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4) nowożytność – 4 fragmenty ceramiki.
Z ogólnej analizy materiału ruchomego wynika, że stanowisko zostało nie-

mal całkowicie zniszczone przez współczesną orkę oraz siły natury działające 
wyjątkowo silnie ze względu na piaszczyste podłoże. Świadczą o tym niewielkie 
głębokości jam i silne zbielicowanie ich wypełnisk oraz niewielka liczba i znacz-
ne rozdrobnienie ceramiki.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Zespole ds. Ra-
townictwa Archeologicznego, IAiE PAN, Oddział w Poznaniu.

Badania zakończono.

•	 ślad osadnictwa neolitycznego
cmentarzysko ciałopalno-szkieletowe kultury łużyckiej z III-V okresu •	
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 8 do 31 sierpnia 
pod kierunkiem Kazimierza Reguły (autor sprawozdania, Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wielicz-
ka. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 250 m².

Badania były skoncentrowane w zachodniej partii cmentarzyska, która leży 
najbliżej strefy przebiegu przyszłej autostrady A4.

Podczas tegorocznej akcji wykopaliskowej dokonano odkrycia 19 grobów, 
obiektu mieszkalnego, półziemiankowego, 2 jam kulturowych oraz 4 skupisk 
węgli drzewnych. Obiekty grobowe – ponumerowane od 43 do 61. Wśród ww. 
9 pochówków to groby jamowe, popielnicowe (groby nr 43, 44, 46, 48, 50-54), 
9 pochówków to groby jamowe, bezpopielnicowe (groby nr 45, 47, 55-61) i po-
chówek to zniszczony w wyniku orki grób nr 49. Większość grobów jest dato-
wana na III okres epoki brązu (groby nr 43, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 
61). Z IV okresem należy łączyć groby nr 45,48, 50 i 53, zaś z IV lub V okresem 
brązu groby nr 47,55i 57.

Typowo osadowy charakter mają natomiast obiekt mieszkalny, półzie-
miankowy (obiekt 49), 2 jamy gospodarcze (obiekty 48 i 50), palenisko otwarte 
(skupisko węgła drzewnego 6), chronologicznie powiązane z III okresem epoki 
brązu, a także drugie palenisko otwarte (skupisko węgła drzewnego 15) z okre-
su wczesnośredniowiecznego. Pozostałe 2 skupiska węgli drzewnych nr 9 i nr 
10 należałoby zakwalifikować raczej do obiektów grobowych, ze względu na 
występowanie w ich wypełniskach obok węgli drzewnych również kawałków 
naczyń i przepalonych kości ludzkich (śladowe ilości).

Materiał zabytkowy pochodzący z obiektów grobowych i osadowych to 
głównie naczynia całe i w kawałkach, przedmioty z brązu w postaci fragmentów 
szpil, bransolet, małego naczyńka i innych stopionych w ogniu ozdób, przepa-
lone kości ludzkie itp. Ponadto na obszarze odcinka 118 znaleziono małą gła-
dzoną siekierkę kamienną o neolitycznym rodowodzie i fragment stopionego 
przedmiotu z brązu. Z odcinków nr 119, 125, 130, 132-134 z warstwy podglebia 
zebrano natomiast pokaźną liczbę fragmentów ceramiki z naczyń i sporą ilość 
przepalonych kości ludzkich, które pochodzą ze zniszczonych, w wyniku głębo-
kiej orki, grobów kultury łużyckiej.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t 22.

Badania wykopaliskowe na ww. stanowisku będą kontynuowane w roku 
przyszłym.
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