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Badania stanowiły kontynuację prac z roku 1998. Eksplorowano wypełnisko klina mrozowego 
zawierające zabytki archeologiczne oraz obszar przyległy. Pozyskano ponad 3560 zabytków rucho-
mych, w tym ponad 2800 wykonanych z krzemienia (głównie drobnych odłupków, łusek i odpad-
ków), 268 zabytków kościanych, 1427 fragmentów drobnych kości, grudki ochry, kilkadziesiąt ka-
mieni, muszle i 4 fragmenty ceramiki. Wśród wyrobów krzemiennych wyodrębniono 7 rdzeni, 100 
narzędzi oraz 103 odpadki z produkcji narzędzi (głównie rylczaki). Wśród kości dominowały szcząt-
ki konsumpcyjne, głównie nosorożca, konia, renifera i lisa polarnego. Wśród wytworów kościanych 
wystąpiły ostrza, w tym typu sagaies, pałeczka i płytki z kości słoniowej, szydło i igły.

Odkryty inwentarz kościany i krzemienny wskazuje na przynależność zespołu z Wilczyc do kul-
tury magdaleńskiej i może być wstępnie datowany na interstadiał Bölling. Poza tym, w warstwie 
ornej znaleziono pojedyncze fragmenty ceramiki i wyroby krzemienne, które należy łączyć z wcze-
snym okresem epoki brązu, najpewniej z kulturą mierzanowicką.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w War-
szawie.

Badania będą kontynuowane.

ZAKRZÓW, st. 6, gm. Stryszów, woj. małopolskie, AZP 107-54/57
Badania sondażowe, prowadzone w czerwcu przez mgr. Jacka Reyniaka. Finansował inwestor 

prywatny. Przebadano obszar około 100 m². 
Pierwotne oznaczenie chronologiczne stanowiska z badań powierzchniowych w 1976 i AZP 

w 1986 wskazywały na okres schyłkowego paleolitu i okres lateński.
Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane ze względu na wynik negatywny.

ZRĘBICE, Jaskinia Komarowa, st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, AZP 88-50/41
obozowisko jaskiniowe (środkowy i schyłkowy paleolit)•	
neolit (cykl wstęgowy)•	
epoka żelaza•	
średniowiecze•	
nowożytność•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 10 wrze-
śnia przez mgr. Mikołaja Urbanowskiego (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny, WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 0,15 ara.

Kontynuowano rozpoznanie namuliska jaskini oraz rozpoczęto badania tarasu przed jaskinią. 
W wyniku badań zarejestrowano złożoną stratygrafię namuliska jaskini, rozpoznanego do około 2,7 
m głębokości od współczesnej jego powierzchni. Poza bardzo licznymi znaleziskami paleontolo-
gicznymi (kilka tys. fragmentów kości zwierzęcych), dającymi obraz zestawu paleofauny w różnych 
okresach, pozyskano ubogi zestaw materiałów archeologicznych umożliwiających określenie przy-
należności chronologiczno-kulturowej zespołu paleolitycznego oraz faz zasiedlenia Jaskini: środ-
kowy paleolit z zabytkami o charakterze mustiresko-lewaluaskim), schyłkowy paleolit, neolit (cykl 
wstęgowy), epoka żelaza, średniowiecze, nowożytność. 

Badania będą kontynuowane w celu pełnego rozczytania stratygrafii stanowiska, w tym relacji 
pomiędzy nawarstwieniami namuliska jaskini i tarasu przed jaskinią.


