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MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE NOWEJ HUTY XXVI, 2020

PIOTR WŁODARCZAK

SCHYŁEK ENEOLITU W OKOLICACH KRAKOWA NOWEJ HUTY

1. Wstęp

Znaleziska kultury ceramiki sznurowej (dalej: 
KCS) w okolicach Krakowa tworzą koncentrację na 
lessowych wzgórzach ponad doliną dolnej Dłubni1. 
Pierwszych przypadkowych odkryć grobów dokona-
no tu jeszcze w XIX w. (stanowiska w Krzesławicach 
i Grębałowie – obecnie w obrębie Krakowa: Kirkor 
1881; Demetrykiewicz 1898, 87). Następnie, przy 
okazji różnych prac ziemnych (m.in. budowy fortyfi-
kacji czy linii kolejowej Kraków-Miechów), przybyło 
kilka kolejnych znalezisk (m.in. stanowiska w Ba-
towicach2 czy Sulechowie). Wyraźny wzrost liczby 
stanowisk nastąpił po II wojnie światowej i łączył się 
z industrializacją terenów położonych na wschód od 
Krakowa: budową kombinatu w Nowej Hucie wraz 
z innymi towarzyszącymi jej inwestycjami. W ujęciu 
monograficznym małopolskiej KCS, zaprezentowa-
nym w 1966 r. przez Jana Machnika, uwzględnione 
zostały nowe odkrycia grobów: ze stanowisk nr 16 
(Kraków Nowa Huta Kombinat; Aksamit 1952) oraz 
nr 21 i 22 w Krakowie Nowej Hucie Zesławicach 
(Zemełka 1959; Sochacki 1964). Wówczas koncen-
tracja stanowisk schyłkowoeneolitycznych nad dolną 
Dłubnią nie była jeszcze dobrze czytelna, aczkolwiek 
dawne odkrycia na dwóch z tych cmentarzysk, za-
owocowały propozycją nazwy „podgrupa batowicka” 
– dla skupiska znalezisk z całej zachodniomałopol-
skiej wyżyny lessowej (Machnik 1966, 183, 184). 

1  Obszar nad dolną Dłubnią nazywany jest w prezentowanej 
pracy także „regionem nowohuckim”. Ma to wymiar historyczny: 
znaczna część pochodzących stąd odkryć łączy się bowiem z ba-
daniami prowadzonymi w związku z inwestycjami budowlanymi 
w Krakowie Nowej Hucie i okolicach.
2  Właściwie stanowisko 5 w Dziekanowicach, gm. Zielonki 
(AZP 101-57/12). Lokalizacja zrewidowana w trakcie badań AZP 
przeprowadzonych przez Jacka Górskiego i Mirosława Zająca.

Ratownicze badania prowadzone w regionie nowo-
huckim w następnych latach przyniosły odkrycia ko-
lejnych cmentarzysk KCS: na stanowiskach 53 i 55 
w Krakowie Nowej Hucie Mogile („Kopiec Wandy”; 
Hachulska-Ledwos 1967), stanowisku 47 w Krako-
wie Nowej Hucie Wzgórzach Krzesławickich (Kogus 
1969) oraz na stanowisku 17 w Krakowie Nowej Hu-
cie Pleszowie (Górski, Włodarczak 2000). Skutkiem 
tego, pod koniec XX w. „nowohuckie” materiały KCS 
prezentowały okazałą grupę znalezisk grobowych, 
wyróżniających się lokalną specyfiką od reszty mało-
polskich materiałów (Machnik 1998, 18; Górski, Wło-
darczak 2000, 17-19; Włodarczak 2006a, 79, 162). 
Na ich odrębność wskazały wyraźnie analizy stylisty-
ki oraz technologii ceramiki grobowej (Włodarczak 
2006a, 109-111). W XXI w. zasób źródeł znad dolnej 
Dłubni powiększył się już tylko nieznacznie – ważne 
jego uzupełnienie przyniosły materiały ze stanowiska 
85 w Krakowie Mistrzejowicach (Jarosz, Mianowska 
2011; Jarosz et al. 2015). Oprócz nich, odkryto jedy-
nie dwa groby: na stanowisku 74 w Krakowie Nowej 
Hucie Kościelnikach (Witkowska, Włodarczak 2011) 
oraz na stanowisku 3 w Węgrzcach (badania niepub-
likowane Macieja Nowaka).

W momencie definiowania skupiska stanowisk 
KCS nad dolną Dłubnią (Górski, Włodarczak 2000; 
Włodarczak 2006a), jego granice nie były wyraźnie 
zakreślone, szczególnie od strony północnej. Już kilka 
kilometrów na północ znano jeszcze z okresu przed-
wojennego stanowisko w Sulechowie (ryc. 1), które 
dostarczyło materiałów analogicznych jak zespoły 
nowohuckie3. Charakterystyczne dla strefy podkra-
kowskiej typy naczyń ceramicznych, noszące przy tym 
swoiste cechy technologiczne, były odkrywane także 

3  W odróżnieniu od wcześniejszego ujęcia (Górski, Włodarczak 
2000), stanowisko 1 w Sulechowie włączono w prezentownej pra-
cy do skupiska znalezisk KCS nad dolną Dłubnią (zob. tab. 1). 
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na obszarze pomiędzy Dłubnią a Szreniawą (skupi-
sko B = podgrupa proszowicka – Włodarczak 2006a) 
oraz na dolnym Ponidziu (skupisko C = podgrupa 
żernicka). W ostatnim dziesięcioleciu obraz znacząco 
zmieniły szerokopłaszczyznowe badania ratownicze 
prowadzone przed budowami dróg, w trakcie których 
odkryto liczne cmentarzyska KCS. Na wielu z tych 
stanowisk zarejestrowano materiały analogiczne 
do znalezisk z regionu nowohuckiego. Dotychczas, 
opublikowano jedynie wyniki badań na stanowisku 5 
w Modlnicy (Włodarczak et al. 2011), gdzie wyraźnie 
dominowały materiały ceramiczne o pokroju znale-
zisk znad dolnej Dłubni. Natomiast całą serię tego 
typu odkryć przyniosły nie publikowane jeszcze wy-
kopaliska przed budową trasy ekspresowej S7, m.in. 
na stanowisku 2 w Łuczycach, stanowisku 9 w Piel-
grzymowicach (w obydwu przypadkach: badania 
Mirosława Kusia i Anny Lasoty-Kuś), stanowisku 3 
w Prawdzie (badania Pawła Micyka) oraz stanowi-
sku 4 w Smrokowie (badania Igi Fabiszak). Także 
prowadzone przy innych okazjach prace terenowe 
zaowocowały odkryciami zmieniającymi spojrzenie 
na problematykę KCS w regionie podkrakowskim, 
m.in.: na stanowisku 43 w Karwinie, stanowisku 17 
w Kocmyrzowie (w obydwu przypadkach: niepubli-
kowane badania Krzysztofa Tuni) czy stanowisku 17 
w Smrokowie (Włodarczak 2006b). W świetle tych 
znalezisk, specyficzny typ zespołów (zaliczonych do 
strefy A, czyli podgrupy batowiciej – Włodarczak 
2006a) licznie występuje nie tylko w regionie nowo-
huckim, lecz charakteryzuje się dużo większym za-
sięgiem. Ponadto, wskutek tych wszystkich odkryć, 
materiały znad dolnej Dłubni nie odgrywają już 
wiodącej roli w studiach nad schyłkiem eneolitu w za-
chodniej Małopolsce. Obecnie są bowiem wyraźnie 
uboższe i mniej diagnostyczne od znalezisk z sąsied-
nich regionów. Można przyjąć, że obraz osadnictwa 
schyłkowoeneolitycznego na zachodniomałopolskiej 
wyżynie lessowej jest zależny w pierwszej kolejności 
od intensyfikacji dużych badań ratowniczych. Dzięki 
nim, w XX w. rozpoznano pod tym względem przede 
wszystkim region nowohucki. Później, już w XXI w., 
najbogatsze odkrycia łączą się z dużymi inwestycjami 
drogowymi. Ich efektem jest lepsze przebadanie frag-
mentu strefy lessowych wysoczyzn pomiędzy Dłubnią 
a Szreniawą. Mapa cmentarzysk KCS, obejmująca 
północno-wschodnią część regionu podkrakowskiego 
(ryc. 1; tabela 1), przy wskazanych powyżej okolicz-
nościach dotychczasowych odkryć, ukazuje jednak 
w pierwszej kolejności skalę nierozpoznania prezen-
towanego obszaru. Bez odkryć grobów KCS pozostają 
albo strefy silnie zurbanizowane (zachodnia krawędź 
doliny Dłubni – zlokalizowana w granicach Krako-
wa), albo tereny rolnicze rzadko „penetrowane” bada-
niami wykopaliskowymi. W tak zarysowanej sytuacji, 
analizowany zbiór znalezisk nowohuckich jest jednym 
z kilku „okien” umożliwiających dogodny wgląd 

w bogatą i ciągle słabo poznaną prahistorię III tysiąc-
lecia BC na zachodniomałopolskiej wyżynie lessowej.

