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O CHRO N A ZABYTKÓW  A RCH EO LO G ICZN YCH  NA TERENIE WOJ. 
KRAKOWSKIEGO W LATACH 1980-19901

I. Rejestracja, ewidencja 
i dokumentacja zabytków

W pracy konserwatora zaby
tków archeologicznych sprawą
0 podstawowym znaczeniu jest 
sporządzenie możliwie komplet
nego i wiarygodnego katalogu 
stanowisk archeologicznych. Wa
runkuje to możliwości i popraw
ność dalszych działań konserwa
torskich. Województwo krakow
skie, choć obszarowo niewielkie, 
można zaliczyć do „krajowej czo
łówki” zarówno pod względem 
liczby stanowisk archeologicz
nych, jak i rangi naukowej po
szczególnych obiektów, odzna
czających się nierzadko wyjątko
wo bogatą i skom plikow aną 
strukturą chronologiczno-prze- 
strzenną.

To właśnie spowodowało, że 
już od XIX w. obszar Krakowa
1 okolic stał się miejscem inten
syw nych badań  archeologicz
nych. Skokowy wzrost liczby sta
nowisk nastąpił jednak dopiero 
w okresie powojennym, w wyni
ku podjęcia różnego typu plano
wych prac poszukiwaw czych. 
W latach 60. i 70. spenetrowano 
dokładnie tereny w dorzeczach 
Szreniawy, Dłubni i Prądnika, 
w  ramach prowadzonych przez 
Zakład Archeologii Małopolski 
IHKM PAN w Krakowie badań 
nad archeologią osadnictwa pra
dziejowego obszaru wyżyn lesso
wych w zachodniej Małopolsce. 
Mniej więcej w tym samym czasie 
rejonem intensywnych poszuki
wań stał się również obszar Pogó
rza Wielickiego oraz dolina Raby, 
gdzie prace terenowe prowadzili 
archeolodzy z Muzeum Żup Kra
kowskich w Wieliczce i Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Liczne badania o cha
rakterze rozpoznawczo-ewiden- 
cyjnym prow adziło także Mu
zeum Archeologiczne w Krako

1. Ochroną zabytków archeologicznych 
zajmowało się Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. W ramach jego struktur or
ganizacyjnych działali: Konserwator Zaby
tków Archeologicznych miasta Krakowa 
— prof, dr hab. Kazimierz Radwański oraz

wie, którego domeną stał się ob
szar Krakowa, a zwłaszcza tereny 
Starego Miasta i Nowej Huty.

W efekcie tych badań, u progu 
lat 80. archeologiczne służby kon
serwatorskie dysponowały infor
macjami odnoszącymi się do po
nad 1500 stanowisk archeologicz
nych. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że dane te — zbierane i groma
dzone w różnych latach i przez 
rozmaite instytucje, nie tylko zre
sztą krakowskie — były w znacz
nym stopniu rozproszone pomię
dzy poszczególne archiwa, skład
nice zbiorów zabytków i literatu
rę fachową. Utrudniało to szybki 
dostęp do informacji, co jest nie
zbędnym  warunkiem  popraw 
nych, a przede wszystkim naty
chmiastowych działań konserwa
torskich.

Radykalna zmiana nastąpiła 
z początkiem lat 80. — w mo
mencie przystąpienia do realizacji 
p rog ram u  A rcheo log icznego  
Zdjęcia Polski. Wdrożenie tego 
centralnie sterowanego i finanso
wanego przedsięwzięcia zakoń
czyło wieloletnie prace przygoto
wawcze rozmaitych środowisk ar
cheologicznych, dostrzegających 
potrzebę podjęcia akcji umożli
wiającej pełną rejestrację i ewi
dencję w szelkich dostępnych  
w trakcie badań źródeł archeolo
gicznych. W związku zaś z obser
wowanym od lat znacznym przy
spieszeniem procesu niszczenia 
stanowisk, nasilającym się w wyni
ku coraz intensywniejszej eksploa
tacji środowiska naturalnego — as
pekt konserwatorski tego zadania 
wybił się na plan pierwszy.

Ważnym wymogiem prawidło
wej realizacji AZP stało się zebra
nie i uporządkowanie zbioru in
formacji pozyskanych w trakcie 
wcześniejszych badań. Prace te 
podjęto także w woj. krakow
skim, rozbudowując znacznie ka
talog znanych już stanowisk. Wy-

Konserwator Zabytków Archeologicz
nych woj. krakowskiego — dr Adam 
Krauss w 1. 1980-1986 i mgr Andrzej Ma- 
toga w 1. 1987-1990.
2. Podobne tempo realizacji programu 
AZP utrzymywało się także w ostatnich

magało to przeprowadzenia dro
biazgowej kwerendy archiwalno- 
b ib liog raficznej, obejm ującej 
przede wszystkim literaturę fa
chową oraz rozmaite zbiory do
kumentacji i zabytków. Ze wzglę
du na znaczne nagromadzenie 
danych prace te trwają po dzień 
dzisiejszy, choć winny one — 
zgodnie z zaleceniami twórców 
programu AZP — wyprzedzić 
podjęcie terenowych weryfikacji 
i poszukiwań. Obligatoryjnym 
wymogiem stało się natomiast 
wykonanie pełnej kwerendy bib- 
liograficzno-archiwalnej dla po
szczegó lnych  obszarów  AZP 
przed objęciem ich prospekcją te
renową.

Woj. krakowskie podzielone 
jest na 90 o b sz a ró w  AZP, 
uwzględniając w tej liczbie tak
że arkusze położone na granicy 
województwa, nie licząc nato
miast obszarów jedynie zahacza
jących o jego terytorium. Począ
tkowo, w 1. 1980-1982, badania 
AZP prowadzili wyłącznie pra
cownicy Muzeum Archeologicz
nego w Krakowie, penetrując wy
cinkowo obszary zlokalizowane 
w sąsiedztw ie Krakowa. Pier
wsze w całości opracowane ar
kusze przekazano do archiwum 
konserwatora w 1983 r., zaś do 
końca 1986 r. przebadano łącz
nie 26 obszarów, położonych 
zasadniczo wzdłuż Wisły i obej
mujących tereny w obrębie granic 
Krakowa i w jego sąsiedztwie. 
W 1. 1987-1990 przebadano kolej
ne 26 obszarów zlokalizowanych 
w różnych partiach wojewódz
twa. W sumie więc do końca 
1990 r. badaniami objęto 52 ar
kusze AZP, co daje blisko 60% 
powierzchni województwa (roz
mieszczenie obszarów przebada
nych metodą AZP w latach 1980- 
90 ilustruje załączona m apa)2.

