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Zabytki zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 248-25.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Bierzanów, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 8, woj. małopolskie, AZP 103-56/50
ślad osadnictwa kręgu lędzielskiego z okresu neolitu•	
osada kultury przeworskiej fazy C1 okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 8 kwietnia do 25 maja, przez 
Andrzeja Dymka, Marcina M. Przybyłę (autora sprawozdania) i Wojciecha Suder (Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano po-
wierzchnię 49,8 ara.

Badania na stanowisku spowodowane były jego zagrożeniem związanym z planowaną budową 
autostrady A-4. Zasięg wykopalisk objął cały niewielki cypel, na którym zlokalizowano stanowisko. 
W trakcie badań odsłonięto całość małej, dobrze zachowanej osady z młodszego okresu wpływów 
rzymskich. Tworzyły ją 3 budynki oraz 32 inne jamy.

Dwa budynki były częściowo zagłębione w ziemię, posiadały czytelne słupy konstrukcyjne ścian 
(ob. 20 i 24). Trzeci budynek, również płytko zagłębiony w ziemię nie posiadał żadnych czytelnych 
elementów konstrukcyjnych (ob.3). W obrębie obiektów, oraz w warstwie podglebia znaleziono 1304 
fragmenty ceramiki. Zdecydowana większość z nich została zaliczona do ręcznie robionej ceramiki 
kuchennej. Zaledwie 9% stanowiła ceramika cienkościenna, „stołowa”- robiona ręcznie i toczona na 
kole. Ponadto znaleziono fragmenty kilku dużych naczyń zasobowych, które w większości znajdo-
wały się w wypełniskach chat -ob. 3 i 24. Ciekawym znaleziskiem był fragment naczynia zdobiony 
naśladownictwem liter alfabetu łacińskiego.

Wśród znalezisk wyrobów metalowych na uwagę zasługują zwłaszcza trzy dobrze zachowane 
zapinki brązowe - prezentująca typ Al 26, zbliżona do typu A 96 i sarmacka zapinka z żaglowatym 
kabłąkiem. Pozostałe wyroby metalowe, w liczbie 22, wykonane są z żelaza. Najciekawsze z nich to 
krój płużny, fragment klucza, noża i okucia skrzynki. Ponadto z okresem wpływów rzymskich należy 
wiązać zabytki kamienne – głównie fragmenty rozcieraczy i kamienia żarnowego, oraz obrobione, 
przepalone kamienie znalezione w obrębie obiektów mieszkalnych 20 i 24, będące, być może pozo-
stałościami palenisk.

Poza zabytkami kultury przeworskiej na stanowisku znaleziono zabytki neolityczne. Należy do 
nich 61 wyrobów krzemiennych, łączonych z późną fazą kręgu lędzielskiego i polgarskiego, oraz 
miedziany czekan typu Szekely-Nadudvar, będący importem ze środowiska kultury bodrogkeresz-
turskiej.

W trakcie badań osiągnięto zasięg stanowiska zarówno z okresu wpływów rzymskich, jak i neolitu.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51
ślady obozowisk z okresu późnego paleolitu•	
ślady obozowisk (?) z okresu neolitu•	
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osada•	  z okresu wpływów rzymskich
skarb z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od czerwca do grudnia, przez 
mgr mgr Bogusława Roczkalskiego, Piotra Włodarczaka (autor sprawozdania) i Marcina Śliwińskie-
go (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencje 
Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przebadano w sumie po-
wierzchnię 165 arów.

W pierwszym etapie przeprowadzono rozpoznanie terenu małymi wykopami sondażowymi. Po 
odkryciu śladów archeologicznych rozpoczęto badania szerokopłaszczyznowe. W efekcie przebada-
no dużą część osady z późnego okresu wpływów rzymskich. Zdecydowaną większość obiektów sta-
nowiły płytkie jamy prostokątne lub owalne, z wypełniskami charakterystycznymi dla palenisk. Od-
kryto również typowe prostokątne obiekty półziemiankowe. Szczególnym znaleziskiem był dobrze 
zachowany piec garncarski, zlokalizowany na południowo-wschodnim skraju osady. Składał się on 
z jamy przypiecowej oraz zbudowanej w oparciu o konstrukcję kamienną, przedzielonej przegrodą 
komory piecowej. Od południa oraz zachodu osadę otaczał regularny rów o szerokości 1,5-2 metrów 
– prawdopodobnie datowany również na okres wpływów rzymskich.

W północnej części stanowiska, w spągu warstwy humusu odkryto skarb przedmiotów żelaznych, 
datowanych na okres wczesnego średniowiecza. Natomiast w centralnej części stanowiska znalezio-
no sprzączkę ze złotym okuciem, datowaną na okres wędrówek ludów.

Nie znaleziono innych materiałów korespondujących z tymi okresami archeologicznymi.
W różnych miejscach stanowiska natrafiono na zabytki kamienne, datowane na epokę kamienia. 

Szereg form krzemiennych łączy się z kompleksem ahrensbursko-mazowszańskim. Kamienna moty-
ka, fallus kamienny oraz część zabytków krzemiennych datowana jest na środkowe fazy neolitu (kul-
tury kręgu lendzielsko-polgarskiego). Pojedyncze narzędzia wiórowe pochodzą natomiast z późnego 
neolitu i związane są z kulturą ceramiki promienistej. Znaleziska z epoki kamienia znalezione zostały 
w warstwie humusu lub na wtórnym złożu (w obiektach późnego okresu wpływów rzymskich).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 10, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/52 – patrz: 
paleolit

Kraków-Kurdwanów, st. 11, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/53 – patrz: 
paleolit

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa, młodsza i późna epoka brązu.

KRAŚNIK-PIASKI, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/2
cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, faza B2–C1•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone, w terminie od 3 września do 5 listopada, 
przez mgr. Zbigniewa Wichrowskiego (autor sprawozdania, Muzeum Regionalne w Kraśniku). Fi-
nansowane przez WKZ w Lublinie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,8 ara.