Charakterystyczną cechą zgrupowania stano-
wisk KCS w regionie nowohuckim jest lokalizacja 
części stanowisk na pokrytych lessem plejstoceń-
skich terasach dolin Wisły i dolnej Dłubni, czyli 
w stosunkowo nisko położonej strefie krajobrazu 
(ryc. 1). Formy terenowe zajęte przez cmentarzyska 
schyłkowoeneolityczne cechuje jednak eksponowana 
pozycja w stosunku do dna doliny, znajdująca ana-
logie w prawidłowościach rozmieszczenia stanowisk 
w głębi wysoczyzny (Kruk 1973, 107). Ogólne pre-
ferencje w lokowaniu cmentarzysk są zatem podob-
ne jak w innych częściach zachodniej Małopolski. 
W analizowanej tu strefie pod względem liczby zna-
lezisk wyróżnia się pasmo Wzgórz Krzesławickich 
w Krakowie, gdzie zlokalizowane są stanowiska 21, 
22, 47 oraz odkryte jeszcze w XIX w. groby w Grę-
bałowie i Krzesławicach (ryc. 1). Drugie ważne sku-
pisko jest położone na wyniesieniach terasy plejsto-
ceńskiej Wisły – w pobliżu ujścia Dłubni. Znajdują 
się tam stanowiska 53 i 55 w Krakowie Nowej Hucie 
Mogile, 16 w Krakowie Nowej Hucie Kombinacie 
oraz 17 i 50 w Krakowie Nowej Hucie Pleszowie. Po-
jedyncze stanowiska sygnalizują gorzej rozpoznane 
strefy ceremonialno-funeralne w innych regionach 
(np. stanowisko 74 w Krakowie Kościelnikach – nad 
Potokiem Kościelnickim, czy obiekty z Batowic, 
Bosutowa i Węgrzec – na pasmach lessowych wzgórz 
po zachodniej stronie doliny Dłubni). 

Istotnym uzupełnieniem obrazu osadnictwa 
KCS w regionie podkrakowskim w ostatnich 20 la-
tach było pozyskanie liczniejszych danych na temat 
obozowisk oraz pracowni krzemieniarskich zlokali-
zowanych w dolinie Wisły, na lekko eksponowanych 
formach plejstoceńskiej terasy. Jak dotychczas, tylko 
z tej strefy pochodzą znaleziska nie łączące się z kon-
tekstem funeralnym. Dotychczas zostały opubliko-
wane wyniki badań stanowiska 33 w Krakowie Bie-
żanowie (Jarosz et al. 2011) oraz stanowisk 13 i 20 
w Kokotowie (Zastawny 2014; Czerniak et al. 2015). 
Nowe dane wskazują na intensywność osadniczego 
wykorzystania strefy dolinnej przez społeczności 
KCS. Znacząco wzbogaca to kontekst osadniczy dla 
cmentarzysk w regionie nowohuckim, z których część 
zajmowała wyniesienia górujące ponad doliną Wisły. 
Potwierdzona została gospodarcza atrakcyjność dla 
osadnictwa schyłkowoeneolitycznego terenów zlo-
kalizowanych na granicy kilku stref ekologicznych. 
Można stąd wnioskować, że region nad dolną Dłub-
nią był – ze względów na swoje walory – szczególnie 
intensywnie eksploatowany przez społeczności ze 
schyłku eneolitu i początków epoki brązu, co powin-
no owocować bogactwem znalezisk z tego okresu.

W skład analizowanego poniżej skupiska znale-
zisk grobowych z regionu nad dolną Dłubnią wcho-
dzi obecnie 19 stanowisk, na których odkryto 46 lub 
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47 grobów. Ponadto, pochodzące z pięciu stanowisk 
luźne znaleziska naczyń lub narzędzi kamiennych 
wskazują na obecność kilku kolejnych obiektów fune-
ralnych (grobów lub jam ofiarnych).

2. Specyfika wytwórczości ceramicznej

W szczegółowym opisie regionu nad dolną 
Dłubnią, lokalna specyfika tego skupiska została 
scharakteryzowana wyłącznie w oparciu o źródła ce-
ramiczne (Włodarczak 2006a, 109-110). Natomiast 
pod względem cech innych zabytków, a także z uwagi 
na charakterystykę konstrukcji grobowych i pochów-
ków, obszar ten nie wyróżniał się niczym szczegól-
nym od innych mikroregionów grupy krakowsko-
-sandomierskiej. Wszystkie naczynia z odkrytych tu 
grobów łączą się z podfazą IIIB, czyli z młodszym 
etapem rozwoju KCS. Ze starszym horyzontem 
(fazą I) jest związane jedynie luźne znalezisko małej 
amfory ze stanowiska 50 w Krakowie Nowej Hucie 
Pleszowie (Godłowska 1981, 3, Ryc. 1; zob. rozdz. 
4). Specyficzną cechą technologiczną naczyń z ob-
szaru nowohuckiego jest sposób przygotowania masy 
ceramicznej – z zastosowaniem średniej albo dużej 
ilości domieszki mineralnej, przede wszystkim tłucz-
nia kamiennego (o granulometrii od 1 do 2-3 mm), 
a rzadziej piasku. W Polsce południowo-wschodniej 
taka technologia jest typowa tylko dla materiałów 
z zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej (ściślej: 
strefy pomiędzy Dłubnią a Nidzicą), podczas gdy na 
innych obszarach naczynia wytwarzano zwykle z za-
stosowaniem nielicznej domieszki tłucznia ceramicz-
nego, albo używano gliny bez domieszki.

Charakterystyczną cechą materiałów z obszaru 
pomiędzy Dłubnią a Szreniawą jest także zwyczaj 
zdobienia naczyń s-skrętnymi odciskami sznura. Tyl-
ko w tym regionie taki sposób wyraźnie dominuje, 
podczas gdy na innych obszarach Polski południowo-
-wschodniej wyraźnie przeważają odciski z-skrętne 
(Włodarczak 2006a, 84, Ryc. 42). Przytoczona tu 
cecha ornamentyki sznurowej ma również walor 
chronologiczny: nieliczne naczynia z odciskami 
 z-skrętnymi, znajdowane w regionie pomiędzy Dłub-
nią a Szreniawą najczęściej łączą się z wcześniejszy-
mi fazami rozwoju KCS (etapami II-IIIA). Cechę tą 
uwidoczniły materiały z badanego w ostatnich latach 
stanowiska 4 w Smrokowie. 

