VI: 6, 12; VII: 4, 8, 13; IX: 9; X: 18; XXVII: 
1; XXI: 9; XLIII: 1). zdecydowana większość zaprezentowanych przykładów 
to fragmenty naczyń o zdobionej krawędzi wylewu. 
 Inaczej wygląda sytuacja na obszarze Mazowsza w przypadku ceramiki 
klasyfikowanej jako późnolinińska o cechach trzcinieckich (np. Kempisty 1972, 
Tabl. XIII: 14; XIV: 14; XXI: 16; XXVII: 5; XXIX: 12; XXX: 18; XXXII: 
17; XXXIII: 13) oraz na pojezierzu Mazurskim we wczesnobrązowym ho-
ryzoncie ceramiki typu ząbie-Szestno (Manasterski 2009, Tabl. 2: 1; 5: 2; 9: 
2; 11: 5, 6; 13: 5, 7-8; 14: 2; 18: 2; 30: 2; 34: 7; 41: 7; 43: 1, 10; 48: 8; 50: 
3; 74: 4, 6, 8; 86: 1-2, 5, 8; 87: 1-3; 89: 6-7; 96: 2, 7). W tych przypadkach 
mamy do czynienia ze znacznie większym udziałem wewnętrznych zdobień 

6 Określane są one jako pierwszy i drugi techno-stylistyczny horyzont trzciniecki (HT 1-2) i postrze-
gane jako zjawisko postiwieńskie (Makarowicz 1998; 1998a, s. 142n; 2010, s. 24n)

7 Według części badaczy niełatwym jest na terenie Kujaw ustalenie jednoznacznej cezury taksonom-
icznej oddzielającej ceramikę późnej KI od wczesnej KT (Czebreszuk, Makarowicz, Szmyt 1998, 
s. 121). z takim dylematem, jeśli chodzi o oddziaływania na ceramikę zespołów typu ząbie-Szestno, 
mamy również do czynienia na pojezierzu Mazurskim (Manasterski 2009, s. 74n, 131).

8 Ceramika KT zdobiona na krawędzi została odkryta także na stanowisku 7,  zlokalizowanym nad 
rzeką Raszynką w  pobliskim Raszynie.
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podkrawędnych. Omawia-na grupa naczyń, posiadając wyraźne cechy ar-
chaiczne wskazuje na genetyczne powiązania z późnymi ugrupowaniami 
leśno-wschodnioeuropejskimi. Można zatem przyjąć, że tak wczesną metrykę 
posiadają analogie z Reguł. zapewne w wielu podobnych przypadkach odkryć 
z Mazowsza można byłoby zastanawiać się, czy mamy do czynienia jeszcze 
ze schyłkową ceramiką linińską, czy już z wczesnotrzciniecką? pomimo tak-
ich wątpliwości nasuwa się przekonanie, że naczynia te stanowią dowód na 
linińsko-trzciniecką fazę przejściową. Oczywistym staje się także pytanie, jaka 
jest jej pozycja w chronologii bezwzględnej? 
 Kolejną grupą dekoracyjną są naprzemianległe zgrupowania krótkich, 
skośnych żłobków przypominających układ krokwiowy, który podkreśla/
kończy układ dekoracji dookolnej na szyi naczynia (Tabl. I: 5, II: 6, 7, 10). W 
jednym zaś przypadku występuje wątek bardziej skomplikowany/niestaranny 
(?), będący pomieszaniem układu krokwiowego z zakreskowanymi trójkątami 
i kratką (Tabl. I: 6). Taki sposób ornamentowania, choć spotykany w TKK ni-
emal we wszystkich jego ugrupowaniach, nie jest bardzo powszechny i głównie 
wiązany jest z najstarszymi fazami (Makarowicz 2010, s. 19-30, 386-387). Biorąc 
pod uwagę datowania poszczególnych grup wydaje się, że jego genezę należy 
łączyć z najstarszymi formacjami powstałymi na Niżu polskim (Makarowicz 
2010, s. 46-49) i w tym regionie jest w świetle publikowanych źródeł najlic-
zniej reprezentowany (Makarowicz 1998a, s. 128n; Manasterski 2009, Tabl. 
113: D2-4). zawężając coraz bardziej zasięg najstarszych przykładów liniowo-
diagonalnej dekoracji w górnych częściach naczyń dotrzemy na teren pojezi-
erza Mazurskiego oraz południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku. W tym 
drugim przypadku opisywane układy dekoracji wykonywane były za pomocą 
odcisków sznura i związane są ze schyłkowoneolityczną kulturą rzucewską 
(KRz) (np. Żurek 1954; Kilian 1955, Tabl. XIV: 85; XVIII: 11-112; XXV: 155. 
12; Łowiński 1987, s. 173, Ryc. 8-9; zalcman 2004, Ryc. 5: 2-3, 15; 7: 13; 16: 3, 
19; 30; 33: 2; 34: 1; 35: 2; 38: 1; 40: 2-3; 42: 2-3; 44: 3-4; 50; 53: 2; 54: 1; 63: 2-3; 
64: 4; 66: 1; 67: 2; 70: 2; 71: 2; 74: 2-3; 75: 3; 78: 2-3; 98: 2-3; 99: 2; 103: 1; 122: 
3). Można zatem przyjąć, że stanowią pierwowzór późniejszego żłobienia ana-
logicznych wątków. W przypadku pojezierza Mazurskiego mamy do czynienia 
ze stosunkowo liczną reprezentacją żłobionych wątków liniowo-krokwiowych 
(Manasterski 2009, Tabl. 5: 1; 11: 6-7; 13: 8; 24: 11, 13; 32: 11; 37: 3; 40: 1; 43: 
2; 44: 6; 46: 6; 47: 6; 51: 5; 74: 3; 88: 1, 9)9, lecz na kilku naczyniach łączą się ze 
9 Wśród wymienianych analogii znajdują się naczynia o karbowanych krawędziach wylewów, segmen-

towane rzędami odciskanych stempelków z rzędem stempelków podkrawędnych oraz z poziomo 
przekłutymi uszkami, rozcinającymi poziome linie ryte. Te ostanie pochodzą najpewniej, podobnie 
jak fragment znaleziony w Regułach, z amforek.
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sobą techniki rycia i odciskania sznurów (Manasterski 2009, Tabl. 1: 7; 38: 610; 
93: 3) oraz rycia i ściegów bruzdowych (Manasterski 2009, Tabl. 6: 111; 37: 1; 38: 
7; 59: 5; 79: 2). z obydwu przesłanek terytorialnych można wysnuć wniosek, że 
ornamentyka tego rodzaju wywodzi się z obszarów południowo-wschodniego 
pobrzeża Bałtyku i pierwotnie była wykonywana sznurem. Na sąsiadującym 
od południa pojezierzu Mazurskim doszło do przekształceń polegających na 
zmianie techniki zdobienia z odcisków sznura na rycie, przy zachowaniu układu 
wątków. Dokonało się to zapewne na skutek silnego oddziaływania KI12 . 
 Wśród naczyń z dookolnym ornamentem równoległych linii rytych 
na szyi, wyróżniono dwa z akcentem pionowym, przerywającym ornamentykę 
horyzontalną. W pierwszym przypadku są to równoległe rzędy skośnie wcis-
kanych stempelków o kolistym zarysie żądła (Tabl. I: 7), w drugim zaś cztery 
równoległe linie ryte (Tabl. II: 3). Takie układy dekoracyjne są charakterysty-
czne dla wczesnych i wczsnoklasycznych faz TKK (Makarowicz 2010, s. 19n) 
i najpewniej wywodzą się z tradycji KI (Makarowicz 1998, s. 129n). Wido-
czne na wymienionych naczyniach skośne odciski stempli oraz analogiczne 
ornamentowanie podkreślające dookolne linie ryte (Tabl. I: 9) są dość ty-
powym sposobem zdobienia naczyń trzcinieckich. ze względu na nawiązania 
do charakterystycznego zdobnictwa, typowego dla zachodnich grup paraneo-
litycznych można je uznać za reminiscencje po GL (Kempisty 1972; 1973, 
s. 13n; Józwiak 2003, s. 191n; Manasterski 2009, s. 62-64, Ryc.1). Można tu 
zaobserwować zarówno identyczną technikę wykonania ornamentu, jak też 
jego lokalizację na ściankach naczynia. Te ostatnie różnią się od trzcinieckich 
głównie tym, że odciski stemplowe towarzyszą głównie ściegom bruzdowym, 
choć w niewielu przypadkach występują także w kontekście dookolnych linii 
rytych (np. Józwiak 2003, Tabl. 97: 3; 133: 5; 138: 2). Omawiane naczynia, 
ze względu na silne nawiązania do tradycji dekorowania paraneolitycznego 
datowane są na wczesną fazę KT (Makarowicz 1998, s. 137n; 2010, s. 386-
387; Józwiak 2003, s. 206n, Tabl. 38: 3, 12; 39: 6-8; 41: 1, 3, 7; 42: 1-2; 43: 1-2; 
Manasterski 2009, s. 74-80). 
 Spośród zaprezentowanej ceramiki pozostały dwa fragmenty zaopa-
trzone w dookolne listwy plastyczne (Tabl. II: 1, 2). pierwszy pochodzi z typo-
wego naczynia esowatego z listwą plastyczną umieszczoną w miejscu przejścia 

10 W tym wypadku pod krawędzią wylewu odciśnięte zostały koliste stempelki.
11 Naczynie miało także karbowaną krawędź wylewu.
12 Na obszarze pojezierza Mazurskiego, na tych samych stanowiskach współwystępują ze sobą na-

czynia KCSz i post KCSz, KI, społeczności paraneolitycznych oraz pojemniki będące świadectwem 
różnego rodzaju synkretyzmów (Manasterski 2009, s. 67n, Tabl. 1-53; 71-98; 101: 4; 103-106).
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szyi w brzusiec (Tabl. II: 1), drugi zaś z analogicznego, lecz większego 
pojemnika zaopatrzonego w dwie równoległe, delikatne listwy, rozdzielone 
rzędem kolistych stempelków (Tabl. II: 2). O ile pierwsze z wymienionych 
jest typowe i wszędobylskie w TKK, o tyle drugie ze względu na zdwojenie 
listew jest znacznie rzadsze. Biorąc jednakże pod uwagę sam układ wątków, 
możemy stwierdzić, że nie znane nam są bezpośrednie analogie. Występują 
natomiast, choć sporadycznie zbliżone układy polegające na obwiedzeniu 
odciskami stemplowymi z obu stron pojedynczej listwy plastycznej13 (np. 
Makarowicz 1998, s. 144, Tabl. 68). podobna konwencja spajająca techniki 
dekoracji, jak również układy wątków została zaobserwowana na fragmencie 
naczynia pochodzącego z obiektu mieszkalnego KT w Raszynie14. Naczynie 
to posiadało dwie dookolne listwy plastyczne obwiedzione diagonalnymi 
skośnie wciskanymi stempelkami wykonanymi narzędziem o kwadratowym 
lub prostokątnym żądle. W tym przypadku zatem mieliśmy zarówno ob-
wiedzenie listwy, jak też wypełnienie przestrzeni między dwiema listwami. 
Naczynia, z którymi był porównywany fragment odkryty w Regułach k. 
Warszawy łączone są z horyzontem wczesnotrzcinieckim, a co za tym idzie 
sądzimy, że podobnie należy datować naczynie z którego pochodzi. 

 podsumowując zagadnienie ceramiki odkrytej we wczesnobrązowej 
warstwie kulturowej stanowiska 14 w Regułach można stwierdzić, że jest 
to bardzo wczesny materiał KT, charakteryzujący się wyraźnymi cechami 
późnolinińskimi ze współudziałem elementów iwieńskich. Nie powinno to 
dziwić, ponieważ komponenty wymienionych ugrupowań uznawane są za 
czynniki biorące udział w formowaniu się zjawiska trzcinieckiego (Gardawski 
1959, s. 121-124; Miśkiewicz 1978, s. 192-193; Taras 1995, s. 95n; Kadrow 
1998, s. 407; Kośko, Kločko  1998, s. 401n; Manasterski 2009, s. 76-78, 148-
149; Makarowicz 2010, s. 24-26). 
 Różnice w analizowanym materiale ceramicznym, które są widoczne 
w zdobieniu i technologii mogą być związane z: 
a. odmienną dekoracją „rodzinną” mieszczącą się w granicach przyjętych dla 
dużej rodziny/rodu? 

13 Np. naczynia pochodzące z pruszcza Gdańskiego (stan. X, grób C), identyfikowane z HT2 (Ma-
karowicz 1998, s. 144, Tabl. 68). W przypadku tego znaleziska interesujący jest również fakt, że 
poniżej układu listwowo-stemplowego znajdują się dookolne linie ryte, które w miejscu przejścia szyi 
w brzusiec podkreślone są podobnymi odciskami stemplowymi. Wszystko zatem wskazuje na to, że 
mamy do czynienia ze zbliżoną konwencją zdobniczą, wyrażaną jedynie w części inną segmentacją.

14 Materiały ze stanowiska 7 w Raszynie w niniejszym tomie.
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b. odmiennością funkcji/przeznaczenia poszczególnych naczyń; 
c. upływem czasu; 
d. wypadkową wszystkich wymienionych czynników.

