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ło 4% to wióry przedrylcowcze, około 3% to rylce (głównie odłupkowe), niewielki był odse
tek przekłuwaczy (około 0,5%). Zwracają uwagę ciosaki (w tym 1 odłupkowy) i 2 piki.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.

Badania będą kontynuowane.
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Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm. loco, woj. rzeszowskie

patrz: wczesne średniowiecze
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Gwoździec, st. 2,
gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie

patrz: neolit
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HANNA, st. XIV, obozowisko kultury świderskiej (paleolit schyłkowy)
gm. loco, obozowiska kultury komornickiej i kultury kjanisławickiej (mezolit)
woj. bialskopodlaskie. ślady osadnictwa neolitycznego
AZP 67-90/23 ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu

Ratownicze badania planigraficzne i wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 
5 lipca przez mgr. Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Badania planigraficzne objęły 20 arów, wykopaliskowe 20 m2.

Z powierzchni rozwianej wydmy zebrano kilkaset krzemieni, wstępnie datowanych na 
mezolit i wczesny okres epoki brązu. Na niezniszczonej części stanowiska założono wykop
0 wymiarach 2 x 10 m, w celu uchwycenia stratygrafii. Pod warstwą piasku wystąpił tu hu
mus o nieznacznej miąższości, pod nim 4 obiekty osadnicze. Obiekt 1 był jamą, prawdopo
dobnie o charakterze produkcyjnym, której wypełnisko stanowił brunatno-szary piasek z czar
nymi wtrętami. Jama w planie zbliżona była do prostokąta, w profilu przybrała kształt trape- 
zowaty. Otaczała ją czarna warstwa spalenizny — ślad po konstrukcji drewnianej. Obiekty 2
1 3 (słupki) w profilu miały kształt nieckowaty, w zarysie okrągły. Obiekt 4, o charakterze 
mieszkalnym (?), w zarysie zbliżony był do prostokąta, w profilu również prostokątny. Jego 
wypełnisko, w którym nie stwierdzono materiału zabytkowego, tworzył szarobrunatny piasek 
otoczony piaskiem szaroczarnym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Ratownicze badania archeologiczne 
na terenie województwa bialskopodlaskiego”. Badania będą kontynuowane.

JEGŁOWA, st. 2,
gm. Przeworno, 
woj. wałbrzyskie, 
AZP 88-29/5

obozowisko mezolityczne 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickie

go (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeo
logii Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Kaleń, st. 5, patrz: wczesna epoka żelaza 
gm. Wieniawa, woj. radomskie

Kamieńskie, st. 1,
gm. Orzysz, woj. suwalskie

patrz: wczesna epoka brązu
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Koszalin-Dzierżęcino, st. 7 patrz: neolit

Kraków-Kurdwanów, st. 10 patrz: paleolit
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Kraśnicza Wola, st. 1,
gm. Grodzisk Mazowiecki, 
woj. warszawskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
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__________

Lublin-Dąbrowa, st. 19 patrz: neolit