Ceramika KCS znad dolnej Dłubni była 
w przeszłości przedmiotem drobiazgowych studiów 
typologicznych (przede wszystkim: Machnik 1966; 
Włodarczak 2006a). Jej analiza w monografii Jana 
Machnika odegrała istotną rolę przy charakteryzowa-
niu stylistyki podgrupy batowickiej (Machnik 1966, 
80-83), czyli skupiska znalezisk z całej zachodnioma-
łopolskiej wyżyny lessowej. Później wyodrębniono 
drobiazgowe warianty amfor i pucharów – próbując 
ustalić charakterystyki wytwórczości ceramicznej 

w poszczególnych mikroregionach (Włodarczak 
2006a, 79-85). Pokrótce można podsumować te ana-
lizy, wyróżniając formy naczyń szczególnie specyficz-
ne dla strefy nowohuckiej: 

– duże puchary z jajowatymi brzuścami i wyraź-
nie wyodrębnionymi lejkowatymi szyjkami, często 
ornamentowane rozbudowanymi układami zdobni-
czymi, wykonywanymi odciskami sznura (z wątkami 
krokwi, zygzaków, jodełek i trójkątów),

– małe puchary z kulistymi brzuścami i wysoki-
mi, wyraźnie wyodrębnionymi, lejkowatymi szyjkami, 
zdobionymi najczęściej tylko rzędami poziomych od-
cisków sznura,

– puchary jednoczłonowe („doniczkowate”), 
obficie zdobione, najczęściej odciskami sznurowymi,

– duże amfory o odwrotnie gruszkowatym kształ-
cie brzuśca, ornamentowane listwami plastycznymi 
lub pasmami odcisków sznurowych (zlokalizowanymi 
w dwóch strefach: na szyjce i na wysokości uch),

– małe amfory dwu- lub czterouszne (typu AIII4),
– dzbany o proporcjach dużych pucharów.
Żaden z wyszczególnionych powyżej rodzajów 

naczyń nie pojawia się tylko na stanowiskach z regio-
nu podkrakowskiego. Współwystępując w zespołach 
grobowych, zabytki te składają się jednak na oryginal-
ną specyfikę mikroregionu. 

Uznając elementy wyposażeń grobowych za 
przedmioty poświadczające określoną funkcję, zwra-
ca uwagę zróżnicowanie rodzajów naczyń w grobach 
KCS znad dolnej Dłubni, a także – szerzej – w całym 
regionie podkrakowskim. Istotnym aspektem różni-
cującym wydaje się przy tym wielkość naczyń, zarów-
no w przypadku pucharów, jak i amfor. Mniej istotną 
cechą jest natomiast liczba, czy też sama obecność 
uch, które nie decydowały o podstawowym przezna-
czeniu naczynia, a determinują używane podziały 
typologiczne. Mając to na uwadze, w analizowanych 
inwentarzach można wyróżnić następujące kategorie 
naczyń:

a) duże formy o parametrach garnków: puchary, 
smukłe amfory (typów AIV i AV), dzbany i garnki,

b) małe puchary (typów PV i PVI),
c) duże amfory (typu AII),
d) małe amforki (typu AIII).
W bogatych inwentarzach ceramicznych od-

krywanych w grobach jednostkowych pojawiają się 
zwykle dwa lub trzy naczynia różnych kategorii, co 
przemawia za odmiennym przeznaczeniem funkcjo-
nalnym tych form. W przypadku obecności w ze-
spole dwóch pucharów, są to najczęściej naczynia 
wielkościowo zróżnicowane: dużemu pucharowi typu 
PV (rzadziej PIV) towarzyszy mały puchar PV lub 
puchar doniczkowaty (PVI). Przykładem są inwenta-
rze z grobów 16 i 29 w Krakowie Mistrzejowicach 
(Jarosz, Mianowska 2011, 247, 253, Fig. 5: 2, 3; i 11: 

4  Oznaczenia typów naczyń – wg Włodarczak 2006a, 13-15.
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1, 2). Przeznaczenie poszczególnych typów naczyń 
stanie się zapewne w przyszłości przedmiotem spe-
cjalistycznych analiz. Obecnie pozostaje poprzestać 
na dość ogólnym i intuicyjnym podziale na naczynia 
mniejsze służące do konsumpcji oraz większe – do 
przechowywania i przygotowania napojów/pożywie-
nia. Podział ten, jakkolwiek ogólny, wskazuje na dwie 
odmienne funkcje naczyń ceramicznych w grobach 
KCS. W młodszej fazie tej kultury pojawiają się licz-
nie małe naczynia – puchary jedno- i dwuczłonowe, 
znajdujące zastosowanie w pierwszej z wymienio-
nych funkcji. Podobną rolę w następnych stuleciach 
mają puchary i kubki dzwonowate oraz kubki wczes-
nych faz kultury mierzanowickiej, stanowiące wów-
czas ważny element wyposażenia grobowego.

Na stanowisku 85 w Krakowie Mistrzejowicach, 
w grobie 1307, przy pochówku mężczyzny odkryto 
garnek (ryc. 3: 1) – typ naczynia występujący po-
wszechnie na osadach KCS z innych regionów Euro-
py, a na małopolskich cmentarzyskach znany dotąd 
tylko z jednego, zniszczonego grobu nr 1 w Łękawie 
(Tunia 1999, 163, Ryc. 4: a). W inwentarzu z Mistrze-
jowic, garnek złożono w zastępstwie dużego pucha-
ru. Naczynie to tworzyło zespół z małym pucharem, 
zdobionym odciskami sznura, co stanowi powielenie 
wyżej naszkicowanych zasad dotyczących rodzajów 
zabytków ceramicznych i ich funkcji w obrzędowości 
funeralnej. Garnek z Mistrzejowic jest interesujący, 
gdyż prezentuje kategorię naczyń o podstawowym 
znaczeniu w asortymencie form ceramicznych w ca-
łym eneolicie i wczesnej epoce brązu, dotychczas nie 
scharakteryzowaną w materiałach z młodszej fazy 
KCS w Małopolsce.

3. Cmentarzyska i groby

W latach 50. i 60. XX w. badania stanowisk 
nowohuckich przyniosły ważne ustalenia na temat 
organizacji przestrzennej cmentarzysk KCS. Duże 
– jak na owe czasy – przebadane powierzchnie da-
wały wgląd w cechy rozplanowania obiektów. Na 
stanowiskach nr 53, 55 w Krakowie Nowej Hucie 
Mogile oraz nr 21 w Krakowie Nowej Hucie Zesławi-
cach stwierdzono obecność małych skupisk grobów, 
w których dystanse pomiędzy poszczególnymi obiek-
tami były niewielkie: około 2-5 m. Spostrzeżenia te 
potwierdziła późniejsza analiza stanowisk z całej 
zachodniej Małopolski (Włodarczak 2006a, 48). 
Wówczas ustalono, że specyficzne układy grobów 
łączyły się często z ich umiejscowieniem od strony 
wschodniej, południowo-wschodniej i (rzadziej) 
południowej kurhanów. W tym kontekście szczegól-
nie interesująco wygląda sytuacja na stanowisku 53 
w Krakowie Nowej Hucie Mogile, gdzie groby 5/65 
i 7/65 zostały odkryte przy południowo-wschodnim 
skraju Kopca Wandy (Hachulska-Ledwos 1967, 90, 
Ryc. 1). Możliwe zatem, że zostały ulokowane przy 

schyłkowoeneolitycznym kopcu, który w później-
szych epokach został znacząco nadsypany. W przy-
padku innych stanowisk nowohuckich, z uwagi na 
fragmentaryczność przebadania terenu bądź brak 
odpowiedniej dokumentacji terenowej, obecności 
kurhanów nie można ani potwierdzić, ani zanegować.

Rozplanowanie cmentarzysk schyłkowoeneoli-
tycznych zostało ostatnio lepiej rozpoznane dzięki 
badaniom na dużych inwestycjach liniowych. Dzięki 
nim stwierdzono, że dla strefy zachodniomałopolskiej 
charakterystyczne są rozległe strefy ceremonialno-
-funeralne, rozlokowane na kulminacjach lessowych 
wyniesień, z dość daleko od siebie oddalonymi sku-
piskami kilku grobów. Na niektórych stanowiskach 
zarejestrowano także kurhany KCS oraz grobowce 
bezkomorowe kultury pucharów lejkowatych. Zarze-
wiem cmentarzysk były więc elementy monumen-
talnej architektury funeralnej: kurhany bądź trape-
zowate megaksylony środkowoeneolityczne (Tunia, 
Włodarczak 2016). Charakter rozplanowania grobów 
jest doskonale czytelny na przykładzie stanowiska 5 
w Modlnicy: tam odległości pomiędzy małymi skupi-
skami grobów wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 
100 metrów. Ponadto, charakterystyczną częścią tych 
założeń są duże, podłużne jamy piecowe (Włodar-
czak et al. 2011, 331). Obiekty te dokumentowane 
są coraz częściej na małopolskich cmentarzyskach 
i przez to zostały ściśle powiązane z rytuałem fune-
ralnym KCS (Włodarczak 2019, 197, 198).