3.2. Wytwory krzemienne 
 Opisany inwentarz krzemienny można wiązać z KT. Główną, ale 
nie jedyną przesłanką na rzecz przynależności kulturowej tego zbioru jest 
współwystępująca z nim w warstwie charakterystyczna ceramika. Krzemie-
niarstwo wspomnianej jednostki nie jest jednorodne na całym zajętym przez 
nią terenie (Makarowicz 2010: 179), a także nie do końca rozpoznane. pełna 
charakterystyka tej dziedziny wytwórczości dotyczy zaledwie kilku inwentarzy 
z Wyżyny środkowomałopolskiej, łączonych z klasyczną fazą KT (por. Budzi-
szewski 1998b). Niemniej jednak, niezależnie od faz rozwoju KT, na całym 
zajętym przez nią obszarze krzemieniarstwo wykazuje szereg elementów 
zbieżnych w zakresie pozyskiwania i technik obróbki surowców oraz zestawu 
narzędzi (Makarowicz 2010: 179n). 
 Ogólnie, zaprezentowany zbiór wytworów mieści się w kanonie tej 
wytwórczości ze względu na: 
- dominację wytworów z lokalnego surowca narzutowego, pozyskiwanego 
z powierzchni oraz niewielką liczbę przedmiotów z krzemieni kopalnych 
(przede wszystkim z czekoladowego, pochodzącego albo z obszaru starszych 
stanowisk lub z powierzchni wychodni), 
- obecność m.in. techniki łuszczniowej, 
- przewagę w zestawie narzędziowym odłupków retuszowanych, a także 
występowanie innych, doraźnie produkowanych narzędzi, w tym łuszczni 
i wkładek do narzędzi składankowych. 
 Oprócz tego na poziomie szczegółowym dla inwentarza charaktery-
styczne są:
- technika klaktońska, czytelna wśród niektórych okazów wiórów (parawiórów) 
i odłupków oraz wykonanych z nich narzędzi (drapacze, przekłuwacz, odłupki 
retuszowane). Technika ta jest jedną z charakterystycznych dla krzemieniarst-
wa schyłkowego (por. Libera 2006). 
- zgeometryzowane formy narzędziowe łuszczni, do których analogie znane 
są z późnoneolitycznych inwentarzy Niżu polskiego, a szczególnie z KRz 
(Januszek 2006) oraz z zespołów typu ząbie-Szestno (Manasterski 2009, 
s. 102, 104). Co ważniejsze, podobne egzemplarze zarejestrowane zostały 
również we wczesnych zespołach KT na Kujawach, łączonych z HT 2 (Ma-
karowicz 1998, s. 245-246). 
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- grociki o zróżnicowanej morfologii. Formy trójkątna i sercowata znajdują 
odpowiedniki w zespołach grobowych KCSz. Natomiast atypowy okaz 
z trzonkiem można porównać do podobnych form z wielu stanowisk strefy 
leśnej. Na terenie polski środkowej i na Mazowszu tego typu grociki wykazują 
związek z KT (Kempisty 1973, s. 31). 
- rdzenie (jednopiętowe - Tabl. III: 3, 4; IV: 1, 7 oraz formy o zmienionej 
orientacji, dwupiętowe – Tabl. V: 2, 3), do których analogie można wskazać 
w materiałach ze stanowisk późnomezolitycznych. Dla pierwszych z wy-
mienionych podobieństwa czytelne są w zespołach z Wieliszewa i Wistki 
Szlacheckiej (por. Schild i in. 1975, Tabl. XXIII: 1; Tabl. XXIV: 1; Tabl. VII: 
4; XXIV: 5, II: 1), dla kolejnych, np. na stanowisku Luta I (por. Więckowska, 
Chmielewska 2007, Tabl. I: 7, III: 3). 
- nieliczne elementy instrumentarium narzędziowego, takie jak: trójkąty 
rozwartokątne (Tabl. VII: 12, 13), mikropółtylczak (Tabl. VII: 15), a także 
wiór z retuszowaną wnęką w części proksymalnej, przygotowany być może 
do produkcji zbrojnika typu Wieliszew (Tabl. IX: 8), znajdują analogie 
w późnomezolitycznych, mieszanych zespołach janisławicko-komornickich 
(np. na wymienionych wcześniej stanowiskach: Wieliszew, Wistka Szlachecka 
czy Luta I). 
 Ogólnie, przedstawione materiały krzemienne można by uznać za ty-
powy inwentarz schyłkowy, w którym elementy starsze są efektem zbieractwa 
w celu reutylizacji bądź stanowią przypadkową domieszkę. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że owe „starsze” wyroby (znajdujące analogie wśród wyt-
worów mezolitycznych) pochodzą z tej samej, co inne przedmioty, wyraźnie 
wydzielającej się i zapieczętowanej warstwy. Dodatkowo rozproszone były 
na całym analizowanym obszarze wśród innych źródeł i nie różnią się pod 
względem surowcowym od pozostałych wytworów krzemiennych. Stanowią 
więc integralny składnik inwentarza i nie mogą być oddzielone na zasadzie 
selekcji negatywnej, podobnie jak materiały ze stanowisk piaskowych15. 

15 zastanawiającym  i nie bez znaczenia dla rozpoznania krzemieniarstwa KT na Mazowszu, wydaje się 
fakt obecności fragmentów ceramiki trzcinieckiej oraz łuszczni na stanowiskach późnomezolitycznych.  
zwykle materiały takie automatycznie zostają wykluczone z analiz  i interpretowane jako późniejsza 
domieszka, jak  np. kilkaset fragmentów ceramiki trzcinieckiej i związane z nią łuszcznie ze stanowi-
ska Wieliszew XIII (por. Schlid, Marczak, Królik 1975, s. 49). podobnie potraktowane były odnale-
zione wśród materiałów późnomezolitycznych fragmenty trzcinieckich naczyń, łuszcznie, odłupki 
łuszczniowe, grociki sercowate, wyroby późnopaleolityczne i odłupki z gładzonych siekier w Wistce 
Szlacheckiej (Schlid, Marczak, Królik 1975, s. 45-48 ). Co więcej, autorzy opracowań wspomnianych 
inwentarzy nie wskazali istotnych przesłanek, które mogłyby wykluczyć z badanych zespołów  tech-
nologicznie zróżnicowane wyroby innych  kultur.
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problemem pozostaje więc ich interpretacja. W tym miejscu należy odnieść 
się do ceramiki KT, która określa ten zbiór pod względem kulturowym. W jej 
dekoracji czytelne są elementy typowe dla zdobnictwa paraneolitycznej GL, 
jako jedne z części składowych wątków zdobniczych. z kolei inwentarze 
krzemienne społeczności paraneolitycznych, jak zauważył M. Kobusiewicz, 
w dość poważnym stopniu odbiegają od zespołów klasycznych jednostek 
mezolitycznych i posiadają jednocześnie cechy typologiczne różnych kul-
tur późnego mezolitu Niżu polskiego (Kobusiewicz 1999, s. 170-171). Tak 
więc zestaw wytworów o analogiach w mieszanych zespołach komornicko-
janisławickich, może stanowić paraneolityczny komponent w analizowanym 
inwentarzu krzemiennym. Dodatkowo również może świadczyć o wczesnej 
chronologii całego zespołu bądź o jego lokalnej (mazowieckiej) specyfice. 
 Sugerowana interpretacja wymaga jednak potwierdzenia wśród innych, 
dobrze udokumentowanych zespołów KT na Mazowszu oraz dokładnego 
rozpoznania krzemieniarstwa GL – ugrupowania, które niewątpliwie brało 
udział w inicjacji TKK. 

4. podSumowanie 

 zaprezentowane materiały pochodzące z wczesnobrązowej war-
stwy kulturowej noszą cechy pozwalające łączyć je z ludnością wczesnej 
fazy KT, która zajmowała się między innymi hodowlą przeżuwaczy, zbie-
ractwem i łowiectwem, wytwórczością krzemieniarską oraz najpewniej 
doraźnie obróbką kości i rogów. Brak zagłębionych obiektów gospodarczych, 
a zwłaszcza śladów stałej zabudowy wskazują na krótkotrwałość zasiedlenia. 
Sugeruje to obozowiskowy charakter siedliska. Kości zwierząt noszące ślady 
konsumpcji, pochodzą z dystalnych części szkieletów. Wskazują zatem na 
spożycie kończyn i głów na terenie obozowiska. Tusze lub ich części zostały 
wyniesione na zewnątrz do osady stałej (jeżeli taka istniała) lub transportow-
ano je ze sobą (jeśli była to grupa o mobilnym charakterze) (por. Górski, Ma-
karowicz, Taras 2004, s. 196). O tym, że na terenie obozowiska prowadzono 
czynności gospodarcze z udziałem licznych palenisk, do których był zredu-
kowany dopływ powietrza, a co za tym idzie miały wytwarzać dużo dymu 
przy stosunkowo niskiej temperaturze (np. wędzarnie) uprawdopodobniają: jej 
intensywnie brunatny kolor, przesycenie węgielkami drzewnymi oraz szczątki 
kostne i materiał krzemienny, które w wielu przypadkach noszą ślady przepa-
lenia i przegrzania. 
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TRzCINIeC CULTURe peOpLe CAMp 
FROM ReGUŁy NeAR WARSAW 

Key words: Trzciniec Culture, cultural layer, pottery, flint manufacture, bone remains,  
      fluvial terrace of  the Raszynka River. 

Summary 
 In 2005 Laboratory of  Archaeological Fieldwork (pracownia Archeo-
logicznych Badań Terenowych) of  Institute of  Archaeology (University of  
Warsaw) carried out excavation at site 14 in Reguły, Michałowice municipality, 
Masovian Voivodeship. Area of  the research was located at the southern end 
of  the site, next to the northern edge of  the fluvial terrace of  the Raszynka 
River. It was badly damaged in modern times by deep ploughing and large 
and deep cavities filled with debris of  post-construction origin. In the part 
of  the site which was not damaged, researchers discovered remains related 
to iron production and an early Bronze cultural layer which did not exceed 
10 cm of  depth, without apparent hollows remaining after household pits or 
permanent buildings. The area stretched along an earlier northern bank of  
the Raszynka River and covered 80 m2. Its roof  was sealed with river sand 
and a deposit from the period of  Roman influence over it. The early Bronze 
layer yielded pottery shards of  at least 19 vessels, 1287 flint objects, four frag-
ments of  a stone polishing board and small post-consumption bone remains 
of  cattle, sheep/goat, deer and a bird. The artefacts were scattered and did 
not form clusters. 
 The pottery vessels were made by people of  the early phase of  the 
Trzciniec Culture (TC) as they show features of  Linin Group component 
and, to a lesser extent, of  the Iwno Culture. Brown S-shaped forms with 
polished surfaces were the most frequent. A prevalent decoration feature was 
a groove around the upper part of  vessels. In most cases the grooves were 
accompanied by stamp marks. Two vessels had decorations on the edge of  
the mouth, some had stamp decorations on the inside part of  the mouth, and 
some other had a round decorative strip, in one case separated with round 
stamp marks. Only two vessels had a thickened mouth which was slanted 
outside – a feature very typical of  classical TC pottery. 
 Flint material, which consisted of  stone-working use and home use 
objects, was in major part (80.2 %) made of  low quality local erratic flint. 
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part of  the material, except for overheated and burned pieces (14.3 %), also 
included objects made of  chocolate flint (5.5 %). Blade cores, blade and flake 
cores and flake cores were found in the debitage, most of  them manufactured 
by the technique of  direct percussion with a hard hammer. The same process 
was used to make the blades and flakes derived from the cores. A relatively 
high number of  objects representing the splintering technique, that is splin-
tered pieces and flakes made by splintering technique, were discovered in the 
material. Majority of  the tools were of  the type made ad hoc on the spot, 
such as retouched flakes and blades and tool-like splintered pieces. There 
were fewer end-scrapers and components for tools with a complex blade de-
sign. Only a few objects represented different types of  arrowheads and very 
few microliths and perforators. A minor part of  the artefacts which could be 
associated with assemblages from Late Mesolithic sites was distinguished as 
a para-Neolithic component related to the Linin Group. For this reason, the 
whole assemblage was attributed to the local (Masovian), probably early TC 
flint manufacture. 
 The features of  the artefacts described above imply the existence of  
a seasonal camp on the Raszynka River bank. It was inhabited by people of  
early Trzciniec Culture, whose most likely housing structures were huts that 
did not leave any observable traces. The inhabitants lived on husbandry and 
hunting as well as gathering. The latter activity was connected with provision 
of  flint raw material for the manufacture of  tools.
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Ryc. 1. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
A. Lokalizacja stanowiska. 

B. plan zbiorczy zbadanej części stanowiska (rys. D. Manasterski). 
Objaśnienia do legendy: 1 – zasypiska wkopów z XX w., 2 – wypełnisko 

starorze-cza, 3 – zasięg warstwy kulturowej z wczesnej epoki brązu, 
4 – obiekty z okresu wpływów rzymskich. 

illust. 1. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
A. Location of  the site. 

B. Overall plan of  the examined part of  the site (author: d. Manasterski). 
List of  features: 1 – fills of  the cavities from 20th C,  2 –fill of  the oxbow part of  the river, 3 – range of  

the Early Bronze Age cultural layer, 4 – structures from the times of  Roman influence. 
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Ryc. 2. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
 planigrafia zabytków z warstwy kulturowej związanej z osadnictwem kultury 

trzcinieckiej (rys. K. Januszek). 
Objaśnienia do legendy: A - krzemień narzutowy, B - krzemień czekoladowy, 

C - krzemień nieokreślony, D - kamień, e - ceramika, F - kości zwierzęce, 1 - rdzenie, 
2 - łuszcznie, 3 - narzędzia, 4 - odłupki, 5 - wióry, 6 – łuszczki o proporcjach wiórów, 7 - 

łuszczki, 8 - łuski, 9 - okruchy przemysłowe, 10 - okruchy naturalne, 
11 - charakterystyczne fragmenty naczyń, 12 - niecharakterystyczne fragmenty naczyń, 13 - 

szczątki zwierzęce, 14 - jamy z okresu wpływów rzymskich, 
15 - wypełnisko starorzecza, 16- wkopy z XX w. 

illust. 2. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Placement of  the artefacts from the cultural layer related to Trzciniec Culture settlement 

(author: K. Januszek). 
List of  features: A – erratic flint, B – chocolate flint, C – unidentified flint, d - stone, E - pottery, F – 

animal bones, 1 - cores, 2 – splintered pieces, 3 -tools, 4 - flakes, 5 - blades, 6 – flakes made by splintering 
technique with proportions of  blades, 7 – flakes made by splintering technique, 8 - chips, 9 – industrial pieces, 

10 – natural pieces, 11 – characteristic fragments of  vessels, 12 – non-characteristic fragments of  vessels, 
13 – animal remains, 14 – pits from the times of  Roman influence, 15 – fill of  the oxbow part of  the river, 

16- cavities from the 20th C 
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Tabl. I. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Fragmenty naczyń kultury trzcinieckiej (rys. D. Manasterski). 

