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EPOKA KAMIENIA
Paleolit

•	 obozowisko z okresu paleolitu schyłkowego
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A1, przepro-

wadzone w okresie 17,20 do 22 września pod kierunkiem mgr Magdaleny Wie-
czorek-Szmal (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,50 ara.

W sieci 5 sondaży odkryto 2 obiekty: jamę (3 x 1,50 m) z materiałem krze-
miennym w stropie oraz koncentrację otoczaków z materiałem krzemiennym, 
zapewne palenisko. Łącznie znaleziono 13 odłupków krzemiennych, odłupek 
retuszowany, 3 łuski krzemienne, wiór krzemienny, 2 rdzenie (w tym jeden 
wtórnie przepalony) i l formę rdzeniową szczątkowo zachowaną. Odłupki, 
wióry i łuski nie dają możliwości jednoznacznej klasyfikacji, szczątkowe formy 
rdzeniowe można natomiast określić na schyłkowy paleolit. Nie można jednak 
wykluczyć udziału elementów mezolitycznych wśród materiału krzemiennego. 
Stanowisko wstępnie zakwalifikowane do ratowniczych badań przedinwesty-
cyjnych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 435-463

•	 osada kultury magdaleńskiej
Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone pod kierunkiem 

prof. dr. hab. Bolesława Gintera i dr Marty Połtowicz (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez GKZ i Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwarty sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz per-
spektywiczne przeznaczenie doliny, w której jest zlokalizowane stanowisko 
pod zbiornik retencyjny. Wykopy wykonane w 2000 r. były rozszerzeniami wy-
kopów badanych w latach wcześniejszych. Przebadano około 50 m2. Odkryto 
obiekt mieszkalny oraz kilkanaście tysięcy zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 64-75.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 obozowisko z okresu górnego paleolitu
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu pod 

kierunkiem dr. Tomasza Płonki i dr. Andrzeja Wiśniewskiego (Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane po części przez Katedrę Ar-
cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego i z funduszy przyznanych przez KBN. 
Kolejny sezon badań. Łącznie przebadano powierzchnię 34 m².
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