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Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych 
przeprowadzonych w 2000 roku na stanowiskadi 
na trasie projektowanej autostrady A-4 
w woj. małopolskim 

W piątym sezonie prac ratowniczych prowadzonych przez Krakowski Zesp61 do Badań Autostrad 
na trasie projektowanej autostrady A-4 w woj. małopolskim badaniami objęto 17 stanowisk. Prowa
dzili je na poszczególnych stanowiskach mgr mgr W. Machowski i P. Olejarczyk (Kraków-Kosocice, 
st. 17), mgr I. Pieróg (Kraków-Bieżanów, st. 8), mgr mgr W. Suder i M. Przybyła (Kraków-Bieżanów, 
st. 15), mgr mgr J. Rodzińska-Nowak i S. Tiuszcz (Podłęże, st. 17), mgr mgr P. Jaśkowiak i A. Kulesza 
(Zakrzowiec, st. 6), mgr P. Staniucha (Zakrzowiec, st. 7), mgr mgr M. Suchorska-Rola i J. Okoński (Za
górze, st. 2), mgr A. Czekaj-Zastawny (Brzezie, st. 17), mgr mgr K. Łach,]. Czubak i P. Olejarczyk (Tar
gowisko, st. 16), mgr mgr B. Konieczny i W. Machowski ('Targowisko, st. B-11, 24 i 26), mgr I. Mianow
ska (Kłaj, st. 34) oraz mgr mgr]. Rodak i T. Rodak (Stanisławice, st. 9). 
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Ryc. 1. Loł<allzacja 5Wlowtsk an:heOioglclnych objętyth badaniami wykopaliskowymi w mJr. 

A~ archeologlc:lne: 1- Klaków-Kosoclce, sl17; 2- Klal<ów-81elanów, st. S; 3- Klaków-Bieżanów, 

st. 15; 4-Zalazowtec, st. 7, gm. Nlepolomlc8; 5- Podlę2e, st. 17, gm. Niepołomice; 6- Zakrzowlec, 

st. S, gm. Niepołomice; 7 -lagóne. st. 2. gm. Nlepolomlce; 8- Baez1e. st. 17, gm.l<laj; 9-Targorwtsm, 

st. 16, gm. Klaj; 10-TaJgOW!sko. st. S, 9, 10, 11, 24, 26, gm. Klaj; 11 - Klaj, st. 34, gm. Klaj; 

12- SlanlsłaWice, sl9, gm. Klaj. Rys. Albert~ 

Omawiane stanowiska grupują się w pasie biegnącym poprzez 
Podgórze Bocheńskie, wzdłuż pólnocnych obrzeży Pogórza Wielic
kiego, poczynając od wschodniego pogranicza Bramy Krakowskiej 
(Kraków-Kosocice, st. 17) aż po rzekę Rabę (ryc. 1). Obszar ten po
kryty jest utworami pyłowymi, w tym przede wszystkim lessowymi 
Jedynie na niektórych terenach pojawiają się utwory piaszczyste; 
takle podłoże widoczne jest na części obszarów stanowisk w Kra
kowie-Kosocicach, Krakowie-Bieżanowie, Zakrzowcu, Kłaju i Stani
sławicach. 

Niemal połowa stanowisk usytuowana jest na wyższych partiach 
stoków l kulminacjach wyniesień górujących nad dolinami rzek: 
Malinówki (Kraków-Kosocice, st. 17), Serafy (Kraków-Bieżanów, st. 
8 i 15 - por. ryc. 2), Drawinki i Poclłężankl (Zagórze st. 2 i Brzezie, 
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st. 17 - por. ryc. 3) oraz Tusznicy (Targowisko, st. 16 - por. ryc. 4). jedynie kompleks sranowisk w Tar
gowisku (st. 8-11, 24 i 26) usytuowany jest na terasie nadzalewowej Raby (ryc. 4). Pozostałe stanowiska 
obejmują cały obszar znacznie niższych, choć wyraźnie czytelnych wyniesień, usytuowanych nisko w der 
linach rzecmych lub na ich obrzeżach (Zakrzowiec, st. 6 i 7, Podłęże, st. 17), a nawet w głębi doliny za
lewowej (l<łaj, st. 34, Sranislawice, st. 9). 
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Ryc. 5. LokaliZacja wyłcapów badawczych na sOOowlsliach: 34 w Klaju, gm. Klaj OI1IZ 9 w Strllslaw1cach, gm. Klaj. Rys. B. Grabowslca. A. 'bsliHirt{ 

Na częśd stanowisk, niezmiernie intensywne procesy erozyjne negatywnie wpłynęły na wyniki prac. 
Uwaga ta odnosi się przede wszystkim do st. 17 w K.rakowie-Kosocicach, 8 w Krakowie-Bieżanowie, 
6 w Zakrzowcu, 34 w Klaju l 9 w Stanisławieach (ryc. 5), gdzie w wielu przypadkach zachowały się tyl
ko denne partie jam lub budynków zagłębionych, a material zabytkowy występuje głównie w warstwie 
akumulacyjnej (np. na stanowisku w Zakrzowcu dość liczne zabytki z okresu rzymskiego znaleziono wy
łącznie w tego typU warstwie). 

Podczas stosunkowo krótkiej ubieglorocznej kampanii wykopaliskowej (sierpień - patdziemik) za
kończono prace ratownicze łącznie na obszarze 231,9 ara. Stan zaawansowania prac wykopaliskowych 
jest jednak dość zróżnicowany na poszczególnych stanowiskach. Całkowide przebadano jedynie 
stanowisko 17 w Krakowie-Kosodcach oraz stanowisko 34 w Kłaju (tj. odkryte tam kilkuarowe skupis
ko materiałów zabytkowych; nie można jednak wykluczyć, że na formie terenowej, na której zlokali
zowane jest stanowisko, mogą znajdować się jeszcze analogiczne izolowane zespoły). W Krakowie
Bieżanowie i Podłężu prace nie wyszły poza etap wstępny - zapoczątkowano tam eksplorację na 
niewielkich kilku- lub kilkunastoarowych przestrzeniach, odkrywając pojedyncze obiekty. Na pozosta
łych sranowiskach przebadano partie terenu o powierzchni od kilkunastu do kilkudziesięciu arów. 

Charakterystyka znalezisk na poszczególnych stanowiskach 
W poniższym zestawieniu pominięto informacje o stanowiskach w Krakowie-Kosocicach, Brzeziu, 

Klaju i Stanisławieach omówionych szczegółowo w dalszej części sprawozdania. 

Kraków·Bieianów, st. 8 
Wśród znalezisk, częściowo tylko pochodzących z sześdu uchwyconych obiektów, przeważają ma

teriały związane z kulturą łużycką cm okres epoki brązu - okres halsztacki), w tym głównie cerarnika 
tzw. solowarska. Pozostałe zabytki to przede wszystkim ceramika z młodszego okresu rzymskiego 
(występująca wyłącznie w warstwie kulturowej) oraz niewielkie ilości artefaktów z okresu wczesnego 
eneolitu, młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza. 
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Kraków-Blm nów, st. 1 5 
Na odsłoniętych czterech arach uchwycono stropy czterech obiektów pradziejowych. Nieliczny 

mateńał prahistoryczny (kilkadziesiąt fragmentów ceramiki i wyroby krzemienne z okresu neolitu, 
kultury łużyckiej i wczesnej epoki brązu) pochodzi wyłącznie z warstwy brunatnej ziemi o zróżnico
wanej grubości, zalegającej na całym eksplorowanym obszarze. 

