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&ŁSP&T, p<yv. Olkusz 
Stanowisko I

Zakład Epoki Kamienia THKM PAN 
Zakład Archeologii Małopolski 
iwwM PAN, Związkowe Maże om Gćr- 
nloze w Sosnowcu

Badania prowadził mgr Jacek Lech? Flnanaował 
IHKM PAN 1 Związkowe Muzeum Górnicze w Sownow 
on? Czwarty aezon badań. Neolityczna kopalnia 
krzemienia /kn ltn ra landzie lsk a / .

Prace tegoroozne atanowlły nznpełnienle badań przeprowadzo
nych w roko 1970.' Cele badań określono następująco:

1? Doetarczenle da la zy oh Inform acji określających w ielkość, k az ta łt  
1 częstotliw ość występowania szybów oraz uznpełnlenle inform acji 
o lnnyob typach oblektćw nakopa lnianych?

2? W razie  zalatn len la mośllwośol, nzyzkanle materiałćw zezpołn pra
cownianego?

3? Przeprowadzenie dalazych wykopć* kontrolnych Informujących o za- 
olągn kopalni.

Metoda badań nie uległa większym zmianom. Podstawowy oel tego
roczny oh prac o siągn ię to . Wyniki badań można podsanować następująoo:

1.' Odkryto w najbliższym  sąsiedztw ie szybdw Nr 1, 2 1 4, dalsze szy
by, oznaczono je  kolejno numerami 7, 8 1 9.

2. Ustalono zasięg  szybów Nr 1 i  2, w kierunku zachodnim i  północnym.

3. Ustalono podstawowe dane dla charakterystyki -  szerokość i  dłu
gość oraz błębokość odkrytego w tym roku szyba Nr 8^

4? Odkryto pozosta ło śc i warpl przyszybowej, m iejsc łupania krzemienia 
oraz wyeksplorowanie krzemienieka zawierającego llozne rdzenie na
wiązujące do odkrytych w janaoh 1 1 3, z badań w roku 1960, 1 w 
pimcownlaeh Nr 1, 2, 3 z badań w roku 1970, będącego prawdopodob
nie również p o zosta ło śc ią  praocwnl nakopalnlanejY

5? Stwierdzono, lż  Wbrew wnioskom wynikającym z przeprowadzonego w ro
ku ubiegłym wykopu na arze 32, kopalnia rozciąga s ię  da le j w k le- 
Tunkn zachodnim. Ze względu na m siewy nie można było u s ta lić  jak 
daleko?

Pozostało przeprowadzenie piać umożliwiających określenie za
sięgu  kopalni?

STOBNICA-TRZYMOBCI 
pow? Piotrków Trybunalski
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