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Zaburzenia kriogeniczne w spągu osadów lessowych można wiązać z mak-
simum ostatniego zlodowacenia, akumulację lessów natomiast z młodszym 
pleniglacjałem.

Artefakty krzemienne znalezione w trzech poziomach należy połą-
czyć pod względem techniczno-typologicznych ze środkowym paleolitem. 
Środkowy i dolny poziom wiąże się z pozostałościami bogatych pracow-
ni krzemieniarskich bazujących na miejscowym surowcu. Usytuowane były  
wokół ognisk.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym stanowisku będą kontynuowane.

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w okresie li-
piec/sierpień przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki 
Zwierząt PAN). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN. Czternasty sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię  około 19 m².

Kontynuowano badania z lat 1968-1973, 1989, 1991-1994, 1996, 1997. Od-
słonięto dalszy ciąg dużego skupiska kości mamutów, którego prawdopodobnie 
znaczna część rozciąga się w kierunku zachodnim od dotychczasowych wyko-
pów. Zalegało ono w silnie solifluowanej warstwie 6 datowanej C 14 na okres 
pomiędzy 25 000 a 22 000 lat BP. Artefakty kamienne, występujące wśród kości 
(prawie wszystkich części szkieletu) mamuta, są związane z horyzontem z jed-
nozadziorcami kompleksu graweckiego. Można tu wyróżnić:

rdzenie – 10 okazów, w tym 2 krążkowate, prawdopodobnie środkowopa-
leolityczne, z przemieszanych warstw niżej zalegających.

narzędzia – 34 okazy, w tym 5 rylców, 2 noże typu Kostienki, 3 wióry retu-
szowane, 6 tylczaków, 7 jednozadziorców, 2 zgrzebła, 2 narzędzia wnękowe, 2 
retuszowane fragmenty termiczne, 4 wióry z retuszem użytkowym.

Ponadto rylczaki – 3 okazy, retuszer piaskowcowy – l okaz, wióry całe 
i fragmenty – 56 okazów, odłupki całe i fragmenty – 57 okazów, łuski – 37 oka-
zów, fragmenty termiczne odłupków – 60 okazów.

Wśród ww. artefaktów występowały pojedyncze egzemplarze, które moż-
na wiązać ze starszymi kulturami (zarówno oryniacką, jak i środkowopaleoli-
tycznymi).

Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 stanowisko jaskiniowe od paleolitu po czasy współczesne
Badania sondażowe, przeprowadzone w wrześniu, finansowane przez 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Ewolucji 
i Systematyki Zwierząt PAN. Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego badania prowadził dr hab. Krzysztof Sobczyk (autor spra-
wozdania) przy współudziale V. Sitlivy z Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
z Brukseli oraz udziale paleontologów z Instytutu Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt PAN z Krakowa: B. Miękiny, P. Wojtala i G. Lipeckiego. Trzeci se-
zon badań. Przebadano powierzchnię  około 6 m².

Badania rozpoczęto w sezonie 1998 r. i są kontynuowane. Założono 4 
wykopy o charakterze sondażowym (l-4). Wykop l usytuowano na lewo od 
wejścia do jaskini w tzw. Schronisku Bocznym wg J. Czarnowskiego, wy-
kop 2 po lewej stronie końca korytarza wiodącego do właściwego wejścia 
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do jaskini, wykop 3 w pierwszej wnęce korytarza głównego po lewej stro-
nie wejścia do jaskini w tzw. Przedsionku P wg J. Czarnowskiego, oraz wy-
kop 4 na zewnątrz jaskini w części północno-zachodniej, w miejscu do-
mniemanego drugiego wejścia prowadzącego do Komory Głównej, czyli  
tzw. Sypialni.