Podłęie, st. 17 (ryc. 6) 
Poza kilkoma jamami posłupowymi uchwycono jedynie fragment zagłębionego budynku kultury 

łużycklej (V okres epoki brązu). Natomiast mateńały znajdowane w warstwie kulturowej datowane 
są ponadto na okres neolitu i późny okres lateński. 
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Zakrlowlec, st. 7 (ryc. 6) 
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Większość spośród kilkudzlesiędu odkrytych obiektów to trudne w interpretacji dolne partie 
zniszczonych jam z okresu neolitu, głównie jednak kultury łużyckiej z epoki brązu. Z tą też kulturą 
wiązać należy zapewne, z uwagi na kontekst, odsłonięte pozostałości naziemnego Oub płytko zagłę
bionego) budynku slupowego. Wśród ceramiki występują pojedyncze fragmenty ceramiki z młod
szego okresu wpływów rzymskich. 

Zakrlowlec, st. 6 (ryc. 6) 
Całkowicie wyeksplorowano 46,65 ara odkrywając ponad 100 jam. Stanowisko jest siłnie zniszczo

ne przez głęboką orkę i wiążącą się z nią erozję. W większości przypadków miąższość zachowanych 
partii obiektów nie przekracza 20-30 cm. Dodatkowo znaczna część stanowiska uległa zniszczeniu 
wskutek przeprowadzenia w przeszłości przez jego obszar trzech gazociągów. W poludojowej częś
ci badanego obszaru zlokalizowano, leżącą na kilkunastu arach, warstwę kulturową (w dużej mierze 
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bę<l<!cą efektem spływu materiału z górnych partii sranowiska). Dotychczas przebadane obiekty to 
w większości denne partie jam z okresu neolitu. Najistotniejszym natomiast odkrydem jest uchwy
cenie - jak dotąd na odcinku kilkunastu metrów - palisady, związanej najprawdopodobniej z osadą 
kultury malicklej. Wśród materiałów dominuje ceramika neolityczna (kultura ceramiki wstęgowej 
rytej, kultura malicka, grupa pleszowska kultury lendziełskiej, grupa wyciąsko-złotnicka kultury pol
garskiej). Ponadto odnotować należy obecność zabytków związanych z wczesną epoką brązu i okre
sem wpływów rzymskich. 

Iagónc, st. i 
Całkowicie wyeksplorowano 23,56 ara. Odkryto kilkadziesiąt jam gospodarczych oraz trzy domy 

slupowe - w tym jeden datowany na okres przedrzymski, a dwa na okres neolitu - oraz późnorzym
ski budynek zagłębiony (ewentualne wyróżnienie dalszych domów slupowych będzie zapewne mo
żliwe po przeanalizowaniu odkrytych zespołów jam poslupowych). Na całym przebadanym obszarze 
stwierdzono występowanie zasobnej w material ceramiczny warstwy kulturowej o rniąższoki od 10 
do 80 cm. Pozyskane materiały zabytkowe wykazują znaczne zróżnicowanie chronologiczne -jest to 
ceramika m. in. kułtury ceramiki wstęgowej rytej, kultury maUckiej, kultury mierzanowickiej, kultury 
łużyckiej oraz z czasów od późnego okresu lateńskiego po mlodszy okres rzymski. 

Targowisko, st. 16 
Na blisko 6o arach przebadanej powierzchni odkryto kilkadziesiąt różnoczasowych jam. Zwrócić 

należy uwagę na nietypowe elementy konstrukcyjne ujawnione w jednej z nich. W jej dnie znajdo
wały się ślady czterech słupków ułożonych na planie kwadratu - prawdopodobnie związanych z kon
strukcją podtrzymującą zadaszenie. Uchwycono także cztery budynki slupowe kultury ceramiki wstę
gowej rytej. Planigrafia odkrytych obiektów wskazuje, iż stanowisko to obejmuje wielohektarową, 
wielofazową osadę tej kultury. Wśród zabytków dominują fragmenty ceramiki oraz wyroby krzemien
ne i ż obsydianu związane z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Niemniej liczne są materiały kultury 
malickiej. Można wyróżnić rakże znaleziska charakterystyczne dla wczesnej epoki brązu. Ponadto 
odkryto tutaj pojedynczą jamę z zespołem ceramiki datowanej na IX w. 

Targowisko, st. 8 - 11, i4, i6 
Na obszane ponad 50 arów odkryto ponad 100 jam, 8 palenisk, budynek słupowy oraz 74 groby 

ciałopalne kultury łużyckiej. Jamy, w większości o trapezowacym przekroju, datowane są na okres ne
olitu (głównie kultura malicka i grupa samborzecko-opatowska kultury lendzielskiej) i wczesną epokę 
brązu (kultura mierzanowicka). Paleniska wiązać należy zapewne z mlodszym okresem rzymskim. 
Wśród materiałów zabytkowych na uwagę zasługuje duża -licząca ponad trzydzieśd egzemplarzy 

- grupa wyrobów z obsydianu. Dość znaczne ilości zabytków ceramicznych kultury ceramiki wstę
gowej rytej znajdowane były wyłącznie w warstwie kulturowej, w zachodniej części badanego terenu. 
Tam też odkryto dwie jamy zawierające ceramikę wczesnośredniowieczną (druga polowa XII w. -
pierwsza połowa xrn w.). 

Z przedstawionych powyżej, w dużym skróde, uwag o chronologii badanych stanowisk, jedno
znacznie wynika, iż zgodnie z oczekiwaniami dominują wśród znalezisk materiały i obiekty neoli
tyczne. Co więcej, niewątpliwie najcenniejszymi rezultatami przeprowadzonych w 2000 r. badań, jest 
odkrycie grupy trzech, wielohektarowych i zarazem wielofazowych osad z naziemnymi domostwami 
kultury ceramiki wstęgowej rytej (Brzezie, st. 17, Targowisko, st. 16, Zagórze, st. 2) oraz stanowiska 
z materialami osadowymi kultury ceramiki sznurowej (1\łaj, st. 34 - obozowisko). 
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Osadnictwo wczesnoneolityczne 
- kultura ceramiki wstęgowej 1 

Wszystkie stanowiska, na których rozpoczęto prace wy
kopaliskowe, dostarczyły reliktów osadnictwa neolitycz
nego. Są nimi zarówno pojedyncze, luino odkryte wyroby 
ceramiczne i kamienne (fragmenty naczyń glinianych, 
kamienne siekiery, ciosła, fragmenty kamieni żarnowych 
i płyt szlifierskich), jak i zespoły obiektów wziemnych, 
wchodzące w skład długotrwale zasiedlanych osad. Na 
największe zgrupowania obiektów natrafiono na stano
wiskach w Brzeziu, st. 17 (ryc. l i 3), Targowisku, st. 16 
(ryc. l i 4) oraz Zakrzowcu, st. 6 (ryc. l i S). 

W zespołach znalezisk neolitycznych zdecydowanie prze
ważają ślady osadnictwa kuJtury ceramiki wstęgowej rytej. 
Na trzech stanowiskach - 17 w Brzeziu, 16 w Targowisku 
i 2 w Zagórzu - odsłonięto pozostałości długich domów 
o konstrukcji słupowej tej kultury. Podkreślić należy wagę 
tych odkryć. Z terenu zachodniej części Małopolski znane 
były dotąd jedynie cztery osady reprezentujące ten typ bu
downictwa - Kraków-Olszanica (S. Milisauskas 1986), &r 
lechowiee-Zielona (A. Breitenfellner, E. Rook 1991), ł.onio
wa (P. Valde-Nowak 1997-1998) i Kraków-Górka Naro
dowa (A. Tynlec-Kępińska 1999). 