Jakkolwiek dane na temat cmentarzysk znad 
dolnej Dłubni są niepełne, to czasem można dokonać 
ich reinterpretacji – bazując na analogicznych znale-
ziskach pochodzących z nowych badań w sąsiednich 
regionach. Ukazuje to stanowisko II w Batowicach, 
odkryte przy okazji kopania transzei w 1944 r. (Nosek 
1947; Machnik 1966, 217). Dokumentacja wykonana 
przez Henryka Rosia na miejscu tych przypadkowych 
odkryć pozwala stwierdzić, że trzy pochodzące stam-
tąd groby tworzyły dość zwarte skupisko, a około 
20 m na południowy zachód od nich były zlokalizo-
wane dwie jamy piecowe5. Dość dobrze odpowiada 
to sytuacjom stwierdzonym na badanych w ostatnich 
latach i lepiej zadokumentowanych cmentarzyskach 
(np. na stanowisku 5 w Modlnicy czy stanowisku 4 
w Smrokowie). Ponadto, odręczne rysunki profili 
grobów z Batowic pozwalają stwierdzić, że były to 
groby o konstrukcji niszowej (ryc. 4). Przykład ten 
wskazuje na konieczność rewizji danych archiwal-
nych dotyczących stanowisk z regionu nowohuckie-
go. W wielu przypadkach jest to trudne zadanie, 
albowiem analizowane stanowiska mają charakter 
wielokulturowy i trudno na nich jednoznacznie wy-
dzielić obiekty stanowiące elementy schyłkowoeneo-
litycznych założeń funeralnych. Problem ten ukazuje 

5  Bardzo dziękuję Pani dr Marzenie Woźny z archiwum Muze-
um Archeologicznego w Krakowie za pomoc w dotarciu do doku-
mentacji odkryć w Batowicach. 
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stanowisko 55 w Krakowie Nowej Hucie Mogile, na 
którym charakterystyczne dla schyłkowego eneolitu 
dwie jamy piecowe (obiekt 165 i jama bez numeru na 
arze 33)6 odkryto w oddaleniu około 30-40 m od gro-
bów KCS i kultury mierzanowickiej. Z uwagi na bo-
gate ślady osadnictwa ze starszych okresów pradzie-
jowych, obiektów tych nie można w sposób pewny 
łączyć z cmentarzyskiem schyłkowoeneolitycznym.

W świetle obecnego stanu badań, w młodszej 
fazie schyłkowego eneolitu w całej Polsce południo-
wo-wschodniej dominowała niszowa konstrukcja 
grobu (Włodarczak 2014, 21-25; Kośko, Włodarczak 
2018). Badania prowadzone w XX w. w regionie 
nowohuckim nie pozwoliły na zarejestrowanie tej 
prawidłowości. W niektórych przypadkach do nie-
zarejestrowania niszowej konstrukcji grobów mogły 
się przyczynić niekorzystne warunki obserwacji, np. 
duża miąższość warstw ciemnej humusowej ziemi – 
tak jak na stanowisku 17 w Krakowie Nowej Hucie 
Pleszowie. Jednak najczęściej przyczyną interpre-
tacyjnego błędu był pośpiech i słaby poziom badań 
wykopaliskowych, jak i brak metodycznej refleksji. 
Niszowe konstrukcje grobów zidentyfikowane zosta-
ły w regionie podkrakowskim w okresie międzywo-
jennym (na stanowisku w Książnicach Wielkich). 
Niemniej Stanisław Zemełka, opisując grób 220 ze 
stanowiska 21 w Krakowie Nowej Hucie Zesławi-
cach, pisał: „W głębokości 35 cm zaznaczył się zarys 
owalnej jamy o wymiarach 200x190 cm, o osi dłuż-
szej zorientowanej w kierunku północno-wschodnim. 
Przy preparowaniu jej południowo-wschodniej części 
stwierdzono, że intensywnie ciemne wypełnisko jamy 
wychodzi znacznie poza jej obręb” (Zemełka 1959, 
82). Na podstawie rysunku i powyższego opisu Jan 
Machnik słusznie wskazał na niszową budowę tego 
obiektu (Machnik 1966, 60; zob. też Zemełka 1959, 
85). Z kolei Renée Hachulska-Ledwos, omawiając 
groby KCS z Krakowa Nowej Huty Mogiły (stano-
wiska 53 i 55) napisała: „Dna jam grobowych były 
zasypywane ziemią calcową, niekiedy z bardzo 
niewielką domieszką ziemi kulturowej. Powyżej tej 
warstwy w grobie 13/63 widoczne były ukośne, rów-
noległe warstewki więcej lub mniej przemieszanej 
ziemi z warstwy kulturowej z calcową. W grobach 
8/63, 5/65 i 7/65 ciemniejsze warstwy zajmowały 
tylko górne partie grobów. Z rozmieszczenia inwen-
tarza wynika, że np. grób 7/65 był w dolnych partiach 
poszerzony” (Hachulska-Ledwos 1967, 94). Takim 
swoim opisem Autorka bezwiednie przytoczyła garść 
argumentów pewnie wskazujących (w świetle obec-
nej wiedzy) na niszową konstrukcję obiektów KCS. 
Na usprawiedliwienie autorów opracowań badań 
nowohuckich można jedynie wskazać, że budowa 

6  Obiekty wyróżnione na podstawie analizy dokumentacji prze-
chowywanej w Nowohuckim Oddziale Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie. Za pomoc w dotarciu do tych źródeł dziękuję kierow-
nikowi Oddziału, mgr. Januszowi Boberowi.

małopolskich grobów schyłkowoeneolitycznych była 
w owych czasach powszechnie niewłaściwie inter-
pretowana, a jedyny prawidłowy osąd sytuacji przed-
stawił wówczas Lew Klejn (np. 1964). Przełomem 
okazały się dopiero badania Andrzeja Kempistego, 
a w tym przede wszystkim bogate odkrycia w Żer-
nikach Górnych (Kempisty 1978). Zreasumowano 
wówczas, że w grupie krakowsko-sandomierskiej 
KCS groby niszowe przeważały zdecydowanie, co 
potwierdziła następnie reinterpretacja materiałów 
z całego regionu (Włodarczak 2006a, 53-57). To, że 
w regionie nad dolną Dłubnią obowiązywały zasady 
obrządku podobne jak na innych obszarach Mało-
polski, poświadczyły wyniki badań cmentarzyska 
w Krakowie Mistrzejowicach, gdzie wyraźna więk-
szość grobów (a być może nawet wszystkie obiekty) 
prezentuje konstrukcję niszową (Jarosz, Mianowska 
2011; Jarosz et al. 2015). 

Na podstawie rewizji opisów i rysunków doku-
mentacyjnych należy podsumować, że zdecydowanie 
przeważająca część grobów z regionu nowohuckiego 
miała konstrukcję niszową (zob. ryc. 5). Oprócz 
wspomnianych powyżej sytuacji w Krakowie Nowej 
Hucie Mogile (stan 53, 55) oraz Krakowie Nowej 
Hucie Zesławicach (stan. 21), taką budowę miały 
najprawdopodobniej następujące obiekty: grób 3 ze 
stanowiska w Bosutowie (Krauss 1960), grób 7 ze 
stanowiska 22 w Krakowie Nowej Hucie Zesławicach 
(Sochacki 1964), grób 3 ze stanowiska II w Batowi-
cach (Machnik 1966), grób 1 ze stanowiska w Krako-
wie Nowej Hucie Kombinacie (Aksamit 1952) oraz 
grób 1 ze stanowiska 74 w Krakowie Kościelnikach 
(Witkowska, Włodarczak 2011). Dla innej grupy zna-
lezisk dysponujemy jedynie informacją o głębokim 
poziomie odkrycia pochówku (np. Kraków Wzgórza 
Krzesławickie – Kogus 1969; Kraków Grębałów – 
Demetrykiewicz 1898). Fakt ten przemawia także za 
niszową konstrukcją grobu. Z kolei trudno znaleźć 
w analizowanej grupie obiektów przykłady pewnych 
konstrukcji jamowych. W sumie tylko w przypadku 
grobu 243 ze stanowiska 21 w Krakowie Nowej 
Hucie Zesławicach, na podstawie regularnie prosto-
kątnego kształtu w rzucie poziomym oraz w przekro-
ju pionowym można założyć, iż pochówek złożono 
w jamie (Zemełka 1959, 87, Ryc. 9). Obiekt ten – pod 
względem kształtu – jest jednak unikatowy w strefie 
krakowsko-sandomierskiej. Możliwe, że cecha ta 
wskazuje na jego późną pozycję chronologiczną, 
zbieżną z horyzontem kultury pucharów dzwonowa-
tych – najwcześniejszej fazy kultury mierzanowickiej.