Jaskinia była znana od dawna. Należy do jednej z największych i naja-
trakcyjniejszych jaskiń Jury Ojcowskiej. Wzmiankowana już w XVII w. jako 
Jaskinia Królewska. Pod nazwą Łokietka występuje od 1822 r. w związku 
z podaniami A. Grabowskiego o ukrywaniu się w jej wnętrzu późniejszego 
króla Polski Władysława Łokietka podczas walk o tron krakowski z królem 
czeskim Wacławem II. Często mylono ją z Jaskinią Ciemną. Za zabytek ar-
cheologiczny oficjalnie uznano ją w 1968 r.

Jaskinia Łokietka jest jedną z najwyżej położonych jaskiń Doliny Są-
spowskiej. Leży w masywie Góry Chełmowej w północnym stoku jej bocznej 
kulminacji na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego tuż przy zachodniej 
granicy Ojcowa z Czajowicami. Jest utworzona w wapieniach górnej Jury no-
szących cechy wapieni skalistych.

Badania prowadzone od 1998 r. z partnerem belgijskim pozwoliły uzy-
skać sporo ciekawych informacji. Ogólnie wyróżniono 8 warstw w stratygra-
fii geologicznej jaskini (na podstawie głównie wykopu 3):

warstwę l, jako współczesny humus, ze śladami wykopów S.J. Czarnow-
skiego,

warstwę 2, jako koluwialny czysty less barwy żółto-płowej, ze śladami 
ognisk neolitycznych w jego stropie,

warstwę 3, jako gruzisty less, o gruzie wapiennym drobnych rozmiarów, 
lekko otoczonym, barwy płowo-żółtej,

warstwę 4, jako gruzisty less, warstwa wykazuje podobieństwo z warstwą 
3, jednak barwa jest zdecydowanie brunatna,

warstwę 5, występującą w wykopie l, jako zgliniony less gruzisty, barwy 
jasno- i ciemnobrunatnej,

warstwę 6, występującą w wykopie l, jako less gruzisty z humusem okre-
ślaną przez nas

jako tzw. Humus 2,
warstwę 7, występującą w wykopie l, jako silnie zgliniony less gruzisty 

barwy ciemnobrunatnej,
warstwę 8 , interpretowaną jako glinę trzeciorzędową barwy żółtej, 

z licznymi odcieniami
różu.
W warstwach humusu i stropowej części lessu koluwialnego, namytego 

z zewnątrz jaskini, występowały liczne zabytki średniowieczne i prehisto-
ryczne, do neolitu włącznie. Były to głównie ceramika i artefakty krzemienne. 
Ceramika była reprezentowana przez takie kultury jak przeworska, łużycka, 
trzciniecka, ceramiki promienistej, lendzielska oraz ceramiki wstęgowej ry-
tej. W warstwie l występowały w dużej liczbie kości zwierząt współczesnych 
oraz bez porządku anatomicznego kości ludzkie  około 4 młodych osobni-
ków. Kości ludzkie stanowiły pozostałości zniszczonych przez późniejsze ba-
dania Czarnowskiego oraz działalność tzw. poszukiwaczy skarbów, pochów-
ków datowanych poprzez analogie do znalezisk z innych jaskiń na okres póź-
norzymski.

W warstwach 3 i 4, szczególnie w wykopie 3, występowały liczne zabyt-
ki związane ze starszą epoką kamienia. Były to artefakty krzemienne mocno 
spedolitowane i naturalnie ogładzone, mające tzw. retusz dupicki. Tego typu 
retusz uszkadzał krawędzie boczne artefaktów, czyniąc z nich pseudonarzę-
dzia, bądź dodawał retusz narzędziom, tworząc tym samym inne okazy typo-
logiczne.
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Wśród wyodrębnionych narzędzi znajdują się liczne zgrzebła w pod-
stawowych typologicznych odmianach (głównie pojedyncze podłużne i po-
przeczne), odłupki oraz wióry retuszowane. Występował ponadto debitaż 
niekiedy o cechach lewaluaskich i rdzenie. Ogólna statystyka artefaktów krze-
miennych z wykopu 3 przedstawia się następująco: rdzenie (15 egz.), odłupki 
(139 egz.), fragmenty odłupków (28 egz.), wióry (20 egz.), małe odłupki, łuski 
(227 egz.), fragmenty niecharakterystyczne (12 egz.), narzędzia (16 egz.). Ra-
zem 456 zabytków.