Na stanowisku 17 w Brzeziu widoczna jest typowa 
dla osad kultury ceramiki wstęgowej rytej reguła prze
strzennego układu zabudowy, o głównej osi przebie
gającej na linii północ-południe (ryc. 7-8'). Zabudowę 
tworzą ślady trzech naziemnych długich domów o kon
strukcji słupowej . Ich zarysom, widocznym w postaci 
pięciu rzędów dołów słupowych, towarzyszą jamy bu
dowlane powstałe na skutek wybierania surowca do 
wylepiania ścian. Długie domy z Brzezia należą do 
budowli średnich rozmiarów - ok. IS-16 m długości Br2ezle st. 17 
oraz 3,5-6 m szerokości. Największe znane z Mało- 111· Klal. woj.~ 
polski charakteryzowały się wymiarami 7 x 42 m. • _, \l-2 °-3 

Przylegające do budynków jamy budowlane układa-

1110 

ją się wzdłuż dłuższych ścian konstrukcji słupowych. Ryc. 7. 8rzezJe, strofllsko 17,1Jl. KlaJ. Plan fnvnentów osledllla.rltuly 

Jamy te wykazują dużą różnorodność pod względem cer.wnlkl wsteoowe~ ryteJ (KCWR) oraz la.rltUIY mailekleJ (KM) odkrytych 

ksztaltów (ryc. 7; 9). Przybierają formę wielkich, owal- w 2!XXl roku: 1 -ślady slupów~ 1JJrfSY na211i11111)'Ch domów 

nych i o!crągłych zagłębień o nierównych dnach, roz- KCWR: 2- paydomowe Jamy budowlane KCWR: 3- obleidy gospoc~ar
dzielających się na mniejsze obiekty, jak i jam małych, cze KM. Rys. A.lz.Dtrri 

'Opracowała mgr A. Czekaj-Zastawny. 
•Ryc. 8, 9, 11, 27A i B zamieszczone są na str. 371, 372 kolorowej wkładki 
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niemal prostokątnych, układających się na jednej linii Wtórnie wykorzystywano je jako jamy śmietnls
kowe. Przy dnie odkrywane są często inne obiekty gospodarcze, jak np. paleniska. Są to zwykle obiek
ty zawierające stosunkowo największe ilości zabytków ruchomych pochodzących glównie z czasów 
użytkowania sąsiadujących z nimi naziemnych domów słupowych. Charakter l stylistyka wydobytych 
z ich wypelnisk fragmentów naczyń wskazuje, iż czas funkcjonowania odkrytych do tej pory domostw 
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Ryt. 12. Targowisko, stanowtslal16.1Jll. KJai. 
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Plan poJecttncmgo gospodalstWcllo.dtUiy cer.rnłkl wstvgowej 

rytej - długi nazlelmi dOm o koostrUia:jl slupowej Wl3l 

z przyleglyml obiektami gospodarczymi. RyS. Ą.l2Satfrrt 

.. o ..Jan 

przypadł na ~rodkową - nutową fazę rozwojową kultury 
ceramiki wstęgowej rytej (ryc. 10). Obszar stanowiska 
w Brzeziu zasiedlony został również w okresach później
szych. Siady intensywnego osadnictwa kultury mallckiej, 
mlerzanowickiej i łużyckiej często naruszają obiekty kultu
ry ceramiki wstęgowej rytej, tworząc kompleksy obiektów 
zróżnicowanych chronologicznie i funkcjonalnie (ryc. 11). 

W 2000 roku rozpoczęto także eksplorację w obrębie 
dwu dalszych osad z domami slupowymi kultury cerami
ki wstęgowej rytej - na stanowisku 16 w Targowisku oraz 
2 w Zagórzu . 

W Targowisku na przebadanej dotąd przestrzeni na
trafiono na pozostalości sześciu tego typu konstrukcji. Po
dobnie jak w Brzeziu, są to zespoły obiektów należących do 
poszczególnych gospodarstw- składa się na nie zarys domu 
w postaci pięciu rzędów dołów slupowych oraz biegną
cych wzdłuż jego dłuższych ~ jam budowlanych (ryc. 
12). O~ budynków przebiega analogicznie jak w Brzeziu 
w kierunku NW-SE. Zabytkowy material ceramiczny odz
nacza się cechami ornamentacyjnymi typowymi dla trzeciej 
- żeliezowskiej fazy rozwojowej kultury ceramiki wstęgowej 
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rytej (ryc. 13). Na tej podstawie stwier
dzić można, źe osiedle w Targowisku zało
żone zostało nieco pótniej, aniźeli osada 
w Brzeziu. 

Na stanowisku 2 w Zagórzu odkryto 
relikty prawdopodobnie kolejnych dwóch 
domów słupowych. interpretacja układu 
słupów jest tu jednak utrudniona z uwagi 
na przykrywające je rozległe i głębokie na-
warstwienia z młodszych okresów. 

Odsłonięcie przestrzeni reliktowych na 
niespotykaną dotąd skałę wprowadziło 
ogrom nowych danych do znajomości 
osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej 

rytej. Do tej pory uważano, iż zwarta strefa 
stałych osad z domami słupowymi charak
terystyczna jest przede wszystkim dla les
sowych obszarów lewobrzeża górnej Wisły 
(m.in. osada kułtury ceramiki wstęgowej 
rytej w Krakowie-Ołszanicy). Prowadzone 
w 2000 roku prace terenowe ujawniły nato
miast dużą koncentrację stanowisk tej kul-
tury na terenie Podgórza Bocheńskiego ...... -
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(Wysoczyzna WieUcko-Gdowska). Na odcinku o dłu
gośd 9 km (Zagórze-Targowisko) natrafiono na 6 sta
nowisk ze śladami wczesnoneolitycznego osadnictwa, 
w tym na relikty trzech dużych osad z długimi doma
mi słupowymi. Takie ich nagromadzenie porównywal-

, . ne jest ze skupiskami przebadanymi nad dolnym Renem 
(J. Liining, P. Stehli 1989), gdzie- jak sądzono do tej po
ry - odkryto największe w całym zasięgu kultury ce-

b 

ramiki wstęgowej rytej zagęszczenie tego typu osiedli. 
Stanowiska, na których rozpoczęto badania, wchodzą 
w skład jednego z dwóch największych zgrupowań 
punktów osadniczych kultury ceramiki wstęgowej rytej 
na prawobrzeżu górnej Wisły (ryc. 14), rozciągającego 
się na tere.nie międzyrzecza Raby i środkowego Du
najca (pomiędzy Krakowem a Tarnowem). Stanowiska 
te znane są głównie z badań powierzchniowych i cha
rakteryzują się różnorodną wielkośdą (A. Czekaj-Zas
tawny 2000). Osiedla w Brzeziu, Targowisku i Zagórzu 
jako jedyne w tym regionie - poza fragmentarycznie 
przebadanym stanowiskiem w toniowej - reprezentują 

Ryc. 13. T~.IJll.IGaj. Cemllka kultlly ceramlkl wstęgowej rytej 

osady z naziemnymi domami slupowymi omawianej 
kultury. Rozpoczęte na nich szerokoprzestrzenne prace 
wykopaliskowe wniosą zapewne szereg nowych infor
macji o wyglądzie osiedli pierwszych rolników, archi
tekturze najstarszych stałych domostw naziemnych, ze sllVlOWISka 16. Rys. B. Grabowska 

gospodarce oraz kulturze duchowej ich mieszkańców. 

Materiały kultury malickiej i młodszych kultur naddunajskich2 

Ślady osadnictwa naddunajskich kultur posdineamych, w tym przede wszystkim kultury malickiej, 
należą do najintensywniejszych na stanowiskach 6 w Zakrzowcu, 2 w Zagórzu, 17 w Brzeziu, 16 w Tar
gowisku oraz w obrębie kompleksu stanowisk 8-11, 24 i 26 w Targowisku. Szczególnie ważne są 
odkrycia reliktów osadnictwa kultury malickiej (na wszystkich wymienionych wyżej stanowiskach) 
oraz tradycyjnie wiązanego ze strefą solonośną osadnictwa grupy pleszowskiej kultury lendzielskiej 
(Zakrzowiec, st. 6). 

