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OJCÓW, Jaskinia Łokietka, st. 24, woj. małopolskie, AZP 99-55/22
stanowisko jaskiniowe od paleolitu po czasy współczesne•	

Badania sondażowe prowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN). Finansowane przez Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN. Drugi 
sezon badań. 

Materiały oraz dokumentacja z badań są przechowywane w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach wykopaliskowych w Jaskini Łokietka w Oj-
cowskim Parku Narodowym”, Ojców 2000.

Badania będą kontynuowane.

Obłudzin, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

OWSISZCZE, st. 1, pow. raciborski, woj. śląskie, AZP 104-40
ślady osadnictwa środkowopaleolitycznego•	

Archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem dr. Jana 
Michała Burdukiewicza przy współpracy mgr. Mirosława Furmanka (Katedra Archeologii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego). Finansował Śląski WKZ i Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 37-45.

Badania będą kontynuowane.

PAWŁÓW, st. 4, gm. Zawichost, woj. świętokrzyskie, AZP 86-73/320
obozowisko ludności kręgu kultur o tradycji tylczakowej, paleolit schyłkowy, interstadiał •	
Alleröd

Ratownicze badania prowadzili Jerzy Libera i Anna Zakościelna z Katedry Archeologii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Finansowała Katedra Archeologii UMCS w Lublinie, WKZ 
w Kielcach i UMiG w Zawichoście. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 35 m2.

Stanowisko zostało odkryte wiosną 1998 roku w trakcie badań AZP. Celem prac było wstępne 
rozpoznanie charakteru stanowiska pod kątem stratygrafii zalegania zabytków, obecności ewentu-
alnych zabytków nieruchomych oraz oceny stopnia jego zniszczenia. W trakcie badań uzyskano, 
łącznie z materiałami z powierzchni, prawie 12 tysięcy zabytków krzemiennych, przede wszystkim 
odpadków produkcyjnych. Narzędzia, głównie rylce, półtylczaki i drapacze, stanowiły jedynie 0,88% 
całości inwentarza. Zarejestrowano trzy zwarte układy krzemienicowe o zróżnicowanej wielkości, 
zawierające odpowiednio około 5500, 2400 i 2500 zabytków. Nie stwierdzono żadnych trwałych 
obiektów. W oparciu o analizę inwentarza krzemiennego wydaje się, że stanowisko miało wyraźnie 
pracowniany (produkcyjny) charakter, przynajmniej w przebadanej części.

Dokumentację i zabytki, do czasu pełnego opracowania wyników badań, złożono w Katedrze 
Archeologii UMCS w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

ROZUMICE, st. C, gm. Kietrz, woj. opolskie, AZP 103-37
obozowiska paleolityczne: kompleks mikroodłupkowy (dolny i środkowy paleolit), kultu-•	
ry środkowopaleolityczne, kultura grawecka (górny paleolit), kultura epigrawecka (górny-