Fig. i. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Fragments of  Trzciniec Culture vessels (author: d. Manasterski). 
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Tabl. II. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Fragmenty naczyń kultury trzcinieckiej (rys. D. Manasterski). 

Fig. ii. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Fragments of  Trzciniec Culture vessels (author: d. Manasterski). 
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Tabl. III. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Rdzenie (rys. K. Januszek). 

1, 2, 4-8 – krzemień narzutowy, 3- krzemień czekoladowy. 

Fig. iii. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Cores (author: K. Januszek). 

1, 2, 4-8 – erratic flint, 3- chocolate flint. 
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Tabl. IV. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Rdzenie(rys. K. Januszek). 
1-8- krzemień narzutowy. 

Fig. iV. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Cores (author: K. Januszek). 

1-8- erratic flint. 
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Tabl. V. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Rdzenie (rys. K. Januszek). 
1-7- krzemień narzutowy. 

Fig. V. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Cores (author: K. Januszek). 

1-7- erratic flint. 
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Tabl. VI. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Wióry (rys. K. Januszek). 

1-9, 13-15- krzemień narzutowy, 10-12- krzemień czekoladowy. 

Fig. Vi. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Blades (author: K. Januszek). 

1-9, 13-15- erratic flint, 10-12- chocolate flint. 
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Tabl. VII. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Narzędzia (rys. K. Januszek). 

1-3, 7, 9, 10, 12-15- krzemień narzutowy, 4-6, 8, 11 -krzemień czekoladowy. 

Fig. Vii. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Tools (author: K. Januszek). 

1-3, 7, 9, 10, 12-15- erratic flint, 4-6, 8, 11 - chocolate flint. 
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Tabl. VIII. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Narzędzia (rys. K. Januszek). 

1, 3-5, 7-10- krzemień narzutowy, 6, 11- krzemień czekoladowy, 2- krzemień 
nieokreślony. 

Fig. Viii. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Tools (author: K. Januszek). 

1, 3-5, 7-10- erratic flint, 6, 11- chocolate flint, 2- unidentified flint. 
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Tabl. IX. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Narzędzia (rys. K. Januszek). 

1-7, 9, 11, 12 - krzemień narzutowy, 8, 10, 13 - krzemień czekoladowy. 

Fig. iX. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Tools (author: K. Januszek). 

1-7, 9, 11, 12 - erratic flint, 8, 10, 13 - chocolate flint. 
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Tabl. X. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Łuszcznie (rys. K. Januszek). 

1-8 - krzemień narzutowy. 

Fig. X. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Splintered pieces (author: K. Januszek). 

1-8 - erratic flint. 
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Tabl. XI. Reguły, gm. Michałowice, woj. mazowieckie, stanowisko 14. 
Narzędzia. 2-4 – znaleziska spoza obozowiska. 

1- krzemień narzutowy, 2 – krzemień wołyński, 3, 4 – krzemień czekoladowy. 

Fig. Xi. Reguły, Michałowice municipality, Masovian Voivodeship, site 14. 
Tools. 2-4 – objects discovered outside the camp. 

1- erratic flint, 2 – Volhynian flint, 3, 4 – chocolate flint. 
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śLADy OSADNICTWA pARANeOLITyCzNeGO 
I WCzeSNOBRĄzOWeGO NA STANOWISKU 12

 W SKRzeSzeWIe, GM. WIeLISzeW

Słowa kluczowe: paraneolit, wczesna epoka brązu, ceramika, krzemieniarstwo, 
     taras Narwi, okolice Warszawy. 

wStęp

 W roku 2009 zostały przeprowadzone inwestorskie badania 
wyprzedzające na stanowisku 12 w Skrzeszewie, gm. Wieliszew, określonym 
jako osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
(Ryc. 1). Wykopaliska prowadziła mgr Katarzyna Chmielewska. Wyprzedzały 
one budowę domu mieszkalnego i zagospodarowanie działki, a prace finan-
sowali właściciele nieruchomości. W trakcie badań odkryto relikty związane 
z osadą przeworską, pozostałości osady z wczesnej epoki żelaza oraz ślady 
osadnictwa datowanego na późny neolit i wczesną epokę brązu1, którym 
poświęcony został niniejszy artykuł. Stwierdzono również silne zniszczenia 
dokonane na skutek głębokiej orki i XX-wiecznych wkopów. 
 Stanowisko, z którego pochodzą prezentowane materiały leży na 
przykrawędnej części tarasu nadzalewowego rzeki Narwi, wyniesionego na 
ok. 3-4 m nad dno doliny.  Jest to część podciętej przez rzekę moreny, która 
została pokryta nawianym piaskiem. Materiały (drobne ułamki ceramiki 
i przedmioty krzemienne), związane z paraneolitem i wczesną epoką brązu 
pochodziły ze stosunkowo niewielkiego obszaru (Ryc. 1B), lecz nie tworzyły 
wyraźnego skupiska. zostały one odkryte w warstwie kulturowej i obiektach 
z epoki żelaza. Analogicznych źródeł nie stwierdzono na pozostałym, prze-
badanym obszarze. Sądzić zatem należy, że miejsce to na przełomie neoli-
tu i epoki brązu było w szczególny sposób preferowane. Najpewniej był to 
niewielki obszar dogodny do zasiedlenia, z dobrym podejściem do wody. 
Otwartym pozostaje pytanie: czy zasiedlono go kilkakrotnie, czy też wbrew 
pozorom jednokrotnie. 

1 Więcej informacji na ten temat zawiera sprawozdanie z badań (Chmielewska 2009).
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1. opiS źródeł 

 Do opisu i analizy posłużyły jedynie charakterystyczne ułamki cerami-
ki i towarzyszące im artefakty krzemienne. Uwzględniono również fragmenty, 
które pochodziły z tych samych pojemników, lecz niczym szczególnym nie 
wyróżniały się. zadziwiającym jest, że udało się pozyskać pojedyncze ułamki 
z poszczególnych naczyń i tylko jedno dno. Brak natomiast chociażby frag-
mentów den pochodzących z pozostałych opisywanych naczyń. Być może jest 
to związane z częściową niedostępnością badanej działki oraz współczesnymi 
zniszczeniami. zapewne znaczna część źródeł umknęła w trakcie mechanicz-
nego usuwania współczesnego humusu, będącego do niedawna warstwą orną. 
Wnioskowanie utrudnia również brak planigrafii pozyskanych materiałów, 
zlokalizowanych jedynie w obrębie wykopów i arów. W związku z powyższym 
wyciągnięte wnioski będą oczywiście niejednoznaczne i hipotetyczne. Jednak 
według autorów warto opracowywać i upowszechniać nawet tego typu źródła 
bowiem powiększają one bazę danych, która wbrew pozorom jest niezwykle 
skromna dla obszaru Mazowsza i podlasia. 

1.1. Ceramika 
1.1.1. Cztery fragmenty tego samego naczynia o esowatym kształcie 
z krawędzią wylewu zwężającą się, zaokrągloną i zachyloną do wnętrza (Tabl. 
I: 5). pod wylewem widoczne są niestarannie przekłute od środka dziurki, 
przebiegające dookolnie. Masa ceramiczna wypchnięta w trakcie wykony-
wania otworów nie została usunięta co daje efekt „dziuro-guzków”. Naczy-
nie posiada bardzo małe (ok. 2,5 cm), wyraźnie wyodrębnione płaskie dno, 
choć wnętrze jest wyprofilowane jak w dnie ostrym. powierzchnia całości jest 
dość starannie wygładzona, lecz miejscami widoczne są ryski po przecieraniu 
miotełką (?) oraz fragmentarycznie zachowane odciski ździebeł traw. Masa 
ceramiczna jest charakterystyczna dla ceramiki KpL i zawiera niewielką ilość 
piasku oraz pojedyncze, grube ziarna tłucznia kamiennego2 (por. Rzepecki 
2004, ss. 74-81). 
1.1.2. Dwa fragmenty górnej części naczynia o rozchylającej się szyi 
przechodzącej w najpewniej esowato profilowany brzusiec (Tabl. I: 4). Wylew 
zaopatrzony jest w zwężającą się i zaokrągloną krawędź. pod nim widoczna 
jest segmentowana ornamentacja składająca się patrząc od góry z dwóch 

2 Wyróżnione frakcje tłucznia kamiennego: drobnoziarnista do ok. 1 mm, średnioziarnista ok. 2 mm, 
gruboziarnista ok. 3-4 mm.
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rzędów ściegu bruzdowego, przerwy i podwójnych wąskich i płytkich 
żłobków. Na podstawie zachowanych ułamków nie można stwierdzić, czy 
ornamentyka kontynuuje się dalej na brzuścu. Naczynie jest barwy brązowej 
i ma wygładzoną powierzchnię z widocznymi ziarnami białego tłucznia 
i łyszczkami miki. zostało wykonane z masy z dodatkiem średniego tłucznia 
kamiennego. 
1.1.3. Dwa fragmenty tego samego, esowatego naczynia pochodzące z wylewu 
i brzuśca (Tabl. I: 6). Lekko rozszerzająca się, a następnie zwężająca ścianka 
wylewu jest zakończona zaokrągloną krawędzią. Naczynie zdobione jest na 
szyi i brzuścu przecinającymi się żłobkami, co przypomina ornament tzw. sia-
tki rombookiej. powierzchnia została wygładzona przed ornamentowaniem 
o czym świadczą wypchnięcia masy ceramicznej wzdłuż krawędzi żłobków. 
Do masy ceramicznej dodano głównie tłuczeń drobnoziarnisty, lecz na po-
wierzchni widoczne są pojedyncze ziarna tłucznia grubego oraz duża ilość 
łyszczków miki. Opisywane fragmenty są barwy jasnobrązowej. 
1.1.4. Fragment niewielkiego naczynia esowatego o pogrubionej i ściętej na 
zewnątrz krawędzi wylewu, zdobionego na szyi dookolnymi żłobkami (Tabl. 
II: 1). zachowany ułamek ma wygładzoną powierzchnię barwy jasnobrązowej. 
Do masy ceramicznej dodano grubo- i średnioziarnistego tłucznia kamien-
nego, który widoczny jest tylko w przełamie. 
1.1.5. Fragment niewielkiego naczynia esowatego o niepogrubionej, ale ściętej 
na zewnątrz krawędzi wylewu, zdobionego na szyi dookolnymi żłobkami 
(Tabl. II: 6). prezentowany ułamek ma wygładzoną powierzchnię barwy 
brunatnej z widocznymi licznymi łyszczkami miki. Masa ceramiczna z do-
datkiem drobnoziarnistego tłucznia kamiennego. W przełomie łyszczki miki 
są niewidoczne, co wskazuje na wtarcie ich w jeszcze wilgotną powierzchnię 
naczynia zapewne dla osiągnięcia efektu metalicznego połysku. 
1.1.6. Mały fragment naczynia esowatego o pogrubionej i ściętej na zewnątrz 
krawędzi wylewu (Tabl. II: 3). zachowany ułamek jest brązowo-brunatny 
o powierzchni wygładzonej, pokrytej „angobką”. Do masy ceramicznej 
użyto nieznormalizowanego tłucznia kamiennego ze stosunkowo niewielką 
frekwencją frakcji gruboziarnistej. W odróżnieniu od innych naczyń w tym 
przypadku tłuczeń jest widoczny jedynie w przełamie, a nie na powierzchni. 
1.1.7. Fragment misy o nieprofilowanych i niezdobionych ściankach oraz 
o pogrubionej i ściętej na zewnątrz krawędzi wylewu (Tabl. II: 5). Ułamek 
ma wygładzoną powierzchnię barwy brązowej, na której widoczne są pojedyn-
cze, duże ziarna tłucznia kamiennego. Do masy ceramicznej dodano głównie 
drobnoziarnisty tłuczeń kamienny z nieznaczną ilością frakcji grubej. 
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1.1.8. Fragment naczynia esowatego o mocno wychylonej (załamanej), pogru-
bionej i ściętej na zewnątrz krawędzi wylewu (Tabl. II: 2). pod załomem, 
na szyi widoczne są dookolne żłobki. zachowany ułamek ma brązową, 
wygładzoną powierzchnię z widocznymi ryskami towarzyszącymi ziarnom 
tłucznia kamiennego. Masa ceramiczna jest przesycona nieznormalizowanym 
tłuczniem kamiennym z przewagą frakcji średniej i grubej. 
1.1.9. Dwa fragmenty tego samego naczynia esowatego o pogrubionej i ściętej 
na zewnątrz krawędzi wylewu (Tabl. II: 4). zdobione jest ono dookolnymi, 
delikatnymi żłobkami, które na zachowanych fragmentach sprawiają wrażenie 
układu strefowego, po trzy w strefie zdobionej. Być może jest to tylko wrażenie 
związane z powtarzającym się ryciem narzędziem trójzębnym. Ułamki są 
barwy brązowej, a na wygładzonej powierzchni widoczne są łyszczki miki, 
których nie widać w przełamie. poniżej ostatniego żłobka zauważalne są ryski 
oraz odciski traw, świadczące o przecieraniu powierzchni poniżej dekoracji. 
Do masy ceramicznej użyto niewielkiej ilości drobno- i średnioziarnistego 
tłucznia kamiennego oraz jakiejś substancji organicznej, po której pozostały 
niewielkie odciski – jakby pocięte źdźbła traw. 
1.1.10. Kilka fragmentów dużego, esowatego naczynia w typie Riesenbecher, 
zdobionego na szyi dookolną, delikatną listwą plastyczną, niedoklejoną lecz 
wyprofilowaną ze ścianki (Tabl. II: 7). powierzchnia zachowanych ułamków 
jest brązowa, wygładzona z widocznymi dużymi ziarnami tłucznia kamien-
nego, a w górnej części złuszczona, co dało efekt „papieru ściernego”. Do 
masy ceramicznej dodano nieznormalizowany tłuczeń kamienny z dużym 
udziałem frakcji grubej. 

