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których wydzielono około 350 narzędzi, rdzeni i form charak
terystycznych z ich przygotowania, są to m.in.; 2 narzędzia 
nakopalniane, 1 drapacz, 4 rylce /w tym 3 nakopalniane/, 78 
odłupków i łusek retuszowanych oraz 103 wióry i ich fragmen
ty retuszowane. Ponadto znaleziono 9 rdzeni dwupiętowych,
1 5 rdzeni jedno^iętowych, 1 rdzeń o zmienionej orientacji 
oraz 7 fragmentów rdzeni. W planie zabytki grupowały się w 
większym skupieniu w północno-wschodnim rogu wykopu, wystę
pując przeciętnie w ilości powyżej 300 okazów w 1 m̂ .

Całość inwentarza krzemiennego posiada cechy 
schyłkowopaleolitycznego cyklu mazowsżeńskiego i tworzy naj
pewniej jego lokalną odmianę.

Ponadto założono 4 wykopy sondażowe o powierzchni 
1 x 1 m każdy, celem uchwycenia zasięgu stanowiska. Uzyskano 
z nich łącznie 105 zabytków krzemiennych. Materiał ten należy 
wiązaó, podobnie Jak zabytki z wykopu II, z cyklem mazowszań- 
skim.

Surowiec krzemienny użytkowany na stanowisku Jest 
Jednorodny i w całości pochodzi z miejscowych złóż krzemie
nia w Krecie.

Dotychczas zbadano zaledwie niewielki fragment 
pracowni krzemieniarskiej. Przeprowadzone na stanowisku bada
nia sondażowe i powierzchniowe pozwoliły dokładnie ustalló 
obszar zajmowany przez pracownię, który szacuje się na około 
5 ha. Najlepiej zachowana jej częśó znajduje się w północnej 
stronie stanowiska, nisko, u podnóża Czerwonej Góry, tzn. w 
miejscu zbadanego wykopu II i w jego najbliższej okolicy.

Prace na stanowisku zakończono.
Materiały przechowywane są w PMA, po opracowaniu 

zostaną przekazane do MO w Białymstoku.
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Zespół Badań Kujaw
Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem doc.dr hab. Aleksandry 
Cofty-Broniewsklej. Finansował 
Uniwersytet Warszawski i Uniwersy
tet Łódzki. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko z okresu późnego paleo
litu, mezolitu i schyłkowego neolitu.

Stąnowisko położone jest na zwydmionym, południowym 
brzegu jeziora Chmielniki. W wyniku wcześniej przeprowadzonej 
szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej, na stanowisku 
odkryto pozostałości osadnictwa z okresów; paleolitu, mezo
litu i schyłkowego neolitu. pWykop o powierzchni 25 m założono w zachodniej, 
niezniszczonej części wydmy. Odkryto w nim kilka fragmentów
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schyłkowoneolitycznej ceramiki, przedmiotów kamiennych i 
krzemiennych. Nie natrafiono na pozostałości obiektów.

Ze względu na znaczne zniszczenie stanowiska, dalszych badań zaniechano.
Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedry Archeologii UAM.

SAMBOROWICE, gm.Pietrowice Wielkie
patrz
epoka brązu
Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu

Badania prowadził mgr Czesław 
Strzyżewski, pinansowało MA w Poz
naniu. Trzeci sezon badań. Obozo
wisko i osada z epoki górnego mezo
litu, schyłkowego neolitu i wcze
snego okresu epoki brązu.

Prace na stanowisku, pokrytym licznymi nasypami 
wstępnie uznanymi za kurhany, prowadzono w latach 1 9 7 6,
1977 a w br. zakończono eksplorację warstw IVa i IVb w wy
kopach założonych w 1977 r. na nasypach 1,4-7,9 i częścio
wo 8. Pogłębiano również wykopy kontrolne 1-3 położone w 
pobliżu nasypu 1 oraz na skraju zachodnim lasu. Łącznie roz
kopano obszar o powierzchni 9 7 1,45 m̂ .

Odkryto 2 paleniska, 4 jamy i 8 jam? /w 1976 r. 
odsłonięto tylko 1 jamę paleniskową/, jak również 7 skupisk 
w wykopie kontrolnym 1 , w tym 2 skupiska artefaktów krze
miennych, 3 skupiska fragmentów ceramiki i ułamków kości 
zwierzęcych, 1 skupisko fragmentów ceramiki i 1 skupisko 
kości zwierzęcych.

W obiektach i warstwach IVa oraz IVb odkryto około 
840 wyrobów krzemiennych, między innymi wióry, rdzenie szcząt
kowe jednopiętowe odłupkowe, wióroodłupkowe, rdzenie odłupko- 
we ze zmienną orientacją, odłupki, skrobacze, Bkrobacze trój
kątne, drapacze, zbrojniki mikrolityczne typu trójkąt i tra
pez, wiórki mikrolltyczne, wiórowce obuboczne, okruchy i ułam
ki 3urowca. Pochodzą one z górnego mezolitu i neolitu a więk
szość wystąpiła w dwóch skupiskach w wykapie 1 . W wykopie 
wysuniętym najdalej na południe znaleziono tylko 1 mały grot 
z późnego neolitu. Natomiast większość ułamków ceramiki po
chodzi z naczyń gładkośdennych o powierzchniach barwy bru
natnej w różnych odcieniach, którycłr'większość można odnieść 
do wczesnego okresu epoki brązu, a w części do schyłkowej 
fazy epoki neolitu.

Całość wyników prac wskazuje na nowożytny charak
ter nasypów i brak możliwości do wiązania ich z cmentarzy- 1
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