W licznym materiale kultury malickiej wyróżnić można ceramikę "delikatną" zdobioną omamen
tern nakłuwanym (ryc. 15 a, b; 16 a, b) oraz ceramikę "grubej roboty" zdobioną różnymi technikami 
plastycznymi, odciskami palców i paznokci oraz nacinaniem (ryc. 16 c; 17 a-e). Wśród ceramiki 
"delikatnej" na uwagę zasługuje pucharek gruszkowaty z Brzezia, st. 17 (ryc. 15 a). Łączy on cechy 
naczynia kultury malickiej - poprzez zastosowanie karbowania załomu brzuśca oraz dodatkowo jego 
podkreślenia przez umieszczenie na nim podwójnych guzków (J. Kamieńska 1973, s. 78; S. Kadrow 
1996, s. 65) oraz grupy samborzecko-opatowskiej - w sposobie zdobnictwa nakłuwanego. Zarysowa
ny na nim techniką nakłuwania poziomy meander prostokątny tradycyjnie lączony był z tą właśnie 
jednostką kulturową (M. Kaczanawska 1990, s. 74; 1996, s. 23). Cechą unikatową są natomiast dwa 

20pracowa1 doc. dr hab. s. Kadrow 
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Ryc. 15. Ceramika kultury mallddej ZB stanow1ska 17 w Bmzlu, gm. K!aj 

(a) l stanowiska 11 w Targowisku, gm. Klaj (b). Rys. B. Grabowska 

l l 

uszka umieszczone tuż pod 
krawędzią wylewu. W zakre
sie zdobnictwa cechy sambo
rzecko-opatowskie, w postaci 
nakłuwanego meandra, wyka
zuje także pucharek grusz
kowaty z Targowiska, st. 11 
(ryc. 15 b), aczkolwiek i w tym 
przypadku lekko na zewnątrz 
wywinięta krawędz wylewu 
blisko nawiązuje do tradycji 
malickich Q. Kamieńska 1973, 
s. 78; M. Kaczanowska 1990, 
s. 20). Kolejnym przykładem 
łączącym cechy obu omawia
nych jednostek kulturowych 
jest inne naczynie z Targo
wiska, st. 11 (ryc. 16 b). Typo
wa dla kultury malickiej forma 
pucharka gruszkowatego zdo
biona jest nakłuwanymi moty
wami "malickimi" (trójkąty) 
oraz "samborzecko-opatowski
mi11 (meander lub jego po
chodna). Także nakłuwane 
zdobnictwo pasmowe, obecne 
na pucharku z Targowiska, st. 
11 (ryc. 16 a) występuje w obu 
interesujących nas ugrupowa
niach kulturowych (M. Kacza-

nowska 1996, s. 23). 
W tzw. ceramice "grubej robo

ty" przeważają jednak zdecydowa
nie cechy kultury rnalickiej z tak typo

wym dla niej bogactwem ornamentyki 
plastycznej (ryc. 17 b-c) i nacinanej (ryc. 17 a, d), 

z karbowaniem krawędzi wylewów włącznie (ryc. 17 
a, c; por. J. Kamieńska 1973, s. 83-96). Za cechę samborzecko-opatowską uznać można charakterys
tyczne "wydęcte" szyjki (ryc. 16 c). Jest ona jednak obecna także w najstarszych zespołach kultury 
malickiej (S. Kadrow 1990). 

"Malicki" rys opisywanej ceramiki ujawnia się zdecydowanie na płaszczyźnie jej technologicznej 
charakterystyki. Glina używana do wyrobu ceramiki "delikatnej" pozbawiona jest domieszki schudza
jącej. Nie zaobserwowano w niej tak charakterystycznej dla grupy samborzecko-opatowskiej domiesz
ki tłucznia krzemiennego (M. Kaczanowska 1996, s. 17, 23). Również powszechnie stwierdzane w ma
teriale z omawianych tu stanowisk angobowarne powierzchni zewnętrznych ceramiki delikatnej nale
ży do typowych zabiegów technologicznych w ramach kultury malickiej (M. Kaczanewska 1996, s. 23). 
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Podsumowując powyższe uwagi należy 
stwierdzić, że cechy kultury malickiej stwier
dzane w omawianym materiale (technologia, 
formy naczyń i znaczna czę~ć motywów 
zdobniczych) zdecydowanie dominują nad 
cechami grupy samborzecko-opatowskiej. 
Nie stwierdzono w nim żadnych cech o nie
wątpliwie lendzielskim charakterze. Jest to 
kolejna grupa zabytków, która stanowi przy
czynek do nowego spojrzenia na genezę 
ugrupowań postlineamych w Małopolsce i 
ich nową pozycję w taksonomii wczesnego 
neolitu Q. K. Kozłowski 1996). Wiele 
zespołów zaliczanych do grupy samborzecko
opatowskiej należy raczej łączyć z wczesną 

~ 
l 1 

Ryc. 16. Celamika kultury mallcldej lB stanowiska 11 w Targowlsku, 

IJil Klaj (a, b) 

1 silroMska 10 w Targowisku, gm. Klaj, woj. maiopolskie (c). 

Rys. B. Grabowska 

c===;=• 
l l 

/jf 
O San 

Ryc.17. Ceramika kultury mallcldej lB stlnowlska 17w Brzezlu, gm.Kiaj (a, b, d, e) 

l stanowłslca 11 w Targowisku, gm. Kła) (c). Rys. B. Grabowska 

fazą kultury malickiej. Do miana należących do grupy 
samborzecko-opatowskiej kultury lendzielskiej mogą 
natomiast pretendować tylko te zespoły, w których 
obecne są zakarpackie elementy tej ostatniej w postad 
np. zdobnictwa malowanego oraz niektórych form na
czyń. Na prawym brzegu WISły, na krawędzi Pogórzy, 
dominują ślady osadnictwa nie mające nic wspól
nego z tradycją wczesnolendzielską. Wskazują na to 
także wyniki znacznie wcz~niejszych badań (A. Kul
czycka-Ledejewiczowa 1973, s. 51). Można je sklasy
fikować w obrębie dwóch horyzontów czasowych 
w ramach kultury malickiej: wczesnego - z tzw. ele
mentami samobrzecko-opatowskimJ będącymi w isto
cie echem oddziaływań czeskiego wariantu kultury ce
ramiki wstęgowej klutej z fazy m i IVa oraz klasycz
nego horyzontu kultury malickiej - z elementami fazy 
IVb kultury ceramiki wstęgowej klutej (por. S. Ka
drow 1996, s. 64-65). 
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Podkreślany często w literaturze związek osadnictwa grupy pleszowskiej kultury lendzjelskiej z so
lonośnymi terenami Pogórza Wielickiego (A. Kulczycka-Leciejewiczowa 1979, s. 111-114) znalazł dal
sze potwierdzenie w wynikach ornawianych tu badań. Przykładów tego typu zabytków dostarczyły 
badania m.in. na stanowisku 6 w Zakrzowcu. Pozyskano tam tak typowe dla młodszych faz kultury 
lendzielskiej w MaJopolsce naczynia na pustej nóżce (Jyc. 18 a) oraz wielkie szerokootworowe misy 
dwudzielne z ostro zaznaczonym załomem brzuśca, podkreślonym plastycznymi guzkami. Dodatko
wo z krawędzi wylewu zwisają języczkowate zgrubienia (ryc. 18 b). 

W uzupełnieniu powyższych uwag dodać należy, że na wielu z ornawianych tu stanowisk odkryto 
mniej liczne na razie, ale bardziej zagadkowe ślady osadnictwa wczesnoeneolitycznego, związanego 
z oddzialywaniimi kręgu polgarskiego. 

Materiały kultury ceramiki sznurowej3 

Znaleziska związane z kulturą ceramiki sznurowej stwierdzono tylko na dwóch stanowiskach - 34 
w Kłaju i 9 w Stanislawicach. Odkrycia na pierwszym z nich mają unikatowy charakter - odsłonięto 
tam pozostaJości obozowiska kultury ceramiki sznurowej. Schylkowoneolityczna, pasterska ludność 
tej kultury nie zakładała z reguły stałych osad, a jedynie małe, krótkotrwale obozowiska, dlatego też 

lOpracowali: mgr mgr P. jarosz i I. Mianowska 
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bardzo rzadko udaje się je zlokalizować. Stanowisko 34 w Klaju jest drugim, po Side, rej. Ral!wka na 
Ukrainie, przebadanym wykopaliskowo punktem osadniczym datowanym na starszą fazę kultury 
ceramiki sznurowej w południowo-wschodniej części jej olbrzymiego zasięgu. 