W stosunkowo niewielu przypadkach znane 
są wartościowe dane na temat szczegółów ułożenia 
zmarłego w grobie i sposobu rozmieszczenia jego 
wyposażenia. Podobnie jak w całej Małopolsce, 
zmarłych układano w pozycji skurczonej, na plecach, 
z dbałością o odpowie umiejscowienie kończyn gór-
nych oraz dolnych. Przeważa orientacja wzdłuż osi 
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N-S (często z odchyleniem w stronę osi NE-SW), 
z twarzą skierowaną w stronę E (czyli w stronę wyj-
ścia z niszy). Kończyny dolne były przechylone na 
bok prawy (mężczyźni), bądź lewy (kobiety i męż-
czyźni). Mniej liczne niż w innych małopolskich 
regionach są pochówki dzieci (tylko grób 5/65 
z Krakowa Nowej Huty Mogiły, stan. 53) oraz po-
chówki parzyste (tylko dwa przykłady). Czytelne jest 
zróżnicowanie bogactwa wyposażenia, szczególnie 
w przypadku grobów mężczyzn. Przykładami typo-
wych, bogato wyposażonych pochówków męskich 
są: obiekt 7/54 ze stanowiska 22 w Krakowie Nowej 
Hucie Zesławicach (ryc. 6; Sochacki 1964), grób 3 
z Bosutowa (Krauss 1960, 63) oraz grób 16 ze sta-
nowiska 85 w Krakowie Mistrzejowicach, (Jarosz, 
Mianowska 2011, 244-245). Obecne są także groby, 
w których mężczyźni zostali pochowani na prawym 
boku z ubogim inwentarzem (Kraków Mistrzejowice, 
stanowisko 85, grób 1311; Jarosz et al. 2015, 177-181). 
Interesujący jest także przykład mężczyzny ułożone-
go na lewym boku z grobu 229 w Krakowie Nowej 
Hucie Zesławicach, wyposażonego w dość bogaty ze-
staw darów, w skład którego weszły typowo „męskie” 
składniki inwentarza narzędziowego – przy braku ele-
mentów uzbrojenia. To zróżnicowanie pochówków 
mężczyzn wskazuje na obecność skomplikowanych 
reguł odpowiednio grupujących członków schyłkowo-
eneolitycznej społeczności. 

Pod względem wyposażenia ilościowego i jakoś-
ciowego w ceramikę, pochówki z regionu nowohu-
ckiego nie odbiegają zbytnio od prawidłowości stwier-
dzanych w innych regionach. Uwagę zwraca jedynie 
nieco wyższa frekwencja naczyń z uchami, przede 
wszystkim: amfor oraz dzbanów. Podobnie, jak w in-
nych strefach, podstawowym elementem wyposaże-
nia grobu dorosłego mężczyzny jest duży puchar, 
czasem składany z 1-2 dodatkowymi naczyniami 
(mniejszym pucharem i dużą amforą). Podstawowym 
elementem wyposażenia grobu kobiety jest natomiast 
naczynie w typie pucharu, dzbana lub amfory. Przy 
pochówkach dzieci obecne są pojedyncze naczynia 
niewielkich rozmiarów.

Inwentarze pozaceramiczne są stosunkowo 
ubogie – w porównaniu z innymi regionami. Bez 
wątpienia wpływ na to wywarł sposób przeprowadzenia 
badań i przypadkowy charakter części odkryć. 
W związku z tym, niewielkie przedmioty wchodzące 
w skład wyposażenia często zostały przeoczone. Po-
nadto, w publikacjach źródłowych czasem uwzględ-
nione zostały tylko najważniejsze elementy wyposa-
żenia. Stało się tak m.in. w przypadkach pochówków 
ze stanowiska 53 w Krakowie Nowej Hucie Mogile 
(w obiekcie 7/65, oprócz opublikowanych przedmio-
tów, znaleziono także narzędzie wiórowe, odłupek 
oraz osełkę kamienną) oraz stanowiska 21 w Krako-
wie Nowej Hucie Zesławicach (w inwentarzu z grobu 
221 zidentyfikowano nie wspominane w publikacji 

źródłowej S. Zemełki narzędzia kościane – szydło 
i klin z poroża). Składnikami inwentarzy nowohuckich 
były przedmioty typowe dla całej grupy krakowsko-
-sandomierskiej: militaria (topory i grociki), narzędzia 
kamienne, kościane i rogowe oraz ozdoby z kości, 
poroża i miedzi. Zabytki metalowe spotykane są sto-
sunkowo rzadko: pojedyncze zausznice znaleziono 
w trzech grobach. Tylko w jednym obiekcie – grobie 
3 z Bosutowa – odkryto krzemienne grociki strzał, 
stanowiące typowy element wyposażenia grobów mę-
skich w innych regionach zachodniej Małopolski. 

W materiałach nowohuckich zwraca uwagę cha-
rakter surowcowy inwentarzy krzemiennych. Mar-
ginalną rolę odgrywają w nim lokalne krzemienie 
jurajskie i kredowe. Najważniejsze kategorie narzędzi 
wykonywane są natomiast z surowców pochodzących 
z daleko zlokalizowanych złóż: siekiery – z krze-
mienia świeciechowskiego, a wiórowe wkładki noży 
– z krzemienia czekoladowego. Zgodnie z zasadą 
obowiązującą w małopolskiej KCS, do grobów trafia-
ły zatem przedmioty wykonywane ze ściśle określo-
nych surowców. Ta „magia surowca” obowiązywała 
również w przypadku toporów kamiennych, wykony-
wanych ze specyficznych skał drobnokrystalicznych, 
niespotykanych w regionie podkrakowskim (m.in. 
z serpentynitu, gabra, bazaltu i amfibolitu). Pocho-
dzące z dwóch grobów płyty szlifierskie zrobiono 
natomiast z drobnoziarnistego piaskowca karpackie-
go, pozyskiwanego prawdopodobnie w dolinie Wisły. 
To również odzwierciedla prawidłowości surowcowe 
obowiązujące w całej grupie krakowsko-sandomier-
skiej KCS. 

Mankamentem badań z regionu nowohuckiego 
jest fragmentaryczność odkryć. W każdym z dotych-
czasowych przypadków zarejestrowano tylko część 
cmentarzyska i niemożliwa jest przez to prezentacja 
jego charakteru. Czasem można zarysować tylko 
hipotezę na temat przestrzennej organizacji założe-
nia – tak jak w wyżej zaprezentowanym przypadku 
kompleksu cmentarzysk przy Kopcu Wandy w Kra-
kowie Nowej Hucie Mogile (stanowiska 53 i 55). 
Teren stanowisk przebadany był wyrywkowo, co cza-
sem wynikało ze sposobu prowadzenia wykopalisk, 
a niekiedy z samej istoty ratowniczych wykopalisk 
interwencyjnych. Odkryte obiekty są więc zazwyczaj 
fragmentem dużo rozleglejszych założeń. Ukazuje to 
dobrze stanowisko 85 w Krakowie Mistrzejowicach, 
gdzie skupiska grobów odkryto przy okazji budowy 
dwóch odrębnych budynków (Jarosz et al. 2015, 167, 
Fig. 2), a z terenu zlokalizowanego na południe od tej 
strefy pochodzi znalezisko siekiery z krzemienia pa-
siastego (ryc. 7)7, poświadczające rozległe wymiary 
schyłkowoeneolitycznej strefy funeralnej.

