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cze, ślady osadnictwa neolitycznego, średniowiecznego i nowożytne
go (XIV-XVI w.).

Prace wykopaliskowe koncentrowały się w północnej, wschodniej i zachodniej części 
osady. Miały na celu prześledzenie jej zasięgu w kierunku wschodnim i zachodnim. Założo
no 10 odcinków (wykopów) o łącznej powierzchni 250 m .

Na terenie osady odkryto warstwę kulturową nasyconą dużą ilością ceramiki oraz 
obiekty w jej spągu. Były to: duży obiekt mieszkalny o wymiarach 625 x 292 cm, 7 jam  
gospodarczych kultury  łużyckiej oraz 4 jam y kulturowe, palenisko otwarte i ślad po słupie 
z okresu wczesnośredniowiecznego. Ponadto natrafiono na obiekt rowkowy łączony z kul
turą łużycką, niewiadomego przeznaczenia, odsłonięty na krótkim odcinku.

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługpją: gliniany przedmiot szpulowy służący 
zapewne do nawijania nici (kultura łużycka), kolec sprzączki żelaznej, przekłuwacz kościa
ny, osełka z piaskowca, żużle żelazne i kęsy żelazne z okresu wczesnośredniowiecznego, 
a także nieliczne wyroby z krzemienia jurajskiego i czekoladowego (wióry, odłupki, zbroj- 
niki) z neolitu.

Badania wykazały, że granica zachodnia nie kończy się, jak wcześniej przypuszczano, 
na linii wykopów z 1987 r., lecz przechodzi dalej poza tę strefę. Granicę wschodnią nato
m iast wyznacza naturalny opad stoku niewysokiego cypla, na którym zlokalizowana jest 
osada.

Materiały wraz z dokumentacją znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadzono w związku z osuszaniem ściany wschodniej prezbiterium, na 
której znąjduje się XVII-wieczny fresk. Odkryto: 3 pochówki (krypty) z cegły gotyckiej, 
m ur ołtarzowy z cegły gotyckiej, ślady portalu, 3 poziomy pierwotne kościoła oraz ślady 
osadnictwa sprzed budowy kościoła. Przekopano 30 m powierzchni, ale tylko na ok. 8 m 
warstwa kulturowa nie była zaburzona. W niej natrafiono na gł. 180 cm na ślad paleniska 
oraz znaleziono fragm. ceramiki, które można datować na XIII w., czyli na okres nieco 
wcześniejszy niż budowa kościoła (ukończony w 1334 r.). Pochówki mogą być średnio
wieczne lub nieco późniejsze — 2 były pojedyncze, natom iast trzeci zawierał 3 trumny, 
jedną ze szczątkami osobnika dorosłego i dwie ze szczątkami dzieci. W tej krypcie — jako 
jedynej — znaleziono sprzączkę i 2  kółka brązowe oraz ślady sznura z włosia lub wełny. 
Przedmioty te  leżały w okolicy miednicy osobnika dorosłego. W dwu pozostałych nie 
znaleziono żadnego wyposażenia. We wszystkich zauważono ślady penetracji.

Badania będą kontynuowane.


