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zowskiego. Finansowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Pierwszy sezon badad, 
Obozowisko późnopalcoli tyczne.

Stanowisko znajduje s i ę  w obrębie Pojezierza Ełckiego. Leży o d o  na pagórku morenowym, na i kraj u 
niewielkiego torfowiska, połączonego małym ciekiem z jeziorem Skomętno.

Badania miały charakter ratowniczy, ze wzglętij na niszczenie obiektu przez głęboką orkę. Przebadano obszar 
45 mł  na kulminacji wzgórza; wy eksplorowano w całości pojedyncze skupisko o powierzchni ok. 30 ra1 wydoby
wając 455 zabytków krzemiennych, w tym 75 narzędzi. Jest to interesujący zespół homogeniczny, będący po
zostałością jed[»szałasowego (?) obozowisk» г  późnego plejstocenu, związany z kręgiem kultur z liiciakami, 
odmienny jednak tak od inwentarzy Swiderskich, jak j okreflaoych jako kultura per studs ка, czy te l grupa Wilno. 
Poprzez odłupkowy i wióroodtupkowy charakter półsurowco, jak i morfologię narzędzi, zespól ten jest zbliżony 
raczej do inwentarzy desneńskiełu brak w nim jednak zadziorców. charakterystycznych dla tej ostatniej kultury. 

Zabytki znajdują się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach 
Badania nic będą kontynuowane.

Scie jo w l« , gm. Liszki, U Muzeum Archeologiczne w Krakowie
woj. krakowskie, I

SL 1, AZP: 1Q3- 55/135______________U
Badania prowadzili dr Anna Dag nan-Ginter, mgr Elżbieta Choch orawska (MA), 

Sławomir Dryja. Konsultacja geologiczna doc dr hab. Maciej Pawlikowski (AGH). 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Badania 
weryfikacyjno-ratownicze. Obozowisko mezdityczne.

Stanowisko 1 (stan. „a" wg. B. Czapkiewicza — badania w okresie międzywojennym) położone jest na 
piaszczystej wydmie u podnóża wzniesienie zwanego ..Skałka", po jego zachodniej stronie.

Ekpiorację poprzedziło rozpoznanie prowadzone metodą ddkowania. Objęto ono powierzchnię ok. ISO тг 
południowo-zachodniego stoku „Skałki” oraz pole po jej zachodniej stronie. Założono dwa wykopy (I/S9. 11/89)
0 łącznej powierzchni 39 m1.

W wykopie 1/89 materiał zabytkowy (krzemienie, ceramika) występował w górnych warstwach (próchnica
1 strop pasku podścielającego hu mus) do głębokości 30 cm, max. 40 cm. We wschodniej częici wykopu odsłonięto 
profil geologiczny do glębokoici 4,20 cm. Pobrano próbki geologiczne z poszczególnych warstw i przekazano do 
badań mineralogicznych.

Wykop 11/89 założono w odległoici 24 m na wschód od wykopu 1/89 w kierunku kulminacji stanowiska. 
Zaobserwowano tutaj odmienną sytuację, zarówno je ili chodzi o zaleganie materiału, jak i stratygrafię 
nawarstwień. Największa koncentracja zabytków krzemiennych występowała w obrębie słabo widocznej warstwy 
kulturowej (głęb. 50-60 cm).

Z obu wykopów uzyskano ок. 30Ю wyrobów krzemiennych oraz kilkadziesiąt, na ogół bardzo drobnych, 
fragmentów ceramiki (neolit, epoka brązu) pochodzących głównie z powierzchni i warstw przypowierzchniowych. 
Najliczniejszą grupę wiród narzędzi stanowią zbrój ni ki w iloici ok. 70 szL m. in. trójkąty, półtylczaki.

W związku z planowanym programem badań mikroregionu i dejowi clrieeo założono w pobliżu lasku, w 
odległoici о к  500 m w kierunku północnym od млп 1 sondai o powierzchni 5 m*! Uzyskano stigd ok. 300 wyrobów 
krzemiennych i kilkadziesiąt fragmentów ceramiki. Inwentarz mu charakter mieszaniny wyrobów schyłkowopoa- 
leditycznych. mezolitycznych i neolitycznych.

Badania będą kontynuowane.

[Tanowo, gm. Police, 
woj. szczecińskie,
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Badania prowadził dr Tadeusz Galiński. Finansowało Muzeum Narodowe w 
Szczecinie. Czwarty sezon badań. Obozowiska paleolityczne, mezolityczne i protoneo- 
lityczne.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Badaniami objęto północną, najwyżej położoną część platformy-wału polodowcowego bezpoSredftio przylega
jącego do zabagnionych łąk stanowiących wypełnisko dawnego jeziora.

Podobnie jak w lalach poprzednich poszukiwania prowadzono metodą metrów kontrolnych. Zlokalizowano 
i lad у osadnictwa nieznany dotychczas na Niżu polskim kompleks kulturowy.

W wykopie o powierzchni około 60 m1 odsłonięto trzy jamy o charakterze gospodarczym, w tym jedna jest 
niewątpliwie pozostałością po ognisku. Wokół obiektów zalegały liczne, około 1000, zabytki krzemienne, kamienne
i fragmenty ceramiki. Znalazły się także nieliczne koici i fragment skorupy żółwia. Zabytki tworzyły bardzo wyraźne 
skią>isko o  Średnicy około 15 m. Główny poziom id) zalegania występował na głębokości 30-40 cm od powierzchni 
wykopu, poza obiektami, w warstwie żółtych iredniozienistych piasków. Obiekty osiągały głębokość do SO cm.

Zespół charakteryzują drapacze od łupkowe i wiórowe, pazury, oraz liczne wióry retuszowane intencjonalnie 
łamane na jednym lub obu końcach. W grupie zbrój ni ków wystąpiły wyłącznie trapezy, kilka z nich może być 
zaliczonych do tzw. tvaerpili.


