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III. ODKRYCIA I NABYTKI MUZEALNE 

DANUTA JASKANIS 

TOPOREK KAMIENNY Z BOGUSZEWA, POW. MONKI 

KaMeHHhrt1: TorropMK M3 BoryrneBa, noBHT MOHhKM 

A stone axe from Boguszewo, Mońki Distri et 

Toporek kamienny znaleziony przypadkowo w Boguszewie, pow. 
Mońki, jest interesującym znaleziskiem o formie całkowicie nie wypraco
wanej. Posiada on kształt walcowaty, bez zaznaczonych krawędz'i poszcze
gólnych płaszczyzn, obuch o zarysie niesymetrycznego trójkąta, ostrze 
zwężaj~ące się z krawędzią łukowatą. Na jednej z płaszczyzn jest cz'ęścio

wy otwór wywiercony pustym wiertłem z kości lub twardej gałęzi; 

wewnątrz widoczny fragment trzpienia. 
Na płaszczyźnie prz.eoiwległej rysuje się 1lekko nadwiercona średnica 

otworu. Powierzchnia toporka jest porowata, szorstka, nierówna- szcze-

B o g u s z e w o, pow. Mońki, karnielllny toporek 

gólnie w partii ostrza noszącego ślady odłupywa111ia. Kamień koloru szaro
zielonkawego. Długość toporka: 13,7 cm, szerokość 5,6 cm, grubość 5,4 cm. 

Toporki charakteryzujące się swą niewykształconą formą, jak .również 
nie dowierconym na wylot otworem, nie są znamienne dla pewnej okreś,

lonej kultury !i występują wśród narzędzi kamiennych tego rodzaju o róż-
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n ej przynależności kulturowej O. Ze względu na pewną tendencję obróbki 

połowicznej, toporek z Boguszewa można przypisać kulturze pucharów 

lejkowatych 2>. 

DANUTA JASKANIS 

KAMIENNY TOPOREK Z SADOWA, POW. D.ĄBROW A BIAŁOSTOCKA 

KaMeHHbiM TOIIOPMK M3 Ca~oBa, ITOB.HT ,lJ;oM6poBa BHJIOCTOQKa 
A stane axe from Sadowo, Białostocka Dąbrowa District 

Toporek kamienny z Sadowa, pow.Dąbrowa został znaleziony podczas 

orki na polu Wacława Ku l e s z y. Znalazca przekazał go Muzeum Okrę

gowemu w Białymstoku. Toporek wykonany jest z granitu szaroczarnego: 

posiada on zarys pięcioboczlny z nieco zniekształconym prostokątnym 

płaskim obuchem i dużym kolistym otworem umieszczonym w najszerszej 

części narzędzia. Krawędź ostrza toporka jest łukowata. Cała powierzchnia 

S a d o w o, pow. Dąbrowa, t10porek kamienny 

jest wygładzona, czytelne są tylko niektóre rysy być może powstałe 

w trakcie użytkoVV1lnia toporka. Długość okazu: 11,8 cm, szerokość: 

5,6 cm, grubość: 3,1 cm. 
Toporek granitowy z Sadowa zaliczyć ·możemy do grupy zabytków 

analogicznych, charakterystycroych dla kultury ceramiki sznurowej 

z końca młodszej epok[ kamiennej l) . • 
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