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Góry i Pogórze Kaczawskie ze względu na swoje położenie, a także ze względu 
na unikalne walory środowiskowe (występowanie jaskiń krasowych, występowanie 
wyraźnie zaakcentowanych w terenie powulkanicznych stożków oraz złóż cennych 
metali i surowców skalnych) od dawna wzbudzaly zainteresowanie archeologów róż
nych specjalności (np. Geschwendt 1936; Zotz 1939; Jockisch 1965, Bagniewski 1966; 
Kazimierczyk, Grodzicki 1976; Gedl 1986). Ważne miejsce w badaniach archeolo
gicznych na tym terenie, zajmują kwestie związane z problematyką osadnictwa w epo
ce kamienia. W ten wątek badań, już od kilkudziesięciu lat, wpisane są znaleziska 
z miejscowości Nowy Kościół, gm. Świerzawa w województwie jeleniogórskim. 

Pierwsze wzmianki o znaleziskach z epoki kamienia w Nowym Kościele wiążą 
się z odkryciem tzw. motyki krzyżowej (niem. Gerollhaue, Spitzhacke ), którą niektórzy 
autorzy wiążą z osadnictwem mezolitycznym (Rothert 1936, s. 80-81; Geschwendt 
1936, s. 75), a inni z osadnictwem eneolitycznym (von Richtchofen 1929, s. 36-37). 
We współczesnej literaturze niemieckiej znałeziska takie uznawane są za mezolityczne 
(np. Geupel1985, tabl. 103-104). Wobec braku większej serii zabytków tego rodzaju 
trudno jest w chwili obecnej rozstrzygać kwestię jego chronologii. W okresie mię
dzywojennym dokonano jeszcze dwóch przypadkowych odkryć związanych z epoką 
kamienia. Przed 1937 rokiem odkryto wiór krzemienny ("Feuersteinklinge"- A.B. 
1937, s. 60) oraz odłupki krzemienne ("Feuersteinabsplisse"- A.B. 1937, s. 165). 

W latach 1982-1984 realizowane byly na Pogórzu Kaczawskim badania w ramach 
AZP prowadzone przez M. Gedla. W ich wyniku odkryto w Nowym Kościele 6 nowych 
stanowisk. Powiązano je z osadnictwem neolitycznym, podobnie zresztąjak wszystkie 
64 odkryte w ramach tych badań punkty osadnicze z epoki kamienia (Gedl 1986, 
s. 109-110). Niestety zbiory byly niezwykle ubogie, składające się z l lub 2 mało 
charakterystycznych artefaktów krzemiennych. 

Od roku 1992 prowadzone są przez J. Bronowickiego szerzej zakrojone badania 
archeologiczne, zmierzające do monograficznego opracowania stosunków osadni
czych Gór i Pogórza Kaczawskiego w epoce kamienia. Częścią tych prac byly badania 
powierzchniowe w rejonie Nowego Kościoła. Zostaly one przeprowadzone przez 
autorów niniejszego opracowania przy współudziale mgr. A. Wiśniewskiego. 
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Odkryto 7 nieznanych wcześniej stanowisk archeologicznych (ryc. 1), z których 

2 odznaczają się nieco liczniejszymi, a przez to bardziej wymownymi, inwentarzami 

zabytkowymi. Stanowilikom nadano kolejne numery w granicach miejscowości Nowy 

Kościół oraz na obszarze AZP 80-17. 

l. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 32 (AZP 80-17/47) 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 500 m na SW od zabudowań dużego gospo

darstwa rolnego w przysiółku o nazwie Krzeń (Krzeniów). Położone jest na po

wierzchni niewielkiego, stromo nachylonego w kierunku wschodnim, cyplowatego 

wyniesienia przechodzącego w krawędź terasy nadzalewowej nieczynnego obecnie 

starorzecza rzeki Kaczawy. Wyniesienie pokrywają gleby wytworzone na podłożu 

gliniastych utworów pylastych (lessowatych), spod których miejscami odsłaniają się 

piaski i żwiry pochodzenia fluwialnego oraz silnie zwietrzałe piaskowce (tzw. czerwony 

spągowiec). Większość zabytków wystąpiła w skupieniu usytuowanym na niewielkim 

spłaszczeniu w centralnej części wyniesienia. 