Na zdecydowanej większości 
obszarów prace finansował Woje-

latach. W r. 1991 badaniami objęto 6 ob
szarów (98-55, 99-55, 99-56,98-57,104-60, 
105-59), a w 1992 r. 7 obszarów (97-54, 
98-54, 99-54, 99-60, 104-59, 106-59, 107- 
58).
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Mapa obszarów w obrębie województwa z  wykonawstwem AZP—

wódzki Konserwator Zabytków. 
W kilku przypadkach korzysta
no też z funduszy ODZ w War
szawie, a pojedyncze arkusze, 
położone na granicy wojewódz
tw a, p rzebadano  na zlecenie 
i ze środków finansowych WKZ 
w Katowicach i Wojewódzkiego 
Ośrodka Archeologiczno-Kon
serwatorskiego w Kielcach.

W realizacji AZP na obszarze 
naszego województwa zaangażo
wani byli dotychczas wyłącznie 
pracownicy krakowskich instytu
cji archeologicznych. Zakład Ar
cheologii Małopolski IHKM PAN 
(J. Kruk, W. Morawski, H. Do
brzańska) przeprowadził badania 
na kilku obszarach lessowych 
w pn. i pn.-wsch. części woje
wództwa, w ramach kontynuacji

stan na koniec 1990 r.

swoich wcześniejszych prac nad 
geografią osadnictwa tych tere
nów w pradziejach. Pracownicy 
Instytutu Archeologii UJ (J. Cho- 
chorowski, J. Poleski, M. Nowak) 
p rz eb ad a li k ilka o bszarów  
w pn. zach. części województwa 
i w międzyrzeczu Wisły i dolnej 
Raby. Tereny w rejonie Wieliczki 
(łącznie 3 obszary) penetrowali 
badacze z Muzeum Żup Krakow
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skich w Wieliczce (A. Jodłowski, 
A. Szybowicz, K. Reguła). Zdecy
dowanie najwięcej prospekcji te
renowych i opracowań wykonały 
ekipy kierowane przez pracowni
ków Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie (A. Dagnan-Ginter,
H. Szymańska, A. Ruszar, E. Cho- 
chorowska, B. Reyman-Walczak,
E. Zaitz, K. Sobczyk, M. Biborski, 
J. Rydlewski, J. Górski, T. Wich- 
man, R. Naglik, M. Zając).

W trakcie wymienionych ba
dań do końca 1990 r. łącznie od
kryto i zweryfikowano 4050 sta
nowisk archeologicznych, co daje 
średnio prawie 78 stanowisk na 
jednym obszarze AZR Stanowiska 
rozlokowane są nierównomier
nie. W górzystej części woje
wództwa (Beskid Średni) stwier
dzono skąpe ślady daw nego 
osadnictw a. Liczba stanow isk 
wzrasta ku północy, przy czym 
obserwuje się nadal ich nierów
nomierny rozkład. Wyraźną kon
centrację osadnictwa z różnych 
okresów pradziejów i średnio
wiecza stwierdzono w pn. części 
Pogórza Wielickiego oraz w doli
nie Wisły na obszarze Bramy Kra
kowskiej. Znaczne zagęszczenie 
obiektów archeologicznych ob
serwować można na terenie Wy
żyny Krakowskiej, zwłaszcza zaś 
w zach. części Garbu Tenczyń- 
skiego i w dorzeczu Prądnika. Na 
jednym z obszarów AZP zewi
dencjonowano tu rekordową licz
bę 353 stanowisk archeologicz
nych. Osadnictwo pradziejowe 
tego makroregionu charakteryzu
ją przede wszystkim liczne stano
wiska paleolityczne (m.in. jaski
niowe) oraz unikatowe w skali 
europejskiej kopalnie krzemienia, 
czynne już w neolicie, w  otocze
niu których grupują się pracow
nie krzemieniarskie i osady uży
tkowników, tworzące niejedno
krotnie większe kompleksy sta
nowisk, powiązanych ze sobą 
funkcjonalnie i chronologicznie. 
Wielkim bogactwem osadnictwa 
pradziejowego odznaczają się te
reny lessowe w pn. i pn.-wsch. 
części województwa, wchodzące 
w skład Wyżyny Miechowskiej 
i Płaskowyżu P roszow ick iego . 
Liczne są tu zwłaszcza stanowiska 
neolityczne i z wczesnej epoki 
brązu, a także obiekty z młodsze
go o k resu  p rzed rzy m sk ieg o  
i okresu wpływów rzymskich. Do

szczególnie zasobnych należą tu 
tereny  w dorzeczach  D łubni 
i Szreniawy.

N ieró w n o m ie rn y  rozk ład  
obiektów archeologicznych rzu
tuje bezpośrednio na liczebność 
stanowisk w podziale na po
szczególne gminy województwa. 
Trzeba jednak pamiętać, że może 
to wynikać z różnego stopnia za
awansowania badań AZP. Właści
we wnioski będzie można więc 
sformułować dopiero po zakoń
czeniu całego programu badań 
powierzchniowych na obszarze 
województwa. Liczba stanowisk 
prawdopodobnie wzrośnie wów
czas do ok. 7000-8000. Mimo 
przedstawionych zastrzeżeń moż
na stwierdzić z całą pewnością, iż 
na liście gmin najzasobniejszych 
w źródła archeologiczne znajdo
wać się będą: Wielka Wieś, Mi
chałow ice, Zabierzów, Liszki, 
Krzeszowice oraz Wieliczka i Bi
skupice. Obecnie liczba stano
wisk zew idencjonow anych na 
obszarze w ym ienionych gmin 
waha się w granicach od 150 do 
350 obiektów, przy czym pamię
tać trzeba, iż tereny te zostały 
przebadane metodą AZP niemal 
w całości. W ykaz ten  m ogą 
w przyszłości uzupełnić gminy 
zajmujące tereny lessowe w pn. 
i pn.-wsch. części województwa 
oraz gmina Gdów, przebadane 
dotychczas w stosunkowo nie
wielkim stopniu. Liczba stano
wisk na ich obszarze może ulec 
nawet znacznemu zwiększeniu 
w trakcie dalszych badań po
wierzchniowych .

Osobnego omówienia wyma
gają obiekty odznaczające się 
własnymi formami morfologicz
nymi, przede wszystkim grodzi
ska i kurhany. Pierwsze z nich 
tworzą grupę 18 obiektów, zloka
lizowanych głównie w zach. czę
ści województwa i na Pogórzu 
Wielickim. Większość nie była 
dotychczas badana wykopalisko- 
wo na większą skalę; znane są 
jedynie z różnego typu prac zwia
dowczych lub badań sondażo
wych. Trudno więc podać ich 
bliższą charakterystykę. Można je
dynie stwierdzić, iż zapewne tyl
ko niektóre z nich zostały wznie
sione przez ludność kultury łu
życkiej u schyłku epoki brązu lub 
we wczesnej epoce żelaza (Mni- 
ków, gm. Liszki, stan. 9, Kraków-

Tyniec, stan. 1). Zdecydowana 
większość pochodzi natomiast 
z okresu średniowiecza. Wśród 
nich do obiektów o wybitnych 
walorach poznawczych można 
zaliczyć grodziska w Zagórowej, 
gm. Trzyciąż, stan. 1; Damicach, 
gm. Iwanowice; stan. 10; Wroci- 
mowicach, gm. Radziemice, stan. 
1; B ędkow icach, gm. W ielka 
Wieś, stan. 2; Piekarach, gm. Li
szki, stan. 8 i Poznachowicach 
G órnych (G óra G rodziskow a 
i Góra Klasztorżysko), gm. Racie
chowice.