1. 2. przedmioty krzemienne 
 z badanego obszaru stanowiska pochodzi osiem przedmiotów krze-
miennych. znajdowały się one w spągu warstwy ornej, w warstwie kultu-
rowej, a także w stropie obiektów. 
 Materiały odnalezione w spągu warstwy ornej to: 
a) odłupek korowy z szeroką, naturalną piętką i rozlanym sęczkiem ze skazą. 
Kąt między piętką a sęczkiem jest rozwarty. Wymiary: 1,7 x 2,7 x 0,6 cm. 
Krzemień narzutowy, 
b) łuszczka częściowo korowa. Wymiary: 3,8 x 2,6 x 0,9 cm. Krzemień na-
rzutowy. 
 z warstwy kulturowej pochodzą: 
c) odłupek z szeroką piętką jednonegatywową i wydatnym sęczkiem. Kąt 
między piętką a sęczkiem jest prosty. Strona wierzchnia i częściowo spodnia 
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z wykruszeniami termicznymi. Wymiary: 2,8 x 3,1 x 0,8 cm. Krzemień 
nieokreślony – przepalony, 
d) fragment wióra częściowo korowego z negatywami jednokierunkowymi 
(Tabl. I: 1). podstawa odłamana wskutek uderzenia w grań. złamanie mogło 
powstać incydentalnie. zachowane wymiary wynoszą: 2,8 x 0,9 x 0,3-0,4 cm. 
Krzemień czekoladowy, 
e) wkładka paratylcowa z łuszczki korowej (Tabl. I: 2). Wymiary: 2,2 x 1,2 x 
0,5 cm. Krzemień narzutowy, 
f) łuszczka. Wymiary: 2,4 x 1,6 x 0,7 cm. Krzemień nieokreślony – przepa-
lony.
 W stropie dwóch obiektów z epoki żelaza odnaleziono: 
g) fragment wióro-odłupka z negatywami przeciwstawnymi. piętka jest 
płaska, prawcowana, a sęczek duży. Kąt między piętką a sęczkiem jest prosty. 
Wierzchołek okazu jest wykruszony. zachowane wymiary wynoszą: 3,5 x 2,2 
x 0,9 cm. Krzemień nieokreślony – przepalony. 
h) łuszczkę z łuskaniem zwrotnym krawędzi bocznych (wiertnik?) (Tabl. I: 3). 
Wymiary: 2 x 0,3-1,4 x 0,4 cm. Krzemień narzutowy. 
przedstawione wyżej formy krzemienne reprezentują zbiór zróżnicowany 
technologicznie i surowcowo (Tab.1).
 
Tabela 1. Struktura inwentarza krzemiennego. 

Kategorie wytworów
Surowiec krzemienny

narzutowy czekoladowy nieokreślony Σ
Odłupki 1 1 2

Wióry/fragmenty wiórów 1 1 2

Narzędzia
wiertniki 1 1
wkładki 

paratylcowe 1 1

Łuszczki 1 1 2
Razem: 4 1 3 8

2. analiza kulturowo-cHronoloGiczna 

2.1. Ceramika 
 Odkryte fragmenty naczyń można podzielić ze względu na przesłanki 
morfo-stylistyczne i technologiczne na trzy grupy. pierwszą stanowi tylko jedno 
naczynie (Tabl. I: 5) o cechach morfologicznych (stosunkowo smukły kształt, 
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lekko esowate wygięcie, niemal ostre dno, zachylający się ku środkowi wylew) 
i stylistycznych (dookolny rząd niestarannie przekłutych od środka dziurek) 
charakterystycznych dla naczyń kultury niemeńskiej (KNi) (por. Kempisty 
1973, ss. 13-19, Tabl. I-II; Józwiak 2003, ss. 190-195, Tabl. 49-51, 54-57, 60, 
61: 1, 64, 67-68, 71: 1, 80; tam inna literatura). Jego technologia charaktery-
styczna jest dla kultury pucharów lejkowatych (KpL)(Rzepecki 2004, ss. 74-
81), co oznacza, że należałoby je wiązać z techno-stylistycznym, pierwszym 
horyzontem linińskim (HL1) (Józwiak 2003, ss. 196-197), choć według su-
gestii przywołanego autora: Bardzo ważną cechą jest zupełny brak udziału technologii 
„pucharowych”, mimo iż w formie i niekiedy ornamentyce nawiązania „pucharowe” są tu 
dość wyraźne. Jeżeli dotychczas tak było, to mielibyśmy w naszym przypadku 
pierwszy okaz takiego naczynia. Według wymienionego badacza horyzonty 
linińskie traktowane są jako nośniki pakietów cech, odzwierciedlających sty-
ki społeczności KNi z ugrupowaniami agrarnymi i mogą współwystępować 
(współwystępują) z wersją klasyczną ceramiki KNi (Józwiak 2003, s. 195). 
Biorąc pod uwagę fakt, że technologia „pucharowa” przetrwała aż do wcze-
snej epoki brązu i notowana jest, choć w niewielkim stopniu, w ceramice 
trzcinieckiego kręgu kulturowego (TKK), (Kryvalcevič 1997, s. 84; Makaro-
wicz 1998, ss. 78-82; Manasterski 2009, ss. 37-39), to nie można jednozna-
cznie przesądzić datowania omawianego naczynia. z całą pewnością można 
go natomiast łączyć z grupą Linin (GL). 
 Kolejnymi bardzo interesującymi są dwa naczynia o mieszanych 
cechach linińskich z elementami trzcinieckimi, co pozwala umiejscowić je we 
wczesnej epoce brązu. pierwszym z nich jest najpewniej esowaty pojemnik, 
zdobiony strefami podwójnych, dookolnych rzędów ściegów bruzdowych 
i żłobków (Tabl. I: 4). Można go uznać za ilustrację czwartego horyzon-
tu techno-stylistycznego (HL4) wg terminologii zaproponowanej przez B. 
Józwiaka (Józwiak 2006, ss. 204-209). zidentyfikowana stylistyka, morfolo-
gia i technologia ma analogie nie tylko na terenie Mazowsza i podlasia, lecz 
również w międzyrzeczu Odry i Wisły (np. Józwiak 2003, Tabl. 97: 7; 128: 6; 
130: 6; 133: 5) oraz na pojezierzu Mazurskim (Manasterski 2009, s. 78, Tabl. 
25: 4, 8). Drugim z wymienionych jest esowato profilowane naczynie pokryte 
krzyżującymi się żłobkami (Tabl. I: 6), przypominającymi układem tzw. siatkę 
rombooką, charakterystyczną dla naczyń KNi. W naszym jednak przypadku 
mamy do czynienia z typową technologią trzciniecką, a i sam układ oczek 
siatki jest nieco inny niż w KNi (por. Kempisty 1973, Tabl. II: 7-9; VII: 16; 
XI: 4; XII: 5; Charniauski 2001, Ryc. 1: 7, 11, 14; 2: 1, 4; Józwiak 2003, Ryc. 7: 
A1, B1; 8: 14, 18; Tabl. 58: 6-7; 61: 5; 62: 3; 63: 7; 70: 1-4; 81: 5; 112). Dodać 
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należy również, że znane są naczynia kultury trzcinieckiej (KT) o powierzch-
niach zdobionych „siatką”, choć należą one do rzadkości i odkrywano je na 
terenie Białorusi (np. Kryvalcevič 1997, Ryc. 3: 1; Kryvalcevič 1998, Ryc. 2: 
1). W tych przypadkach uznawane są one za przykład starszych, niemeńskich 
tradycji w formowaniu się KT (Kryvalcevič 1997, ss. 91-93), co należy odnieść 
także do prezentowanego naczynia przyjmując, że i tu mamy do czynienia 
z analogicznym zjawiskiem3. 
 Fragmenty pozostałych, odkrytych w trakcie badań naczyń pochodzą 
z pojemników, których technologia, morfologia i stylistyka jest charakterysty-
czna dla wytwórczości ceramicznej określanej jako trzciniecka (Tabl. II: 1-7). 
Wśród rekonstruowanych naczyń widoczna jest dominacja różnej wielkości 
(pojemności) form esowatych, a tylko w jednym przypadku mamy do czynie-
nia z naczyniem (misą) o łukowatych ściankach. Wszystkie prezentowane na-
czynia posiadają bardziej lub mniej pogrubioną i ściętą na zewnątrz krawędź 
wylewu. Natomiast nic nie można powiedzieć o dnach bowiem nie zachował 
się żaden fragment pochodzący z tej partii naczynia4. Można się jedynie 
domyślać, że powinny być płaskie o niewielkiej średnicy (por. Gardawski 
1959, Tabl. III-LXV; Taras 1995, Tabl. I-LVI; Makarowicz 2010, Ryc. 1.2-
1.6). Spośród prezentowanych zachowanych fragmentów naczyń na dwóch 
nie stwierdzono żadnego zdobienia (Tabl. II: 3, 5). pozostałe ornamento-
wane były głównie dookolnymi, równoległymi żłobkami umieszczonymi na 
szyjach5 (Tabl. II: 1-2, 4, 6). Wyjątek stanowi w tej grupie duży garnek eso-
waty zdobiony dookolną listwą plastyczną, umieszczoną w strefie przejścia 
szyi w brzusiec (Tabl. II: 7). 
 O ile naczynie nr 1.1.2 (Tabl. I: 5) można bez zastrzeżeń łączyć 
z wytwórczością KNi, nr 1.1.1 (Tabl. I: 4) i nr 1.1.3 (Tabl. I: 6) z GL zaliczaną 
do kręgu KNi, o tyle pozostałe są charakterystyczne dla KT. Sprawa na 

3 Według części badaczy grupa linińska/typ Linin/horyzonty linińskie są częścią składową KNi (np. 
Kempisty 1973, ss. 68-69; Józwiak 2003, ss. 195-196). 

4 Interesującym jest, że na stanowiskach osadowych związanych z późnym neolitem i wczesną epoką 
brązu bardzo trudno zidentyfikować fragmenty pochodzące z den. Być może związane jest to ze spo-
sobem układania naczyń w paleniskach na czas wypału. pojemniki umieszczane dnami odśrodkowo, 
miały dobrze wypalone części wylewowe, gorzej brzuśce, a najsłabiej dna. Widoczna także jest 
wzdłużna różnica w wypale, co najpewniej było związane z tym samym czynnikiem. W efekcie, po 
wyjściu naczyń z użytkowania, różne ich partie miały inną podatność na kruszenie się pod wpływem 
warunków środowiskowych. 

5 Także i w tych przypadkach brak pewności co do układu linii rytych, (np. strefowość) oraz ich 
ciągłości (np. możliwym było rozdzielenie ich motywami pionowymi - rytymi i/lub stemplowymi). 
Nic nie można powiedzieć także o zasięgu ornamentu oraz jego zakończeniu w części dolnej. 
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pozór wydaje się zatem prosta. Mielibyśmy do czynienia z trzema fazami 
osadniczymi, pierwszą KNi, kolejną GL i wreszcie KT. W świetle dotych-
czasowych badań nad zagadnieniem ceramiki6 wymienionych ugrupowań 
można by założyć kolejne dwie interpretacje. pierwsza z nich to przyjęcie 
jednoczasowości naczynia o cechach KNi (Tabl. I: 5) i naczyń GL o cechach 
czwartego horyzontu linińskiego (HL4) (Tabl. I: 4, 6), bowiem jak już zostało 
stwierdzone w syntezie autorstwa B. Józwiaka (2003, ss. 194-195, 208-209) 
często współwystępowały na tych samych stanowiskach. Drugą tezą może być 
przyjęcie współczesności wszystkich naczyń, przy założeniu heterogeniczności 
(np. zwyczaj/nakaz egzogamii) grupy zasiedlającej osadę oraz współczesności 
naczyń KNi (Tabl. I: 5), GL (HL4) (Tabl. I: 4, 6) i KT (Tabl. II: 1-7) (por. 
Makarowicz 1998, s. 142; 2010, s. 388; Manasterski 2009, ss. 130-132, Tabl. 
111; i w ujęciu pakietu cech - Czebreszuk 1998). W tym przypadku cerami-
ka HL4 o cechach wczesnobrązowych (iwieńsko-trzcinieckich) mogłaby być 
współczesna ceramice charakterystycznej dla KT. Biorąc pod uwagę stwi-
erdzenie o współwystępowaniu naczyń „klasycznych” KNi z innymi o cechach 
HL (w naszym przypadku HL4) można przyjąć, że wszystkie są sobie równo-
czasowe i powstały oraz były użytkowane przez tę samą grupę7. 

