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wając trzy skupienia krzemienne. Znaleziono około 1400 wyrobów krzemien-
nych wykonanych głównie z bałtyckiego krzemienia narzutowego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, tom XLIII, Wrocław 2001, s. 485-490.

obozowiska jaskiniowe ze śladami zasiedlenia od paleolitu środkowe-•	
go po średniowiecze (XIV w.)

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu 
przez Krzysztofa Cyrka (autor sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Instytut 
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzie-
siąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 m².

Celem tegorocznych badań była eksploracja najstarszych warstw wyróż-
nionych w sedymentach jaskini (warstwy 18 i 19) w głównej komorze oraz 
warstw 14, 15 (zlodowacenie Warty) w wykopie pod nawisem skalnym przed 
wejściem do komory jaskini.

Warstwy 18 i 19 to różnobarwne gliny pylaste z lekko obtoczonym i nad-
wietrzałym chemicznie gruzem. Pobrane z warstwy 18 próbki kości i zębów 
zwierzęcych zostały wydatowane metodą torowo-uranową na około 240 000 
lat temu. Jak wynika z badań paleozoologicznych, sedymentacja tej warstwy 
przebiegała w klimacie chłodnym i wilgotnym z tendencją do ocieplenia. Wo-
kół rozciągał się krajobraz stepotundry z niewielkimi obszarami zadrzewiony-
mi. W najbliższej okolicy jaskini istniały cieki lub zbiorniki wodne. W spągu 
warstwy 18. i w stropie 19. znaleziono 32 wyroby krzemienne zgrupowane 
w przyotworowej partii jaskini. W skład inwentarza wchodziły ostrza lewa-
luaskie, zgrzebło liściowate, 2 półtylczaki wiórowe, 3 wióry o załuskanych 
krawędziach, wióry z mikroretuszem użytkowym, 3 odpadki pararylcowe,  
2 fragmenty rdzeni, 3 formy zębato-wnękowe, odłupki i łuski. Jest to inwen-
tarz z udziałem techniki lewaluaskiej i techniki wiórowej nawiązujący do ar-
tefaktów uzyskanych w roku ubiegłym z górnych partii warstwy 18. Trudno 
obecnie rozstrzygnąć, czy są to dwa, czy jeden zespół kultury (w sensie for-
my zasiedlenia). Zwraca uwagę obecność odpadów po zabiegu pararylcowym, 
które świadczą o bardzo wczesnych początkach tego zabiegu technicznego. 
Podejmując próbę charakterystyki kulturowej wydobytego inwentarza, należy 
podkreślić jego formalne podobieństwo do zespołów typu Piekary (głównie ze 
względu na obecność wiórów) przy jednoczesnych nawiązaniach do szeroko 
pojętego kręgu aszelskiego.

Materiały z dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Arche-
ologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 krzemienice kultury świderskiej z okresu schyłkowego paleolitu
krzemienica z okresu mezolitu•	
osada kultury pucharów lejkowatych•	
ślady osadnicze kultury ceramiki sznurowej•	
ślady osadnicze z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury pomorskiej•	
osada kultury oksywskiej•	
ślady osadnicze z wczesnego i późnego średniowiecza•	
osada z czasów nowożytnych•	

Stanowisko 13 w Szynychu zostało odkryte w trakcie badań powierzch-
niowych jesienią 1996 r. W tym sam czasie przeprowadzono badania sonda-
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żowo-wierceniowe króre pozwoliły na wstępne stwierdzenie kolejnych faz za-
siedlenia omawianego terenu, poczynając od okresu halsztacko-lateńskiego, 
poprzez wczesne i późne średniowiecze (ślady osadnicze), kończąc na osadach 
z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych. Na podstawie tych badań 
określono wstępnie przestrzeń reliktową na 2,50 ha, przy czym zasięg prawie 
całego stanowiska znajduje się w bezpośredniej kolizji z pasem jezdnym przy-
szłej autostrady Al. Ze względu na rozmiar stanowisko podzielono w trakcie 
eksploracji szerokopłaszczyznowej na 3 odcinki (odpowiednia A-C). Wła-
ściwe prace badawcze na odcinku A przeprowadzono od 22 marca 2000 do  
4 kwietnia 2000 r. Przebadano 172,45 ara o bardzo złożonej stratygrafii pionowej 
i poziomej. Następnie kontynuowano prace ziemne na odcinku C (5-11 lipca  
2000 r.), gdzie przebadano 12,60 ara ze złożoną stratygrafią pionową.

