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konstrukcji wzniesionej ręką człowieka w rodzaju zasłony od wiatru lub szałasu. Poziomy kul turowe 
środkowopaleolityczne odpowiadają wiekowo schyłkowi piętra Odry.

Po dwóch latach badań wiadomo, że osady stanowiska C kryją w układzie stratygraficznym 
i w zmieszaniu materiały kultur: ceramiki sznurowej, komornickiej, zespół typu Wilno, graweckiej, 
środkowopaleolitycznych, kompleksu mikroodłupkowego. Niestety nadal ma miejsce dzikie 
pobieranie piasku. Nie udało się bowiem na trwałe zamknąć dostępu do piaskowni.

Materiały i dokumentacja będą przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 

i Ziemiach Pogranicznych w 1998 r.”.
Badania będą kontynuowane.

RYBNIKI, st. Stroma Górka, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86
kopalnie krzemienia z paleolitu i epoki brązu•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Marka Zalewskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie). Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Pierwszy 
sezon badań.

Celem badań było rozpoznanie śladów osadnictwa, uchwyconego wcześniej podczas rozpoznania 
powierzchniowego ostańca morenowego położonego w obrębie zabagnionej doliny rzeczki 
Krzemianka. Badania miały charakter sondażowy z tego względu, że prowadzenie były na terenie 
rezerwatu przyrody.

W trzech wykopach sondażowych uchwycono materiały krzemienne, które świadczyć mogą 
o osadnictwie oraz płytki szyb jamowy związany z doraźną eksploatacją krzemienia. Materiały 
podobne są do tych z Rybnik -„Krzemianki”.

Interesujące jest tu przede wszystkim zlokalizowanie kolejnego (czwartego już) miejsca 
eksploatacji krzemieni w Puszczy Knyszyńskiej i coraz bardziej wyraźnie rysującego się zagłębia 
górniczego funkcjonującego w epoce brązu.

Pojedyncze zabytki z paleolitu świadczą, że teren penetrowany był również w tej epoce.
Materiały znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym. 
Badania będą kontynuowane.

Sekursko, st. 1, gm. Żytno, woj. częstochowskie, AZP 85-53- patrz: wczesna epoka żelaza

SMARDZOWICE, st. 1, gm. Skała, woj. krakowskie
obozowisko paleolityczne•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
kompleks lendzielsko-polgarski (późny neolit)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia przez 
doc. dr. hab. Jacka Lecha (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) we 
współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Finansował IAiE PAN i Ojcowski Park Narodowy. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,68 ara.

Stanowisko położone jest na kulminacji zabudowanej z wapienia Góry Koronnej, na granicy Ojcowa 
(lasu Ojcowskiego Parku Narodowego) i Smardzowic. Jego funkcje wynikały przede wszystkim ze 
związków z osadnictwem w Jaskini Ciemnej, znajdującej się w masywie Góry Koronnej.

Stanowisko znane i penetrowane powierzchniowo od dawna w związku z badaniami w Jaskini 
Ciemnej. Systematyczne badania powierzchniowe w latach 1976-1980 (J. Lech, E. Rook, F.M. 
Stępniowski, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 36:198, s. 239, poz. 174 + ryc. 1 i s. 240).

Celem podjętych w 1998 roku badań sondażowych było rozpoznanie charakteru osadnictwa 
neolitycznego na tym stanowisku, grubości pokrywy lessowej oraz stwierdzenie obecności lub 


