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południowej) i dwóch kobiet (w komorze północnej). 
Wyposażenie grobu stanowiły 4 amfory, siekiera z krzemienia pasiastego, bursztynowy paciorek, 

dwa narzędzia kościane, dwa odłupki z krzemienia wołyńskiego, odłupek kwarcytowy. 
Ceramika nawiązuje stylistycznie i ornamentyką do znalezisk z Wołynia i Podola.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Chełmskim w Chełmie (MCH./A/7726).
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 - patrz: młodszy okres przedzymski 
– okres wpływów rzymskich

KRACZKOWA, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-78/1
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury malickiej (neolit)•	
osada grupy tarnobrzeskiej•	
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Piotra Miturę 
(Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 380 m².

Wykopy usytuowane zostały w części centralnej stanowiska, którego wielkość wynosi 10 ha. 
Odkryto 25 obiektów, pełniących różne funkcje oraz 30 dołków posłupowych, tworzących regularne 
zarysy dwóch domów słupowych. Ponadto w wykopie III/98 w części południowej wystąpiła warstwa 
kulturowa o miąższości 7-8 cm.

Na podstawie materiału ruchomego ustalono, że na przebadanym obszarze wystąpiło sześć faz 
chronologicznych: 

1. faza N II-III KCWR, 
2. faza Ż I KCWR, 
3. faza Ż IIa KCWR, 
4. faza M I-II kultury malickiej, 
5. faza M II-II kultury malickiej, 
6. materiał grupy tarnobrzeskiej z okresu halsztackiego.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Bieżanów, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27 -patrz: środkowa i późna epoka brązu

Kraków - Bronowice Wielkie, st. 7, 8, 24, gm. Kraków-Krowdrza, AZP 102-56/198, 199, 211 -patrz: 
późne średniowiecze

KRAKÓW-Górka Narodowa, st. 8, 9, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 101-56/111
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do września przez dr Annę 
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Dagnan-Ginter i mgr Annę Tyniec-Kępińską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Stanowiska nr 8 i 9 w Krakowie - Górce Narodowej znajdują się na rozległym cyplu o wysokości 
ponad 240 m n.p.m., na wschód od cieku Garliczka, dopływu Prądnika (kompleks pól, obecnie 
nieużytków, na wschód od ulicy Górka Narodowa i północ od ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej).

Materiały archeologiczne znajdowane są na wypłaszczeniu szczytowej partii cypla i południowym 
stoku (stan. 9) oraz wschodnim zboczu formy terenowej (stan. 8 - faktycznie są to zmywy 
stanowiska 9). Na obszarze około 25 ha wykonano 88 sond o rozmiarach od 1 x 2 m do 2 x 3 m 
oraz 11 wykopów archeologicznych. Materiały archeologiczne odkryto w 32 sondach i wszystkich 
wykopach archeologicznych. W szczytowej partii cypla natrafiono na pozostałości 7 wykopów 
archeologicznych.

Obiekt 1 (kultura ceramiki wstęgowej rytej):
niewielka jama gospodarcza o prostokątnym zarysie. Wymiary: 160 cm (po linii północny 

zachód – południowy wschód) na 70 cm. Wkopana do głębokości 110 cm od powierzchni ziemi. Dno 
nieckowate. Wypełnisko trójwarstwowe.

Materiał zabytkowy: ceramika – delikatna: 121 ułamków, grubej roboty: 103 ułamki, 205 wyrobów 
krzemiennych, 3 kamienie ze śladami użytkowania.

Obiekt 2 (kultura ceramiki wstęgowej rytej):
rozległy obiekt gospodarczy (prawdopodobnie obok słupowego obiektu mieszkalnego) 

o nieregularnym zarysie. Wymiary: 500 (po linii północny zachód – południowy wschód) x około 
200 cm. Wkopany do głębokości 60-85 cm. Dno nierówne (płytsza część północno-zachodnia). 
Wypełnisko wielowarstwowe. W obrębie obiektu piec i palenisko. Przy wschodniej ścianie obiektów 
3 słupy.

Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 679 ułamków, grubej roboty: 497 ułamków, 554 wyroby 
krzemienne, wyroby kamienne: l fragment kopyta szewskiego, l fragment ozdoby (?), 3 kamienie ze 
śladami użytkowania.

