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St ano wis ko położone je s t na południowym stoku wzniesienia znaj
dującego s ię  w północnej wsi Kościeliska, około 250 m na wechód od za
budowań Konrada Deji,

Przebadano obszar około 7 arów. Odkryto 64 zespoły grobowe 
/num eracja  133-196/; w tym 47 szkieletowych i 17 ciałopalnych. W wię
kszości groby posiadały obwarowania i nakryte były brukam i. Nadal 
ponad grobam i i na brukach występuje m ateria ł ceram iczny. Zestawy 
naczyń w grobach typowe dla cm entarzysk grupy gór no śląsko-m ałopolskiej, 
kultury łużyckiej /p a trz  sprawozdania z poprzednich badań/. Tegoroczny 
sezon poza ceram iką przyniósł znalezisko dwu zwojowej brązowej zaw iesz
ki /grób 140/ i  toporka kamiennego /g rób  137/, Ceram ika w grobach 
bardzo źle zachowana. Brak śladów kości w grobach szkieletowych.

M ateriał i dokumentację złożono w Muzeum Regionalnym w O leś
nie.

Badania będą kontynuowane,
* »

KRAKOW-BIEŻĄ NOW GAJ Muzeum Żup Krakowskich
W ieliczka

Badania prowadził K azim ierz Reguła. Finansowało 
Muzeum Żup Krakowskich W ieliczka, Piąty sezon 
badań. Osada otw arta z okresu neolitu o raz  z epoki 
brązu i żelaza.

P race  wykopaliskowe skoncentrowane były w zachodniej i południo
wej ezęśći osady, na obszarze 500 Odkryto; 3 paleniska, 2 zagadkowe 
obiekty rowkowe, 11 jam  kulturowych, 1 prostokątną chatę naziemną, o wy
m iarach 276 к 390 cm i 3 ślady po jam ach słupowych, które łączyć należy 
z górnośląsko-m ałopolską grupą kultury łużyckiej i datować na Ш-V  okres 
brązu oraz na epokę żelaza /H allsta tt С-D /. Z cytowanych wyżej obiektów, 
a także z warstwy kulturowej pochodzi dużo różnorodnego m ateria łu  zabyt
kowego zachowanego w postaci; waz z ornam entyką guzową, m is z karbam i 
na załom ie, naczyń jajowatych, 'czerpaków stożkowatych, m is stożkowatych 
z odciskam i palcowymi na krawędzi, przykrywki stożkowatej, małego p łas
kiego naczynka z cylindrycznymi ściankam i, ozdoby brązowej w kształcie 
małego cienkiego krążka, dużego kawałka bryłki surowego brązu, guzicz* 
kowatego przedmiotu żelaznego, a ponadto osełki z kwdrcytu, bazaltu, 
piaskowca, przęślik  gliniany, paciorek gliniany i dwa kamienie Żarnowe.

Okres neolitu reprezentowany jes t głównie przez ceram ikę i n ie
liczny inwentarz kamienny, luźno znaleziony w obrębie warstwy kulturo
wej, m ający powiązanie ze środkową fazą kultury lendzielskiej.

M ateriały z badań oraz dokumentacja rysunkowa znajduję się  
w Muzeum Żup Krakowskich W ieliczką.

Badania na teren ie  osady będą kontynuowane w roku przyszłym .


