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Zabytki zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-

miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 248-25.
Badania nie będą kontynuowane.

Kraków-Bierzanów, st. 27, woj. małopolskie, AZP 103-57/27 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 8, woj. małopolskie, AZP 103-56/50
ślad osadnictwa kręgu lędzielskiego z okresu neolitu•	
osada kultury przeworskiej fazy C1 okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 8 kwietnia do 25 maja, przez 
Andrzeja Dymka, Marcina M. Przybyłę (autora sprawozdania) i Wojciecha Suder (Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano po-
wierzchnię 49,8 ara.

Badania na stanowisku spowodowane były jego zagrożeniem związanym z planowaną budową 
autostrady A-4. Zasięg wykopalisk objął cały niewielki cypel, na którym zlokalizowano stanowisko. 
W trakcie badań odsłonięto całość małej, dobrze zachowanej osady z młodszego okresu wpływów 
rzymskich. Tworzyły ją 3 budynki oraz 32 inne jamy.

Dwa budynki były częściowo zagłębione w ziemię, posiadały czytelne słupy konstrukcyjne ścian 
(ob. 20 i 24). Trzeci budynek, również płytko zagłębiony w ziemię nie posiadał żadnych czytelnych 
elementów konstrukcyjnych (ob.3). W obrębie obiektów, oraz w warstwie podglebia znaleziono 1304 
fragmenty ceramiki. Zdecydowana większość z nich została zaliczona do ręcznie robionej ceramiki 
kuchennej. Zaledwie 9% stanowiła ceramika cienkościenna, „stołowa”- robiona ręcznie i toczona na 
kole. Ponadto znaleziono fragmenty kilku dużych naczyń zasobowych, które w większości znajdo-
wały się w wypełniskach chat -ob. 3 i 24. Ciekawym znaleziskiem był fragment naczynia zdobiony 
naśladownictwem liter alfabetu łacińskiego.

Wśród znalezisk wyrobów metalowych na uwagę zasługują zwłaszcza trzy dobrze zachowane 
zapinki brązowe - prezentująca typ Al 26, zbliżona do typu A 96 i sarmacka zapinka z żaglowatym 
kabłąkiem. Pozostałe wyroby metalowe, w liczbie 22, wykonane są z żelaza. Najciekawsze z nich to 
krój płużny, fragment klucza, noża i okucia skrzynki. Ponadto z okresem wpływów rzymskich należy 
wiązać zabytki kamienne – głównie fragmenty rozcieraczy i kamienia żarnowego, oraz obrobione, 
przepalone kamienie znalezione w obrębie obiektów mieszkalnych 20 i 24, będące, być może pozo-
stałościami palenisk.

Poza zabytkami kultury przeworskiej na stanowisku znaleziono zabytki neolityczne. Należy do 
nich 61 wyrobów krzemiennych, łączonych z późną fazą kręgu lędzielskiego i polgarskiego, oraz 
miedziany czekan typu Szekely-Nadudvar, będący importem ze środowiska kultury bodrogkeresz-
turskiej.

W trakcie badań osiągnięto zasięg stanowiska zarówno z okresu wpływów rzymskich, jak i neolitu.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Via Archaeologica”.
Badania nie będą kontynuowane.

KRAKÓW-KURDWANÓW, st. 9, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 103-56/51
ślady obozowisk z okresu późnego paleolitu•	
ślady obozowisk (?) z okresu neolitu•	


