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CDOW, gm.Cdów Muzeum Żup Krakowskich
woj.krakowskie w Wieliczce
Stanowisko 11

Badania prowadził mgr Kazimierz Reguła. F i
nansowało Muzeum Żup Krakowskich w Wielicz
ce. Siódmy sezon badań. Osada wielokulturowa, 
neolityczna, okres przedrzymski i wpływów 
rzymskich.

Kontynuowano prace wykopaliskowe na stanowisku 11. Rozkopano teren 
o powierzchni 450 m2 , odkrywając 1 kolistą ziemianką, 2 owalne pół ziemian
ki, 7 jam gospodarczych, 4 paleniska otwarte, oraz 6 l śladów po słupach.

Wśród zabytków ruchomych z terenu osady wyróżniamy trzy odmienne 
grupy kulturowe i chronologiczne.

Pierwsza grupa związana z kulturą ceramiki promienistej zachowana 
jest w postaci naczyń glinianych /duże zasobnice, naczynia, workowate, kub
ki z taśmowatymi uchwytami, amfory bogato zdobione, misy, pucharki/,.na
rzędzia z gliny /przęśliki tkackie/ oraa narzędzi. z kamienia /siekierki, ka
mienie Żarnowe, gładziki, rozcierać ze, rdzenie, wióry i odłupki krzemien
n i

Drugą grupę stanowią zabytki tzw. grupy tynieckiej z okresu przed- 
rzymskiego występujące tutaj jako naczynia toczone i lepione ręcznie /z a 
sobnice, garnki grafitowe, misy profilowane, naczynia jajowate, wazowate/, 
wyroby z kamienia /osełki, gładziki/ oraz wyroby ze szkła /wisiorek rom
boidalny koloru lapis lazull, zdobiony na powierzchni ornamentem "pawich 
oczek"/.

Trzecią grupę reprezentują zabytki wyłącznie ceramiczne, należące 
do kultury przeworskiej późnego okresu wpływów rzymskich. Są  to głównie 
naczynia toczone na kole garncarskim a mianowicie: duże zasobnice z krezą, 
smukłe amfory i wazy dwustożkowate zdobione motywem wygładzonej kraty.

Badania dostarczyły wyjątkowo licznych obiektów kulturowych i materia
łów ruchomych związanych z młodszą fazą kultury ceramiki promienistej, na
leżącej do tzw.grupy podłęsko-zasławickej z późną fazą okresu przedrzyms- 
łdego /grupa tyniecka/, a także z kulturą przeworską późnego okresu wpły
wów prowincjonalnorzymskich, datowaną na fazę C2 - Cg według systematy
ki Eggersa.

Materiały złożone są w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.
Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.