W podobnie niewielkim zakre
sie rozpoznane zostały kurhany 
zlokalizowane w 22 punktach. 
Odnosi się to zwłaszcza do obiek
tów z terenu Wyżyny Miechow
skiej i Płaskowyżu Proszowickie
go, usypanych zapewne u schył
ku neolitu lub w początkach epo
ki brązu. Nieco więcej wiemy
0 kopcach z Pogórza Wielickie
go, występujących pojedynczo 
lub w większych zgrupowaniach 
(np. Kornatka-Burletka i Korna - 
tka-Zasań, gm. Dobczyce; Jaw- 
czyce, gm. Biskupice, stan. 1-3). 
W iększość z n ich  p o ch o d z i 
z okresu wczesnego średniowie
cza, a tylko nieliczne można łą
czyć z p rze ło m em  n eo litu
1 wczesnej epoki brązu.

W okresie omawianego 10-le- 
cia zarówno grodziska, jak i kur
hany były przedmiotem licznych 
zwiadów i weryfikacji tereno
wych, podejmowanych w ramach 
rozmaitych kontroli konserwator
skich lub ewidencji stanowisk 
metodą AZP. Zdawano sobie jed
nak sprawę z faktu, iż obiekty te, 
z racji wyjątkowego charakteru, 
wymagają odrębnego programu 
badawczego, uwzględniającego 
dogłębną analizę danych archi- 
w alno -b ib liog raficznych  oraz 
specjalnych technik  pom iaru, 
prospekcji terenowej i dokumen
tacji. Realizację tego typu prac — 
określanych często mianem tzw. 
Ii-go etapu AZP — podjęto na 
terenie województwa w 1987 r. 
Prowadzono je w dwóch głów
nych kierunkach.

Pierwszy polegał na wykona
niu serii szczegółowych pomia
rów geodezyjnych, a następnie 
planów sytuacyjno-wysokościo- 
wych wybranych grodzisk i kur
hanów. Sporządzenie dokumen
tacji geodezyjnej, szczególnie
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obiektów o tzw. ekspozycji na
ziemnej, należy do zadań nie
zmiernie ważnych, niejednokrot
nie wręcz warunkujących podję
cie dalszych prac badawczo-kon- 
serwatorskich: szczegółowej pro
spekcji terenowej, badań wyko
p a lisk o w y ch , a także w pisu  
obiektu do rejestru zabytków nie
ruchomych i wyznaczenia dla 
niego strefy ochronnej. Łącznie 
w 1. 1987-1990 wykonano pomia
ry oraz pełną dokumentację geo
dezyjną (plany sytuacyjno-wyso
kościowe, przekroje, operaty po
miarowe) 7 obiektów o tzw. eks
pozycji naziemnej. W grupie tej 
znalazły się grodziska w Mniko- 
wie, gm. Liszki i Będkowicach, 
gm. Wielka Wieś oraz kurhany 
w Igołomi, gm. Igołomia-Waw- 
rz eń czy ce , P ro szo w icach  (2 
obiekty), Chorążycach, gm. Ko
niusza i Kowarach, gm. Radziemi
ce. Plany i przekroje kopców ry
sowano w skali 1:250 z cięciem 
warstwie co 0,25 m, mapy gro
dzisk natom iast sporządzono  
w skali 1:500 ze skokiem war
stwie 0,5 m, przy czym plan 
i przekroje obiektu w Będkowi
cach przedstawiono w skali 1:250. 
Całość prac terenowych i kameral
nych wykonał geodeta uprawnio
ny mgr inż. W. Śmigielski.

Drugi kierunek prac wiąże się 
z wykonaniem serii opracowań 
autorskich poświęconych omó
wieniu problematyki badawczo- 
konserwatorskiej wybranych gro
dzisk województwa. Podjęcie te
go tematu wiązało się każdorazo
wo z wykonaniem szczegółowej 
prospekcji terenowej oraz kwe
rendy dokumentacji archiwalno- 
bibliograficznej (w tym źródeł hi
storycznych) i zbiorów zabytków 
odnoszących się do poszczegól
nych obiektów . Efektem tych 
prac i studiów stały się opracowa
nia grodzisk w Mnikowie, gm. Li
szki i Zagórowej, gm. Trzyciąż (J. 
Poleski) oraz w Będkowicach, 
gm. Wielka Wieś, Wrocimowi- 
cach, gm. Radziemice i Skale- 
Grodzisku, gm. Skała (S. Koło
dziejski). Zamieszczono w nich 
opis danego stanowiska ze szcze
gólnym  uw zględnieniem  kon
strukcji obwałowań; omówiono 
historię badań, stratygrafię i zaby
tki ruchome oraz funkcję i chro
nologię stanowiska. Ważnym ele
mentem opracowań stała się rów

nież analiza źródeł pisanych, to
pograficznych i ikonograficz
nych. Sporo miejsca poświęcono 
charakterystyce stanu zachowa
nia grodzisk, aktualnym zagroże
niom oraz kierunkom i perspek
tywom dalszych badań. Sformuło
wano szereg dezyderatów kon
serw atorskich. U zupełnieniem  
tych opracowań były informacje
0 charakterze administracyjno- 
porządkowym, wykazy danych 
a rch iw aln o -b ib lio g raficzn y ch  
oraz dokumentacja kartograficzna 
(mapy sytuacyjne, szkice, plany 
itp.) i fotograficzna.

II. Działania 
administracyjno-prawne

Ważnym elementem działalno
ści archeologicznej służby kon
serwatorskiej w minionym 10-le- 
ciu stał się udział w opracowywa
niu miejscowych planów zagos
podarowania przestrzennego. Po
legał on zasadniczo na sporządza
niu odpowiednich wykazów sta
nowisk archeologicznych wystę
pujących na danym terenie wraz 
z informacją i wytycznymi odno
śnie zakresu ich ochrony. W pra
cy tej początkowo korzystano 
głównie z wyników wcześniej
szych badań powierzchniowych, 
prowadzonych — jak już wspo
minano — jedynie na wybranych 
terenach województwa. Możliwo
ści przedstawienia w miarę peł
nego wykazu stanowisk, np. z te
renu danej gminy, były więc na
der skromne. Sytuacja ta zaczęła 
się zmieniać wraz z postępami 
programu AZP.

