
Ojców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała,
woj. krakowskie, AZP 99-55/22
Informator Archeologiczny : badania 32, 8

1998



8

Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/Zielonej Góry 
oraz PSOZ.

Celem badań było rozpoznanie stanu zachowania stanowiska; prace prowadzono w najbardziej 
zniszczonych jego partiach.

Założono sondaż o powierzchni 4 m² (wykop 1/98). Dostarczył on dużo silnie zniszczonego materiału 
krzemiennego z warstw przypowierzchniowych oraz niewielką ilość ceramiki pradziejowej.

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Archeologii Środkowego Nadodrza w Świdnicy.
Badania będą kontynuowane.
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stanowisko jaskiniowe z warstwami od paleolitu do czasów współczesnych•	  

Badania przeprowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków). 
Pierwszy sezon badań. Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Badania będą kontynuowane.

Olszowa, st. A, gm. Ujazd, woj. piotrkowskie, AZP 94-40- patrz: neolit

Ostrołęka, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. piotrkowskie, AZP 79-48/88- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie, AZP 21-73/73- patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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pracownie krzemieniarskie i obozowisko z paleolitu schyłkowego •	
ślady osadnictwa z mezolitu •	
ślady osadnictwa z epoki brązu •	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich •	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Tomasza Płonkę (Uniwersytet Wrocławski, 
AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez PSOZ i Katedrę Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Trzeci sezon badań. 

Badania stanowiły kontynuację prac prowadzonych w 1995 i 1996 roku. Wykop III/98, 
o powierzchni 40 m2, założono na północ i północny-zachód od obszaru objętego badaniami w 1996 
roku, w miejscu niewielkiego plateau na III terasie Warty.

Materiał zabytkowy (wyroby krzemienne i kamienne, fragmenty ceramiki) wystąpił w warstwie 
ornej oraz w eluwium gleby współczesnej. Część zabytków zlokalizowana była w 11 obiektach, 
datowanych na epokę brązu (kultura łużycka), przy czym jedna z jam pełniła najprawdopodobniej 
funkcję pracowni kamieniarskiej.

W trakcie badań uzyskano około 9000 tysięcy wyrobów krzemiennych, ponad 300 fragmentów 
ceramiki oraz nieliczne przedmioty kamienne (tłuczki i rozcieracze). Wyroby krzemienne wystąpiły 
w obrębie paru skupień, szczególnie jedno z nich, znajdujące się w zachodniej części wykopu, 
wyraźnie zaznaczało się wysoką frekwencją zabytków. Odkryte materiały mają nieco inny charakter 
od pozyskanych w poprzednich sezonach. Znacznie wyższa jest wśród nich frekwencja narzędzi 