7  Znalezisko luźne z lat 70-tych XX w., przechowywane w zbio-
rach Pracowni Archeologicznej IAE PAN w Igołomi.
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4. Problemy genezy i chronologii

Specyficzny charakter ceramiki KCS z regionu 
podkrakowskiego sprawiał, że jej genezę starano się 
tłumaczyć swoistym charakterem procesów kultu-
rowych, wskazując na ścisły związek z grupą zesła-
wicko-pleszowską kultury badeńskiej. Skojarzenie 
budził specyficzny sposób ornamentyki naczyń KCS, 
ze stosowaniem różnego rodzaju motywów „geome-
trycznych” w typie krokwi czy trójkątów, a także 
zdobienie plastycznymi listwami. Ponadto, w opra-
cowaniach zwracano uwagę na wykorzystywanie 
w celach funeralnych jam gospodarczych starszego 
ugrupowania kulturowego przez społeczności KCS. 
Omawiano to na przykładzie stanowiska w Książni-
cach Wielkich, nad dolną Szreniawą (Żurowski 1930; 
także: Machnik 1966, 193-195). W regionie nad 
dolną Dłubnią w podobny sposób zinterpretowano 
sytuację w obiekcie 7/63 ze stanowiska 53 w Krako-
wie Nowej Hucie Mogile (Hachulska-Ledwos 1967, 
93)8. Naczynie i siekierę KCS odkryto tam w górnej 
części jamy kultury badeńskiej. Na bliskie relacje 
społeczności obydwu kultur mogła także wskazywać 
sytuacja ze stanowiska 21 w Krakowie Nowej Hucie 
Zesławicach, gdzie w bliskiej siebie odległości od-
kryto związane z nimi pochówki (Zemełka 1959). 
Obecnie trudno jednak przyjmować interpretacje 
badaczy, wysunięte na podstawie wyników badań 
prowadzonych w trudnych warunkach i w sposób da-
leki od doskonałości. Trudności z prawidłową oceną 
układów stratygraficznych dobrze ukazuje przykład 
badanego w 2003 roku obiektu 10 ze stanowiska 17 
w Smrokowie (ryc. 8). Dopiero post factum udało się 
tam wyodrębnić zarys częściowo przebadanego gro-
bu niszowego KCS wkopanego w obręb dużo starszej 
jamy gospodarczej łączonej z ugrupowaniem pucha-
rowo-badeńskim (Włodarczak 2006b, 385-387). Naj-
prawdopodobniej tak w Smrokowie, jak i w Książni-
cach Wielkich czy w Krakowie Nowej Hucie Mogile 
odkryto groby schyłkowoeneolityczne przypadkowo 
wkopane w starsze – późnoeneolityczne jamy osad-
nicze. Nie były to obiekty częściowo zasypane i przez 
to wykorzystane w celach funeralnych przez przybyłą 
na stanowisko ludność schyłkowoeneolityczną (np. 
Machnik 1966, 125-126). Późnoeneolityczne jamy 
osadnicze i schyłkowoeneolityczne groby w każdym 
przypadku dzieli bowiem kilkaset lat różnicy. 

Wyraźny wpływ na zmianę poglądów odnośnie 
genetycznych relacji pomiędzy późną kulturą badeń-
ską a KCS ma doprecyzowanie danych chronologicz-
nych, a w tym przede wszystkim uzyskanie datowań 
radiowęglowych. Przed otrzymaniem tych wyników, 
budowane modele chronologiczne cechowały się cza-
sowym zazębianiem wielu fenomenów kulturowych. 

8  Obiekt oznaczony zgodnie z numeracją w archiwum Nowohu-
ckiego Oddziału Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W pub-
likacji figuruje pod numerem 7/64 (Hachulska-Ledwos 1967, 93).

Konsekwencją tego był pogląd na temat genezy gru-
py krakowsko-sandomierskiej KCS, zgodnie z którym 
w jej formowaniu istotną rolę miały odgrywać relacje 
z: kulturą pucharów lejkowatych, kulturą amfor kuli-
stych, kulturą złocką i kulturą badeńską (m.in. Mach-
nik 1966; Kruk 1973; Włodarczak 2006). Uzyskanie 
długiej serii wysokoprecyzyjnych datowań AMS dla 
fenomenów kulturowych małopolskiego eneolitu sta-
wia problem genezy grupy krakowsko-sandomierskiej 
w wyraźnie innym świetle. Obecnie, istnieją trudno-
ści w przyporządkowaniu w regionie nowohuckim 
jakichkolwiek materiałów do przedziału około 2800-
2600 BC, czyli do okresu bezpośrednio poprzedza-
jącego młodszą fazę („krakowsko-sandomierską”) 
KCS. Odnosząc się do kulturowo-chronologicznych 
podziałów środkowoeuropejskich, wyznaczony prze-
dział odpowiada następującym ugrupowaniom kulto-
rowym/horyzonotom chronologiczno-stylistycznym: 
wczesna KCS (I-II) – kultura amfor kulistych (II-III) 
– Bošaca – Jevišovice B. Żaden z tych fenomenów 
nie został dostatecznie potwierdzony w materiałach 
z omawianego tu obszaru.

Dla zespołów typu Mogiła i Zesławice-Pleszów 
(późnobadeńskich)9 otrzymano już dość długą serię 
dat 14C (Godłowska 1986; Furholt, Machnik 2006, 
Włodarczak 2013a; Zastawny 2015a; 2015b). W efek-
cie, można sprecyzować ich metrykę do przedziału 
około 3100-2900 BC (Zastawny 2015a, 97-102). Przy 
czym, większość oznaczeń wskazuje na schyłek IV ty-
siąclecia BC. Najmłodsze z oznaczeń odnoszą się do 
lat około 2900-2800 BC, co współgra z datowaniem 
cmentarzysk kultury amfor kulistych oraz najstarszej 
fazy kultury ceramiki sznurowej. Trudno obecnie 
ocenić wiarygodność tych najmłodszych wyników 
otrzymanych dla obiektów kultury badeńskiej, a tak-
że ugrupowania pucharowo-badeńskiego (zob. Kruk 
et al. 2018, 72-74) – stanowią one bowiem wyraźną 
mniejszość w zestawieniu ze starszymi datowaniami. 
Także w perspektywie danych z całej Europy Środ-
kowej, widoczna jest czasowa rozłączność późnej 
fazy kultury badeńskiej oraz początkowej fazy grupy 
krakowsko-sandomierskiej KCS, czyli okresem mię-
dzy 2600 a 2500 BC. W związku z takim ustaleniem 
niemiarodajne stały się wcześniejsze ustalenia o sty-
listycznej i technologicznej inspiracji wytwórczością 
ceramiczną kultury pucharów lejkowatych i kultury 
badeńskiej w młodszej fazie schyłkowego eneolitu. 
Równocześnie dezaktualizuje to koncepcję „naczyń 
typu Książnice Wielkie” (Machnik 1966, 38; zob. 
też Kempisty 1978, 377, 378; Zastawny 2002; Kruk, 

9  Na temat genetycznych różnic relacji pomiędzy zespołami póź-
noklasycznej kultury badeńskiej z zachodniej Małopolski istnieją 
różne poglądy, skutkujące czasem wyodrębnieniem „zespołów 
typu Mogiła” od materiałów z Zesławic oraz Pleszowa (por. Bober 
1994, 38; Zastawny 1999). Różnice te nie rzutują na omawiane tu 
relacje chronologiczne i genetyczne pomiędzy kulturą badeńską 
i KCS.
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Milisauskas 1999, 230; Włodarczak 2006a, 101-103). 
Specyficzny sposób zdobienia naczyń listwami pla-
stycznymi (często z nacięciami lub odciskami) oraz 
gładkie, błyszczące powierzchnie zewnętrzne naczyń 
– tych cech ceramiki zachodniomałopolskiej KCS 
w świetle danych chronometrycznych nie można 
wywodzić ani z wytwórczości ceramicznej kultury 
pucharów lejkowatych, ani klasycznej kultury ba-
deńskiej. Uwaga ta dotyczy w pierwszej kolejności 
materiałów podkrakowskich KCS, a w tym nowohu-
ckich, w przypadku których związek technologii oraz 
stylistyki ceramiki z wytwórczością kultury pucha-
rów lejkowatych – kultury badeńskiej był intuicyjnie 
wskazywany.