W 1. 1980-1988 przekazano 
łącznie 13 kompletów danych do 
planów zagospodarowania prze
strzennego gmin: Gdów, Jerzma- 
nowice-Przeginia, Koniusza, Li
szki, Michałowice, Mogilany, Sie
praw, Skała, Sułkowice, Sułoszo
wa, Trzyciąż, Wielka Wieś i Zie
lonki. Ponadto sporządzono ma
teriały do planu zagospodarowa
nia przestrzennego osiedli kra
kowskich w Tyńcu, Bieżanowie
1 Łuczanowicach.

W 1. 1989-1990 kontynuowano 
tę działalność, przy czym ujedno
licono i wzbogacono treść oraz 
formę przekazywanych materia
łów. Dokumentacja opisowa za
wierała charakterystykę strefy 
„W” — ochrony archeologicznej,

tworzonej przez 3 wyróżnione ka
tegorie stanowisk archeologicz
nych, różniących się zakresem 
warunków i wytycznych konser
watorskich. Informacje te uzupeł
niał katalog  uw zględn ionych  
obiektów archeologicznych. Waż
ny element opracowań stanowiła 
mapa danego terenu (np. gminy), 
z reguły w skali 1:10 000 z za
znaczoną kolorystycznie lokali
zacją i kategorią poszczególnych 
stanowisk.

Zgodnie z przedstaw ionym  
schematem sporządzono materia
ły do planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czerni
chów, Tokarnia i Zabierzów oraz 
dla miasta Skała. Doświadczenia 
zgromadzone w ostatnim okresie 
pozwoliły na znaczne przyśpie
szenie prac przy opracowaniu 
materiałów do planów zagospo
darowania przestrzennego, dzięki 
czemu w 1991 r. zdołano przygo
tować takie opracowania dla ko
lejnych 12 gmin województwa 
oraz dla miasta Krakowa. Podo
bną metodą wykonano również 
opracowanie dla potrzeb Dyrekcji 
Jurajskich Parków Krajobrazo
wych. Zawarto w nim dane odno
śnie występowania i warunków 
ochrony obiektów zlokalizowa
nych na terenie Rudniańskiego 
i Tenczyńskiego Parku Krajobra
zowego.

Z omawianą kwestią wiążą się 
działania polegające na opinio
waniu konkretnych zadań projek
towych i uzgodnienia lokalizacji 
i warunków planowanych inwe
stycji. W okresie 10-lecia Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie wy
dało wiele tego rodzaju opinii 
i uzgodnień. Przeważnie dotyczy
ły one drobnych inwestycji o cha
rakterze mieszkalno-usługowym 
lub instalacyjnym.

Z większych należy wymienić 
projekty budowy:
— II i III odcinka „Południowej 
Drogi Ekspresowej” w Krakowie- 
Podgórzu;
— magistrali wodociągowej w 
Krakowie na odcinkach Kosoci- 
ce-Krzemionki i Krzemionki-Gór- 
ka Narodowa;
— cm en ta rza  k o m u n aln eg o  
w Krakowie na Prądniku Czerwo
nym;
— kopalni kruszywa w Kłoko- 
czowie, gm. Czernichów;
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— gazociągu na terenie gm. Za
bierzów i Wielka Wieś;
— wodociągu oraz instalacji to
warzyszących w Wieliczce;
— melioracji użytków rolnych 
w dolinie Szreniawy.

Z innych działań administracyj- 
no-prawnych w minionym 10-le- 
ciu należy wymienić prace zwią
zane z wpisem stanowisk archeo
logicznych do rejestru zabytków 
n ie ru c h o m y ch  w o jew ó d ztw a 
i miasta Krakowa. Trzeba przypo
mnieć, że w rejestrze woj. kra
kowskiego znajdują się obecnie 
323 obiekty, natomiast z terenu 
Krakowa wpisem objęto 73 pun
kty. Stanowiska te znalazły się 
w rejestrze na mocy decyzji wy
danych jeszcze przed r. 1980; 
większość wpisów przypada na 
lata 60. i początek 70. Wiele z wy
danych wówczas decyzji nie zo
stało, niestety, odpowiednio udo
kum en to w an y ch . D otyczy to 
zwłaszcza stanowisk położonych 
poza śródmieściem Krakowa. Lo
kalizacja tych obiektów oraz ich 
granice, wyznaczające w tym wy
padku obszary ścisłej ochrony 
prawnej, nie zostały uwidocznio
ne na wyrysach z map katastral
nych. Stanowi to istotny manka
ment wydanych podówczas decy
zji. Negatywnie daje się również 
odczuć brak sprecyzow anych 
kryteriów w doborze wpisywa
nych do rejestru stanowisk.

W ostatnich latach podjęto pra
ce mające na celu uporządkowa
nie rejestru, a przede wszystkim 
uzupełn ien ie brakujących da
nych. Jako przykład można podać 
wykonanie dokumentacji dla ze
społu 7 stanowisk w Bobinie, gm. 
Proszowice. W jego skład wcho
dzą obiekty planowane do wpisu 
do rejestru zabytków oraz stano
wiska objęte wpisem w dawniej
szych latach, pozbawione jednak 
należytej dokumentacji. Dla każ
dego z tych obiektów zebrano już 
dane własnościowe oraz przygo
towano odpowiednią dokum en
tację kartograficzną.

III. Badania wykopaliskowe

1. Prace finansowane lub 
dofinansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków

Kraków-Kurdwanów, stan. 8. 
Obiekt położony na stoku doliny 
n iew ielkiego cieku w odnego, 
prawobrzeżnego dopływu Wilgi. 
Stanowisko zagrożone przez bu
dowę II odcinka „Południowej 
Drogi Ekspresowej”. Badania son
dażowe wykonało Muzeum Ar
cheologiczne w Krakowie (R. Na
glik, T. Wichman) w 1988 r. Prace 
finansował WKZ i Dyrekcja Okrę
gowa Dróg Publicznych w Krako
wie. Przebadano obszar o po
wierzchni 112,5 m2, odkrywając 
jedynie 2 obiekty osadowe, po
chodzące zapew ne z okresu 
wpływów rzymskich.

Kraków-Opatkowice, stan. 5. 
Osada wielokulturowa położona 
na krawędzi doliny Wilgi. Na ob
szarze stanowiska planowana bu
dowa węzła drogowego „Połu
dniowej Drogi Ekspresowej”. Ba
dania wykopaliskowe przepro
wadzili R. Naglik i T. Wichman 
z ramienia Muzeum Archeolo
gicznego w Krakowie w 1988 r. 
Prace finansował WKZ i Dyrekcja 
O kręgow a Dróg Publicznych 
w Krakowie. Wykonano 14 wy
kopów sondażowych o łącznej 
powierzchni 187, 5 m2 Odkryto 10 
obiektów osadowych z materia
łem (ceramika, kości zwierzęce) 
głów nie kultury  łużyckiej ze 
schyłku epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza oraz kultury prze
w orskiej z okresu w pływ ów  
rzymskich.

