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ZELAZA
EPOKA

dania pozwalają wydzielić co najmniej 4 fazy użytkowania stanowiska: 1) starożytną, związaną
z kulturami kręgu leśnego i kulturą ceramiki grzebykowodolkowej, 11) wczesnośredniowieczną,
związaną z powstaniem osady w starszych fazach tego okresu, III) średniowieczną, ze śladami
osadnictwa z przełomu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, IV) nowożytną, z której
pochodzi cmentarzysko związane z użytkowaniem cerkwi.
Czas, w którym usypano 4 корке („kurhany”) oraz ich funkcja pjozostaną do chwili prze
prowadzenia badań wykopaliskowych przynajmniej jednego z nich w sferze hipwtez.
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Krajnik Górny, st. 30,
gm. Chojna, woj. szczecińskie

patrz: neolit

Kraków-Bieżanów, st.

patrz: neolit
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Kraków-Bieżanów, st. st. 11, 12

patrz: neolit

Kraków-Kurdwanów, st. 9

patrz: neolit

Kraków-Nowa HutaWyciąże, st. 5

patrz: wczesna ерюка żelaza
^
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Kraków-Olszanica, st. st. 16, 17

patrz: neolit

Kraków-Rżąka, st. 1

patrz: środkowa i późna epoka brązu

KRAKÓW -Stare Miasto, st. 1,
AZP 102-56/5

obozowisko paleolityczne
ślad osadnictwa kultur wstęgowych (neolit)
osada kultury łużyckiej (V okres epx>ki brązu —okres halsztacki)
osada kultury lateńskiej (wczesna epoka żelaza)
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)
osada wczesnośredniowieczna (koniec VIIl-pol. IX w.)
piodgrodzie wczesnośredniowieczne „Okól” (IX—XIII w.)
miasto lokacyjne późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od stycznia do grudnia
przez mgr. Emila Zeitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum
Archeologiczne w Krakowie. Badaniami objęto wykopy budowlane i instalacyjne położone
m.in. przy Kanoniczej 18, pl. św. Marii Magdaleny (d. Wita Stwosza), Poselskiej 15 i 21,
Grodzkiej 21, 23, 25, 27 i 29.
Rozpoznano i zadokumentowano nawarstwienia kulturowe z wczesnego i późnego śred
niowiecza, poziomy użytkowe o nawierzchni utwardzonej kamieniami lub tłuczniem (m.in.
relikty 8 bruków ul. Grodzkiej) oraz nawarstwienia o charakterze niwelacyjnym, pochodzące
głównie z czasów nowożytnych —utwory te są powiązane z wczesnośredniowiecznym podgro
dziem obronnym Okól oraz z miastem średniowiecznym, lokowanym na tym terenie w po
czątkach XIV w.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Stare Miasto, st. 2

KRAKÓW-Tyniec, st. 2,
AZP 103-55/18

patrz: późne średniowiecze

osada neolityczna
osada kultury łużyckiej (epoka brązu —wczesna ерюка żelaza)
osada z młodszego okresu przedrzymskiego
zespól klasztorny benedyktynów z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz
czasów nowożytnych (XI-XVIII w.) z cmentarzem, romańskim i gotyckim kościołem oraz
zabudową gosp>odarczą
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