2.2. przedmioty krzemienne
 Nieliczny i dość przypadkowy zbiór wytworów krzemiennych nie 
upoważnia do wyciągania daleko idących wniosków natury kulturowo-chrono-
logicznej. zawiera on wytwory zróżnicowane technologicznie i surowcowo, 
wśród których niemal połowa to okazy przepalone. z krzemieni narzutowych 
pochodzą przedmioty uzyskane w większości techniką łuszczniową. Tym ostat-
nim sposobem powstała również jedna łuszczka z nieokreślonej odmiany krze-
mienia, a także półsurowiec, z którego sporządzono wyróżnione narzędzia. Są 
nimi wkładka paratylcowa oraz domniemany wiertnik uformowany za pomocą 
łuskania odpowiednio dobranej łuszczki. Tego typu narzędzia, a szczegól-
nie wkładki8, znane są z inwentarzy obozowisk zaliczonych do KT z rejonu 

6 Należy pamiętać, że to archeolodzy dokonali klasyfikacji i wprowadzili różnego rodzaju podziały dla 
celów porządkowych (także na kultury, grupy, fazy, stylistyki, itp.), a co za tym idzie najpewniej nie 
odpowiadają one rzeczywistym, pradziejowym podziałom. Sama obserwowana różnorodność, także w 
wytwórczości ceramicznej bez wątpienia jest odzwierciedleniem ówczesnej różnorodności grup ludz-
kich, na wielu poziomach ich komplikacji (szerzej na ten temat w: Kukawka 1997, ss. 14-22). 

7 Szerzej na temat wytwórczości ceramicznej w grupach o charakterze patrylokalnym i matrylokalnym 
oraz możliwych komplikacjach w: Kukawka 1997, ss. 19-21. 

8 Chodzi tu o wkładki narzędzi składankowych  o niepotwierdzonej funkcji.  Dlatego też nie wszystkie 
z nich to okazy wkładek sierpowych, jak sugeruje p. Makarowicz (2010, ss. 183-184)  tym bardziej, że 
nie zawsze obserwowane makroskopowo  wyświecenie krawędzi jest jednoznaczne z glazurą żniwną. 
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Mazowsza (Raszyn, stan. 7; Reguły, stan. 14), a także z innych stanowisk na 
Kujawach (Makarowicz 1998, ss. 246-247) i w Małopolsce (Budziszewski 
1998, ss. 305, 312). z kolei jedyny wiór z krzemienia czekoladowego, za-
chowany fragmentarycznie odbiega technologicznie od większości analizo-
wanych przedmiotów i łącznie z wióro-odłupkiem z przepalonego surowca 
może wskazywać na ślady wcześniejszego osadnictwa. 
 Biorąc pod uwagę wszystkie elementy zbioru, a przede wszystkim 
nawiązania do kanonu wytwórczości KT w zakresie surowcowym, tech-
nologicznym (w tym oportunistycznych metod kształtowania narzędzi), 
a także nawyki zbieractwa ujawniające się na większości stanowisk, można 
analizowany inwentarz odnieść do wzmiankowanej jednostki. Trudno w tym 
miejscu jednak wskazać chronologię prezentowanego zbioru, gdyż należy 
on do wytwórczości nie do końca rozpoznanej pod tym względem. pewne 
przesłanki w postaci powtarzających się elementów inwentarza pozwalają 
łączyć go z wydzielanym wczesnym/lokalny etapem krzemieniarstwa KT na 
terenie Mazowsza. 

3. podSumowanie

 
 przedstawiony zbiór zabytków odkrytych w trakcie badań na stano-
wisku 12 w Skrzeszewie, gm. Wieliszew jest nieliczny i nie tworzył wyraźnego 
skupiska. Materiały te zostały pozyskane ze stosunkowo niewielkiego obszaru, 
co może sugerować, że pochodzą z pozostałości obozowiska. pomimo roz-
poznania, głównie w ceramice, cech techno-stylistycznych dwóch kultur ar-
cheologicznych oraz jednej grupy terytorialnej można hipotetycznie założyć, 
że być może wytworzyła je i użytkowała we wczesnej epoce brązu jedna 
grupa ludzka, lecz o charakterze heterogenicznym, co zdają się potwierdzać 
przedmioty krzemienne. Wskazują one na trzciniecki charakter artefaktów, ze 
wskazaniem na wczesną/lokalną fazę krzemieniarstwa KT. 
 zaproponowana hipoteza może wydawać się zaskakująca, lecz na te-
renie Mazowsza brak dotychczas jednoznacznych danych, potwierdzających 
lub zaprzeczających twierdzeniu o (przynajmniej w części przypadków) 
jednoczasowości ceramiki o cechach niemeńskich, linińskich i trzcinieckich. 
Biorąc pod uwagę przesłanki wskazujące na udział komponentu KNi/GL 
w formowaniu się KT na Mazowszu, jak również na oddziaływania w zakre-
sie techno-stylistycznym tej ostatniej na GL, należałoby wręcz stwierdzić, 
że przez pewien czas różne grupy manifestujące się odmiennymi stana-
mi stylistyki naczyń sąsiadowały ze sobą, wchodząc w kontakty o różnym 

K Januszek.indd   139 2011-12-10   16:47:45



dariuSz monaSterSki, katarzyna JanuSzek140

charakterze. W innym przypadku należałoby założyć, że społeczność KNi 
zniknęła zanim pojawiły się wczesne ugrupowania KT. Bardzo trudne byłoby 
także wyjaśnienie genezy i zaniku ugrupowań, po których pozostała ceramika 
linińska o cechach wczesnobrązowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
znana jest pewna grupa stanowisk9, na których odkrywano współwystępującą 
ceramikę KNi/GL i KT i rozdzielano ją z góry zakładając różnoczasowość. 
podobnie traktowano występujący w tych przypadkach materiał krzemienny. 
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dariuSz manaSterSki, katarzyna JanuSzek 

ReMAINS OF pARA-NeOLITHIC AND eARLy BRONze 
AGe SeTTLeMeNTS AT SITe 12 IN SKRzeSzeW, 

WIeLISzeW MUNICIpALITy 

Key words: para-Neolithic, early Bronze Age, pottery, flint manufacture, fluvial 
       terrace of  the Narew River, Warsaw vicinities. 

Summary

 In 2009, during excavations preceding construction works at Iron 
Age site 12 in Skrzeszew, Wieliszew municipality, researchers discovered pot-
tery and flint objects dated back to the end of  the Neolithic and early Bronze 
Age. A closer examination revealed that these were fragments of  three ves-
sels showing technological and stylistic features typical of  the Linin Group 
and seven vessels associated with the Trzciniec Culture. They were found 
with eight flint artefacts representing different techniques and raw materials, 
among which two tools forms were identified (parabacked insert and driller), 
together with six products of  debitage. Described material could be treated 
as remains of  overlapping periods of  occupation by different communities or 
regarded as remains of  one syncretic unit with clearly visible para-Neolithic 
and early Bronze features. The latter interpretation is not supported with 
unambiguous evidence but only with suggestions resulting from generally 
acknowledged assumption that late para-Neolithic Linin Group communities 
were contemporary with early Trzciniec Culture communities. The conse-
quence of  this is the presence of  similar technological and stylistic features 
in pottery typical of  the two groups which inhabited the same region, that is, 
the Masovian Lowland. 
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Ryc. 1. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stanowisko 12. 
A – lokalizacja stanowiska; B - plan zbiorczy zbadanej części stanowiska: 
1 – obszar niedostępny do prowadzenia badań wykopaliskowych, 2 – ob-
szar przebadany, 3 – obszar występowania materiałów paraneolitycznych 

i wczesnobrązowych, 4 – jamy z epoki żelaza (rys. D. Manasterski). 

illust. 1. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Masovian Voivodeship, site 12. 
A – Location of  the site; B - Overall plan of  the examined part of  the site: 1 – area unavail-

able for excavation, 2 – examined area, 3 – area of  presence of  Para-Neolithic and Early 
Bronze Age materials, 4 – iron Age pits (author: d. Manasterski). 
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Tabl. I. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stanowisko 12. 
1-3 - przedmioty krzemienne; 4-6 - naczynia ceramiczne o cechach niemeńsko-

linińskich (rys. K. Januszek, D. Manasterski). 

Fig. i. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Masovian Voivodeship, site 12. 
1-3 - flint objects; 4-6 - pottery vessels showing Neman Culture and Linin Group features 

(authors: K. Januszek, d. Manasterski). 
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Tabl. II. Skrzeszew, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie, stanowisko 12. 
Naczynia ceramiczne o cechach trzcinieckich (rys. D. Manasterski). 

Fig. ii. Skrzeszew, Wieliszew municipality, Masovian Voivodeship, site 12. 
Pottery vessels showing Trzciniec Culture features (author: d. Manasterski). 
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Sylwia domaradzka, bartoSz Józwiak 

MATeRIAŁy NeOLITyCzNe I WCzeSNOBRĄzOWe 
ze STANOWISKA NR 37 

W WARSzAWIe – BIAŁOŁĘCe pRzy 
ULICy zDzIARSKIeJ 

Słowa kluczowe: Warszawa – Białołęka, zdziarska, kultura pucharów lejkowatych,
    kultura niemeńska, horyzont liniński 4, horyzont trzciniecki.

wStęp

 Wielokulturowe stanowisko w Warszawie – Białołęce, położone przy 
ulicy zdziarskiej (Azp 54-66/37), odkryte zostało w 1966 roku, w trakcie 
badań powierzchniowych prowadzonych przez S. Woydę. zajmuje ono jeden 
z wyodrębniających się odcinków wydłużonego pasma nadzalewowego, niemal 
w całości zajętego przez ciąg stanowisk archeologicznych (Ryc. 1). W trakcie 
prospekcji terenowej w 1966 roku zarejestrowano na jego powierzchni nieli-
czny materiał zabytkowy, głównie w postaci ceramiki. Koncentrował się on 
w północnej oraz centralnej części piaszczystej kulminacji, w najwyższym 
punkcie terenu i wskazywał na obecność w tym miejscu śladów osadniczych 
z epoki kamienia, wczesnej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza. 
 W związku z planowaną zabudową omawianego terenu, wiosną 2008 
roku, na stanowisku podjęte zostały badania ratownicze, którymi kierował dr 
Adam Waluś z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania 
te objęły obszar 9500m², stanowiący około 80% powierzchni całego stanowi-
ska. W ich wyniku określono wschodnią oraz zachodnią jego krawędź; cześć 
północna została prawie całkowicie zniszczona podczas wcześniejszych prac 
budowlanych, prowadzonych w związku z powstająca tam zabudową użytkową. 
Część południowa natomiast znajdowała się na terenie nieużytków, poza 
granicami planowanej inwestycji (Ryc. 2). Na przebadanym terenie odkryto 
łącznie 616 obiektów nieruchomych, pochodzących z różnych faz osadnictwa 
(Ryc. 3), ponad 11 tysięcy fragmentów naczyń glinianych, kilkadziesiąt wyt-
worów krzemiennych, kilka uszkodzonych zabytków metalowych oraz dużą 
ilość kości zwierzęcych. Wstępna analiza materiałów zabytkowych pozwoliła 
na wyróżnienie siedmiu faz zasiedlenia tego terenu, związanych z kulturą pu-
charów lejkowatych (KpL), kulturą niemeńską (KNi), horyzontem trzciniec-
kim/kulturą trzciniecką (HT), kulturą łużycką (KŁ), kulturą pomorską (Kpo), 
kulturą przeworską (Kp) oraz osadnictwem ludności wczesnosłowiańskiej. 
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Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie materiałów pochodzących 
z trzech najstarszych faz osadniczych. Ogół przedstawionych tu zabytków 
ceramicznych scharakteryzowany został za pomocą sformalizowanych sche-
matów analitycznych, wypracowanych w poznańskim środowisku archeolo-
gicznym dla opisu źródeł z neolitu oraz wczesnej epoki brązu na terenie Niżu 
polski (Kośko 1979, s. 41-52; Czerniak 1980, s. 49-51; Kośko 1981, s. 22-
42; Czebreszuk 1996, s. 10-43; Makarowicz 1998, s. 45-92; Józwiak 2003, 
s. 97-104, 132-134, 142-144). Morfologię scharakteryzowano za pomocą 
założeń systematyki A. Kośko (Kośko 1979, s. 41-50) z uwzględnieniem 
modyfikacji J. Czebreszuka (Czebreszuk 1996, s. 29-32). Opis krawędzi 
oparto na propozycji A. Kośko (Kośko 1979, s. 32n) oraz J. Czebreszuka 
(Czebreszuk 1996, s. 34). Dla charakterystyki den i uch przyjęto schemat 
opracowany przez J. Czebreszuka dla materiałów „wczesnobrązowych” (Cze-
breszuk 1996, s. 38-40). Technologię opisano używając schematu analitycz-
nego J. Czebreszuka opracowanego dla materiałów z INB, z uwzględnieniem 
późniejszych uzupełnień p. Makarowicza i B. Józwiaka (Czebreszuk 1996, 
s. 12-29; Makarowicz 1998, s. 78-87; Józwiak 2003, s. 97-104). 

1. materiały ceramiczne kultury pucHarów leJkowatycH 

 prezentowany materiał zabytkowy KpL reprezentuje najstarszą fazę 
osadnictwa na stanowisku w Warszawie – Białołęce. Składa się nań zbiór 
kilkunastu fragmentów naczyń glinianych oraz nieliczny zbór zabytków krze-
miennych1. Większość z nich znaleziona została luźno w warstwie humusu 
oraz zalegającego pod nim podglebia, jedynie niewielka ich część pochodzi 
z warstw zasypiskowych obiektów KŁ oraz Kp. Tylko jeden obiekt, ozna-
czony numerem D322 (Ryc. 4), określić należy jako „pucharowy”. Była to 
niewielka, owalna jama o nieregularnym, nieckowatym wypełnisku, na które 
składała się warstwa intensywnie brunatnej próchnicy z niewielką domieszką 
jasnożółtego piasku. Jama ta zlokalizowana została w północno-zachodniej 
części stanowiska, w obrębie ara D23 i stanowiła pozostałości po bliżej 
nieokreślonym obiekcie gospodarczym bądź śmietniskowym. 
 prezentowany materiał ceramiczny KpL składa się z 71 frag-
mentów naczyń, przeważnie silnie rozdrobnionych i słabo zachowanych. 
Koncentrowały się one w centralnej i północnej części stanowiska. ze względu 

1 zbiór zabytków krzemiennych, pozyskany w trakcie badań na stan. 37 w Warszawie – Białołęce, 
zaprezentowany został w artykule: K. Januszek. Materiały krzemienne z wielokulturowego stanowiska 
w Warszawie-Białołęce przy ul. Zdziarskiej (w tym tomie). 