Odkryte obozowisko leży na lekkim wyniesieniu na terenie dollny zalewowej Raby (ryc. 5). W trak
de prac wykopaliskowych przebadano łącznie powierzchnię około 30 arów, odkrywając na tym tere
nie jeden obiekt pradziejowy (palenisko - ob. 7) oraz około 400 wyrobów krzemiennych i fragmen
tów naczyń (w tym 8 fragmentów brzegów). Material zabytkowy skupiał się na niewielkiej przestrzeni 
(ok. 7 arów), w obrębie warsrwy o miąższości 10-15 cm . 

Stopień rozdrobnienia materiału ceramicznego nie pozwala na jego pełną analizę chronologiczno
kulturową. Niewątpliwie jednak część zabytków wiązać należy z wczesną epoką brązu, a nawet z jesz
cze pófuiejszym okresem. Niemniej około 200 artefaktów wykazuje cechy charakterystyczne dla kul
tury ceramiki sznurowej. Do takich należą np. fragmenty garnków z karbowanymi krawędziami wy
lewów i krótką, wyodrębnioną szyjką, ozdobioną w połowie jej wysokości listwą plastyczną (ryc. 19). 

Analogie do tego typu materiałów można znaletć wśród ceramiki z osad kultury ceramiki sznuro
wej, znanych z innych obszarów Europy. Naczynia, z analogicznie jak w Klaju "karbowaną" krawędzią 
wylewu i najczęściej z listwowatym, niekiedy równiez karbowanym zgrubieniem umieszczonym nie
co niźej, występują powszechnie na osadach ze starszej fazy kultury ceramiki sznurowej w Szwajcarii 
Q. Wininger 1993, s. 43, ryc. 18: 10; B. Hardmeyer 1992, s. 181-183, ryc. 1-2), w środkowych i pół
nocnych Niemczech Q. Jakobs 1992, s. 252, ryc. 3), a takle w strefie karpackiej- w Side, rej. Raliwka 
(J. Machnik, E. Sosnowska, W. Cyhyłyk 1997, s. 13, ryc. 9: O. 

jest niewykluczone, ze obozowisko kultury ceramiki sznurowej w Klaju nie jest odosobnionym 
znaleziskiem tego typu w dolinie Raby. Nadzieję taką stwarza odkrycie dwóch krzemiennych siekier 
tej kultury na badanym obecnie st. 9 w Stanisławicach, zlokalizowanym na analogicznie ukształtowa
nej i uSytUowanej formie terenowej, zaledwie kilkaset metrów na północny-wschód od stanowiska 
34 w Klaju (ryc. 5). 

Ryc. 19. 
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Ryt. 20. Kraków-l<osoclc Loblllacja W)1copówbadawcz)Ul na st1nowts1cu 17:1 -wf«rr,1f sooda1.owe; 2 -wf«rr,Tf szrro«opnestJZBiolł. Rys. E.~ 

P6źnoneolityczne materiały krzemienne ze stanowiska 17 
w Krakowie-Kosocicach4 

Stanowisko 17 w Krakowie-Kosodcach położone jest na wschodnim stoku grzbieru, lagodnie 
opadającym do podmokJego dna doliny Malinówki. Obejmuje ono obszar słabo zarysowującego się 
wyplaszczenia, ok. 25-30 m powyżej dna doliny tj. 266-270 m n. p. m. (ryc. 20). 

Pierwsze materialy zabytkowe odkryto podczas mechanicznego usuwania humusu w związku 
z pracami budowlanymi. Znaleziono wówczas kilkadziesiąt wyrobów krzemiennych na obszane 
około 40 arów. Wykonane następnie sondaże (nr 1-10) o łącznej powierzchni 90 m1 dostarczyły ko
lejnych zabytków krzemiennych oraz pojedynczych fragmentów ceramiki. 

Wyroby krzemienne stanowiły, jak się wtedy wydawało, mieszaninę chronologiczno-kulrurową 
pojedynczych odłupków rypu lewaluaskiego z wyrobami krzemiennymi wczesno-górnopaleolityczny
mi (do których zaliczono m. in. obłupień, łuszczeń, niektóre wiórowce, a szczególnie te pokryte grubą 
pacyną), a także z artefaktami neolitycznymi. Zwracał uwagę stan zachowania wlększo$cl wyrobów -
na kilku okazach występowała gruba, biaJa pacyna, na innych niezwykle intensywne ~iecenie 

'Opracowali: mgr B. Drobniewicz oraz prof. dr hab. J. K. Kozłowski. 
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powierzchni i ogładzenie krawędzi - sugerujący Ich górnopaleolityczną chronologię, podczas gdy młod
sze typologicznle wyroby, np. fragment jednopiętowego rdzeola do wiórów, tych cech nie posiadały. 

Dalsze badania prowadzono w dwóch strefach koncentracji materiałów (wykopy 2 i 16) spraw
dzając ich otoczenie za pomocą kolejnych pięciu sondaży. Eksploracja była prowadzona w obrębie 
kwadratów o powierzchni l m1

, lO-centymetrowymi warstwami mechanicznymi i niwelacją każdego 
artefaktu. ł.ącznie przebadano 8,62 ara t. j. calo$ć obszaru, na którym zachowała się warstwa zawiera
jąca zabytki (ryc. 20). W sumie znaleziono na całym stanowisku siedemset kilkadziesiąt artefaktów 
krzemiennych, kilkanaście fragmentów ceramiki nowożymej i zaledwie jeden drobny fragment wylewu 
naczynia prehistorycznego, najpewniej z neolitu. 

o 3m 
- -==--

o 1 

:-12 

Ryc. 21. Krala!w-l<osock, stmwtsko 17.1'1ir11Pra wyrobów kmmlemjl:h --2: 
1 - zabyUd kmmienne; 2 - obszar W)'Kopu 2. Rys. E. Pohcnka-ł<Jeja 

W celu rozpoznania stratygrafii 
stanowiska, mając szczególnie na 
uwadze wyróżnione materiały paleo
lityczne, zalożono wzdłuż stoku son
daż 11 (o wym. 30 x 2 m), prowadząc 
w nim eksplorację do głębokości 1,5-
1,8 m q. znacznie poniżej poziomu 
zalegania warstwy zawierającej zabyt
ki krzemienne. PozwolUo to dr T. Ka
lickiemu na stwierdzenie, iż podloże 
stanowią piaski z okresu zlodowace
nia poludniowopolskiego, które zo
stały następnie przykryte piaskarni 
holoceńskimi tworzącymi pokrywę 
zapewne pochodzenia eolicznego. 
Ich genezę rozstrzygnie dopiero 
szczegółowa analiza pobranych prób 
- skladu granulometrycznego piasku, 
obtoczenia ziaren oraz zmatowienia 
powierzchni ziaren. W tej włafule 
warstwie znaleziono większo$ć ma
teriałów krzemiennych. 

W wykopie 2 zabytki krzemienne, 
tworzące trzy czytelne koncentracje, 
występowały w wąskim (2-4 msze
rokoSci) 30-met:rowej dlugoSci pasie, 
ciągnącym się w poprzek stoku (ryc. 
21). Wyroby te (m. in. oblupnie, rdze
nie, debitaż, Wlórowce, drapacze, 
łuszcznie itp.) występowały tu do głę
bokości 60 cm od poziomu odkrycia, 
w warstwie piasków holoceńskich, wy
pełniających siodłowate zagłęblenie 
usytuowane na słabo zaznaczonym 
wyplaszczeniu stoku. Zagłębienie to 
było miejscem akumulacji zarówno 
piasku, jak i zapewne artefaktów. 
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R)1c. 22. Kralalw-Ko$odce, slanow1sb 17. ~wy!Obówlazlmlem)'Ch -wykop 16.1- zabyllll ~ 2- obszarwyla)pu 16. Rys. E. PolmtHOe)a 

Natomiast w wykopie 16 odkryto koncentraCję złożoną z ponad 100 anefaktów krzemiennych, jak 
się wydaje na złożu plerwomym. Obecność tłuczka, obłupni rdzeni i odłupków korowych może wiad
czyć, że była to niewielka pracownia obróbki krzemienia (ryc. 22). Powstale sondaże dostarczyły jedynie 
nielicznych wyrobów krzemiennych. 