Kraków-Opatkowice, stan. 6. 
Stanowisko położone na krawę
dzi doliny Wilgi, w strefie objętej 
planowaną budową węzła drogo
wego „Południowej Drogi Eks
presowej”. Badania wykonali R. 
Naglik i T. Wichman (Muzeum Ar
ch eo lo g iczn e  w K rakow ie) 
w 1988 r. Prace finansował WKZ 
i Dyrekcja Okręgowa Dróg Pu
blicznych w Krakowie. Przebada
no obszar o powierzchni 50 m2, 
rejestrując jedynie luźne zabytki 
neolityczne, z wczesnego okresu 
epoki brązu i okresu wpływów 
rzymskich.

Kraków-Prądnik Czerwony (re
jon cm entarza kom unalnego). 
Osada z młodszej epoki kamienia 
położona na zachód od potoku 
Sudół, na terenie przeznaczonym 
pod rozbudowę cmentarza komu
nalnego. S tanow isko odkryte 
wiosną I99O r. w trakcie inspekcji 
terenu budowy. Podjęte latem t. r. 
badania wykopaliskowe finanso
wał WKZ i Społeczny Komitet 
O dnow y Zabytków  Krakowa. 
Pracami kierowali E. Rook (Mu
zeum Archeologiczne w Krako
wie) i M. Nowak (Instytut Arche
ologii UJ). Przebadano obszar 
o powierzchni 6,75 ara, odkrywa
jąc 59 obiektów osadowych z ma
teriałem (ceramika, wyroby ka
mienne, krzemienne, kości zwie
rzęce, polepa) należącym przede 
wszystkim do kultur neolitycz
nych: lendzielskiej, pucharów lej
kowatych i ceramiki promienistej. 
Wyjątkowym znaleziskiem  był 
„skład” przepalonego zboża (ok. 
120 litrów) zalegającego w posta
ci warstwy na dnie jednej z jam 
kultury pucharów lejkowatych. 
Jego datowanie ustalono dokonu
jąc pomiaru wieku próbki zwęg
lonego ziarna w Laboratorium Ο
Ι 4 Instytutu Fizyki Politechniki 
Śląskiej. Wykonano także serię 
analiz paleobotanicznych składu 
ziarna (M. Lityńska — Zakład Ar
cheologii Małopolski IHKM PAN).

Kraków-W itkowice, stan. 2. 
Wielokulturowa osada neolitycz
na położona na kulminacji wzgó
rza, na lewym brzegu potoku 
Garliczka, lewego dopływu Prąd
nika. Badania przeprowadził J. 
Rydlewski z ramienia Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie w 
1. 1984-1985. Podjęto je w związ
ku z koniecznością zabezpiecze
nia partii stanowiska przyległej do 
osuwającej się skarpy wyrobiska, 
powstałego przed wojną wskutek 
pobierania gliny przez miejscową 
cegielnię. Łącznie przebadano 
obszar o powierzchni 125 m2, od
krywając 4 obiekty  osadow e 
z materiałem (ceramika, wyroby 
krzem ienne, kości zw ierzęce) 
kultury lendzielskiej i kultury ce
ramiki promienistej.

Baczyn, gm. Liszki, stan. 2. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego, położone 
na pd. skłonie wzniesienia opada
jącego ku rzece Sance. Badania
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A
2. Bobin — stanowisko archeologiczne, os

wykopaliskowe podjęto w związ
ku z n iszczeniem  stanow iska 
przez prace polowe (głęboka or
ka). Badania prowadzili J. i A. 
Krauss z ramienia Muzeum Ar
cheologicznego w Krakowie w 1. 
1980-1986. Odkryto łącznie 105 
grobów o mieszanym obrządku 
grzebalnym (szkieletowe, ciało
palne popielnicowe, ciałopalne 
jamowe, tzw. symboliczne — bez 
śladów kości). Większość posia
dała konstrukcje kamienne (na- 
krywy, obwarowania). Pozyska
no bogaty materiał zabytkowy 
w postaci przede wszystkim na
czyń glinianych oraz wyrobów 
brązowych i żelaznych.

Bobin, gm. Proszowice, stan. 2. 
Cmentarzysko ciałopalne i szkiele
towe zlokalizowane na krawędzi 
lewego brzegu doliny Szreniawy, 
w rejonie zagrożonym rozbudo
wą wsi. Badania o charakterze ra- 
towniczo-rozpoznawczym prze
prowadziło Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie (R. Naglik, T. 
Wichman) w 1990 r. Wykonano 
serię w ykopów  sondażow ych
0 łącznej powierzchni 21 m2. Od
kryto jedynie zabytki luźne z epo
ki brązu i wczesnej epoki żelaza 
(kultury trzciniecka i łużycka) 
oraz okresu wpływów rzymskich
1 średniowiecza.

Bobin, gm. Proszowice, stan. 5. 
Osada wielokulturowa położona 
na cyplu terasy nadzalewowej le
wego brzegu Szreniawy. Badania 
przeprowadzono w 1. 1989-1990 
w związku z planowaną zabudo
wą części terenu stanowiska. Pra
cami wykopaliskowymi kierowali

В
wielokulturowa; A — rozpoczęcie eksploracji,

R. Naglik i T. Wichman z ramienia 
M uzeum  A rcheo log icznego  
w Krakowie. Wykonano 5 wyko
pów sondażowych o łącznej po
wierzchni 36 m2, eksplorując 68 
obiektów osadowych, zalegają
cych w obrębie naw arstw ień 
kulturowych o miąższości 2,5-
3,0 m. Pozyskano bardzo bogaty 
materiał zabytkowy (ceramika, wy
roby brązowe, żelazne, kościane, 
szklane, kości zwierzęce) pocho
dzący z epoki brązu (kultury mie- 
rzanowicka, trzciniecka i łużyc
ka) oraz młodszego okresu prze- 
drzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich (kultura przeworska).

Bobin, gm. Proszowice, stan. 
14. Osada wczesnośredniowiecz
na po łożona w o b ręb ie  pól 
uprawnych na niskiej, lewobrzeż
nej terasie nadzalewowej Szrenia
wy. W 1990 r. wykonano niewiel
ki sondaż (2 m2), uzyskując bliż
sze informacje o chronologii sta
nowiska i stopniu zniszczenia na
warstwień kulturowych. Prace 
wykopaliskowe przeprowadzili 
R. Naglik i T. Wichman z ramienia 
M uzeum  A rcheo log icznego  
w Krakowie.