Na odcinkach A i C prace wykopaliskowe przeprowadzono w trak-
cie jednego sezonu badawczego. Badaniami w obu przypadkach kierował  
mgr M. Słupczewski w ramach projektu realizowanego przez Instytut Arche-
ologii i Etnologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łącznie 
z odcinkiem B eksploracją objęto prawie cały preliminowany obszar wcho-
dzący w pas jezdny przyszłej autostrady Al, w rezultacie czego przebadano na 
wszystkich odcinkach około 271,50 ara, tym samym przekroczono o 21,50 ara 
powierzchnię przewidzianą umową wstępną.

Na odcinku A w trakcie badań terenowych odkryto łącznie 805 obiek-
tów o zróżnicowanej funkcji, formie i wypełnisku, co dało średnio około 4,67 
obiektu na arze. Stropy obiektów uchwycono na różnych poziomach eksplo-
racji, część bezpośrednio po zdjęciu humusu, w obrębie warstw, jak również 
wkopane w calec w postaci warstwowanych piasków. Sytuacja ta nakazywała 
zachowanie szczególnej ostrożności przy zdejmowaniu nawarstwień kulturo-
wych sięgających do 1,50 m (do 17 poziomów eksploracyjnych). Wśród 805 
obiektów udało się określić częściowo funkcje ze względu na formę i wypeł-
nisko, czyli 166 negatywów posłupowych, 51 palenisk, rów melioracyjny (ob. 
10), 9 jam gospodarczych, 8 pochówków ciałopalnych, płytką studnią (ob. 
167, 200), 5 pieców, 4 piece kotlikowe (ob. 752, 753, 756, 757), 3 krzemieni-
ce (ob. 611, 623, 624) oraz kamienny stół (ob. 365). Pozyskano również licz-
ny ruchomy materiał zabytkowy w postaci 20 053 fragmentów ceramiki, 562 
artefaktów krzemiennych, 228 fragmentów polepy i ponad 20 fragmentów 
kości, w tym również ludzkich. Ponadto zarejestrowano 156 zabytków wy-
dzielonych. Odcinek A obejmuje swoim zasięgiem bardzo urozmaiconą for-
mę powierzchni, która częściowo wymuszała określony sposób zasiedlania. 
W centralnej partii części północnej występuje zwydmienie terenu biegnące 
po osi północ-południe na (około 60 m długości). Dzieli ono obszar na dwie 
niezależne płaszczyzny. Na łagodnie biegnącym stoku zachodnim zaobserwo-
wano po zdjęciu częściowo zakumulowanego humusu (warstwa I) oraz płytki 
poziom z materiałem nowożytnym (niewykształcony geologicznie – warstwa 
VII). Na stoku wschodnim (do 30 m szerokości w pasie autostrady) zareje-
strowano złożony układ stratygraficzny o charakterze biogeniczno-kulturo-
wym w postaci sekwencji 6 warstw, gdzie najniższy poziom jest złożony z 2 
warstw stykających się (w-wa VI – materiał kultury pucharów lejkowatych 
i IX – Ha-La). Kontynuuje się tu warstwa I (współczesno-nowożytna), poni-
żej znajdują się naprzemiennie 2 poziomy eoliczne z nielicznymi materiałami 
(w-wa II i IV) z 2 dobrze wykształconymi glebowymi (w-wa III – nowożyt-
na, V – materiały pomorsko-kloszowe i oksywskie) oraz poniżej wspomnia-
na warstwa VI i IX. Do interesujących odkryć można tu zaliczyć piec, który 
mógł pełnić funkcję miejsca do kremacji (ob. 300), dodatkowo część południo-
wa obiektu była wyłożona kamiennymi płytami, a jedna z warstw zawierała 
popioły. Na północnym skraju tej struktury zadokumentowano mezolityczną  
krzemienicę (ob. 624).
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Na obszarze położonym dalej na północ zarejestrowano bogatą straty-
grafię poziomą w formie mozaiki, w której skład wchodziły 2 nieczytelne na 
powierzchni (wypełnione humusem w postaci współczesnej mady rzecznej) 
i obecnie wyschnięte jeziorka starorzeczne (w pierwszym w zach. części zano-
towano materiał typu Ha-La – w-wa XIII, w drugim na wschodzie struktury 
czysto biogeniczne z pojedynczymi artefaktami nowożytno-współczesnymi). 
W tej strefie dalej na północ wystąpiły warstwy z materiałem wczesnośrednio-
wiecznym (X, częściowo XIX) i późnośredniowiecznym (XIX z nadległą nad 
nią warstwą spalenizny – XVIII).

