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stwlerdsono lioano płaski« wgłębienia.
V trakcie badań wy eksplorowano grób kultury łukyoklej» składa- 

jąoy alę Jedynie a silnie snlssosonoj popielnioy s sawartośolą spa
lonych kośol. Odsłonięto go na głębokości około 0»60 m. Takt tan» 
jak 1 aabrana informaoje od ludnośoi miejscowej» powala prsypuss- 
osaś» ta grobów takloh było wlęoej 1 «ostały wykopana praaa prsy- 
padkowyoh odkryweów • Ponadto w kurhanie stwlerdsono występowania oe- 
raalkl od neolitu do okresu wpływów rsymskloh włąosnlo* Stwlerdsono 
równiet /w centralnej csęśol/ kilka warstw kamieni o nleragularnyoh 
układaoh» oa powala praypuasoaaó» śa pierwotna uayplako kurhanu 
sostało laburBona. W swląsku s tym nleamlernle trudna jest datowa
nia badanego obiektu* Po sakońosenlu badań kurhan soatał ponownie 
usypany*

OtAHOf - pow.Opatów Zakład Heolitu IHKM PJUH
w Warssawla

Badania prowadsił dr Zygmunt Krsak. Plnansował IHKM PU.
Drugi seion badań. Kopalnia krsemlenla a okresu aohyłku
neolitu 1 wosaanej epoki brąsu.

Około 20 arów sajnują praoownla krsamlanlarskla skupiona wo
kół odkrywek surowoa wydobywanego b wapieni wieku kredowego na pe- 
laoh wanyoh "Za garnoarsaml". Prsedmlotem atarośytnej ekeploraojl 
były krsemlenlai olemnossary w konkreojaoh 1» głównie» ssary pla- 
■iasty» który» sądsąo s dslalojesych odkrywek sposa kopalni» wystę
puje w postaci lltyoh warstw o grubośol do 45 om.

Wyroby krsemlenno mają typowy charakter nakopalnlany* Prsswa
tają ułamki 1 odpadki powstałe w osaale obróbki wstępnej» nie brak 
te* form Intencjonalnych jak obłupnle» rdsenle» półwytwory siekier
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i noży - niby sierpów. Są też tnąoo-skrobiąoe narządzie odłupkowe, 
ponadto tłuki krzemienne i kwaroytowe. Wydobywany ta krsenleń asa- 
ry planieety wystąpuje na dziesiątkach atanowlak w półnoono-wsohod- 
nlej cząśol lessowej Wyżyny Sandomierskiej, gdzie, Jak dotąd» nożna 
go wiązać a kulturą nlerzanowloką.

Wokół kopalni brak Jeat śladów osadnictwa. Przedmiotami data* 
jącyml kopalnią są półwytwory siekier socaewkowatych, które nożna 
łącsyó a aespołanl typu chłoplcko-weselsklego i kulturą mlerzanowic- 
ką, nastąpnie półwytwory noży ewentualnie sierpów ananyoh w kulturae 
nleraanowloklej oraa półwytwory siekier caworośolennyoh o poszerzo- 
nyn ostrzu, praypominająoe wyroby późnej kultury oeranikl sanurowej» 
oo raaen waiąwsay poawala datowaó kopalnią na sohyłek neolitu 1 po- 
oaątek epoki brąsu.

PODfIBSK, pow. Chełmno patra okres halsztacki

RACIBÓRZ - las "Obora" patra wcaesne średniowleoae

RACICE, pow. Inowrooław patra okres wpływów rsymskloh

RABOM - Jeżowa Wola Muzeum Regionalne w Radoniu

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. Finansował WKZ w 
Kielcach. Pierwszy sezon badań. Osada a okresu neolitu /kul
tura pucharów lejkowatych/, cmentarzysko a epoki brązu /kul
tura tracinlecka/.