Jakkolwiek dla zespołów grobowych KCS z re-
gionu nowohuckiego nie otrzymano dotąd miaro-
dajnej serii datowań radiowęglowych10, to bazując 
na danych porównawczych z innych małopolskich 
regionów możemy pewnie określić ich chronologicz-
ną pozycję. Sprzyjającą okolicznością jest obecność 
pochówków z naczyniami o cechach „nowohuckich” 
w innych regionach zachodniomałopolskiej wyży-
ny lessowej. Specyficzne formy pucharów i amfor 
o charakterystycznych cechach technologicznych 
i stylistycznych11 zostały tam odkryte w obiektach, 
dla których otrzymano datowania radiowęglowe. 
Szczególnie wymownymi przykładami są inwenta-
rze z grobów: nr XI z Bronocic (Milisauskas, Kruk 
1984), nr 10 z grobowca 2 w Malżycach (Jarosz et 
al. 2009, 183-194) oraz nr 1 ze Smrokowa (Włodar-
czak 2006b, 379-381). Wiek kości pochówków ludz-
kich z tych obiektów za pomocą metody 14C został 
określony na przedział 2550-2400 BC. Jest to za-
tem „klasyczny okres” (w rozumieniu: „środkowy”) 
grupy krakowsko-sandomierskiej KCS. Na zasadzie 
analogii, podobnie powinny być datowane cmen-
tarzyska znad dolnej Dłubni, m.in. stanowiska 53 
i 55 w Krakowie Nowej Hucie Mogile, stanowiska 
21-22 w Krakowie Nowej Hucie Zesławicach, stano-
wisko II w Batowicach, Bosutowie oraz Krakowie 
Mistrzejowicach.

W materiałach z cmentarzysk nowohuckich 
nie wyróżniono dotąd inwentarzy zawierających na-
czynia (przede wszystkim: puchary) o wyraźnych re-
miniscencjach starszego horyzontu KCS. Tego typu 
zespoły pochodzą natomiast z pobliskich terenów 
pomiędzy Dłubnią i Szreniawą, gdzie przyporząd-
kowano je do „horyzontu Gabułtów – Kocmyrzów 
10  Pojedyncze oznaczenie wieku 14C uzyskano dla grobu 7 ze 
stanowiska 22 w Krakowie Nowej Hucie Zesławicach (Tunia, 
Włodarczak 2002, 50, 51). Jednak pod względem jakościowym nie 
przystaje ono do serii wysokoprecyzyjnych datowań AMS otrzy-
manych dla grobów KCS z innych regionów (Włodarczak 2018).
11  Puchary dwuczłonowe oraz doniczkowate ze strefy pomiędzy 
Szreniawą a Nidą, nawiązujące pod względem stylistyki i technolo-
gii do naczyń nowohuckich są zwykle ornamentowane s-skrętnymi 
odciskami sznura. Cecha ta potwierdza ich genetyczną łączność 
z materiałami znad dolnej Dłubni.

– Pałecznica – Proszowice – Zielona” i nazwano 
„podfazą IIIA” (Włodarczak 2006a). Brak tego typu 
inwentarzy oznacza najprawdopodobniej nieobec-
ność grobów ze starszego etapu grupy krakowsko-
-sandomierskiej. Stąd też obiekty z nowohuckich 
cmentarzysk KCS są datowane najprawdopodobniej 
już na drugą połowę III tysiąclecia BC.

Doprecyzowanie danych chronologicznych pa-
radoksalnie uświadamia niekompletność wiedzy na 
temat przebiegu procesów kulturowych w III tysiąc-
leciu BC w regionie nowohuckim. Nadal możemy 
oczekiwać, że przyszłe odkrycia znacząco zmienią 
obraz osadnictwa późno- i schyłkowoeneolitycznego 
na tym terenie. Szczególnie widoczny jest brak zna-
lezisk z okresu ok. 2900-2600 BC, czyli z najstarszej 
fazy schyłkowego eneolitu, który odpowiadałby fa-
zie postbadeńskiej, późnej kulturze amfor kulistych 
i starszemu („kurhanowemu”) horyzontowi KCS. 

Jedynym znaleziskiem znad dolnej Dłubni, 
związanym ze starszą fazą KCS jest mała amfora tu-
ryńska ze stanowiska 50 w Krakowie Nowej Hucie 
Pleszowie (ryc. 9: 1; Godłowska 1981, 3-5). Prawdo-
podobnie pochodzi ze zniszczonego grobu, być może 
kurhanowego. Niemniej, w Małopolsce nie odkryto 
dotąd pochówku z podobnym naczyniem. Bliską ana-
logią jest natomiast mała, słabo zachowana amfora 
z obiektu 754 na stanowisku 5 w Modlnicy (ryc. 9: 3; 
Włodarczak et al. 2011, 379, Tabl. 30:2). Znaleziono 
ją wespół z pucharem w małym, płytkim obiekcie 
o kształcie owalnym w rzucie poziomym (najpraw-
dopodobniej jamowym), bez śladów szczątków 
pochówku (na stanowisku tym kości nie zachowały 
się jednak w większości grobów). Niewykluczone, 
że był to obiekt centralny przykryty nasypem małe-
go kurhanu. Jego małe rozmiary wskazują, że był to 
najprawdopodobniej grób dziecka. Podobnie w przy-
padku stanowiska 50 w Krakowie Nowej Hucie Ple-
szowie, obecność kurhanu wydaje się prawdopodob-
na (Godłowska 1981, 4), jakkolwiek znalezisko to 
nie pochodzi z miejsca szczególnie eksponowanego. 
Jednak pochówek taki korespondowałby z rozpozna-
nym w ostatnich latach osadnictwem KCS w doli-
nie Wisły, dokumentowanym niedaleko na zachód 
od omawianego tu regionu nowohuckiego (Jarosz 
et al. 2011). Co istotne, w strefie tej odkrywane są 
materiały łączone przede wszystkim ze starszą fazą 
KCS. Pochodzą stamtąd również ułamki amfor typu 
turyńskiego (ryc. 9: 4; Jarosz et al. 2011, 12, Fig. 3). 
Z kolei znalezisko kamiennego topora typu A, łączo-
nego także z fazą I KCS, pochodzi z położonego na 
wschód od Pleszowa igołomskiego odcinka terasy 
Wisły (Zofipole, stanowisko 1; Włodarczak 2020, 97, 
Ryc. 2). Liczba znalezisk wskazuje, że strefy dolinne 
zachodniej Małopolski, do których można także włą-
czyć część obszaru nowohuckiego, były intensywnie 
eksplorowane przez społeczności starszej fazy KCS 
(Włodarczak 2013b). 
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Kurhany nie zostały dotąd zadokumentowane 
w regionie nad dolną Dłubnią. Można jednak przy-
puszczać, że tego rodzaju grobowce, łączone z fazą 
I KCS, były w tej strefie także obecne. Stosunkowo 
blisko omawianego tu obszaru (ryc. 1) przebadane 
zostały kurhany w Kocmyrzowie (badania niepubli-
kowane K. Tuni) oraz Zielonej (Włodarczak 2004; 
zob. też 2014, 25, przypis 8). Ostatnio, przy okazji 
prac ratowniczych, cmentarzysko schyłkowoeneo-
lityczne zostało odkryte przy kurhanie w Prawdzie, 
górującym ponad doliną Dłubni (badania niepubli-
kowane Pawła Micyka, przy okazji budowy trasy S7 
– zob. ryc. 1). Kontekst stratygraficzny wskazuje, że 
kopiec ten miał najprawdopodobniej także metrykę 
schyłkowoeneolityczną. Lokalizacje w terenie oraz 
rozplanowania niektórych cmentarzysk z regio-
nu nowohuckiego również sugerują, że groby KCS 
umiejscowiono przy kurhanach, całkowicie zniwelo-
wanych, bądź niewidocznych – tak jak w omawianym 
powyżej przypadku obiektów przy Kopcu Wandy 
(Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 53 i 55). 