Wśród rdzeni wyróżniamy 3 okazy lewaluaskie, jedną formę obłupnia, 
3 okazy rdzeni jednopiętowych, 3 – poliedryczne, 3 – w typie krążkowatych 
oraz 3 fragmenty.

Odłupki reprezentują okazy z korą (46 egz.), odłupki zatępce (11 egz.), 
odłupki o cechach lewaluaskich (45 egz.), inne odłupki o rozmaitym przebie-
gu negatywów na stronie górnej (37 egz.).

Charakterystyka wiórów jest następująca: 4 egz. całkowicie i częściowo 
korowe, 3 egz. z tylcem naturalnym, 6 egz. pochodzących z rdzeni jednopię-
towych, l egz. pochodzący z rdzenia dwupiętowego, 2 egz. o bokach zbież-
nych, l egz. o negatywach poprzecznych na stronie górnej, 2 egz. wykazujące 
cechy wiórów lewaluaskich oraz l wiórek.

W wykopie l uzyskano mniejszą liczbę artefaktów (około 90 egz.), sytu-
acja stratygraficzna jest w tym przypadku bardziej rozwinięta niż w wykopie 
3. Artefakty w znacznej mierze są pozbawione retuszu dupickiego występują 
w warstwach 3–7. Reprezentowane są przez 2 rdzenie, jeden szczątkowy do 
uzyskiwania małego półsurowca wiórowo-odłupkowego, drugi ze skrzemie-
niałego wapienia w formie pięściaka. Wśród odłupków wyróżniamy okazy 
korowe i pozbawione kory. Ponadto wystąpiło kilka wiórów w tym jeden za-
tępiec. Narzędzia w liczbie 13 egz. to przede wszystkim 4 zgrzebła, w tym 
jedno klasyczne podłużne znalezione jednak na złożu wtórnym prawdopo-
dobnie z hałdy Czarnowskiego, 3 atypowe drapacze, l półtylczak, l odłupko-
we narzędzie zębate, 3 retuszowane odłupki oraz narzędzie kombinowane 
w typie zgrzebła i drapacza.

Eksplorację w wykopie 2 przerwano po badaniach w 1999 r., na głębo-
kości  około 3 m. Uczyniono to ze względów technicznych (brak możliwości 
poszerzenia wykopu), nie chcąc uniemożliwiać zwiedzania jaskini będącej 
jedną z najważniejszych atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Do tej głę-
bokości nie występowały zabytki paleolityczne. W humusowych warstwach 
natrafiono na liczne fragmenty ceramiki i szczątki kostne pochodzące z okre-
su neolitycznego, do średniowiecza włącznie.

Wykop 4 nie przyniósł żadnych rezultatów archeologicznych, głazy wa-
pienne występujące na głębokości  około 2 m uniemożliwiły bowiem dalszą 
eksplorację.

Pod względem przynależności kulturowej inwentarz z warstw plejsto-
ceńskich stanowi mieszaninę elementów środkowo- i górnopaleolitycznych 
z przewagą elementów charakterystycznych dla środkowego paleolitu. Re-
prezentowany jest głównie przez tzw. kompleks mikocki oraz lewaluasko-
mustierski, z elementów górnopaleolitycznych z kulturą jerzmanowicką oraz 
być może grawecką. Głównie stopień zachowania materiałów krzemiennych 
i pewne cechy techniczno-typologiczne wykazują podobieństwa do zespo-
łów znanych z jaskiń: Okiennik, Koziarnia, Nietoperzowa, Ciemna bądź ze 
Schroniska Wylotnego. Na podstawie badań w Jaskini Łokietka wydaje się, że 
dużą rolę odgrywać musiało również, a może przede wszystkim, przemiesz-
czanie się artefaktów w środowisku wodnym nieraz na duże odległości.