Inwentarz: rdzenie- 19 okazów (ryc. 2: 1-10), w tym l fragment i 2 konkrecje ze 

śladami pojedynczych odbić. Wśród rdzeni jednopiętowych (5 sztuk) występują za

równo te z surową, jak i z zaprawioną piętą, wiórowe oraz odłupkowe. Zmiana orien

tacji wystąpiła na 6 rdzeniach, 6 okazów posiada wielokrotnie zmienianą piętę. 

Narzędzia: 43 okazy. Wśród drapaczy (ryc. 3: 1-6) dominują okazy odłupkowe, 

o skośnych dra piskach. Wystąpił także l drapacz zdwojony. W grupie rylców wystąpiło 

8 okazów (ryc. 3: 7, 9-10), dominują wśród nich węgłowe. Jeden z rylców, zdwojony 

klinowaty oraz węgłowy, został wykonany z zatępca. Poza tym wystąpiło l narzędzie 

kombinowane (drapacz+ rylec klinowaty, ryc. 3: 8), 2 przekłuwacze o niewyodręb

nionym żądle (ryc. 3: 11-12), l wiertnik (ryc. 3: 13), l tylczak łukowy z niedołuskanym 

tylcem (ryc. 3: 14), narzędzie zębate, wiórek retuszowany (półwytwór tylczaka?, 

ryc. 4: 5), 19 wiórów i odłupków retuszowanych (ryc.A: 1-4, 6-8) oraz 3 fragmenty 

nieokreślonych narzędzi. 

Półsurowiec i odpady produkcyjne. Wyróżniono 4 wióry, 43 odłupki, oraz l wierz

chnik i l odnawiak (ryc. 4: 9-10). W ogólnej liczbie 116 wyrobów wystąpiły także 4 

okruchy oraz l, pozbawiony śladów obróbki, kryształ górski (nie występujący natural

nie na Pogórzu Kaczawskim). Poza tym wystąpiły 5 fragmentów ceramiki wczesno

średniowiecznej. 

2. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 33 (AZP 80-17/48) 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 200m na NE od skrzyżowania szosy Nowy 

Kościół- Złotoryja z linią kolejową Marciszów - Jerzmanice Zdrój w NE części 

miejscowości. Zajmuje ono zachodni, stromy stok wybitnego wyniesienia górującego 

nad doliną Kaczawy, a ograniczonego od południa i północy niewielkimi, suchymi 

dolinkami. Pokrywają go ciężkie, gliniaste gleby wytworzone na podłożu osadów po

lodowcowych, ale zawierające znaczną domieszkę miejscowych materiałów skalnych 

(bazalty). Silnie zniszczony (obtoczenie, patyna eoliczna) materiał zabytkowywystąpił 

w znacznym rozrzucie, zgodnie z nachyleniem stoku. 

Inwentarz: 24 wyroby kfzemienne. Wśród rdzeni (9 sztuk, ryc. 5:2, 4-5) wystąpiły 

3 okazy jednopiętowe, 2 dwupiętowe, 3 fragmenty rdzeni i l konkrecja z negatywami 
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Ryc. l. Lokalizacja nowo odkrytych stanowisk w rejonie Nowego Kościoła. 

pojedynczych odbić. Na uwagę zasługuje dwupiętowy rdzeń wspólnoodłupniowy 
(ryc. 5: 2), o zbieżnych piętach. Formy tego rodzaju są typowe dla zespołów tech
nokompleksu z liściakami (Schild 1975, s. 278). W grupie narzędzi wyróżniono l 
drapacz o poprzecznym drapisku (ryc. 5: 3), zdwojony skośny półtylczak (ryc. 5: 6), 
3 wióry i odłupki retuszowane (ryc. 5: l) oraz retuszowany okruch. Poza tym wyróż
niono 3 wióry i 6 odłupków. 
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Ryc. 2. Nowy Kościół 32. Wybór rdzeni. 
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Ryc. 3. Nowy Kościól32. Wybór narzędzi. 
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Ryc. 4. Nowy Kościół 32. Wybór artefaktów krzemiennych. 

3. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 34 (AZP 80-17/49) 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 250m na NEE od stanowiska 33 w obrębie tej 
samej formy terenowej co stanowisko 33. Rozproszony materiał zabytkowy zebrano 
z powierzchni kulminacji wyniesienia i jego stromego, północnego stoku. 

Inwentarz: Znaleziono 12 wyrobów krzemiennych, w tym: l drapacz o poprzecz
nym, częściowym drapisku (ryc. 5: 9), l narzędzie zębate (ryc. 5: 8), l odłupek retu
szowany, l ryleowiec (ryc. 5: 7), l okruch, 2 wióry, 5 odłupków. 

4. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 35 (AZP 80-17/50) 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 500 m na NE od stacji PKP Nowy Kościół, 
kilkadziesiąt metrów od wschodniej krawędzi nieczynnego obecnie, dużego kamie-
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Ryc. 5. Nowy Kościół, stan. 33 (1-6), stan. 34 (7-9), stan. 38 (10-12). Wybór artefaktów krzemiennych. 
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niołomu. Znajduje się ono w obrębie stoku w SW części łagodnie pofalowanej wyso

czyzny, ograniczonej doliną Kaczawy oraz dwoma niewielkimi dolinami jej prawo

brzeżnych dopływów. Okolicę stanowiska pokrywają ciężkie gleby gliniaste wytwo

rzone na podłożu glin polodowcowych. 
Inwentarz: 3 odłupki, w tym l retuszowany. 

5. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 36 (AZP 80-17/51) 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 250m na SSW od skrzyżowania szosy Nowy 

Kościół- Złotoryja i linii kolejowej Marciszów- Jerzmanice Zdrój w przysiółku 

o nazwie Dynowice. Leży ono w obrębie pofalowanej, dolnej partii NE stoku góry 

Wygorzeł (333m n.p.m.) na lewym brzegu Kaczawy, ok. 150 m. na N od znanej 

wychodni agatów w Nowym Kościele. Okolicę stanowiska pokrywają gleby wytwo

rzone z utworów pylastych (lessowatych) z dużą domieszką miejscowego materiału 

skalnego. 
Inwentarz: l rylec klinowaty i dwa odłupki. Poza tym wystąpiło 6 fragmentów 

ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

6. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 37 (80-17/52) 

Stanowisko zlokalizowane jest 750 m na W od skrzyżowania dróg Nowy Kościół 

-Złotoryja i Nowy Kościół- Jastrzębnik. Znajduje się ono w obrębie środkowej 

części łagodnie pofalowanej wysoczyzny zwanej Działem Jastrzębnickim, oddziela

jącej dorzecza Kacza wy i Skory. Pokrywę glebową stanowią gleby wytworzone z utwo

rów pylastych (lessowatych). 
Inwentarz: l łuszczka retuszowana i l odłupek. 

7. NOWY KOŚCIÓŁ STAN. 38 (80-17/53) 

Stanowisko zlokalizowane jest ok. 500 m na NW od dużego gospodarstwa rolnego 

w przysiółku Krzeń (Krze ni ów). Leży ono we wschodniej, niemal plaski ej części Działu 

] astrzębnickiego mającego w tym rejonie charakter łagodnie pofalowanego płasko

wyżu, pokrytego dobrymi glebami wytworzonymi z utworów pylastych. Stanowisko 

ulokowane jest tuż przy krawędzi Działu, którego stoki stromo w tym miejscu opadają 

ku dolinie Kaczawy. 
Inwentarz: l drapacz wykonanyzwierzchnika (ryc. 5: l 0), 1 retuszowany zatępiec 

(ryc. 5: 11), 1 fragment odłupka retuszowanego, 1 odnawiak (ryc. 5: 12), l odłupek. 