K Januszek.indd   148 2011-12-10   16:48:02



Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowiska nr 37 w Warszawie... 149

na stan zachowania jedynie w dwóch przypadkach możliwa była pełna rekon-
strukcja form naczyń (Ryc. 5). Fragmenty dwóch szerokootworowych pu-
charów lejkowatych tworzyły niewielkie skupisko, zalegające w dolnej części 
podglebia, na styku z piaszczystym calcem (Ryc. 4). Brak jednoznacznego 
kontekstu omawianych naczyń w postaci resztek jamy sugerować może, iż 
znajdowały się one na złożu wtórnym. prawie całkowite zniszczenie najstar-
szych śladów osadniczych z okresu neolitu nastąpić mogło już we wczesnej 
epoce żelaza, w trakcie pobytu na tym terenie ludności KŁ i Kp, bądź też 
w trakcie późniejszej ingerencji, związanej z prowadzonymi tu działaniami 
w okresie II wojny światowej (materiały KpL wystąpiły w partii stanowiska, 
która została w znacznym stopniu zniszczona przez ciągnące się tu okopy 
wojenne). 
 pod względem technologicznym prezentowany materiał ceramiczny 
KpL jest dość jednolity. Naczynia wykonane były z gliny schudzonej drobną 
domieszką tłucznia ceramicznego, o powierzchniach gładkich i równych, 
w dotyku mączystych oraz ciemnoszarych bądź czarnych przełomach. Je-
dynie w kilku przypadkach zastosowaną domieszkę określić należy jako 
grubą. Dwa fragmenty posiadały na powierzchni wewnętrznej delikatne ślady 
przecierania. Wspomniane wyżej prawie w całości zachowane puchary lejko-
wate wykonane zostały z gliny posiadającej oprócz drobnej domieszki cerami-
cznej także niewielką ilość włóknistej domieszki roślinnej. W całym zbiorze 
dominuje ceramika grubościenna (grubość ścianek powyżej 9 mm) z nie-
wielkim udziałem ceramiki średniościennej (7-9 mm). zachowane wylewy 
reprezentują formy proste, posiadające obie ścianki uformowane równolegle 
do ich rdzenia oraz łukowatych zwieńczeniach (tak zwany typ 1e), czasami 
tylko nieznacznie pogrubionych (typ 10e), bądź ukośnie ściętych (typ 1b). 
Fragmentarycznie zachowane dna określić należy jako typ 1b. 
 Omawiane materiały ornamentowane są za pomocą ograniczonej puli 
zdobień. Składają się nań przede wszystkim rzędy odciskanych słupków oraz 
umieszczanych pod nimi zygzaków (Ryc. 5: 1, 6: 3-4), bądź stempli w kształcie 
półksiężyca umieszczanych tuż pod wylewem (Ryc. 6: 2). W trzech przypad-
kach są to zapewne dookolne odciski paznokciowe (zaszczypywania)(Ryc. 5: 
2, 6: 7-8). Tylko jeden fragment górnej części brzuśca zdobiony był liniami 
rytymi (Ryc. 6: 6). Na szczególną uwagę zasługuje jedyny w całości zacho-
wany puchar (Ryc. 5: 1), ornamentowany pod wylewem rzędem pionowych 
słupków, podkreślonych u dołu dookolnym odciskanym zygzakiem, w górnej 
części brzuśca zaś ukośnymi oraz pionowymi liniami rytymi, zakończonymi 
rzędem słupków. Tego typu elementy ornamentyki charakterystyczne są dla 
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materiałów KpL fazy wióreckiej. posiadają dość szerokie analogie na obszarze 
Mazowsza, np. Annopol, stan. 1 (Rybicka 2004, s. 59-60), Grzybów, stan. 43 
(Rybicka 2004, s. 72, 76), Białka, stan. 2 (Rybicka 2004, s. 85, 87) czy Klusek 
Biały, stan. 7 (Rybicka 2004, s. 103), jak również na terenie Kujaw, np. Opa-
towice 1 (Rybicka 1995, s. 186, 198), Radziejów Kujawski 4 (Rybicka 1995, 
s. 218). Niestety zbyt ograniczona baza źródłowa nie pozwala na bardziej 
precyzyjne datowanie tych materiałów. 

2. materiały ceramiczne kultury niemeńSkieJ (Horyzont linińSki 4)
 
 zabytki ceramiczne związane z omawianą kulturą reprezentowane są 
dość skromnie. Składa się nań zbiór 21 fragmentów, przeważnie silnie skoro-
dowanych i rozdrobnionych, stanowiących przede wszystkim ułamki niezdo-
bionych brzuśców bądź wylewów. Większość z nich wykonana została z gliny 
z domieszką różnobarwnego tłucznia kamiennego o średniej bądź grubej 
granulometrii (tzw. grupa technologiczna M, typ 35 i 36). Tylko w jednym 
przypadku domieszkę stanowił wyselekcjonowany tłuczeń drobnoziarnisty 
(grupa technologiczna K, typ 52). powierzchnie były silnie zniszczone, 
przeważnie z wystającymi na zewnątrz ziarnami tłucznia, przełomy o barwie 
szarej lub brązowej. pięć fragmentarycznie zachowanych wylewów (Ryc. 7) 
reprezentuje tak zwany typ e o ściankach prostych i łagodnym, półkolistym 
zwieńczeniu oraz typ k o zwieńczeniu ściętym prosto. ze względu na skromną 
bazę źródłową niewiele można powiedzieć o formach omawianych naczyń. 
Tylko jeden z zachowanych fragmentów (Ryc. 7: 1) posiada zdobienie w postaci 
dookolnych, zwielokrotnionych odcisków sznura, oddzielonego pionowymi 
odciskami prostokątnego stempla. Stanowi on również jedyną przesłankę do 
ogólnego datowania zbioru ceramiki KNi. Tego typu ornamentyka posiada 
szerokie analogie na obszarze Mazowsza i podlasia. Motyw pionowych odcis-
kanych słupków współwystępuje najczęściej z poziomymi liniami rytymi, np. 
Stanisławów (Kempisty 1972, Tabl. VIII: 2), ślubów (materiały częściowo 
niepublikowane, zbiory pMA2), ząbki (Kempisty 1972, Tabl. XXXI: 3), 
zielonka (Kempisty 1972, Tabl. XXXII: 17), Grzegorzewo, stan. 1 (materiały 
częściowo niepublikowane, zbiory pMA), bądź też ściegami bruzdowymi, 
np. Goniądz (materiały częściowo niepublikowane, zbiory pMA) oraz pau-
linka czy Osjaków, stan. 3 (Józwiak 2003, Tabl. 147). Ornament odciskanych 
słupków oraz dookolnych odcisków sznura spotykany jest nieco rzadziej, nie-
mniej posiada analogie zarówno w materiałach KNi z obszarów Mazowsza 
2 Dzięki uprzejmości państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
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i podlasia, np. stanowiska w Słopskiej Wólce, śniadkowie Górnym, stan. III, 
Woli Murowanej, Wólki Mlądzkiej czy Tłuszczu–Kozłach (Kempisty 1972, 
Tabl. XXXI: 16), a także obszarów zachodniej polski, np. Korzecznik 6/7 
(Józwiak 2003, Tabl. 112, 115, 116). Tego typu materiały łączone są z późnymi 
fazami rozwojowymi KNi, czyli tzw. horyzontem linińskim 4, datowanym na 
około 2200/2150 BC–1900/1800 BC (Józwiak 2003). 

3 .materiały ceramiczne Horyzontu trzcinieckieGo 

 Osadnictwo związane z omawianą jednostką taksonomiczną repre-
zentowane jest przez bardzo skromny zbiór ceramiki, na który składają się 
cztery fragmentarycznie zachowane wylewy, jeden ornamentowany ułamek 
brzuśca oraz jedno w całości zachowane naczynie esowatoprofilowe (Ryc. 
9: 6). Spośród wszystkich obiektów, odkrytych na stanowisku w Warszawie–
Białołęce, tylko jeden określić można jako pochodzący z okresu pobytu na 
tym terenie ludności „trzcinieckiej”. Jest to niewielkich rozmiarów jama, 
oznaczona numerem D498, o charakterze gospodarczym lub śmietniskowym 
(Ryc. 8). posiadała ona płytkie, jednowarstwowe wypełnisko, na które 
składała się warstwa jasnoszarej, silnie zbielicowanej próchnicy z niewielką 
domieszką jasnożółtego piasku. z obiektu pozyskano 14 fragmentów cera-
miki, stanowiącej pozostałość po zdobionym garnku, prawdopodobnie eso-
watoprofilowym (Ryc. 9: 1). pozostałe fragmenty ceramiki HT znalezione 
zostały w warstwie humusu i podglebia. 
 pod względem technologicznym omawiana ceramika reprezentuje 
dwa odmienne typy. pierwszy z nich, określony jako grupa technologicz-
na G (typ 12), dotyczy fragmentów wykonanych z gliny z niewielką ilością 
różnobarwnego tłucznia kamiennego o grubej lub średniej granulometrii, 
warstwowanych przełomach oraz gładkich i równych powierzchniach. Dru-
gi, określony jako grupa technologiczna K (typ 52), to ceramika wykonana 
z gliny z domieszką drobnego tłucznia kamiennego, o powierzchniach 
gładkich i równych oraz warstwowanych przełomach. Wylewy ukształtowane 
zostały w sposób typowy dla naczyń tej kultury. Są one silnie wychylone do 
zewnątrz oraz pogrubione, zwieńczenia zaś ścięte (typ k) lub też zaokrąglone 
(typ e). Naczynia ornamentowane były głównie za pomocą dookolnych linii 
rytych, umieszczanych na brzuścu (Ryc. 9: 5) bądź pod wylewem (Ryc. 9: 1, 
6). W przypadku jednego z nich w górnej części brzuśca umieszczono do-
datkowo pionowe, prostokątne odciski stempla (Ryc. 9: 1). W całości zacho-
wany garnek (Ryc. 9: 6) posiada także zdobienie w postaci listwy plastycznej, 
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umieszczonej w miejscu przejścia szyi w brzusiec oraz dookolne faliste linie 
ryte tuż pod listwą. Na podstawie tak skromnej i ograniczonej bazy źródłowej 
nie możliwe jest dokonanie szerszych obserwacji. Omówione powyżej frag-
menty naczyń bez wątpienia wiązać należy z HT, a konkretnie z epizodyczną 
zapewne penetracją tego terenu przez ludność mazowiecko-podlaskiej grupy 
tej kultury. Technologia przygotowania masy ceramicznej typowa jest dla fazy 
klasycznej omawianej kultury, podobnie jak ukształtowanie krawędzi (Taras 
1998, s. 75, 84). Tego typu naczynia oraz ich ornamentyka posiadają szerokie 
analogie na całym terytorium występowania HT. poziome listwy plastyczne 
oraz dookolne linie ryte występują niemalże we wszystkich fazach HT, od 
HT1 przez HT2 aż po HT3 oraz HT1/3 (Makarowicz 2010, s. 20-23). Wydaje 
się jednak, iż prezentowany tu zespół powinien być datowany na fazę klasyczną 
(HT2) (Makarowicz 2010, Ryc. 1.2), na co wskazywałaby obecność falistych 
linii rytych, charakterystycznych dla materiałów trzcinieckich z Mazowsza 
oraz Wyżyny Lubelskiej (Taras 1995, s. 65, Makarowicz 2010, s. 22). powyższe 
datowanie omawianych materiałów znalazłoby odzwierciedlenie w zastoso-
wanych recepturach technologicznych. W fazie klasycznej dominują receptury 
technologiczne, związane z cyklem IIa oraz IIb (Makarowicz 1998, s. 104). 
zbliżone naczynia z podobną ornamentyką wystąpiły na takich stanowiskach, 
jak Stanisławów oraz Mińsk Mazowiecki (Taras 1995, s. 66, Tabl. XII), Łąki 
Radzymińskie, stan. 7 (Taras 1995, Tabl. IV), Marki (Taras 1995, Tabl. V), 
Rybiny 17 (Makarowicz 1998, Tabl. 39), Sarnowo 2 (Makarowicz 1998, Tabl. 
57, 58) bądź też pietrzyków, stan. d oraz Borowo, stan. 12 (Makarowicz 1998, 
Tabl. 66, 71). Materiały związane z HT2 datowane są na okres od 1850 do 
1650/1600 BC (Makarowicz 1998, s. 105). 
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NeOLITHIC AND eARLy BRONze AGe MATeRIALS 
FROM SITe 37 IN WARSAW–BIAŁOŁĘKA, 

zDzIARSKA STReeT 

Key words: Warsaw–Białołęka, zdziarska Street, Funnel Beaker Culture, Neman
       Culture, Linin horizon 4, Trzciniec horizon. 

