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południowej) i dwóch kobiet (w komorze północnej). 
Wyposażenie grobu stanowiły 4 amfory, siekiera z krzemienia pasiastego, bursztynowy paciorek, 

dwa narzędzia kościane, dwa odłupki z krzemienia wołyńskiego, odłupek kwarcytowy. 
Ceramika nawiązuje stylistycznie i ornamentyką do znalezisk z Wołynia i Podola.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Chełmskim w Chełmie (MCH./A/7726).
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 - patrz: młodszy okres przedzymski 
– okres wpływów rzymskich

KRACZKOWA, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, AZP 103-78/1
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury malickiej (neolit)•	
osada grupy tarnobrzeskiej•	
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Piotra Miturę 
(Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 380 m².

Wykopy usytuowane zostały w części centralnej stanowiska, którego wielkość wynosi 10 ha. 
Odkryto 25 obiektów, pełniących różne funkcje oraz 30 dołków posłupowych, tworzących regularne 
zarysy dwóch domów słupowych. Ponadto w wykopie III/98 w części południowej wystąpiła warstwa 
kulturowa o miąższości 7-8 cm.

Na podstawie materiału ruchomego ustalono, że na przebadanym obszarze wystąpiło sześć faz 
chronologicznych: 

1. faza N II-III KCWR, 
2. faza Ż I KCWR, 
3. faza Ż IIa KCWR, 
4. faza M I-II kultury malickiej, 
5. faza M II-II kultury malickiej, 
6. materiał grupy tarnobrzeskiej z okresu halsztackiego.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Bieżanów, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27 -patrz: środkowa i późna epoka brązu

Kraków - Bronowice Wielkie, st. 7, 8, 24, gm. Kraków-Krowdrza, AZP 102-56/198, 199, 211 -patrz: 
późne średniowiecze

KRAKÓW-Górka Narodowa, st. 8, 9, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 101-56/111
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od kwietnia do września przez dr Annę 