Ogółem z badanej powierzchni pochodzi kllkadziesiąt obłupni i rdzeni oraz sto kilkadziesiąt narzę
dzi, głównie wykonanych na wiórach. W~ród narzędzi licznie występują wiórowce (ryc. 23 a-f), a po
nadto m.in. drapacze (ryc. 23 g, h), rylce, łuszcznie (ryc.23 i, p i pojedynczy masywny zdwojony pól
tylczak. 

Obok narzędzi wykonywanych niezwykle starannie na dużych, smukłych wiórach, uzyskiwanych 
z przygotowanych rdzeni pryzmatycznych z krzemienia jurajskiego czy rzadziej krzemienia kredowe
go bardzo dobrej jakOOci, znajdowane są obłupnie, rdzenie, odłupki częściowo korowe, nieregularne 
odłupki i wióry bez kory uzyskiwane z rdzeni niewymiarowych, wykonane także z krzemienia jura
jskiego, ale znacznie gorszej jakości. Wskazuje to na dwie różne sekwenCje eksploatacji rdzeni, wystę
pujące prawdopodobnie w obrębie homogenicznego zespołu . Pooród pozyskanych anefaktów wyso
ki udział wykazują narzędzia. 

Mimo podjętych prób przesiewania sedymentów nie znaleziono wśród zabytków łusek krzemien
nych. Powierzchnie i krawędzie znakornitej większości artefaktów są bardzo mocno ogładzone, błysz
czące, zdarzają się też pokryte grubą, białą patyną. Stan zachowania silnie zeolizowanych anefaktów 
wskazuje na rolę procesów eolicznych zachodzących na powierzchni, na której one zalegały. Mogło to 
prowadzić do calkowitego zniszczenia łusek krzemiennych, a także ceramiki. 
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Przeprowadzona wstępna analiza morfologiczno-techniczna i stylistyczna całości materiałów krze
miennych nie potwierdza jego pierwotnej oceny chronologicznej. Przeważają artefakty pófuoneoli
tyczne (wcześniej uznane za wyroby wczesnogórnopaleolityczne). Półsurowiec z rdzeni jednopięto
wych, rzadziej dwupiętowych z zaprawą uzyskiwany był przy użyciu miękkiego tłuczka lub pośredni
ka. Do póinego neolitu można zaliczyć liczne wiórowce z towarzyszącymi im drapaczami, łuszcznia
mi, rylcami i in. o powierzchniach mocno zeolizowanych, a także pokrytych grubą patyru!. Taki efekt 
procesu eolicznego nie był dotąd znany w odniesieniu do materiałów późnoneolitycznych, dlatego 
początkowo próbowano je zaliczyć do górnego paleolitu. Jedynie nieliczne artefakty, znajdowane na 
powierzchni, mogą być śladem osadnictwa środkowopaleolitycznego. 

Inwentarz krzemienny podjęty w wykopie 2 (trzy skupiska - na złożu wtórnym?) oraz 16 (jedno 
skupisko - pracownia?) jest pozostałością bogatego późnoneolitycznego zespołu o charakterze osado
wym, najprawdopodobniej związanego z kulturą ceramiki sznurowej. Wskazują na to analogie, szcze
gólnie widoczne w pokroju półsurowca oraz wśród drapaczy i wiórowców spotykanych w materia
lach z grobów kultury ceramiki sznurowej. Ponieważ krzemienne wyposażenie grobów sznurowych 
w Polsce jest stosunkowo ubogie, a narzędzia występujące w grobach mają charakter szczątkowy, trud
no jest ustalić konkretne miejsce materiałów ze stanowiska 17 w Krakowie-Kosocleach w rozwoju 
kultury ceramiki sznurowej na terenie Małopolski. 

Nie można jednak wykluczyć, że część wyrobów związana jest jednak z kulturami środkowoneoli
tycznymi, np. schyłkową fazą kręgu polgarskiego lub kulturą ceramiki promienistej. 

Materiały z wczesnej epoki brązu - kultura mierzanowicka5 

Ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej z wczesnego okresu epoki brązu rejestrowane są w po
staci znalezisk pojedynczych fragmentów ceramiki na wielu z przebadanych stanowisk. Na jednym 
z nich, tzn. na stanowisku lO w Targowisku, odkryto natomiast bogaty zbiór ceramiki reprezentujący 
fazę klasyczną i późną omawianej kultury. 

Material zabytkowy fazy klasycznej wydobyty został z jamy o charakterze osadowym (obiekt nr 64). 
Są to stosunkowo nieliczne, choć bardzo charakterystyczne fragmenty tzw. ceramiki guzowej, pozba
wionej jakiegokolwiek zdobnictwa. Pochodzą one z garnków o baniastych brzuścach i stosunkowo 
niskich tulipanowato wychylonych na zewnątrz wylewach, które zwieńczone są zaokrąglonymi kra
wędziami. W połowie wysokości szyjki umieszczone są plastyczne guzy, które spełniać mogły funk
cje uchwytów. Ścianki naczyń o grubości 7-9 mm mają nieregularne, zwykle dwubarwne, gruzełko
wate przełomy. Powierzchnie zewnętrze są szorstkie i nierówne. Wypal naczyń określić można jako 
słaby. Na liczną domieszkę schudzającą składa się głównie grubo tłuczony kamień koloru szarego i bia
łego. Zarysowana powyżej charakterystyka formalna i technologiczna ceramiki z obiektu nr 64 pozwa
la na lączenie jej ze środkowym odcinkiem fazy klasycznej kultury rnierzanowickiej (S. Kadrow 1991, 
s. 47-48), datowanym na okres między 1950 a 1800 BC (S. Kadrow,]. Machnik 1997, s. 72-74). 

Stylistyczny i formalny charakter znacznie bogatszego zbioru ceramiki z obiektu nr 10 jed
noznacznie pozwala go sklasyfikować w ramach grupy giebultowskiej (S Kadrow, ]. Machnik 1997, 
s. 114-116) i datować go na schyłek fazy pófuej czyli na okres między 1750 a 1600 BC. Wśród 
zachowanych form wyróżniają się klasyczne garnki (ryc. 24 a-e), naczynia wazowate (ryc. 25 b) oraz 
kubki (ryc. 25 a). Garnki zdobione są zwykle na przej~ciu szyjki w górne partie brzuśca poziomym 
rzędem odcisków trójkątnego (ryc. 24 a) lub rombowatego stemP.Cłka (ryc. 24 c). Ornament ten 
uzupełniony jest często niewielkimi plastycznymi guzkarni (ryc. 24 c), rozmieszczonymi w ciągu 

50pracował doc. dr hab. S. Kadrow. 
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wspomnlanych odcisków. Wspólną cechą naczyń grupy giebuJtowskiej to płasko uformowane kra
wędzie wylewów. W większości przypadków brzuśce garnków zdobione są odciskami tekstylnymi. 

Technologia wyrobu naczyń cechuje się dobrym przygotowaniem i wymieszaniem masy ceramicz
nej, schudzonej średnią ilością domieszki drobnego tłucznia kamiennego i piasku. 

Jedno- lub dwubarwne przełomy cienkich ścianek (5-6 mm) są zwarte. Powierzchnie naczyń są 
równe i wygładzone, a na szyjkach i w górnych partiach brzuśców często do połysku. 

