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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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skami kurhanowymi występującymi w okolicy Trzcianki» które 
są datowane na okres przedrzymski młodszy i podokres wcze- snorzymski.

Materiały znajdują się w KA w Poznaniu
Nie przewiduje się dalszych prac wykopaliskowych.

TANOWO, gm.Police Muzeum Narodowe
woj.szczecińskie w Szczecinie
Stanowiska 1 1 2

Badania prowadził mgr Tadeusz Ga
liński. Finansowało Muzeum Narodo
we w Szczecinie. Pierwszy sezon 
badań. Obozowisko mezolityczne.

Stanowisko 1
Stanowisko zostało odkryte w maju 1932 r. podczas 

penetracji terenowych prowadzonych na terenie rynny polodow- 
cowej na północny wschód od Szczecina. Usytuowane jest na 
zboczu wału kemowego ze wszystkich stron otoczonego terenem 
podmokłym, Ok. 3 km od Tanowa w pobliżu drogi prowadzącej 
do Gunie.

2Wykop sondażowy o powierzchni 16 m /w kształcie 
litery T/ założono w południowej części łagodnie opadającego 
tu zbocza wału. Wydobyto kilkaset zabytków krzemiennych, w 
tym rdzenie i narzędzia, które występowały głównie w warstwie 
humusu i w bezpośrednio pod nim znajdującej się warstwie sza- 
rożółtego piasku o miąższości ok. 30 cm. Już całkiem spora
dycznie zabytki występowały w następnej warstwie, żółtego 
piasku do głębokości 50 cm. Nie zaobserwowano ich wyraźniej
szej koncentracji w układzie poziomym. Użytkowano wyłącznie 
złej jakości krzemień narzutowy bałtycki. Wstępne obserwacje 
nad techniką rdzeniowania i produkcją narzędzi wskazują na 
późnoborealny lub wczesnoatlantycki wiek stanowiska.
Stanowisko 2 ■

Stanowisko odkryto podczas badań powierzchniowych 
w 1982 r. Znajduje się ono w odległości 1 km na zachód od 
stanowiska Tanowo 1, na zboczu wyniesienia graniczącym od 
południowego zachodu z terenem podmokłym w bliskim sąsiedzt
wie niewielkiej rzeki Gunicy. 2Wykop 1/02. V/ wykopie o powierzchni 44 m odsło
nięto dwie krzemienice usytuowane w przeciwległych narożni
kach, wyraźnie od siebie odizolowane. Krzemienica północna 
- późnopaleolityczna wyeksplorowana m.w. w połowie /duże 
drzewo nie pozwalało na przedłużenie wykopu/ dostarczyła 
materiału, w którym wystąpiły m.in. rdzenie wiórowe, drapa
cze o łuskanych bokach, rylce, pazury i półtylczaki a także 
tłuczek kamienny i dwa gładziki. Zabytki występowały do głę
bokości 85-90 cm, koncentrując się głównie w warstwie szaro- 
żółtego piasku na poziomie 20-40 cm. Użytkowano wyłącznie


