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leńskiej. Wśród kości dominowały szczątki konsumpcyjne, głównie nosorożca, 
konia, renifera i lisa polarnego. Wśród wytworów kościanych wystąpiły ostrze 
typu sagaies, fragmenty 2 pałeczek z kości słoniowej oraz 2 igieł.

Odkryty inwentarz kościany i krzemienny wskazuje na przynależność ze-
społu z Wilczyc do kultury magdaleńskiej i może być wstępnie datowany na 
interstadiał Bölling.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Instytucie Archeologii i Et-
nologii PAN w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Przeglądzie Archeologicznym”, 
vol. 49, 2001, s. 141-144.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko z okresu paleolitu środkowego
Badania archeologiczne, przeprowadzone od września do października pod 

kierunkiem dr. Andrzeja Wiśniewskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego). Finansowane przez Komisję Badań Naukowych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 9-24.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko górnopaleolityczne
Badania wykopaliskowe prowadził dr Jarosław Bronowicki (Zakład Badań 

Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Bada-
nia były finansowane przez inwestora. Drugi sezon badań.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W roku 2000 przeba-
dano kilka arów, odkrywając dwa skupienia zabytków krzemiennych. Znale-
ziono około 1000 zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 474-477, ryc.13, 14.

patrz: neolit

patrz: mezolit

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 obozowisko jaskiniowe (środkowy i schyłkowy paleolit, neolit, epoka 
żelaza, średniowiecze, nowożytność)

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 19 lipca 
do 10 września pod kierunkiem mgr. Mikołaja Urbanowskiego (Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny). 
Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pań-
stwowy Instytut Geologiczny, Śląskiego WKZ. Przebadano powierzchnię  
0,06 ara.

Witów, st. 10, gm. 
Bielawy, woj. łódzkie

WROCŁAW, st. 1,  
ul. Gen. J. Hallera,  
gm. loco, woj. dolnośląskie

Wrząca, st. 2, gm. Trzcianka, 
woj. wielkopolskie, 
AZP 38-24/79

WYSOKA, st. 57,  
gm. Leśnica, woj. opolskie, 
AZP 93-39/127

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76 

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

ZRĘBICE, Jaskinia 
Komarowa, st. 5, gm. Olsztyn, 
woj. śląskie, AZP 88-50/41
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Kontynuowano rozpoznanie namuliska jaskini (wykop 4) oraz badania ta-
rasu przed jaskinią (wykop 2 m 16g, 16f, 17g, 17f ). W wyniku badań zareje-
strowano złożoną stratygrafię namuliska tarasu (do poziomu – 420 od reperu, 
tj. około 350 od powierzchni namuliska). Poza bardzo licznymi znaleziskami 
paleontologicznymi (kilka tysięcy fragmentów kości zwierzęcych) dającymi 
obraz zestawu paleofauny w różnych okresach pozyskano ubogi zestaw ma-
teriałów archeologicznych. Na tarasie, na stropie warstwy piasków odkryto 
dwie struktury interpretowane jako ślady ognisk schyłkowopaleolitycznych. 
Zespół artefaktów krzemiennych z tego okresu poszerzył się o kilka zabytków 
w tym zdwojony przekłuwacz/pazur. Zespół wciąż jednak pozostaje zbyt ubo-
gi, by można było wysuwać bardziej zdecydowane wnioski, jednak wydaje się, 
że może on nawiązywać do tradycji późnomagdaleńskiej. W wierzchnich war-
stwach namuliska znaleziono zabytki z XVII w.: podkówkę buta i kule musz-
kietu. Biorąc pod uwagę inne znaleziska nowożytne m.in. z I i II wojny świa-
towej oraz wcześniej odnotowane materiały średniowieczne, neolityczne oraz 
wczesnobrązowe, mamy świadectwo nieprzerwanej penetracji jaskini od środ-
kowego paleolitu po dzień dzisiejszy.

Materiały z badań, do czasu pełnego opracowania, będą przechowywane 
w Państwowym Instytucie Geologicznym i Muzeum Ziemi PAN, następnie zo-
staną przekazane do Muzeum Częstochowskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 54-63; M. Urbanowski, „Wykopaliska w Jaskini Komarowej” (w:) Ziemia Czę-
stochowska t. 28, 2001, s. 9-15..

Mezolit

patrz: wczesne średniowiecze

•	 obozowisko – kompleks Maglemose? (mezolit)
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu pod kie-
runkiem Tomasza Kendelewicza. Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeolo-
gicznych”, t. 43, s. 119-132.

•	 obozowisko kultury komornickiej (mezolit)
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, finansowane przez gminę Dąbrowa 
Górnicza. Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 222-228.

patrz: neolit

Bokinka Królewska, 
st. 8, gm. Tuczna, woj. 
lubelskie, AZP 63-88/45

BUSZÓW, st. 1 gm. Lubiszyn, 
woj. lubuskie, AZP 44-08/4

DĄBROWA GÓRNICZA 
– STRZEMIERZYCE 
WIELKIE, st. 4, woj. śląskie

Dzierżnica, st. 35, gm. 
Dominowo, woj. wielkopolskie
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