Dotychczas znane było tylko jedno stanowisko fazy klasycznej kultury mlerzanowickiej z terenów 
Pogórza Wielickiego i Podgórza Bocheńskiego- w Brzeziu, gro. K.łaj (K. Bielerun 1957). Odk:ryde ma
teriałów tej fazy w Targowisku wzbogaca naszą wiedzę na temat rozwoju przestrzennego lrulrury mie
rzanowickiej na początku II tys. BC, szczególnie w południowo-zachodnim jej zasięgu. 

Zdecydowanie większe znaczenle ma odkryde na tym samym stanowisku materiałów grupy 
giebultowskiej kulrury mierzanowickiej. W świetle najnowszych ustaleń w XVII w. BC osadnictwo 
kulrury trzcinleckiej zajęło caJkowide tereny wyżyn lessowych zachodniej Małopolski spychając miesz
kańców najpótnlejszych faz kulrury mierzanowickiej, głównie grupy giebultowskiej, na tereny polud
oJowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej Q. Górski, S. Kadrow 1996, s. 22-25). Osadnictwo 
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trzcinleckle nie wkroczyło jednak na teren doliny Wisły, ani tym bardziej nie weszło na leżące po 
przeciwnej stronie tej rzeki tereny lessowe Pogórzy (J. Górski 1999, s. 251). PotWierdzają to również 
przeprowadzone w 2000 roku badania na wszystkich stanowiskach zagrożonych budową autostrady 
A-4 na wschód od Krakowa. Nie licząc pojedynczych fragmentów ceramiki trzcinlecklej ze stanowis
ka Kraków-Bieżanów 17, nie udało się zarejestrować jakichkołwiek innych ~adów osadnictwa przed
stawicieU tej kultury. 

Materiały kultury łużyckiej6 

Cerarnika związana z osadami kułtury łużyckiej z epoki brązu bądt okresu halsztackiego wystąpUa 
niemal na każdym z badanych stanowisk, natomiast obiekty uchwycono tylko w Krakowie-Bieżano
wie, st. 8, Podlężu, st. 17, Zakrzowcu, st. 7, Brzezlu, st. 17 i Zagórzu, st. 2. Były to niemaJ wyłącznie 
jamy gospodarcze. Jedynie na stanowisku 17 w Podlężu przebadano fragment budynku zagłębione
go, a na stanowisku 7 w Zakrzowcu natrafiono na pozostalości na.ziemnego (?) budynku slupowego 
w kontełclcie jam kultury łużyckiej. Tylko na jednym stanowisku (Kraków-Bieżanów, st. 8) odnoto
wano obecność ceramiki sołowarskiej. 

60pracowal mgr W. Machowski. 
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Największego zespołu zabytków kultury łużyckiej dosrarczyły badania w obrębie rozległego kom
pleksu stanowisk w Targowisku (st. 8-11, 24 i 26; por. ryc. 4), gdzie odkryto cmentarzysko ciałopalne 
tej kultury. Groby wystąpiły we wschodniej cz~d wspomnianego kompleksu, na skraju terasy Raby. 

Jest to typowe cmentarzysko ciałopalne z początków kształtowania się kultury łużyckiej na tym tere
nie (lU-IV okresu epoki brązu). Występują tu groby trzech typów: popielnicowe, jamowe oraz tzw. 
groby symboliczne. W roku 2000 wyeksplorowano łącznie 74 groby ciałopalne (ryc. 26), z których 48 
to groby popielnicowe, 15 to proste groby jamowe, a 5 można określić mianem grobów symbolicznych 
(obiekty nr 21, 120, 125, 131 i 134), co wydaje się być stosunkowo dużą ilo§cią, jak na wielkość prze
badanego terenu. Zastrzec od razu należy, re część z obiektów określonych jako groby symboliczne 
more być w rzeczywistości resztkami zniszczonych grobów popielnicowych (jak w przypadku ob. 120). 

Groby występowały na głębokości od 20 do około 60 centymetrów. Płytkie zaleganie grobów, czę
stokroć tuż pod warstwą ziemi ornej (a niekiedy w samej warstwie ornej), spowodowało, że w wy
niku prowadzonych tu wcześniej prac polowych zostały one, w przeważającej większości, sUnie 
zniszczone. W wielu przypadkach zachowały się jedynie dna popielnic z resztkami przepalonych 
koSd. Niezależnie od tego, stan zachowania naczyń, nawet tych wydobywanych z grobów niena
ruszonych, jest bardzo zły (ryc. 27 a, b). 

Materiał zabytkowy wchodzący w skład wyposażenia grobowego to w większości ceramika. Wy
roby z brązu występują w niewielkiej ilości. Wyposarenie grobów było stosunkowo skromne. W więk
szości przypadków były to jedynie same popielnice bez jakichkolwiek przystawek. Większa ilość na
czyń-przystawek (2-3 sztuki) wystąpiła jedynie w sześciu obiektach. W kilku grobach popielnice na
kryte były pokrywkami (np. ob. nr 6, 13, 38, 94, 137, 138). Jedynie groby nr 3, 7, 17, 34, 121 i 138 wy
posażone były w przedmioty wykonane z brązu . Do najdekawszych z nich należy, pochodząca ze 
zniszczonego grobu nr 17, brązowa siekierka z tulejką i uszkiem. Posiada ona profilowaną krawędt, 
pod nią umieszczone są trzy koncentryczne żłobienia, a poniżej, po obu jej stronach znajdują się 
wypukle żeberka w formie wsuwanych w siebie kątów. Ostrze siekierki jest lekko łukowate. Siekierki 
tego typu spotykane są powszechnie na terenach zakarpackich, gdzie datowane są na m i N okres 
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epoki brązu. Takie datowanie grobu 17 potwierdza inwentarz ceramiczny m.in. dwustożkowa czar
ka zdobiona nad załomem poziomymi liniami i umieszczonym powyżej nich ornamentem trójkątów. 

Z grobu nr 138 pochodzi fragment brązowej szpili z kulistą główką, zaś z porostałych 4 obiektów 
fragmenty brązu, których identyfikacja możliwa będzie dopiero po konserwacji. 

Najbogatszymi pochówkami odkrytymi do tej pory na cmentarzysku, prócz wcześniej wymienio
nego grobu 17, były groby oznaczone numerami 42, 138 i 149. Na szczególną uwagę zasługuje grób 
42 - jamowy, gdzie do jamy wsypano resztki stosu pogrzebowego wraz z kośćmi zmarłego, następ
nie w stos wstawiono zespół trzech naczyń włożonych jedno w drugie, po czym całość przykryto spo
rych rozmiarów mJsą. 

Chronologicznie okres użytkowania przebadanej partii cmentarzyska można umieścić w 2 polowie 
m i w IV okresie epoki brązu, czyli w obrębie faz Iwanowiee-Wysyłek i Zofipole-Raciborsko podgru
py krakowskiej grupy śląskiej kultury łużyckiej. 

Inwentarz typowy dla wcześniejszej fazy to profilowane misy, karbowane na załomie brzuśca i zdo
bione pod nim liniami rytymi (np. obiekty l, 34, 127, 142), wazy karbowane na załomie (np. obiekt 29) 
i charakterystyczne naczynia gurowe dekorowane rytymi owalnymi liniami wokół guzów (np. obiekt 
94). Materiał ceramiczny wykazuje bez wątpienia "śląski" charakter i można go łączyć z tezą o ludnoś
d przybyłej na te tereny z obszarów Wyżyny Głubczyckiej w połowie m okresu brązu. 

Dla drugiej fazy cmentarzyska (Zofipole-Raciborsko) typowymi formami są duże wazy dwustożko
we o ostrym załomie, pozbawione dekoracji (np. obiekt 6) oraz niewielkie czarki, dwustożkowe, zdo
bione nad załomem poziomymi liniami i grupami zakreskowanych trójkątów (np. obiekty 13, 121). 

Do tej pory nie natrafiono na material z kolejnej fazy kulrury łużyckiej (Prokocim-Skotniki), co jest 
cechą typową dla wczesnych cmentarzysk łużyckich na omawianym terenie. 