Kolejną niezależną strefą biogeniczno-kulturową jest obszar biegną-
cy wzdłuż zachodniej granicy przyszłej autostrady, który można podzie-
lić na 3 kolejne obszary. Ma on charakter strefy brzegowej z utworami mu-
szastymi. W części północnej omawianego terenu (w-wa XII, XIV, XVII) 
są związane z osadnictwem kultury pomorskiej. Uchwycono tu następną 
krzemienicę kultury świderskiej (ob. 623) w poziomach iluwialnych (w-wa 
XX – nieciągła) oraz związany z tym horyzontem czasowym unikato-
wy ob. 365 w formie dużego stołu kamiennego z siedziskiem i 2 pobijakami  
kamiennymi.

Część centralna przedstawianej strefy z licznymi obiektami wykazuje pew-
ne zróżnicowanie chronologiczne od nowożytnego (w-wa XIV), poniższych 
z materiałami pomorsko-oksywskimi oraz z pojedynczymi artefaktami z epoki 
wczesnego brązu (w-wa XV, XVII). Z najmłodszym horyzontem osadniczym 
łączy się płytka studnia (ob. 167, 200) o konstrukcji drewnianej zbitej zmonto-
wanej na kołki drewniane. Ze względu na niewielkie jej rozmiary i usytuowa-
nie poza zwartym osadnictwem XVII-XVIII w. i położenie na obszarze zalewo-
wym mogła ona służyć na przykład jako miejsce do pojenia bydła. W poziomie 
iluwialnym (warstwa XX) wystąpiła kolejna schyłkowopaleolityczna krzemie-
nica kultury świderskiej – ob. 611.

W części południowej tej struktury o złożonej stratygrafii (w-wy XXI-
XXIV) dominuje ceramika kultury oksywskiej ze śladową obecnością ma-
teriałów kultury pomorskiej oraz kultury pucharów lejkowatych, kultury 
ceramiki sznurowej (ob. 627). W najniższym poziomie (w-wa XXIV) od-
notowano wyłącznie krzemieniarstwo schyłkowopaleolityczne, które ma 
dalszy ciąg w odcinku B stanowiska 13 w Szynychu, podobnie jak pozostałe 
nawarstwienia kulturowe. Do nietypowych znalezisk w tej strefie można za-
liczyć oksywskie piece kotlinkowe (ob. 752, 753, 756, 757) mogące wskazy-
wać na produkcję niewielkiej ilości żelaza na potrzeby osady z lokalnych rud 
darniowych. Dwie ostatnie części są związane z zachodnim stokiem kolej-
nego wzniesienia wydmowego mające analogię do północnej części odcin-
ka A. W partiach bez nawarstwień (bezpośrednio na calcu) wystąpiły sku-
piska obiektów nawiązujące do sąsiadujących stref kulturowych. Odcinek 
C łączy się bezpośrednio z odcinkiem B poprzez identycznie złożoną struk-
turę stratygraficzną o podobnej wymowie chronologicznej (nieliczny ma-
teriał określano jako Ha-La i typowy dla kultury oksywskiej). Odkryto na 
tym terenie łącznie 10 obiektów, z czego l to dołek posłupowy, 4 paleniska  
i l oksywski pochówek ciałopalny z resztkami stosu (ob. 1). Pozyskano rów-
nież liczny ruchomy materiał zabytkowy w postaci 55 fragmentów ceramiki 
i kilkanaście fragmentów kości zwierzęcych i ludzkich przy całkowitym braku  
zabytków wydzielonych.