Mysławczyce, gm. Proszowice, 
stan. 1. Stanowisko zajmuje rozle
gły obszar pól uprawnych (700 x 
200 m) na cyplu terasy nadzale
wowej lewego brzegu Szreniawy. 
Obiekt niszczony wskutek inten
sywnych prac polowych (głęboka 
orka); zagrożenie stanowią rów
nież rozbudowujące się gospo
darstwa położone na obszarze 
stanowiska. Badania wykopali
skowe prowadziła H. Dobrzańska

В — pochówek psa. Fot. T. Wichman

z ramienia Zakładu Archeologii 
Małopolski IHKM PAN w Krako
wie w 1. 1988-1990. Łącznie prze
badano obszar o powierzchni 
264,5 m2, przy czym wykopy usy
tuowane były w kilku różnych 
partiach stanowiska. Odkryto 71 
obiektów archeologicznych: grób 
szkieletowy z wczesnego neolitu 
(cykl lendzielsko-polgarski), jamy 
osadowe z neolitu i epoki brązu 
(kultury mierzanowicka, trzci
niecka, łużycka) oraz obiekty 
gospodarcze i mieszkalne dato
wane na okres późnorzymski. 
Wśród tych ostatnich na uwagę 
zasługują zwłaszcza pozostałości 
dużej, prostokątnej w rzucie, cha
ty o słupowej konstrukcji ścian. 
Z ww. obiektów pochodzi bar
dzo bogaty materiał zabytkowy 
— fragmenty naczyń, kości zwie
rzęce, przedmioty kościane i że
lazne oraz polepa. Na stanowisku 
p rzep row adzono  serię badań  
specjalistycznych, mających na 
celu rozpoznanie sytuacji geolo
gicznej i określenie miąższości 
nawarstwień kulturowych. Wyko
nano też analizy próbek ziemi 
i polepy konstrukcyjnej. Prace 
przeprowadził M. Pawlikowski 
z Instytutu Geologii AGH w Kra
kowie.

Podchybie, gm. Trzyciąż, stan.
1. Stanowisko położone w obrę
bie niewielkiej wydmy, usytuo
wanej na krawędzi doliny zale
wowej Białej Przemszy. Teren 
wydmy zajęty przez lokalną pia
skownię. W 1987 r. podczas wy- 
biórki piasku znaleziono gliniany, 
zdobiony kubek i toporek ka
mienny, pochodzące zapewne
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z p o cz ą tk u  ep o k i b rązu . 
W związku z tym odkryciem Mu
zeum Archeologiczne w Krako
wie (A. Matoga, R. Naglik) prze
prowadziło na stanowisku bada
nia ratow niczo-rozpoznaw cze, 
nie natrafiono jednak na dalsze 
zabytki.

Podłęże, gm. N iepołom ice, 
stan. 3. Osada wielokulturowa 
położona na piaszczystym cyplu 
terasy nadzalewowej Wisły, po 
obu stronach torów kolejowych 
Kraków-Podłęże. Badaniami ob
jęto część stanowiska niszczoną 
wskutek dorywczej eksploatacji 
p iasku. Prace w ykopaliskow e 
prowadziło w 1. 1983-1988 i 1990 
M uzeum  Ż up K rakow skich  
w Wieliczce, przy wsparciu finan
sowym WKZ. Badaniami kiero
wali A. Szybowicz (1983-1988) 
i K. Reguła (1990). Łącznie prze
badano obszar o powierzchni bli
sko 16 arów , eksp loru jąc 87 
obiektów  osadowych (obiekty 
mieszkalne — półziemiankowe, 
jamy o charakterze gospodar
czym, paleniska, obiekty produk
cyjne) oraz 43 ślady po słupach. 
Pochodzą one ze schyłku epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza 
(kultura łużycka) oraz z wczesne
go średniowiecza (X-XII w.). Po
zyskano bogaty materiał zabytko
wy — fragmenty naczyń glinia
nych, wyroby kamienne, brązo
we, żelazne, kościane, szklane 
oraz kości zwierzęce.

Podłęże, gm. N iepołom ice, 
stan. 4. Cmentarzysko kultury łu
życkiej z końca epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza, zlokali
zowane na krawędzi terasy nad
zalewowej Wisły, kilkaset metrów 
na pd.-zach. od stan. 3- Badania 
prowadził A. Szybowicz z ramie
nia Muzeum Żup Krakowskich 
w  W ieliczce w 1. 1983-1984. 
W 1984 r. wykopaliska finanso
wał WKZ. Ze względu na zagro
żenie stanowiska przez wybiórkę 
piasku, prace ratownicze skon
centrowano w rejonie krawędzi 
wybierzyska. Na niewielkim ob
szarze o powierzchni ok. 0,5 ara 
zarejestrowano 4 groby kultury 
łużyckiej (3 ciałopalne jamowe i 1 
tzw. symboliczny) złożone z na
3. W 1. 199I-I992 kontynuowano ratowni
cze badania w Bobinie, stan. 5 i 14, Kra- 
kowie-Prądniku Czerwonym, Mysławczy- 
cach, stan. 1, Podłężu, stan. 3 oraz w Prze-

czyń glinianych, przepalonych 
kości i drobnych przedmiotów 
brązowych.

Przeginia Narodowa, gm. Czer
nichów, stan. 1. Stanowisko leży 
na zwydmionej, wyższej terasie 
Wisły, w rejonie zagrożonym  
przemysłową wybiórką piasku. 
Badania wykopaliskowe przepro
wadził M. Zając z ramienia Mu
zeum Archeologicznego w Kra
kowie w 1990 r. Przebadano ob
szar o powierzchni 33 m2, pozy
skując bogaty zespół wyrobów 
krzemiennych, zalegających w nie
co rozwleczonym układzie krze- 
mienicowym. Formy przewodnie 
należą do schyłkowo paleolitycznej 
kultury świderskiej. Na stanowisku 
wykonano również serię analiz 
geologicznych i m ineralogicz
nych piasków i próbek surowca 
krzemiennego (M. Pawlikowski 
i C. Bańdo — Instytut Geologii 
AGH w Krakowie).