WNIOSKI 

Przedstawione powyżej inwentarze trudno jednoznacznie określić kulturowo 

i chronologicznie. Wynika to w głównej mierze z ich niewielkiej liczebności i po

wierzchniowego charakteru. Tym niemniej spośród wszystkich, znanych dotychczas 

stanowisk wiązanych z epoką kamienia na Pogórzu Kaczawskim należą one do naj

bogatszych. W świetle tych materiałów, niesłusznym wydaje się jednoznaczne wiązanie 

wszelkich, mało charakterystycznych inwentarzy krzemiennych uzyskiwanych na tym 

obszarze, z osadnictwem neolitycznym (Gedl 1986, s. 209-210). W przypadku co 

najmniej 4 prezentowanych stanowisk wykluczyć można ich związek z młodszą epoką 
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kamienia. Sprecyzowanie ich chronologii nie wydaje się obecnie możliwe, jednak 
można je umieścić w pewnych ramach chronologicznych, zamykając czas ich funk
cjonowania na okres pomiędzy schyłkowym paleolitem a mezolitem. 

Najbogatszym stanowiskiem jest Nowy Kościół 32. Występują tu zarówno ele
menty bardziej charakterystyczne dla inwentarzy schyłkowopaleolitycznych, np.: tyl
czak łukowy (ryc. 3: 14), rylec wykonany z zatępca (ryc. 3: 9), jak i mezolitycznych, 
np.: niektóre rdzenie (ryc. 2: 2,3,9). Biorąc pod uwagę niewielkie pole rozrzutu za
bytków, nie można wykluczyć, iż mamy do czynienia z zespołem homogenicznym 
z przełomu późnego glacjału i holocenu. Weryfikację tej hipotezy umożliwią badania 
wykopaliskowe. 

Stanowiska Nowy Kościół 33 oraz 38 zawierają materiały najbardziej typowe dla 
zespołów schyłkowopaleolitycznych. W inwentarzu ze stanowiska 33 na taką metrykę 
wskazują dwupiętowe rdzenie (ryc. 5: 2,4) oraz być może niski drapacz o płaskim 
drapisku (ryc. 5: 3), natomiast na stanowisku 38 zabytki poświadczające zaawanso
waną technikę rdzeniowania (ryc. 5:10-12). 

Mezolityczny rodowód posiada, być może, stanowisko 34. Wskazuje na to obec
ność ryleowca (ryc. 5: 7). 

Jedynym stanowiskiem wyznaczającym horyzont neolityczny jest stanowisko 
Nowy Kościół 37, na którym znaleziono retuszowaną łuszczkę. 

Fakt, iż każdorazowe badania powierzchniowe w rejonie Pogórza Kaczawskiego 
dostarczają wciąż nowych materiałów z epoki kamienia, stwarza potrzebę przepro
wadzenia dalszych, zakrojonych na szerszą skalę, badań terenowych, które pozwolą 
pogłębić naszą wiedzę o stosunkach osadniczych w epoce kamienia na tym terenie. 
Kluczowym problemem badawczym wydaje się być uzyskanie materiałów pozwa
lających na precyzyjne określenie przynależności nie tylko chronologicznej, lecz także 
kulturowej odkrywanych stanowisk. Fostulaty te odnoszą się nie tylko do omawianego 
obszaru lecz dotyczą również innych części Sudetów i ich Przedgórza. 
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NEW SITES FROM THE STONE AGE IN NOWY KOSCI6L, 
THEKACZAWAFORELAND 

Summary 

The recent years have provided seven new sites in the area close to Nowy Kosci6l, in the Kaczawa 

Foreland (the Western Sudeten), dated to the Stone Age. They provided the most numeruos invento

ries within this area so far. Contrary to previous concepts, majority of them do not seem to correspond 

to the younger period of the Stone Age. At least four sites should be dated to the Late Palaeolithic and 

Mesolithic, and only one- to the Neolithic. Site Nowy Kosci6132 comprises the richest inventory. Both 

Palaeolithic, and Mesolithic elements have been observed there and further excavations of the site 

should provide more rich material. Obtaining artefacts, which would enable precise determination of 

both chronological, and cultural affiliation of the discovered site seems to be the most crucial isse of the 

research of the Stone Age in the Kaczawa Foreland. There are also the guidelines in the research of 

other parts of the Sudeten and their foreland. 


