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obserwacji procesów akumulacyjnych i tworzenia się warstwy kulturowej 
oraz ustalenie przynależności kulturowo-chronologicznej wydobywanych 
tu przy pracach gospodarczych szkieletów ludzkich.

Wykopy zostały zlokalizowane na cyplowatej płaszczyźnie na p ra
wym brzegu rzeki Dłubnl. Odsłonięto 1 wyeksplorowano duży obiekt kul
tury ceramiki kreskowo-kłutej /faza  m alicka/, sze ść  obiektów kultury 
lendzielskiej, jamę kultury łużyckiej, ziemiankę z zachowanymi słupami 
konstrukcyjnymi wraz z paleniskiem kultury trzciniecklej, system dwóch 
rowów prawdopodobnie kultury łużyckiej oraz dwa groby szkieletowe /u ło 
żone wzdłuż linii wschód-zachód/ z głowami na zachód; przy jednym zna 
leziono fragment przedmiotu żelaznego prawdopodobnie noża.

Do najważniejszych wyników należy zaliczyć m.in. stwierdzenie 
funkcjonowania osady kultury trzciniecklej, ustalenie prawdopodobnego 
zasięgu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego oraz uzyskanie danych 
dla rekonstrukcji zmian zachodzących w środowisku naturalnym, nastę
pujących po osadnictwie kultury trzciniecklej.

Materiały wraz z dokumentacją złożono w Archiwum Z AM 1HKM 
PAN w Igolomii.

Badania zakończono.

KOCHLEW, gm.W ierzchlas patrz
w oj.sieradzkie paleolit i mezolit

KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia patrz
woj.bydgoskie okres wpływów rzymskich

KONIUSZA 
woj. krakowskie 
Stanowisko 1

Polska Akademia Nauk 
Komisja Archeologiczna 
Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Krzysztof Tunia. Finansowała 
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie. Czw ar
ty sezon badań. Kurhan oraz cmentarzysko płaskie kultury 
ceramiki sznurowej.

Celem badań było ustalenie wschodniej granicy cmentarzyska oraz 
dalsze prace w obrębie zlokalizowanego w ubiegłym roku skupienia g ro 
bów. Natrafiono na jeden grób jamowy krakowsko-sandomierskiej grupy
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kultury ceramiki sznurowej oraz prahistoryczną jamę z niecharakterys 
tycznym materiałem krzemiennym.

W wykopach sondażowych założonych na wschód od skupienia gro 
bów nie natrafiono na dalsze obiekty.

Materiały oraz dokumentację złożono w Archiwum IHKM PAN w 
lgołomli.

Badania zakończono.

KORNICE patrz
woj.katowickie paleolit i mezolit

KRAKOW-BIEŻANÓW GAJ patrz
Stanowisko 12 epoka brązu

KRAKOW -W1TKOW1CE Muzeum Archeologiczne
Stanowisko U w Krakowie

Badania prowadził Jacek Rydlewski i Paweł Valde-Nowak 
pod kierownictwem naukowym prof.dnhab.Janusza K .K oz
łowskiego i konserwatorskim dn Adama K raussa. Finanso
wał WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osada neo
lityczna kultury lendzlelskiej i promienistej.

Stanowisko położone jest na kulminacji wzgórza, na lewym brzegu 
potoku G arliczka, lewobrzeżnego dopływu Prądnika. Badania miały na 
celu zabezpieczenie części stanowiska przyległej do osuwającej się sk ar
py wyrobiska, powstałego przed wojną wskutek pobierania gliny dla po
trzeb miejscowej cegielni. W wykopie o powierzchni 2 ,5  ara zarysy obiek- 
ków ukazały się  na głębokości 30 cm. Wyróżniono dwie fazy stratygraficz
ne w obrębie późnej fazy kultury ceramiki promienistej /grupa Pleszów - 
Zesław ice/, reprezentowane przez jamę 6 i wkopaną w nią jamę 8 . Jama 6 
była też wkopana w obiekt wczesnej fazy kultury lendzlelskiej /jama 7/ 
oraz w obiekt środkowej fazy tej kultury /jama 9 / .  Jama 6 o wymiarach 
18 x 4 m, o maksymalnej głębokości 250 cm posiadała wypełnisko złożone 
z warstwy zasypiskowej, warstwy popiołu o dużej m iąższości oraz z w ar
stewek niwelacyjnych i użytkowych w partii spągowej. W obrębie warstwy 
z popiołem, stanowiącej najbardziej Intensywny poziom osadniczy, wystą
pił poziom paleniskowy. Obiekt ten dostarczył kilkunastu tysięcy fragmen
tów ceramiki /kubki ostrodenne, półkoliste, misy, naczynia workowate,