Materiały z okresu późnolateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich 7 

Niewielkie ilości ceramiki, którą wiązać można z okresem późnolateńskim wystąpiły jak dotąd 
tylko na dwóch stanowiskach- 17 w Podlężu l 2 w Zagórzu. Są to pojedyncze fragmenty naczyń 
grafitowych. Na pierwszym z nich odkryto podczas badań sondażowych formę do wyrobu krążków 
menniczych (R. Mycieiska 1981), która poświadcza lokalne wytwarzanie monet celtyckich. 

Znajdowana ceramika grafitowa występowała w Podłężu w warstwie kulturowej. Natomiast w Za
górzu odkrywana była w wypełniskach kilku obiektów (ob. nr 1011, 1034 czy 1242). 

Na tym ostatnim stanowisku odkryto obiekty, które w oparciu o material ceramiczny datować 
można na młodszy okres przedrzymski. Tego typu materiały pochodzą m. in. z jamy (ob. 155) usytu
owanej w obrębie naziemnego budynku o konstrukcji słupowej (obiekt 198). Drugi analogiczny ze
spół obiektów (ob. 199 i 143) nie został jeszcze w pełni przebadany. 

Materiały reprezentujące okres wpływów rzymskich wystąpily na kilku stanowiskach. Na stanowisku 
2 w Zagórzu odkryto m. in. owalną jamę (ob. 115), z której pochodzi dość liczna seria fragmentów 
wczesnorzymskich naczyń o czernionych powierzchniach. Na młodszy okres wpływów rzymskich da
towany jest obiekt 148.jest to dużych rozmiarów (ok. 8,25 x 7,1 m) owalne zademnienie, na obwodzie 
którego stwierdzono występowanie rzędu jam posłupowych, związanych z konstrukcją ścian. Z tego 
obiektu pochodzi kilkadziesiąt fragmentów ceramiki wykonanej na kole garncarskim. Wspomniane wy
żej obiekty datowane na okres wpływów rzymskich nie zostały jeszcze przebadane w całości. 

70pracowała mgr J. Rodak 
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Na stanowisku 11 w Targowisku odkryto w omawianym sezonie badawczym 5 palenisk, które da
tować można na okres wpływów rzymskich jedynie w oparciu o analogie z innych stanowisk (np. 
takie paleniska odkryto na innej, pobliskiej osadzie w Targowisku (por. R. Mydelska, E. Rook, Z. Woź
niak 1964), gdyż w ich zasypiskach brak było materiałów zabytkowych. Wszystkie wspomniane 
obiekty tworzą wyodrębniającą się strefę prostokątnych palenisk, a ich wypełniska zawierają wy
łącznie kawałki piaskowców i wapieni oraz grudy przepalonego lessu. 

Znacznej ilości materiałów datowanych na młodszy okres wpływów rzymskich, w większości frag
mentów naczyń wykonanych przy użyciu kola garncarskiego, dostarczyło natomiast stanowisko 8 
w Krakowie-Bieżanowie. Jak dotąd nie odkryto tam jednak obiektów z tego okresu, a materiał wystę
powal wyłącznie w warstwie kulturowej. 

Stanowiskiem, na którym zdecydowaną większość stanowiły zabytki i obiekty datowane na okres 
rzymski jest osada w Stanisławieach (stanowisko 9). Osada ta usytuowana jest na niewielkim, rozcią
gniętym równoleżnikowo, piaszczystym wyniesieniu. Cypel ograniczają dwa cieki wodne, od pól
nocy i od południa. Od strony wschodniej, w bliskim sąsiedztwie znajduje się kolejny strumień będą
cy, wraz z kilkoma innymi, pozostalością po dawnym koryde rzeki Raby (ryc. 5). 

Charakter dotychczas odkrytych obiektów wskazuje, iż eksploracja objęła na razie peryferyjną par
tię osady. Do najciekawszych, niestety nie przebadanych do końca , należy zaliczyć budowle zagłę
bione - ob. 2, 126, 127 i 131 (ryc. 28). Wszystkie tego typu odkryte dotąd obiekty położone są na 
wypłaszczeniu wzniesienia. Zapewne z tego powodu, zostały na skutek orki i erozji gleby cz~owo 
zniszczone,. a obecnie uchwycono jedynie ich partie przydenne - ok. 20 cm miąższości. Ponad 95% 
odkrytych na osadzie w Stanisławieach obiektów stanowiły dołki poslupowe o różnych wymiarach 
(od małych o średnicy ok. 10-15 cm, po dość znacznych rozmiarów- 50-60 cm). Obiekty te charak
teryzowały się średnią miąższością ok. 30-40 cm. W większości z nich wystąpU materiał ceramiczny, 

l 
........ -----·····-.. 

O 20m 

··. ··. 
',,," 

\ 
\ .. 

·, . . . . . . 
l 

--· lilllllllllłll. .... 
l..aiiiiiiKjl 

allilliiilir 

zolnsu.....,. 

~ 
III sinMistiu 9: 

1-
~ 
2-cbmllrn ... 
3-lmJI*I 
~ 
4-)lrny. 

Rys. K S2M:zyk 



A. Czekaj-Zastawny, B. Drobniewicz, P. Jarosz, S. Kadrow, J. KKozlowsh 
W Machowski, /. Mianowska, R. Naglik J. Rodak 

a niekiedy znaczne ilooci polepy. Wszystkie dotychczas odkryte dołki pasłupowe usytuowane są na 
stoku wzniesienia (ryc. 28). Zapewne przynajmniej część z nich związana jest z konstrukcjami na
ziemnych obiektów mieszkalnych. 

Na omawianej osadzie, prawdopodobnie w jej strefie gospodarczej, odkryto również dwa obiekty 
(nr 92 i 100) o nieokreślonej na razie funkcji (nie zakończono ich eksploracji). Były to prawie ideal
nie koliste zademnienia o średnicach 200 i 240 cm i dość znacznej miąższośd (eksplorację wstrzyma
no na glębokooci ok. 14()..150 cm), z licznym, lecz drobnym materiaJem zabytkowym, w tym prze
palonymi kośćmi (prawdopodobnie ludzkimi). Oba obiekty wystąpiły w niewielkim obniżeniu, po 

a 

d 

._o -=- =-•san 
~ 

południowej stronie cypla. 
Są to najbardziej na południe 
wysunięte obiekty, na które 
udało się natrafić w tym se
zonie badawczym. Usytuowa
nie i kształt sugeruje, iż mogły 
to być studnie (ryc. 28). 

Wśród materiałów zabyt-
kowych dotychczas odkry
tych na stanowisku 9 w Sta
nisławicach, przeważa zde
cydowanie ceramika datowa
na na wczesny okres wpły
wów rzymskich. Jest to wy
łącznie ceramika ręcznie le
piona i wstępnie należy da-
tować ją na mlodszą fazę 
wczesnego okresu wpływów 
rzymskich. Wystąpiły tu frag
menty naczyń o tzw. czernio
nych powierzchniach (ryc. 29 
b, c), średniej wielkości na
czynia o powierzchni niereg
ularnie wygładzonej o dwu
stożkowatym brzuścu i dość 
ostrym załomie (ryc. 29 a), 
naczynia wazowate o lagod
nie zaokrąglonym brzuścu 
(ryc. 30 b), fragmenty po
krywek, a takie niewielkich 
rozmiarów garnki jajowate 
(ryc. 29 d; 30 c). Znalezio
no także nieliczne przed

o.._-===--or:===--~san mioty żelazne, m. in. dwa 
groty, a takie pojedyncze 
fragmenty wyrobów szkła

Ryc. 29. ~lslawfce. gm. KlaJ. Ceramika(~ 1 paclorek szklany (e) z WC2I1SOeQO olaesu wpływów l1)'lllSk1ch Zll nych, m. in. fragment pacior-
stanowtsb 9. Rys. K Szswczyk ka (ryc. 29 e). 
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