Summary 
 Rescue archaeological survey at site 37 in Warsaw-Białołęka was car-
ried out in 2008, commissioned by Institute of  Archaeology, University of  
Warsaw. The examined area covered 9500 m² and yielded 616 fixed struc-
tures, more than ten thousand fragments of  pottery, a large number of  stone 
and flint artefacts, a few metal artefacts and a large number of  animal bone 
remains. The seven identified settlement phases were associated with the 
Funnel Beaker Culture, the Neman Culture, the Trzciniec Horizon/Trzciniec 
Culture, the Lusatian Culture, the pomeranian Culture, the przeworsk Cul-
ture and settlement of  early Slavic people. Several pottery artefacts from the 
Funnel Beaker Culture should be associated with its Wiórek phase, some 
other with late phases of  the Neman Culture development (so-called Linin 
Horizon 4) and with classical phase of  the Trzciniec Culture (TH2). 
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 Ryc. 1. Warszawa–Białołęka, ul. zdziarska, stan. 37. plan lokalizacyjny stanowiska. 
(rys. S. Domaradzka). 

illust. 1. Warszawa–Białołęka, Zdziarska Street, site 37. Location of  the site. 
(author: S. domaradzka). 
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Ryc. 2. plan sytuacyjny stanowiska z zaznaczonym obszarem badań. 
Legenda: a – obszar badań archeologicznych w 2008 roku, b – obszar przezna-

czony do dalszych badań, c – zasięg stanowiska z badań powierzchniowych 
w 1966 roku (rys. S. Domaradzka).

illust. 2. Site plan with marked areas of  research. 
List of  items: a – area excavated in 2008, b –area assigned for further research, c –range 

of  the site of  archaeological field survey in 1966 (author: S. domaradzka). 
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Ryc. 3. plan zbiorczy obiektów. 
Legenda: a – kultura pucharów lejkowatych, b – horyzont trzciniecki, c – kul-

tura łużycka, d – kultura grobów kloszowych/pomorska, e – kultura przeworska, 
f  – wczesne średniowiecze, g – wkopy nowożytne, h – obiekty o nieustalonej 

przynależności kulturowej (Rys. S. Domaradzka). 

illust. 3. Overall plan of  objects. 
List of  items: a – Funnel Beaker Culture, b – Trzciniec Horizon, c – Lusatian Culture, 

d – Cloche Grave Culture/Pomeranian Culture, e – Przeworsk Culture, f  – Early Middle 
Ages, g – modern cavities, h – objects of  unidentified cultural origin (author: S. domaradzka). 
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Ryc. 4. Kultura pucharów lejkowatych. plan i przekrój obiektu D322 
oraz skupisko ceramiki w obrębie ara D23. 

Legenda: a – warstwa intensywnie brunatnej próchnicy z domieszką piasku, 
b – piasek (calec) (Rys. S. Domaradzka).

illust. 4. Funnel Beaker Culture. Plan and cross-section of  structure d322 
and pottery cluster in are d23. 

List of  features: a – layer of  dark brown humus with some sand, 
b – sand (non-context layer) (author: S. domaradzka). 
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Ryc. 5. Ceramika kultury pucharów lejkowatych. Naczynia ze skupiska ceramiki 
w obrębie ara D23 (rys. D. Manasterski, S. Domaradzka). 

illust. 5. Funnel Beaker Culture pottery. Vessels from pottery cluster in are d23 
(authors: d. Manasterski, S. domaradzka).
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Ryc. 6. Ceramika kultury pucharów lejkowatych: 1 – wypełnisko obiektu D322, 
2-13 – warstwa stanowiska (rys. S. Domaradzka). 

illustr. 6. Funnel Beaker Culture pottery: 1 – fill of  the structure d322, 2-13 – site layer 
(author: S. domaradzka). 
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Ryc. 7. Ceramika kultury niemeńskiej (horyzont liniński 4). Warstwa stanowiska 
(rys. S. Domaradzka). 

illust. 7. Neman Culture pottery (Linin horizon 4). Site layer 
(author: S. domaradzka). 
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Ryc. 8. Horyzont trzcieniecki. plan i przekrój obiektu D489. 
Legenda: a – jasnoszara, silnie zbielicowana próchnica z domieszką piasku, 

b – piasek (calec) (rys. S. Domaradzka). 

illust. 8. Trzciniec horizon. Plan and cross-section of  structure d489. 
List of  features: a – pale-grey podzolized humus with some sand, b – sand (non-context layer) 

(author: S. domaradzka). 
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Ryc. 9. Ceramika horyzontu trzcinieckiego: 1 – wypełnisko obiektu nr D489, 
2-6 – warstwa stanowiska (rys. S. Domaradzka). 

illust. 9. Trzciniec horizon pottery: 1 –fill of  structure nr d489, 2-6 – site layer 
(author: S. domaradzka). 
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katarzyna JanuSzek 

MATeRIAŁy KRzeMIeNNe z WIeLOKULTUROWeGO 
STANOWISKA W WARSzAWIe-BIAŁOŁĘCe pRzy 

UL. zDzIARSKIeJ 

Słowa kluczowe: Warszawa, ul. zdziarska, materiały krzemienne, neolit, krzemie-
    niarstwo schyłkowe, epoka brązu. 

wStęp 

 W trakcie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 
37 przy ul. zdziarskiej w Warszawie, prowadzonych w 2008 roku przez dr 
Adama. Walusia z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pozys-
kano 72 przedmioty krzemienne. znajdowały się one głównie w najwyżej 
położonej części wielokulturowego stanowiska, rozrzucone na obszarze 26 
arów (Ryc. 1). Wspomniany teren charakteryzował się dużym zagęszczeniem 
jam łączonych z kulturą łużycką (KŁ), przeworską (Kp) i osadnictwem 
ludności wczesnosłowiańskiej, a także zniszczeniami spowodowanymi przez 
okopy z II wojny światowej (Domaradzka, Waluś 2008). Oprócz wspom-
nianych obiektów i związanej z nimi ceramiki na stanowisku odkryto również 
1 jamę gospodarczą kultury pucharów lejkowatych (KpL), a także pucha-
ry tej kultury z fazy wióreckiej, znalezione na złożu wtórnym oraz 1 jamę 
gospodarczo-magazynową kultury trzcinieckiej (KT). poza tym z warstwy 
podglebia pozyskano ceramikę kultury niemeńskiej i KT . Artefakty krze-
mienne nie tworzyły skupisk. W większości znajdowały się w warstwie kul-
turowej (podglebie), a tylko nieliczne w stropowych partiach i wypełniskach 
obiektów KŁ i Kp (Tab. 1). 
 ze względu na redepozycję wielu źródeł ruchomych spowodowaną 
zarówno działalnością osadniczą wymienionych jednostek kulturowych, 
jak i zniszczeniami stanowiska przez działania wojenne, całość materiałów 
krzemiennych należy traktować jako potencjalną mieszaninę zabytków 
różnoczasowych. 
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Tab. 1. Lokalizacja przedmiotów krzemiennych na obszarze stanowiska. 

Lokalizacja
Kategorie wytworów

Ar Obiekt Poziom 
A94 A37(KŁ) strop wiórowiec

A 95

podglebie łuszczeń 
A47 wypełnisko odłupek

A51(KŁ) 0-10 cm łuszczka
A55(KŁ) 0-10 cm łuszczka
A91(KŁ) spąg łuszczka

A98 A15 (KŁ) strop łuszczka
D3/D4 D130 (KŁ) 10-20 cm okruch przemysłowy

D4

D130 (KŁ) wypełnisko fragment wióra
D131(Kp) strop łuszczka, okruch przemysłowy
D132(KŁ) 20-30 cm wiór łuskany

podglebie wkładka, 2 łuszczki, okruch 
przemysłowy

D5 podglebie 2 odłupki, odnawiak
D6 podglebie łuszczeń , łuszczka
D8 D52 (KŁ) 0-10 cm łuszczka

D13 podglebie
fragment wióra, świeżak, odnawiak, 

wkładka, łuszczeń, 5 łuszczek,  
4 okruchy przemysłowe

D16 podglebie odłupek, fragment wióra, frag. wierzch-
nika, półtylczak, okruch przemysłowy

D17 D205 (Kp) 0-10 cm rdzeń odłupkowy
D18 podglebie odłupek, łuszczka
D19 podglebie podtępiec, łuszczka
D20 podglebie odłupek z ostrza siekiery

D24
D330 (KŁ) strop rylec

podglebie fragment rdzenia odłupkowego, łuszczka

D25
D343(Kp) wypełnisko łuszczka  retuszowana 
D351(KŁ) strop wiór, łuszczeń, łuszczka

E21 e5(KŁ) wypełnisko zatępiec

D34 humus/
podglebie wiór
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D36 podglebie rdzeń wiórowy, wkładka,  łuszczeń, 
łuszczka

D55 podglebie łuszczka
D58 podglebie 2 łuszcznie 
D59 podglebie zatępiec 
e31 podglebie łuszczka
e51 podglebie łuszczeń 
e61 podglebie odnawiak

D75 podglebie 2 odłupki, wiór i fragment wióra, okruch 
przemysłowy

1. materiały krzemienne 

 zbiór materiałów krzemiennych pomimo niewielkiej liczebności, 
charakteryzuje się zróżnicowaniem technologicznym i surowcowym (Tab. 2). 
znajdują się w nim okazy, wśród których dominują te, wykonane z wielu od-
mian krzemieni narzutowych, odpowiadających grupom I–III, wyróżnionym 
przez p. Dmochowskiego (2006, s. 219n). Mniejsza część wytworów pochodzi 
z surowców importowanych (czekoladowego, świeciechowskiego i pasias-
tego) oraz nieokreślonych z powodu przepalenia. 

Tab. 2. Struktura technologiczno-surowcowa materiałów krzemiennych. 

Kategorie 
wytworów

Surowiec krzemienny N

narzutowy czekoladowy świeciechowski pasiasty nie 
określony

Rdze-
nie

wiórowe 1 1
odłupkowe 1 1 2

Odłupki 5 1 2 8
Wióry/ fragmenty 

wiórów 4 1 1 1 7

Formy 
techni-
czne

zatępce/
podtępce 3 3

odnawiaki 2 1 3
świeżaki 1 1

wierzchniki 1 1
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Narzędzia

rylce 1 1
półtylczaki 1 1
wiórowce 1 1

wkładki do 
narzędzi o 
złożonym 

ostrzu

2 1 3

wióry 
łuskane 1 1

łuszczki 
retuszow-

ane
1 1

Łuszcznie 5 1 1 1 8
Łuszczki 16 1 1 3 21

Okruchy przemysłowe 7 2 9
Razem: 50 6 5 2 9 72

Rdzenie 
 Wyróżniono łącznie trzy egzemplarze, w tym jeden rdzeń wiórowy 
oraz dwa odłupkowe. Okaz wiórowy to forma szczątkowa o zmienionej orie-
ntacji z piętami jednonegatywowymi i ostrym kątem rdzeniowania (Tabl. I: 
1) Jego wymiary wynoszą 1,4 x 1,5 x 2 cm. Wśród rdzeni odłupkowych znaj-
duje się egzemplarz zaczątkowy o ostrym kącie rdzeniowania z piętą wybraną 
na negatywie po odprysku mrozowym i odłupnią na wąskim boku okrucha 
(wymiary: 1,9 x 1,4 x 1,2 cm). Kolejny to zniszczona wskutek przepalenia, 
fragmentarycznie zachowana, bryłowata forma odłupkowa o zmienionej 
orientacji. Nie przepalone okazy wyróżnionych rdzeni zostały wykonane 
z surowca narzutowego grupy I. 

Odłupki
 zbiór obejmuje osiem odłupków o zróżnicowanej wielkości, w którym 
dominują formy uzyskane techniką uderzenia bezpośredniego twardym 
tłukiem. Ich piętki są płaskie, szerokie, a sęczek duży, często ze skazą. Kąt 
między piętką a sęczkiem jest prosty, a u części okazów rozwarty. egzemplarze 
te pochodzą z krzemieni narzutowych grup I i II oraz z surowca czekola-
dowego i świeciechowskiego. Wśród odłupków z tej ostatniej odmiany krze-
mienia znajduje się forma odbita od krawędzi ostrza siekiery czworościennej 
(Tabl. I: 2). Większość opisywanych okazów ma negatywy jednokierunkowe, 
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a pojedyncze egzemplarze charakteryzują negatywy prostopadłe i przeciw-
stawne. Wymiary odłupków odbitych przy użyciu twardego tłuka wynoszą 
1,4-2,6 x 1,8-3 x 0,3-0,8 cm. Jedyny okaz korowy z krzemienia narzutowego, 
otrzymany przy użyciu pośrednika ma wymiary 2,8 x 1,5 x 0,9 cm. 

Wióry/fragmenty wiórów 
 Uzyskano 7 egzemplarzy, z których tylko jeden zachowany jest 
w całości. Jest to forma częściowo korowa z negatywem jednokierunkowym 
oraz z owalną, jednonegatywową piętką i delikatnym sęczkiem. Kąt między 
piętką a sęczkiem jest prosty. W rzucie bocznym wiór ten jest podgięty 
w części środkowej. Jego wymiary wynoszą: 2,4 x 1,1 x 0,2 cm, przy czym 
maksymalna szerokość znajduje się w partii wierzchołkowej. pozostałe formy 
to fragmenty proksymalne oraz okazy z odłamaną podstawą i wierzchołkiem. 
Wśród tych pierwszych znajdują się egzemplarze z owalną, jednonegatywową 
piętką i delikatnym sęczkiem, uzyskane z krzemienia narzutowego grupy I 
i z surowca czekoladowego. Kąt między piętką a sęczkiem jest prosty. zacho-
wane wymiary przysęczkowych części wiórów wynoszą: 1,1-3,2 x 1-2,1 x 0,2-
0,5 cm. Dwa okazy bez podstawy i wierzchołka mają negatywy jednokierun-
kowe, równoległe krawędzie i granie, a w rzucie bocznym są proste. zostały 
uzyskane z krzemienia narzutowego grupy I i z surowca świeciechowskiego. 
Ich wymiary wynoszą: 4,7 x 1 x 0,3 cm i 3,6 x 1,1 x 0,5 cm. 

