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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.
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