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8 krzemieni, 263 kości zwierzęcych, 8 grudek polepy, 29 żużli, siekierę krze-
mienną, 2 przęśliki i 3 przedmioty żelazne.

W wyniku przeprowadzonych badań określono przebieg południowej gra-
nicy stanowiska, która pokrywa się z krawędzią dna starorzecza Obry. Jest to 
stanowisko o wybitnej wartości poznawczej i muzealnej. Z tego względu wszyst-
kie prace związane z zagospodarowaniem tego terenu, które będą naruszały 
lub trwale przykrywały nawarstwienia kulturowe, powinny być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi.

•	 osada kultury pucharów lejkowaty (neolit)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

dr. Mirosława Furmanka (Uniwersytet Wrocławski) i mgr. Artura Rapińskie-
go (Wojewódzki Ośrodek Służby Ochrony Zabytków w Opolu). Finansowane 
przez WKZ w Opolu. Drugi sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz po-
stępującą erozję stokową gleby, stanowisko jest bowiem zlokalizowane na stoku 
rozległego wyniesienia. W 2000 r. przebadano około 2,50 ara osady, odkrywając 
obiekty osadnicze. Znaleziono kilka tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej 
i około 1000 wyrobów krzemiennych wykonanych głównie z krzemienia narzuto-
wego, ale także ze świeciechowskiego, czekoladowego i wołyńskiego. Znaleziono 
także wyroby kamienne: siekierki, toporki, żarna, rozcieracze i płyty szlifierskie.

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 128-134.

•	 cmentarzysko szkieletowe kultury lubelsko-wołyńskiej, faza klasyczna 
(neolit, 4000-3800 cal. BC)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 23 sierp-
nia przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie  
w Chełmie). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 150 m².

Badania przyniosły wynik negatywny. Granicę północną stanowiska uchwy-
cono w roku 1998. Obiektów nieruchomych nie stwierdzono. Znaleziono jedynie 
12 zabytków i nieco węgli drzewnych. Stanowisko należy uznać za rozpoznane.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 19 lipca do 29 
sierpnia przez mgr Annę Tyniec-Kępińką (autorka sprawozdania, Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Małopolskiego WKZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 375,60 m².
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W roku 2000 odkryto łącznie 15 obiektów archeologicznych: pozostałości 
palenisk, jam gospodarczych i odpadkowych oraz słupów związanych z jednym 
naziemnym budynkiem mieszkalnym (którego część zasadniczą odkryto w 1999 
r.). W obiektach i warstwach znaleziono łącznie 1536 fragmentów naczyń gli-
nianych, paciorek gliniany, 2 ułamki przedmiotów glinianych, 15 przedmiotów 
kamiennych (podkładek, rozcieraczy itp.), 15 wyrobów z obsydianu, 465 wyro-
bów i domniemanych wyrobów krzemiennych. W obiektach archeologicznych 
odkryto także ułamki kości zwierzęcych i grudki polepy.

Obiekty archeologiczne na stanowisku Kraków-Górka Narodowa 9 są zwią-
zane z neolitycznymi osadami kultury ceramiki wstęgowej rytej (12 obiektów) 
oraz kultury lendzielskiej (3 obiekty). Obiekty archeologiczne były zgrupowane 
w wykopie obejmującym ary 1105 ćw. A, 1005 ćw. A-C, 905 ćw. A, C, część ćw. B 
i D, 805 ćw. A, C. Były to pozostałości rozległej glinianki zapewne przy obiekcie 
mieszkalnym (na podstawie jej lokalizacji w stosunku do znanych już obiektów 
mieszkalnych można zakładać, że w rejonie nieobjętym jeszcze pracami arche-
ologicznymi znajduje się kolejny słupowy obiekt mieszkalny) oraz sekwencja jam 
odpadkowych o bardzo bogatych inwentarzach ruchomych związanych z kulturą 
ceramiki wstęgowej rytej. W obrębie położonego w północnej części stanowiska 
wykopu, na arach 604 ćw. C, D, 605 ćw. C, D, 606 ćw. C, D, 607 ćw. C, D, odkryto 
pozostałości jednego tylko obiektu kultury lendzielskiej. Maksymalna głębokość 
odkrywek archeologicznych w bieżącym roku wynosiła 220 cm (w eksploro-
wanych obiektach nr 59 i nr 60). Większość odkrytych obiektów było wkopana 
w lessowy calec do głębokości 100-150 cm. Okrywa glebowa (poza obiektami 
archeologicznymi) składała się z warstwy humusu współczesnego (miejsca-
mi do głębokości 70-80 cm od obecnego poziomu gruntu) nakrywającego żół-
ty lessopochodny calec (szczegółowe badania gleboznawcze przeprowadzono  
w 1998 r.).

Odkryte pozostałości kultur (ceramiki wstęgowej rytej i lendzielskiej) świad-
czą o istnieniu w tym miejscu niewielkich obszarowo, ale bogatych osad tych 
kultur neolitycznych. Wyniki tegorocznych badań dostarczyły nowych danych 
dotyczących rozplanowania osad, zajęć gospodarczych, kontaktów interregio-
nalnych oraz sztuki twórców tych kultur. Teren przebadany w bieżącym roku 
to kolejna część centrum neolitycznego kompleksu niewielkich osad. Ponadto 
udało się, z dużym prawdopodobieństwem, określić północną granicę zwartego 
zasięgu osady. Zachodnia część jej terenu pozostaje w dalszym ciągu nieprzeba-
dana i wymaga dalszych systematycznych badań wykopaliskowych.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Badania będą kontynuowane.

•	 obozowisko kultury ceramiki sznurowej (starsza faza lub późna faza 
cyklu lendzielsko-polgarskiego lub kultura ceramiki promienistej -  
późny neolit)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 13 do 24 lipca 
przez mgr. Piotra Olejarczyka, mgr Barbarę Drobniewicz (autorka sprawozda-
nia), mgr. Ryszarda Naglika i doc. dr. Sławomira Kadrowa (Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad s.c.). Finansowane przez Krakowski Zespół do Badań Au-
tostrad s.c. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 8,62 m².

Stanowisko odkryte wiosną 2000 r. przez Joannę i Wojciecha Machowskich, 
podczas wykonywanych nadzorów archeologicznych na zlecenie Krakowskiego 
Zespołu do Badań Autostrad, w trakcie budowy autostrady A4 na odcinku ul. 
Kąpielowa-węzeł wielicki (południowa obwodnica Krakowa).

Stanowisko jest położone na piaskach w dorzeczu górnej Wisły w obrębie 
przykarpackiego fragmentu Kotliny Sandomierskiej, Działach Niepołomicko-
Bielczańskich na lewym zboczu doliny Malinówki, dopływu Serafy (Srawki). 

KRAKÓW-KOSOCICE,  
st. 17, gm. Kraków,  
woj. małopolskie, AZP 104-
57/200
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