Nawarstwienia kulturowe mają charakter utworów murszastych płynnie 
przechodzących w czysto biogeniczne struktury murszasto-torfowe. Ponadto 
calec jest różnicowany, tzn. w części zachodniej jest on w postaci warstwowa-
nego piasku, natomiast w części wschodniej ma charakter strefy plażowej (bia-
ły, przemyty, zwarty). Generalnie cały obserwowany tu układ stratygraficzny 
jest genetycznie związany ze strefą brzegową starorzecza Wisły. 
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Na odcinku A chronologię ustalono na podstawie materiałów masowych 
w postaci ceramiki naczyniowej i krzemienne, czyli określono wg nich kolejne 
fazy zasiedlenia na omawianym obszarze:

– najstarszy horyzont jest związany z obecnością krzemieni (ob. 611, 623) 
i stołu kamiennego (ob. 365) łączonych ze schyłkowopaleolityczną kulturą  
świderską,

– następny etap penetracji osadniczej jest związany z mezolitem na pod-
stawie jednej krzemienicy (ob. 624),

– cechy zwartego obszaru osadniczego w północno-wschodniej części sta-
nowiska wykazują wczesnowióreckie materiały kultury pucharów lejkowatych 
(spąg warstwy V –częściowo – i VI oraz obiekty z nią związane),

– śladowo czytelne są artefakty należące do  fazy późnowióreckiej kultury 
pucharów lejkowatych czy kultury późnoneolitycznej (kultura ceramiki sznu-
rowej – ob. 627) z południowej części stanowiska,

– kolejny ślad osadniczy jest widoczny w postaci pojedynczych materiałów 
z wczesnego brązu,

– największe nasilenie działalności osadniczej łączy się z kulturą pomorską 
z elementami kloszowymi (głównie w północnej części),

– następny czytelny poziom osadniczy wytyczają materiały kultury oksyw-
skiej (część południowa stanowiska),

– zarejestrowano penetrację związaną z okresem wczesnośredniowiecz-
nym (głównie warstwa X, częściowo XIX),

– w podobnym wymiarze zarejestrowano materiały późnośredniowieczne 
(warstwa XIX, ob. 82, 89, 95),

– ostatni etap zasiedlenia łączy się z czasami nowożytnymi (warstwa I – 
El, VII). 

Na odcinku C pozyskano ubogi materiał zabytkowy wytyczający dwa po-
ziomy chronologiczne w postaci:

– punktu osadniczego związanego z okresem Ha-La,
– osada kultury oksywskiej.
Południowa część stanowiska 13 w Szynychu, czyli południowa część od-

cinka A oraz całe odcinki B, C tworzą szerszą strefą osadniczą pomorsko-ok-
sywską, co kontynuuje się dalej w przyległym do nich stanowisku Szynych 12.

 patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko ludności kultury magdaleńskiej, późny paleolit
ślady osadnictwa ze starszego okresu epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez Jana Fiedorczuka 
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez Instytut Archeolo-
gii i Etnologii PAN w Warszawie i WKZ w Kielcach. Trzeci sezon badań stacjo-
narnych. Badaniami objęto powierzchnię 28,5 m2, w tym 13,5 m2 to wykop Ia, 
którego eksplorację rozpoczęto w 1998 r.

Badania stanowiły kontynuację prac z lat 1998-99. Ich celem była kontynu-
acja eksploracji wypełniska klina mrozowego (wykop Ia) zawierającego zabytki 
archeologiczne oraz rozpoznanie sondażami północnej i zachodniej części sta-
nowiska, gdzie założono 2 wykopy sondażowe. Z wykopu Ia pozyskano około 
4020 zabytków, w tym 2656 wytworów krzemiennych, około 1270 fragmentów 
kości, kilkadziesiąt wytworów z kości słoniowej, 50 grudek polepy oraz zin-
wentaryzowano 31 kamieni. Wśród wyrobów krzemiennych wyodrębniono 
180 form wydzielonych, w tym 8 rdzeni, 91 narzędzi i 80 odpadków z produk-
cji narzędzi oraz przedmiot z dużego retuszowanego dookolnie odłupka przy-
pominający schematyczne figurki Wenus, znane ze stanowisk kultury magda-
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