Wysocice, gm. Gołcza — ko
ściół p. w. św. Mikołaja z pocz. 
XIII w. Badania sondażowe prze
prowadziło Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie (A. Matoga, R. 
Naglik) w 1988 r., w  związku 
z projektow anym  osuszeniem  
i izolacją murów kościoła. W celu 
zorientowania się co do miąższo
ści i charakteru nawarstwień kul
turowych związanych z budową 
i funkcjonowaniem kościoła wy
konano niewielki wykop o wy
miarach 1,5 x 0,8 m przy pd. 
ścianie wieży dzwonnicy. Odsło
nięto profilowany cokół kamien
ny o wysokości 45 cm, posado
wiony bezpośrednio na funda
mencie z kamienia łamanego na 
zaprawie wapienno-piaskowej. 
Przytykające doń nawarstwienia 
posiadały charakter zasypiskowy. 
W wykopie zarejestrowano ułam
ki ceramiki (datowane na okres 
od XIII w. po czasy nowożytne) 
oraz liczne, bezładnie rozrzucone 
kości ludzkie.3

2. Badania finansowane przez 
inne instytucje

Kraków-Bieżanów Gaj, stan. 
XII. Osada z neolitu, epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza. Badania

gini Narodowej, stan. 1. Podjęto także 
nowe inicjatywy badawczo-konserwator- 
skie na zagrożonych obiektach, m.in. 
w Krakowie-Bieżanowie, Krakowie-Kur-

prowadził K. Reguła w 1981 r. Fi
nansowało Muzeum Żup Kra
kowskich w Wieliczce.

Kraków - Nowa Huta - Branice, 
stan. 76. Osada wielokulturowa 
(neolit, epoka brązu, okres wpły
wów rzymskich, wczesne śred
niowiecze). Badania prowadzili 
pracownicy Muzeum Archeolo
gicznego w Krakowie — Oddział 
w Nowej Hucie, pod kierownic
twem J. Rydzewskiego w 1. 1981 
i 1984. Finansowała Huta im. Le
nina i Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Kraków - Nowa Huta - Krzesła- 
wice, stan. 4l. Osada z okresu 
lateńskiego i neolitu. Badania 
prowadziły G. Kałka-Toboła i P. 
Poleska z ramienia Muzeum Ar
cheologicznego w Krakowie — 
Oddział w Nowej Hucie w 1. 
1980-1984 i 1986-1987. Finanso
wała Huta im. Lenina i Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.

Kraków-Nowa Huta-Pleszów, 
stan. 17. Osada wielokulturowa 
z okresu neolitu, epoki brązu i śred
niowiecza. Badania prowadzili E. 
Rook i A. Rachwaniec (Muzeum Ar
cheologiczne w Krakowie) w r. 
1981. Finansowało Muzeum Arche
ologiczne w Krakowie.

Kraków - Nowa Huta - Ple- 
szów, stan. 66. Osada z neolitu 
i epoki brązu. Badania prowadzili 
A. Rachwaniec i J. Garncarski 
(Muzeum Archeologiczne w Kra
kowie — Oddział w Nowej Hu
cie) w 1981 r. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie.

Kraków - Nowa Huta - Wycią- 
że, stan. 5. Stanowisko wielokul
turowe (osadnictwo od neolitu po 
wczesne średniowiecze). Badania 
prowadzili pracownicy Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie — 
Oddział w  Nowej Hucie, pod kie
rownictwem J. Rydzewskiego w 1.
1988-1990. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.

Kraków-Sidzina, rejon „Słone
go Stawu”. Osada wczesnośre
dniowieczna badana przez A. 
Jodłowskiego w; 1983 r. Finanso
wało Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce.

dwanowie, Krakowie-Piaskach Wielkich, 
Krakowie-Pychowicach, Kryspinowie, 
gm. Liszki, Ściejowicach, gm. Liszki oraz 
w Opatkowicach, gm. Proszowice.
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Kraków-Sowiniec, stan. 1 i 2 
(rejon Kopca Marszałka Piłsuds
kiego). Stanowiska otwarte, less
owe ze środkowego paleolitu. 
Badania prowadzili J. K. Kozłow
ski i K. Sobczyk w 1987 r. Finan
sował Instytut Archeologii UJ.

Kraków-Zwierzyniec, ul. Spa
dzista (obecnie V. Hofmana). Ot
warte stanowisko wielopoziomo
we, lessowe z okresu paleolitu 
górnego. Badania prowadzili J. K. 
Kozłowski i K. Sobczyk w 1. 1980 
i 1985-1989- Finansował Instytut 
Archeologii UJ.

Barycz, gm. Wieliczka, stan. 
VIII. Osada neolityczna badana 
przez A. Szybowicza w 1. 1980- 
1981. Finansowało Muzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce.

Biały K ościół, gm. W ielka 
Wieś. Stanowisko Jaskinia Duża 
w Mącznej Skale z materiałem za
bytkowym z paleolitu, neolitu 
i czasów nowożytnych. Badania 
wykonano w  1984 r. ze środków 
finansowych Muzeum Archeolo
gicznego w Krakowie i Instytutu 
Archeologii UJ. Prace prowadzili A. 
Dagnan-Ginter z Muzeum Archeo
logii UJ oraz B. Drobniewicz i 
K. Sobczyk z Instytutu Archeologii 
UJ, przy współpracy T. Madejskiej 
z Instytutu Geologii Czwartorzę
du PAN i A. Nadachowskiego 
z Zakładu Zoologii Systematycz
nej i Doświadczalnej PAN.

Bolechowice-Zielona, gm. Za
bierzów, stan. 9. Osada z neolitu 
badana przez E. Rook i A. Ruszar 
w 1. 1987-1989- Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie.

Giebułtów, gm. Wielka Wieś. 
kościół parafialny. Badania son
dażowe przy murach prezbite
rium prowadził T. Węcławowicz 
w 1990 r. Finansował Instytut Hi
storii Sztuki UJ.

Giebułtów, gm. Wielka Wieś, 
stan. 11. Osada neolityczna bada
na przez E. Rook i A. Ruszar 
w 1986 r. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.

Kryspinów, gm. Liszki, stan. 2. 
Cmentarzysko z okresu późnola- 
teńskiego i okresu w pływ ów  
rzymskich. Badania prowadził K. 
Godłowski przy współudziale K. 
Ciałowicza w 1982 r. Finansował 
Instytut Archeologii UJ.

Kokotów-Strumiany, gm. Wie
liczka, stan. IV. Osada wielokultu
rowa, głównie z epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza oraz 
młodszego okresu przedrzym- 
skiego. Badania prowadził K. Re
guła w 1. 1980, 1982, 1985-1987. 
Finansowało Muzeum Żup Kra
kowskich w Wieliczce.

Modlnica, gm. Wielka Wieś, 
stan. 1. Osada neolityczna badana 
przez E. Rook i A. Ruszar w latach 
1980, 1984. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.

Piekary, gm. Liszki, stan. Ila. 
O tw arte stanow isko  lessow e 
z górnego paleolitu. Badania pro
wadził W. Morawski w 1983 r. Fi
nansował Zakład Archeologii Ma
łopolski IHKM PAN.

Poznachowice Górne, gm. Ra
ciechowice. Grodzisko średnio
wieczne. Badania prowadził A. 
Jodłowski w 1980 r. Finansowało 
M uzeum  Żup K rakow skich 
w Wieliczce.