Formy techniczne 
 Wyróżniono osiem form technicznych, w tym dwa zatępce, jeden 
podtępiec, dwa odnawiaki i pojedyncze okazy świeżaka i wierzchnika. Wśród 
zatępców jeden jest naturalny z odłamaną podstawą, a kolejny, jednostronny 
ma szeroką piętkę ustawioną w stosunku do sęczka pod kątem prostym. Oba 
okazy uzyskano z krzemienia narzutowego grupy I i III. Ich wymiary wynoszą 
3,5 x 1,6 x 0,5 cm i 3,6 x 1,7 x 0,7 cm. Wiórowy podtępiec o krawędziowej 
piętce i podgiętym wierzchołku uzyskano z surowca narzutowego grupy 
III. Jego wymiary wynoszą 4,3 x 1,7 x 0,6 cm. z kolei dwa odnawiaki otrzy-
mano z krzemienia narzutowego grupy I i z surowca czekoladowego. pier-
wszy znosi naturalną piętę rdzenia wiórowo-odłupkowego, a kolejny piętę 
jednonegatywową podobnego rdzenia. Natomiast wyróżniony świeżak jest 
formą odboczą z krzemienia narzutowego grupy I. Ostatni z wydzielo-
nych okazów to fragment wierzchnika otrzymanego z rdzenia wiórowo-
odłupkowego (surowiec narzutowy grupy II). 
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Narzędzia 
 zestaw narzędzi obejmuje osiem form, które zaliczono do sześciu 
typów (por. Tab. 2). 

Rylce 
Wyróżniony został tylko jeden egzemplarz wiórowego rylca węgłowego (Tabl. 
I: 3) z krzemienia czekoladowego. 

Półtylczaki 
 Do tego typu został zaliczony wiórowy półtylczak z obustronnym 
łuskaniem części jednej krawędzi bocznej (Tabl. I: 4), otrzymany z krzemienia 
narzutowego grupy II. 

Wiórowce
 Wydzielony został jeden okaz z uszkodzonym wierzchołkiem (Tabl. 
I: 5) z krzemienia świeciechowskiego. Formalnie jest to parawiór, uzyskany 
techniką uderzenia bezpośredniego twardym tłukiem, z przykrawędnym, 
płaskim retuszem zaostrzającym oba boki. 

Wkładki do narzędzi o złożonej konstrukcji ostrza 
 Do tej kategorii zostały włączone trzy wyroby o zróżnicowanej mor-
fologii. Ich cechą charakterystyczną jest jedna ostra krawędź pracująca (na-
turalnie ostra bądź zaostrzona retuszem) oraz stromy tylec (naturalny bądź 
zatępiony przez stromy retusz czy intencjonalne złamanie). Wyróżnione 
zostały: 
- wkładka z tylcem uzyskanym przez odłamanie krawędzi bocznej półsurowca 
i zaostrzoną drobnym retuszem częścią pracującą (Tabl. II: 1), wykonana 
z krzemienia narzutowego grupy I, 
- wkładka z tylcem retuszowanym stromo i krawędzią roboczą ukształtowaną 
retuszem zębatym (Tabl. II: 2). Jest to forma przepalona, zachowana frag-
mentarycznie z wyświeceniem użytkowym, 
- wkładka z naturalnym tylcem i wyłuskaniami na ostrej krawędzi pracującej 
(Tabl. II: 3), wykonana z krzemienia narzutowego grupy II. 

Wióry łuskane
 Wydzielono jeden wiór z piętką punktową i regularnym łuskaniem 
jednej krawędzi bocznej na stronę spodnią (Tabl. II: 4), uzyskany z krzemie-
nia narzutowego grupy I. 
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łuszczki retuszowane 
 zaliczono tu jeden okaz łuszczki częściowo korowej z krzemienia cze-
koladowego z obustronnym retuszem zaostrzającym jedną krawędź boczną 
(Tabl. II: 5). Jest to forma nożowata. 

łuszcznie 
 zbiór obejmuje osiem egzemplarzy, wśród których wydzielonych 
zostało:
- pięć łuszczni płaskich, dwubiegunowych (Tabl. II: 6, 7, 8), uzyskanych 
z krzemieni narzutowych grupy I i II, 
- jeden łuszczeń klinowaty, jednobiegunowy (Tabl. II: 9) z krzemienia czeko-
ladowego, 
- jeden łuszczeń płasko-wypukły o wymiarach 2,3 x 0,8 x 1,1 cm z surowca 
nieokreślonego z powodu przepalenia, 
- jeden łuszczeń z odłupka uzyskanego ze szlifowanej siekiery z krzemienia 
pasiastego (Tabl. II: 10). 

łuszczki 
 Do tej kategorii zaliczono 21 okazów, z których większość pochodzi 
z krzemienia narzutowego grupy I i III, a pojedyncze formy otrzymano 
z surowca świeciechowskiego i pasiastego. Kilka łuszczek jest przepalonych. 
Wszystkie okazy mają różną wielkość. Niemal połowa z nich ma wymiary 1,1-
2,3 x 0,8-1,9 x 0,2-0,3 cm, a rozmiary pozostałych grupują się w przedziałach 
2,2-2,9 x 1,2-2,6 x 0,4-0,6 cm i 3,4-3,6 x 2,2-3,3 x 0,4-0,6 cm. Największa 
łuszczka uzyskana z krzemienia pasiastego ma wymiary 5,5 x 3,4 x 1,1 cm. 

Okruchy przemysłowe 
 zbiór tworzy dziewięć odpadów, które zwykle stanowią integralną 
część materiałów krzemiennych. zaliczone tu okazy z krzemieni narzuto-
wych grupy I i II są drobnymi formami powstałymi podczas procesu rdze-
niowania. 

2. analiza cHronoloGiczna i takSonomiczna inwentarza krzemienneGo 

 poważnym ograniczeniem uniemożliwiającym jednoznaczne przy-
dzielenie poszczególnych elementów analizowanego zbioru do konkretnych 
jednostek podziału chronologiczno-kulturowego, jest jego przemieszanie 
w wyniku czynników podepozycyjnych. Utrudnienie to dotyczy przede 
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wszystkim wytworów nie posiadających cech dystynktywnych dla posz-
czególnych jednostek taksonomicznych. Takie przedmioty przeważają jednak 
w analizowanym inwentarzu. Ogólnie więc można stwierdzić, że w inwentarzu 
obecne są relikty neolityczne i nawiązujące do wyrobów z epoki brązu. Do 
tych pierwszych należy zaliczyć odłupki od szlifowanych siekier z krzemienia 
świeciechowskiego (Tabl. I: 2) i pasiastego (przekształcony na łuszczeń – Tabl. 
II: 10) oraz ewentualnie wiórowiec (Tabl. I: 5). Mimo braku dostatecznych infor-
macji o morfologii siekier, z których pochodzą wymienione odłupki, przedmio-
ty te z dużym prawdopodobieństwem można łączyć z KpL. za taką atrybucją 
przemawia fakt odkrycia pucharów tej kultury, charakterystycznych dla fazy 
wióreckiej. Surowiec świeciechowski w formie siekier i wiórowców generalnie 
znany jest z inwentarzy grupy wschodniej w fazie wióreckiej. Jego występowanie 
na obszarze Warszawy można wiązać z zasięgiem II kręgu dystrybucji w KpL, 
z którym łączone jest także luźne znalezisko siekiery czworościennej z War-
szawy-Czerniakowa (Balcer 1975, s. 327, Ryc. 56). Co więcej, narzędzia z krze-
mienia świeciechowskiego rozprowadzane były łącznie z siekierami z krzemie-
nia pasiastego (Balcer 1983, s. 179, 180). z kolei do epoki brązu można odnieść 
narzędzia ukształtowane z niestandardowego półsurowca, w tym wkładki do 
narzędzi składankowych (Tabl. II: 1-3), półtylczak (Tabl. I: 4), wiór łuskany 
(Tabl. II: 4), łuszczkę retuszowaną (Tabl. II: 5) oraz pozostałości produkcyjne 
w formie rdzeni i odłupków odbitych twardym tłukiem. Wymienione przed-
mioty znajdują analogie w inwentarzach schyłkowych (por. Budziszewski 1998, 
Ryc. 7, 9, 12; Libera 2005, Tab.1; 2006, Tab. 1) i mogą być wiązane zarów-
no z osadnictwem trzcinieckim, jak i łużyckim. za taką afiliacją przemawia 
również ceramika i obiekty tych kultur, zarejestrowane na stanowisku. Osobną 
kwestią jest przyporządkowanie łuszczni do określonej jednostki. Oprócz KpL 
należą one do standardu krzemieniarstwa trzcinieckiego i łużyckiego (por. 
Makarowicz 2010, s. 180n; Waluś, Manasterski 1999, s. 209n, Libera 2005, 
s. 126n, Kozłowski, Sachse-Kozłowska 1997, s. 325n). podobnie, do kanonu 
wytwórczości narzędziowej KT i KŁ należy reutylizacja wyrobów starszych kul-
tur z surowców egzotycznych. Jednym z efektów takich działań jest łuszczeń 
z krzemienia pasiastego (Tabl. II: 10), wykonany z odłupka odbitego z siekiery 
KpL. pozostałe, mało diagnostyczne elementy inwentarza, tj. rylec czy kilka 
fragmentów różnych wiórów, można uznać za elementy starsze, pochodzące 
spoza stanowiska i będące efektem zbieractwa w celu wtórnego wykorzystania. 
Taki sposób zaopatrzenia społeczności KT i KŁ w „lokalne” surowce jest już 
od dawna sygnalizowany w literaturze (por. Budziszewski 1998, s. 326, Libera 
2005, s. 146). 
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3. wnioSki 

 Materiały krzemienne ze stanowiska 37 w Warszawie-Białołęce 
potwierdzają zróżnicowanie kulturowe i chronologiczne stanowiska, lecz 
w nieco innym stopniu niż odkryte obiekty i ceramika. Mimo niewielkiej 
liczebności opisanego inwentarza, która jest wypadkową wielu czynników, 
w tym metod eksploracji, należy stwierdzić, że zawiera on relikty związane 
z KpL. Mogą one poświadczać zarówno pewien epizod osadniczy, jak 
też istnienie na stanowisku grobu tej kultury. Resztę elementów zbioru, 
związaną głównie z krzemieniarstwem schyłkowym, trudno jednoznacznie 
zaklasyfikować do KT czy KŁ. Interpretacji nie ułatwia również większa 
obfitość pozostałości osadnictwa KŁ. Jedną z przyczyn jest kontynua-
cja w coraz to młodszych okresach i kulturach wypracowanych wcześniej 
metod produkcji półsurowca i narzędzi. Stwierdzenie to dotyczy zarówno 
materiałów uzyskanych techniką łuszczniową, powszechną od neolitu, jak 
i narzędzi z niestandardowego półsurowca (głównie wkładek), których 
produkcja sięga początków transformacji iwieńsko-trzcinieckiej (Makarowicz 
1998, s. 246n). Dlatego też należy zgodzić się z opinią S.K. Kozłowskiego 
i e. Sachse-Kozłowskiej, że przemysły krzemienne naszego kraju tworzą 
wyraźny ciąg rozwojowy, który wydaje się sugerować istnienie ciągłości kul-
turowej między wczesnobrązowymi kulturami postsznurowymi a trzciniecką, 
i dalej między trzciniecką a „łużycką”, a po niej w kierunku zjawisk okresu 
późnolateńskiego (Kozłowski, Sachse-Kozłowska 1997, s. 334). 
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FLINT MATeRIAL FROM A MULTI-CULTURAL SITe 
IN WARSAW – BIAŁOŁĘKA, zDzIARSKA STReeT 

Key words: Warsaw, zdziarska Street, flint material, Neolithic, late stages of  flint
       manufacture, Bronze Age. 

Summary

 A multi-cultural site 37 in Warsaw – Białołęka yielded 72 flint ob-
jects. They were discovered during rescue archaeological survey carried out 
in 2008 by A. Waluś, commissioned by Institute of  Archaeology, University 
of  Warsaw. The materials were scattered on an area of  26 ares and filled 
mainly the cultural layer. The assemblage was a mixed set of  artefacts of  
varied chronology, manufactured of  different raw materials and with the use 
of  different technologies. Only a few forms manufactured of  świeciechów 
flint and banded flint, including axe flakes, could be associated with the Fun-
nel Beaker Culture. The artefacts might confirm a settlement episode of  the 
group together with the pottery discovered, or imply a presence of  a grave 
associated with that culture. The other flint objects made of  erratic raw mate-
rial, including artefacts made by splintering technique and tools analogical to 
both Trzciniec Culture and Lusatian Culture, are difficult to attribute to any 
particular culture with certainty. On one hand, it is a consequence of  applica-
tion of  manufacturing standards in later periods and cultures. On the other 
hand, essential factors are the re-deposition of  many mobile objects caused 
by settlement activity of  multiple cultures and the destruction of  the site by 
trenches of  the Second World War. 
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Ryc. 1. Warszawa-Białołęka, stan. 37. 
Rozrzut zabytków krzemiennych i ich liczba w obrębie siatki arowej na zbadanej 

części stanowiska (na podstawie planu autorstwa S. Domaradzkiej). 

illust. 1. Warsaw-Białołęka, site 37. 
Placement of  flint artefacts and their number in the examined part of  the site 

(based on a plan by S. domaradzka). 

K Januszek.indd   176 2011-12-10   16:48:40



Materiały krzemienne z wielokulturowego stanowiska w  Warszawie... 177

Tabl. I. Warszawa-Białołęka, stan. 37. Wybór materiałów krzemiennych. 
1, 4 - krzemień narzutowy; 2, 5 – krzemień świeciechowski; 3 - krzemień czekoladowy. 

Fig. i. Warsaw-Białołęka, site 37. Selection of  flint material. 
1, 4 – erratic flint; 2, 5 – Świeciechów flint; 3 – chocolate flint. 
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Tabl. II. Warszawa-Białołęka, stan. 37. Wybór materiałów krzemiennych. 
1, 3, 4, 6-8 - krzemień narzutowy; 2 - krzemień nieokreślony; 5, 9 - krzemień 

czekoladowy; 10 – krzemień pasiasty. 

Fig. ii. Warsaw-Białołęka, site 37. Selection of  flint material. 
1, 3, 4, 6-8 – erratic flint; 2 - unidentified flint; 5, 9 – chocolate flint; 10 - banded flint. 
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