Obiekt 3 (kultura lendzielska):
niewielka kolista jama gospodarcza. Średnica około 80 cm. Dno płaskie (ściany nierównoległe). 

Zagłębiona do głębokości 75 cm od poziomu gruntu. Wypełnisko jednorodne.
Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 5 ułamków, grubej roboty: 3 ułamki, 8 wyrobów 

krzemiennych.
Obiekt 4 (kultura ceramiki wstęgowej rytej):
owalna jama gospodarcza. Wymiary: 160 x 110 cm. Dno płaskie. Zagłębiona 80 cm od poziomu 

gruntu. Wypełnisko jednorodne.
Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 32 ułamki, grubej roboty: 13 ułamków, 29 wyrobów 

krzemiennych.
Obiekt 5 (nieokreślony chronologicznie):
kolista jama. Średnica 140 cm. Dno nieckowate. Zagłębiona do 65 cm od poziomu gruntu. 

Wypełnisko jednorodne.
Materiał zabytkowy: brak.
Obiekt 6 (kultura lendzielska):
jama gospodarcza, kolista (?) (wyeksplorowana część południowa). Średnica około 200 

cm, od głębokości 65 cm średnica 90 cm. Zagłębiona do 120 cm od poziomu gruntu. Wpełnisko 
trójwarstwowe.

Materiał zabytkowy: ceramika - delikatna: 2 ułamki, grubej roboty: 9 ułamków.
Wyroby: l obsydianowy, 5 krzemiennych, l fragment wyrobu kamiennego.
Obiekt 7 (epoka kamienia):
owalna jama. Średnica ok. 90 cm. Dno płaskie. Zagłębiona do 65 cm od poziomu gruntu. 

Wypełnisko jednowarstwowe.
Materiał zabytkowy: l wyrób krzemienny.
Rozpoznany typowy dla rejonu stanowiska układ warstw to: współczesna warstwa orna 
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o miąższości 15-35 cm, poniżej (w wielu miejscach nie zachowany) poziom podglebia o brunatnym 
zabarwieniu miąższości 0-30 cm, pod nim żółty utwór lessowy - calec. W kilku miejscach stanowiska 
natrafiono na zalegającą pomiędzy podglebiem a lessem spoistą warstwę o intensywnie ciemnym 
zabarwieniu, o miąższości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Żółty utwór lessopodobny w jej 
sąsiedztwie miał brunatne przebarwienia, w układzie zbliżonym do struktury marmuru. Interpretacja 
profilów glebowych powstaje w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania ratownicze będą kontynuowane w roku 1999. W roku 2000 rozpocznie się zabudowa 
cypla przeznaczonego pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kazimierz, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/10 - patrz: okres 
nowożytny

Kraków-Stare Miasto, st. 1, gm. Kraków-Śródmieście, AZP 102-56/5- patrz: wczesne 
średniowiecze

Kraków -Stare Miasto, st. 2, gm. Kraków-Śródmieście, woj. krakowskie, AZP 102-56/6 - patrz: 
wczesne średniowiecze

Kraków -Tyniec, st. 2, gm. Kraków-Podgórze, woj. krakowskie, AZP 103-55/18 -patrz: wczesne 
średniowiecze

KRASNE, st. 16, gm. Wojsławice, woj. chełmskie, AZP 83-91/92
cmentarzysko kultury lubelsko-wołyńskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 8 do 17 września przez mgr. 
Andrzeja Bronickiego. Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy Wojsławice. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 2,5 ara.

Cmentarzysko częściowo zniszczone przez piaskownię. Stanowisko piaskowe; szkielety nie 
zachowały się.

Znaleziono 16 skupisk ceramiki, stanowiących wyposażenie grobowe. Niektóre pochówki były 
posypane różowym barwnikiem. Oprócz naczyń ceramicznych znaleziono również nieco narzędzi 
krzemiennych (krzemień wołyński). 

Łącznie znaleziono kilkadziesiąt naczyń (czarki, amfory, puchar na pustej nóżce, misy, garnki 
esowate, naczynka miniaturowe). Nie stwierdzono malowania ceramiki. 

Datowanie: 1 połowa III tys. p.n.e. (faza poklasyczna/?/).
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Krynickie, st. 16, gm. Zabłudów, woj. podlaskie, AZP 40-87/43 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu.