We wszystkich poziomach Jaskini odkryto liczne szczątki fauny (około 
23 taksony) zarówno współczesnej, jak i plejstoceńskiej. Wśród okazów plej-
stoceńskich można wyróżnić w kolejności obfitości występowania szczątki: 
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niedźwiedzia jaskiniowego, renifera, jelenia, konia, hieny jaskiniowej, wil-
ka, koziorożca, nosorożca włochatego, tura, żubra, kozicy piżmowołu i lwa  
jaskiniowego.

Badania w Jaskini Łokietka pozwoliły wstępnie zidentyfikować zespoły 
zaawansowanej fazy środkowego paleolitu występujące w lessie gruzistym 
zapewne pochodzącym z okresu dolnego vistulianu, charakteryzujące się 
technologią lewaluaską (być może z domieszkami górnopaleolitycznymi) 
i techniką mustierską.

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

Wyniki badań zostały opublikowane w sesji posterowej Ojcowskiego Par-
ku Narodowego.

Badania będą kontynuowane.

obozowisko ludności kręgu kultur o tradycji tylczakowej, schyłkowy •	
paleolit, interstadiał Alleröd

Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez Jerzego Liberę 
i Annę Zakościelną z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Finansował WKZ w Kielcach, Katedra Archeologii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej i UMiG w Zawichoście. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 88,10 m2.

Badania stanowiły kontynuację prac z 1999 r. Głównym ich celem było roz-
poznanie zasięgu stanowiska w kierunku suchej doliny okalającej obozowisko 
od strony północno-zachodniej. Odkryto tylko jedną zwartą owalną krzemie-
nicę o wymiarach  około 1,80 x 0,60 m. W krzemienicy i poza nią, wraz z ma-
teriałami z powierzchni, odkryto ponad 6900 zabytków krzemiennych (z czego 
95% w obrębie krzemienicy). Wśród odkrytych zabytków dominują półsuro-
wiec odłupkowy, najczęściej niewielkich rozmiarów, oraz odpadki produk-
cyjne. Narzędzia stanowiły jedynie 0,3% znalezionego inwentarza krzemien-
nego. Potwierdza to produkcyjny charakter rozpoznanej dotychczas części  
stanowiska.

Dokumentację i zabytki, do czasu pełnego opracowania wyników badań, 
złożono w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. 6, 2001, s. 9-13.

Badania będą kontynuowane.

stanowisko pracowniane z okresu paleolitu•	
Wykopaliskowe badana archeologiczne, przeprowadzone od lipca do sierp-

nia przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania – Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dr. Valéry Sitlivy (Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i MRAH. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię  około 60 m².

Prace prowadzono na badanym wcześniej przez W. Morawskiego stanowi-
sku, w obrębie niedokopanego wykopu XIII i prawdopodobnie XII, wytyczając 
w tym miejscu poszerzony wykop XXI/2000. Sytuacja stratygraficzna przedsta-
wia się następująco:

Warstwa l – współczesny humus do miąższości 0,5 m
Warstwy 2 i 3 – dwa poziomy deluwiów lessowych
Warstwa 4 – deluwium lessowe z poziomem inicjalnej gleby
Warstwa 5 – less węglanowy z koncentracjami węglanu wapnia
Warstwa 6 – less z deformacjami pochodzenia soliflukcyjnego
Warstwa 7a – less ze śladami krioturbacji i formowania gleby z licznymi 

węgielkami drzewnymi

PAWŁÓW, st. 4,  
gm. Zawichost,  
woj. świętokrzyskie, AZP 86-
73/320

PIEKARY, st. II a, gm. Liszki. 
woj. małopolskie, AZP 103-
55/98
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