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- 51 Wierzbica* po*. Szydłowiec - 2* Tomaszów» po*. Szydłowleo - 
1l Orońsko« po*. Szydłowiec - 1| Guzów« pow. Szydłowleo - 1| Chro- 
nów Kolonia» pow. Szydłowiec - 1.

Oonajmnlej dwa ■ ww punktów związane są z tzw. oyklem łyso- 
górzańskim. Na jednym z nich /Polany Kolonie II/ materiały łyso- 
górzańekie wydaję się być znabtnlfe starsze od występiijąoego tu 
również oyklu mazowezanekiego. Dowodzi tego m. in. fakt bardzo 
eilnego zbielenia oraz wyraźnego zniszczenia powlerzohnl narzędzi 
typowyoh form łysogórzańskloh* podczas gdy materiały oyklu mazow- 
szańsklego« odkryte na tym stanowisku są niezblelałe 1 znacznie 
bardziej świeże.

Zarejestrowane punkty wydobywania krzemienia czekoladowego 
były wykorzystywane w okresie od paleolitu do epoki brązu« o ozym * 
świadczą rdzenie oraz nieliczne wyroby "podomowe"» występujące na 
powierzchni "zrobówM. Niektóre z nich wydają się być związane ze 
znacznie krótszym okresem ekeploatacjl ograniczającym się» jak np. 
w wypadku Tomaszowa przede wszystkim do górnego mezolitu.

Planowane są dalsze badania zwiadowcze 1 wykopaliskowe*

JKDRZEJÓW - powiat Pracownia Aroheologlczno-Konser*
Wł03ZCZ0WA - powiat watorska PKZ - Oddział w Krako

wie

Badania prowadził mgr Teofil Dębowskl. Finansowe* WKZ 
w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Padania powierzchniowe« 
stanowiska z epoki kamienia» z okresu wpływów rzymskich 1 
wczesnego średniowiecza.

Prowadzone w br. prace st^mowią wstępny etap kompleksowych 
badan powiatów: Jędrzejów 1 Włoszczowa mająoych na celu ocenę
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etanu zaohowanie 0tanówlek znanych 1 odkrytych» oraz opraoowanle 
wytyoznyoh konserwatorskich.

Wiosną przebadano teren w okolicy 8zozekooln» Lelowa i Koniec
pola w pow. Włoszczowa oraz Sędziszowa 1 Wodzisławia w pow. Jęd
rzejów.

Odkryto lub zweryfikowano ponad 50 stanowisk. Na uwagę zasłu
gują 1 zespół stanowisk wydmowych /przeważnie z epoki kamiennej/ 
nad rzeczką 2ebrówką w okolicy Szczekooini stanowiska na lewym 
brzegu rzeki Blałkl w okolicy Lelowa pochodzące z okresu wpływów 
rzymskich i wczesnego średniowiecza* oraz stanowisko 1 w Drochii- 
nie k/Konieopola* na którym odkryto grób popielnicowy z wyposaże
niem* m.ln. z zapinką z okresu wpływów rzymskich. W sezonie jesie
nnym badano okolice Jędrzejowa. Odkryto parędziesiąt stanowisk* i 
między innymi jamę kultury grobów podkloezowyoh w Wolloy pow. Ję
drzejów.

Padania powierzchniowe oraz wykopaliskowe na najbardziej za
grożonych obiektach będą kontynuowane w przyszłym roku.

KRAKÓW - ul. Spadzista Katedra Archeologii Polski
stanowisko B Uniwersytetu Jagiellońskie

go w Krakowie

Badania prowadził doo. dr Janusz K. Kozłowski. Pinasował
U. J. Pierwszy sezon badań. Stanowisko lessowe z okresu
górnego paleolitu.

W maju br. przebadano częśó górnopaleolltycznego stanowiska 
odsłoniętego v czasie porządkowania okolicy kopca Kościuszki. Le- 
>7 010 na skalistym cyplu wzgórza św. broni sławy wysoko wzniesio- 
ri y 1*1 nnd dolinę Hudnwy. Cypel ten jest po Kry ty niewielkiej miąż- -


