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IA wielka, pólkulista w przekroju jama, w której znaleziono fragment ceramiki starożytnej. Obiekt 
4, bez materiału, to raczej wkop współczesny. Na szczególną uwagę zasługuje obiekt la, znaj
dujący się pod i na obrzeżach chaty wczesnośredniowiecznej (ob. 1). Jest to pozostałość bliżej 
nieokreślonego obiektu kultury magdaleńskiej, w formie ledwie odróżniającej się od calca 
niecki, wypełnionej żółtą, twardą gliną. Pozyskano z niego 42 krzemienie — w większości są 
to formy narzędziowe (drapacze, tylczaki, rylce).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy
niki badań opublikowane zostaną w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod
ka Archeologicznego”, t. XVIII, 1997.

Badania będą kontynuowane.

Grodzisko Dolne, st. 22,
gm. loco, woj. rzeszowskie

patrz: wczesne średniowiecze

Hanna, st. XIV, gm. loco, 
woj. bialskopodlaskie

patrz: mezolit

JAWORZE, st. 8a, 
gm. loco, 
woj. bielskie,
AZP 108-47/10

wykopu archeologicznego 1/94.
Stratygrafia osadów w obrębie szurfu geologicznego przedstawia się następująco:
Poziom I — odpowiada warstwom 2 i 1 z badań w 1994 roku. Miąższość 40-45 cm. Zól- 

topomarańczowa glina lessopodobna, zwięzła, plastyczna, miejscami z oznakami oglejenia; 
widoczne są pomarańczowordzawe plamy po wytrąceniach związków żelaza oraz drobiny wę
gielków drzewnych. W spągu wystąpiły kamienne bloczki i żwir. Poziom II — piaskowcowy, 
rzadko rogowcowy i mułowcowy rumosz skalny w kształcie płytek, bloczków, bloków i żwir
ków spojonych osadem gliny zwietrzelinowej barwy żóltawobrunatnej. Rumosz ustawiony 
jest głównie ukośnie, ale też płasko i pionowo. Krawędzie rumoszu cechuje różny stopień 
ogładzenia. Miąższość 50-60 cm. W spągu zalega! materiał archeologiczny: fragment odlup- 
kowego ostrza liściowatego, wykonanego z rogowca mikuszowickiego. W warstwie znalezio
no też łuskę z rogowca mikuszowickiego, jej intencjonalny charakter może jednak budzić 
wątpliwości. Poziom III — brunatnożółtawy osad piaszczysty, luźny, z minimalną ilością frak
cji drobniejszej, w której pojawiają się bloki skalne i żwirki. Miąższość 20-30 cm. Jest to osad 
typu rozlewiskowego, powstały w' wyniku przeptywu wody o słabym nurcie. Poziom IV  — 

żółtawa glina zwietrzelinowa, zawierająca rumosz skalny ostrokrawędzisty (głównie w postaci 
płytek). Spągu nie osiągnięto.

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Stan i potrzeby badań archeolo
gicznych w Karpatach polskich; Trzcinica, 11-13 grudnia 1996 r.”

Badania powinny być kontynuowane.

Kaleń, st. 1, gm. Wieniawa, patrz: młodszy okres przedrzymski -  okres wpływów rzymskich
woj. radomskie -

KOSTKOW1CE, st. 4
(jaskinia Deszczowa) 

i 4a (jaskinia Deszczowa II —

Schronisko G órne), 

gm. Kroczyce, 
woj. częstochowskie,
AZP 91 -52 /-

obozowiska paleolityczne (kilkufazowe osadnictwo z paleolitu środkowego, górne
go i schyłkowego)

ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu lub wczesnej epoki brązu 
Ratownicze badania wykopaliskowe w ramach programu konserwatorsko-badawczego dla 

Skał Kroczyckich, przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia pod kierunkiem 
dr. Krzysztofa Cyrka (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez 
PSOZ. Trzeci sezon badań.

Prace terenowe polegały na pogłębieniu wykopu zlokalizowanego w strefie przyotworo- 
wej jaskini oraz na poszerzeniu wykopu w Schronisku Górnym (Jaskinia Deszczowa II), poło
żonym kilka metrów powyżej głównej jaskini. Wykop główny pogłębiono o 150 cm, osiągając

ślad osadnictwa kultury z ostrzami liściowatymi (paleolit górny)
W  dniach 23-25 sierpnia wykonano szurf geologiczny pod kierunkiem dr Edelgardy 

Fołtyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Badania finansowane przez Uniwersytet Śląski. 
Trzeci sezon badań. Szurf o wymiarach 2 x 1 m, głębokości 1,60 m, założono w obrębie
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