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wykopie IV A, usytuowanym w środkowej części Jaskini między wejściem 
do prawego, bocznego korytarza a progiem skalnym, odgraniczającym uk
ład stratygraficzny tej części obiektu jaskiniowego od takiegoż układu w 
przedniej części jaskini. Wykop założono w miejscu, w którym istniała po
tencjalna możliwość uchwycenia in situ poziomu z płoszezami z ciosu ma
muta.

W wyniku eksploracji stwierdzono, że z poszukiwać j.Zawiszy w 
XIX w. zachował się tu dość duży fragment utworu lessowego z gruzem z 
nielicznymi wyrobami krzemiennymi kultury wschodniograweckiej. Pod po
ziomem lessu osiągnięto strop warstwy VI. która w innych miejscach Jaski
ni dostarczyła wyrobów kultury jerzmanowickiej. Innych warstw - poten
cjalnych nosicieli zespołu z płoszczami ciosu mamuta mc stwierdzono.

WOŁOWICE, pow.Kraków Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 1 * w Krakowie

Badania prowadziła mgr Anna Dagnan-Ginter. F i
nansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie i 
KZA w Krakowie oraz Zespół do badać stanowisk 
otwartych i lessowych przy Instytucie Archeologii 
UJ. Czwarty sezon badać. Stanowisko otwarte. 
Gómopaleolityczna kopalnia krzemienia oraz krze- 
mieniarskie pracownie nakopalniane gómopaleoli- 
tyczne i neolityczne.

Eksplorację prowadzono w obrębie wykopu o powierzchni 10 m*". któ
ry jest poszerzeniem wykopu ubiegłorocznego. Z wykopu pochodzi około 
5000 wyrobów krzemiennych.

Natrafiono na dalszych 6 otworów wydobywczych zalegających do głę
bokości ok. 160 cm od współczesnej powierzchni, wiązanych z paleolitem 
górnym. Średnica otworów w górnych partiach dochodzi do ok. 2 m. Otwo
ry eksploatacyjne drążone były w warstwie gliny krasowej zawierającej du
żą ilość konkrecji krzemiennych. W partiach przydennychkażdego z obiek
tów wystąpiła spora ilość węgli drzewnych a w całej miąższości otworów 
wydobywczych wyroby k ^apiienne. Dolna część otworów wypełniona była 
gliną i gliną spłaszczony, a górna niektórych z nich piaskiem. Koncentrac
ję wyrobów krzemiennych obserwowano w górnych, piaszczystych partiach 
otworów wydobywczych. W materiale krzemiennym przeważały odłupki z 
wstępnych faz obróbki. Występują też konkrecie ze śladami wstępnej za
prawy, pojedyćcze obłupnie i rdzenie /kilka dwupiętowych/. Górne warst
wy /gleba współczesna, jej podglebie, gleba subfosylna/ zawierały liczne
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wyroby krzemienne neolityczne o charakterze pracownianym /odłupki, 
rdzenie w przewadze jednopłatowe, narzędzia o charakterze nakopalnia.- 
nym/.

Badania będą kontynuowane.

WOŹNA W1E5, pow.Grajewo patrz neolit
Stanowisko 1

ZAWOŁOCZE, pow.Włodawa Zakład Epoki Kamienia ln-
Stanowisko 1 stytutu Historii Kultury Ma

terialnej PAN

Badania prowadziła Halina Mackiewicz. Finanso
wał Urząd Powiatowy we Włodawie. Trzeci sezon 
badań. Stanowisko piaskowe z okresu paleolitu 
schyłkowego i z mezolitu.

W dalszym ciągu prowadzono prace na stanowisku 1, w wykopie 21 
Powiększono go o 102 m^, eksplorowane do głębokości średnio 70 cm. Za
bytki nadal liczne, nadal nie tworzą planigraficznie wyraźnego skupienia, 
leżą rozproszone po całym wykopie. Najwięcej okazów znaleziono w ilu- 
wium silnym, mniej - w próchnicy. Próchnica oma,przemieszana z półko- 
palną w południowej i we wschodniej części wykopu /bliżej jeziora/ z do
mieszką torfu. Iluwium stare, dobrze wykształcone było podesłane piaska
mi tarasowymi drobnowarstwowymi poziomo,zaburzonymi mrozowo /inwo- 
lucje/.

Materiał zabytkowy należy do zespołu odkrytego w ubiegłym roku. 
Uderza duża ilość narzędzi a mała odpadków produkcyjnych. Kulturowo 
zespół związany jest z cyklem mazowszańskim, lub pokrewnym. Poza nim 
znaleziono ubogie ślady przemysłu mezolitycznego, i bardzo ubogie - osad
nictwa neolitycznego.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.

ZYCHY, pow.Końskie Instytut Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie

Badania prowadzili: dr hab.Bolesław Ginter /U J/, 
mgr Krzysztof Cyrek /Muzeum Archeologiczne i