Szyce, gm. Wielka Wieś, stan.
10. Osada neolityczna badana 
przez E. Rook w 1980 r. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Ściejowice, gm. Liszki, stan. 1 
i 2. Stanowiska mezolityczne ba
dane przez A. Dagnan-Ginter i E. 
Chochorowską w 1. 1989-1990. 
Prace finansowało Muzeum Ar
cheologiczne w Krakowie.

T om aszow ice, gm. W ielka 
Wieś, stan. 1 („Ostra Górka”). 
Osada neolityczna badana przez
E. Rook i A. Ruszar w 1. 1980- 
1983. Finansowało Muzeum Ar
cheologiczne w Krakowie.

Węgrzce Wielkie, gm. Wielicz
ka, stan. I. Osada z okresu rzym
skiego badana przez K. Regułę w 1.
1987-1988. Finansowało Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce.

Wieliczka (gm.). Zamek Żup- 
ny. Badania archeologiczne (son
daże, nadzór) dla potrzeb prac 
renowacyjnych przy odbudowie 
i rekonstrukcji założeń zamko
wych, prowadził A. Jodłowski 
z ramienia Muzeum Żup Krakow
skich w Wieliczce w 1. 1982-1985.

Wieliczka (gm.), stan. IV. Osa
da neolityczna badana przez K. 
Regułę w 1. 1984-1985. Finanso
wało Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce.

Wieliczka (gm.), stan. X. Osada 
wczesnośredniowieczna badana 
przez A. Jodłowskiego w 1984 r. 
Finansowało Muzeum Żup Kra
kowskich w Wieliczce.

Wieliczka (gm.), stan. XI. Osada 
z młodszego okresu przedrzym- 
skiego i rzymskiego oraz z wczes
nego średniow iecza. Badania 
prowadził K. Reguła w 1. 1980 
i 1985. Finansowało Muzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce.

Wołowice, gm. Czernichów, 
stan. 1. Kopalnie krzemienia oraz 
pracownie nakopalniane z paleo
litu i neolitu. Badania w 1980 r. 
prowadziło Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie (A. Dagnan- 
Ginter), Instytut Archeologii UJ (J. 
K. Kozłowski, K. Sobczyk), Mu
zeum Uniwersyteckie w Kansas 
— USA (A. Montet White, S. Hol
len), przy współpracy Zakładu 
Mineralogii AGH w Krakowie (M. 
Pawlikowski, Cz. Bańdo).

Zofipole, gm. Igołomia-Waw- 
rzeńczyce, stan. 1. Stanowisko 
wielokulturowe z neolitu, epoki 
brązu, młodszego okresu przed- 
rzymskiego i okresu wczesno- 
rzymskiego. Badania w  1986 r. 
przeprowadzili H. Dobrzańska 
i W. Morawski z ramienia Zakła
du Archeologii Małopolski IHKM 
PAN. Finansowała Krakowska Dy
rekcja Inwestycji oraz Inspektorat 
Oświaty i Wychowania Urzędu 
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

IV. Inspekcje i nadzory 
konserwatorskie, wizytacje 
stanowisk archeologicznych, 
obsługa zgłoszeń o odkryciu 
zabytków

Inspekcje i nadzory konserwa
torskie prowadzono w związku 
z planowanymi bądź realizowa
nymi inwestycjami na terenie wo
jewództwa i obrzeżach miasta 
Krakowa. Do większych zadań 
budowlanych objętych kontrolą 
w minionym 10-leciu należały:

— autostrada Kraków-Gliwice: 
odcinek na terenie miejscowości 
B rzoskw inia, gm. Z abierzów  
(nadzór 1980 r.) oraz rejon dróg 
dojazdowych w miejscowościach 
Balice, gm. Zabierzów, Kryspi
nów, gm. Liszki oraz Chełm 
i Mydlniki w Krakowie-Krowo- 
drzy (nadzory 1981 r.);
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— autostrada „Południow a 
Droga Ekspresowa” w Krakowie- 
Podgórzu: odcinek od ul. Tyniec
kiej do O p a tk o w ic  (n a d zó r 
1988 r.) i od Opatkowic do ul. 
Wielickiej (inspekcje terenu inwe
stycji, 1989 r.);
— zbiornik wody Raba II w  Do
bczycach (inspekcje 1984 r.);
— regulacja Wisły na terenie gm. 
Drwinia (inspekcje 1980 r.);
— prace ziemne na terenach ob
jętych melioracją i budową wo
dociągów w miejscowościach: Li- 
plas, gm. Gdów oraz Zabierzów, 
Bolechowice, Zelków i Rząska, 
gm. Zabierzów (inspekcje i nad
zory w 1. 1980-1982);
— rurociągi w: Krakowie-Podgó- 
rzu (re jo n  T yńca — n ad zó r 
w 1980 r. oraz magistrala Kosoci- 
ce-Krzemionki-Górka Narodowa
— nadzór 1990 r.), Pławowicach, 
gm. Nowe Brzesko i Grobli, gm.

Drwinia (nadzory 1984 r.) oraz 
w Wieliczce (nadzór 1990 r.);
— przetwórnia kruszywa w Kło- 
koczowie, gm. Czernichów (in
spekcja terenu kopalni 1989 r.);
— roboty niwelacyjno-eksploata- 
cyjne w Przegini Narodowej, gm. 
Czernichów (inspekcje, nadzory 
1990 r.);
— rozbudowa cmentarza komu
nalnego w Krakowie na Prądniku 
Czerwonym (inspekcje, nadzory 
1990 r.);
— rozbudowa gospodarstwa Sta
cji Hodowli Roślin Ogrodniczych 
w Pobiedniku Wielkim, gm. Igo- 
łom ia-W aw rzeńczyce (nadzór 
1987 r.);
— roboty instalacyjne w rejonie 
zamku w Niepołomicach (nadzór 
1987 r.).

Do rutynowych działań kon
serw atora zabytków archeolo
gicznych należały wizytacje sta

nowisk archeologicznych. Szcze
gólnie intesywnie prowadzono je 
w ostatnich latach, wizytując pra
wie wszystkie znane grodziska, 
kurhany, ok. 40 jaskiń w dolinie 
P rądnika, K luczw ody i Bole- 
chówki oraz kilkadziesiąt innych 
stanowisk archeologicznych, któ
rych zagrożenie sygnalizowały 
wyniki w cześniejszych badań 
AŹP. Systematycznie kontrolowa
no również stanowiska wpisane 
do rejestru zabytków nierucho
mych województwa krakowskie
go oraz obiekty badane wykopa- 
liskowo.

Ponadto prowadzono na bieżą
co obsługę zgłoszeń o odkryciu 
zabytków, pozyskując informacje 
i materiały odnoszące się do 28 
stanowisk archeologicznych.

A ndrzej Matoga
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