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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/.
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Stanowisko połodona Joot na plaaaeayato ftwlrowyn wsnlaaianla 
nad raaoaką Mlooaną. V wykopią sondadowya 5 * 5 ■ natrafiono w war* 
atotla koltorowa] na esraalką kultury pueharów lejkówatyoh 1 lloana 
nała oraa duda grudy polapy a odoiakaal draowa* poohodsąoa prawdo* 
podobnls ao anisaosono] konatrukojl. Ilslloano» praopalona kośol 
ludaklo 1 fragnanty ooraalkl traolnlooklo] dwladoaą być noto o lat* 
nlanlu tuta] takśa 1 onantarsyaka to] kultury. Badania bądą konty
nuowana.

ВАВОК - Wodniki patra opoka bra**

BZBSZOf n. patra woaoana drodnlowlaoaa

SABBOMUBSKA W T Ż m  Zakład Boolltu ХЯКИ PAI
w Tarasawlo

Badania prowadził dr tyfunt Kraak. Finansował ISA* fil.
Oany aoaon bada* powloraohnlowyob. Oaady. pracownio• cnan-
tarayaka a okroau noolita 1 woaoano] opoki brąau.

Autor kontynuował ayatsnatyoaną ro]oatrao]ą woaalkloh stano
wisk noolltyoapyob na nlaabadanyoh wagóraaoh loaaowyoh w doraaosu 
aiaroaankl. nad którą lodą anano atanowlaka w Oalolowlo 1 Zbraano- 
wloaoh. Stanowiaka prohlatoryoano tworaą tu ]odan nioaal swarty 
oląg. Ostatnio dwlo wy oi ocalił badawoao praynloały odkryolo 95 stano- 
wiak na odolnku długodol 17 kn. Modna praypomloó« do possuklwanla 
nad pobliską raaką Kanionną praynloały odkryela 42 atanowlak na od-