W strefie małopolskiej skupiska grobów młod-
szej fazy KCS są lokowane często przy kurhanach, 
a także przy grobowcach bezkomorowych kultury 
pucharów lejkowatych (zwanych „megaksylonami” 
albo „grobowcami typu Niedźwiedź”). Te monumen-
talne konstrukcje drewniano-ziemne wznoszono oko-
ło połowy IV tysiąclecia BC i 1000 lat później były 
czytelnym punktem w krajobrazie małopolskich wy-
żyn lessowych. Obecnie ze strefy pomiędzy Dłubnią 
a Szreniawą znanych jest już kilka stanowisk z gro-
bowcami środkowoeneolitycznymi (Czaple Wielkie, 
stan. 14; Karwin, stan. 43; Niedźwiedź, stan. 1; Piel-
grzymowice, stan. 15; Rudno Górne, stan. 8), a na 
każdym z nich, przy wschodnich częściach megaksy-
lonów odkryto groby niszowe KCS. Na tego rodzaju 
założenia nie natrafiono dotąd w strefie nad dolną 
Dłubnią, gdzie także przebadano fragmenty osad 
kultury pucharów lejkowatych (np. Kraków Nowa 
Huta Mogiła, stan. 62; Kraków Nowa Huta, stan. 49 
„Stacja Zdawcza”). Można przypuszczać, że ich brak 
w tej strefie wynika tylko ze stanu badań – za czym 
przemawia typowy charakter materiałów odkrywa-
nych na wymienionych osadach, znajdujący pełnię 
analogii w głębi zachodniomałopolskiej wyżyny les-
sowej. Ich odkrycie łączyłoby się zapewne także ze 
wzbogaceniem informacji na temat obrządku pogrze-
bowego KCS. Tym bardziej jest to prawdopodobne, 
gdy zwrócimy uwagę na lokalizację nowohuckich 
osad kultury pucharów lejkowatych, np. stanowiska 
62 w Krakowie Nowej Hucie Mogile – położonego 
na eksponowanym wzniesieniu, górującym ponad 
dolinami Dłubni i Wisły podobnie jak sąsiednie sta-
nowisko 53 (Kopiec Wandy). Jest bardzo prawdopo-
dobne, że cały ten obszar stanowił rozległą strefę fu-
neralno-ceremonialną, a jego właściwe rozpoznanie 
uniemożliwiła specyfika inwestycji industrialnych, 

utrudniających planowe przebadanie całego terenu. 
W efekcie, dla wyjątkowo żyznej, gospodarczo i stra-
tegicznie istotnej strefy brzeżnej wyżyny lessowej 
dysponujemy stosunkowo ubogimi danymi na temat 
schyłkowoeneolitycznych cmentarzysk, na pewno nie 
odpowiadającymi właściwemu stanowi rzeczy (wska-
zuje na to również bogactwo danych na temat osadni-
ctwa z innych okresów, rejestrowane na wyróżnionym 
tu fragmencie terasy wiślanej). Konsekwencją jest 
także niemożność umocowania znalezisk KCS znad 
dolnej Dłubni w krajobrazie funeralnych stref ze star-
szych okresów pradziejowych: starszej fazy schyłko-
wego eneolitu (czyli fazy I KCS) oraz ze środkowego 
i późnego eneolitu (kultury pucharów lejkowatych 
i kultury badeńskiej). Nie potwierdzono dotąd ni-
gdzie tak charakterystycznego dla innych regionów 
Małopolski zjawiska kontynuacji w użytkowaniu stref 
ceremonialno-funeralnych przez cały okres schył-
kowego eneolitu. W dwóch przypadkach (Kraków 
Nowa Huta Mogiła, stanowisko 55 oraz Sulechów, 
stanowisko 1) stwierdzono kontynuację w postaci 
następstwa grobów fazy protomierzanowickiej po 
cmentarzyska grupy krakowsko-sandomierskiej KCS. 

W 2012 roku w Koszycach nad dolną Szrenia-
wą nieoczekiwanie został odkryty grób zbiorowy 
kultury amfor kulistych (Przybyła et al. red. 2013). 
Otrzymana dla niego długa seria datowań radiowę-
glowych wskazuje na XXIX stulecie BC (Schroeder 
et al. 2019), a więc na okres, w którym na zachod-
niomałopolskiej wyżynie lessowej pojawiły się już 
społeczności kurhanowe KCS. Zatem początkowy 
etap schyłkowego eneolitu (2900-2600 BC) na tym 
obszarze przebiegał pod znakiem obecności dwóch 
społeczności, różniących się tak kulturowo, jak i ge-
netycznie (zob. niżej). W kontekście tych nowych 
odkryć, nowego znaczenia nabiera znalezisko na-
czynia kultury amfor kulistych w obiekcie 41/64 ze 
stanowiska 55A w Krakowie Nowej Hucie Mogile 
(Godłowska 1981, 6, 7). Niestety, niewiele wiadomo 
na temat tej jamy, odkrytej w strefie, w której obec-
ne były także obiekty kultury badeńskiej. W świetle 
obecnej wiedzy nie można wykluczyć, że na stano-
wisku w okolicach Kopca Wandy natrafiono na ślad 
pobytu ludności kultury amfor kulistych12.

Obecnie, w studiach nad genezą kultury ceramiki 
sznurowej w Europie Środkowej istotną rolę zaczyna-
ją odgrywać badania DNA oraz analizy specjalistycz-
ne zmierzające do scharakteryzowania mobilności 
grup ludzkich. Wyniki badań archeogenetycznych 

12  Innym rozwiązaniem jest wskazanie na importowanie zabytku 
przez mieszkańców osady kultury badeńskiej. Wówczas należało-
by założyć stosunkowo wczesny wiek tego znaleziska (około 3200-
3000 BC) – zgodny z datowaniem obiektów kultury badeńskiej 
ze stanowiska 53, 55 w Krakowie Nowej Hucie Mogile (Zastawny 
2015a; 2015b). „Późnoklasyczny” wiek materiałów kultury badeń-
skiej dokumentuje także analiza stylistyczna ceramiki z tego stano-
wiska (Bober 1994, 38).
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wskazały na odrębność ludności KCS od starszych 
społeczności środkowoeuropejskiego neolitu, a zara-
zem jej pokrewieństwo ze społecznościami stepowy-
mi kultury jamowej (Allentoft et al. 2015; Haak et al. 
2015). Analizy te wskazują, że populacje KCS były 
genetycznie odmienne od starszych środkowoeuro-
pejskich społeczności neolitycznych, wykazując przy 
tym zbieżność na poziomie około 75% z lineażami 
chromosomu Y stepowych populacji kultury jamo-
wej. Wyniki te potwierdziły także pierwsze badania 
DNA przedstawicieli małopolskiej KCS, wskazując 
przy tym na jeszcze bliższą zgodność z populacjami 
stepowymi niż w przypadku porównań z innymi re-
gionami Europy Środkowej (Linderholm et al. 2020). 
Wcześniej rolę transferu nowej puli genowej z tere-
nów wschodnioeuropejskich na obszar Małopolski 
zaakcentowano przy okazji analiz mitochondrialne-
go DNA (mtDNA; Juras et al. 2018). W zachodniej 
Małopolsce alochtoniczne pochodzenie mężczyzn 
– nosicieli Y-haplogrupy R1B jest ostro czytelne 
w zestawieniu z danymi genetycznymi otrzymanymi 
dla grobu zbiorowego w Koszycach (Schroeder et al. 
2019), wskazującymi na obecność niemal wyłącznie 
lokalnych – neolitycznych lineaży.

Wyniki te wprowadzają znaczącą korektę do 
rekonstrukcji genezy społeczności młodszej KCS, 
także w regionie nowohuckim. Należy zaznaczyć, 
że podkreślona rola czynnika alochtonicznego nie 
przekreśla udziału w formowaniu się grup schyłko-
woeneolitycznych także ludności późnoeneolitycznej 
(społeczności kultury amfor kulistych i – być może 
także – kultury badeńskiej). Zaskoczeniem jest je-
dynie duża skala zmian spowodowanych migracjami 
grup ludzkich. Najbliższe lata zaowocują zapewne 
uszczegółowieniem tych ustaleń i stworzeniem no-
wych modeli rozwoju kulturowego także na szczeblu 
poszczególnych mikroregionów.

5. Podsumowanie

Badania prowadzone w regionie nowohuckim 
odegrały istotną rolę w studiach nad małopolskim 
schyłkowym eneolitem. Przez długi czas stanowiły 

istotny pod względem liczebności zasób źródeł, od-
znaczający się przy tym lokalną specyfiką. Obecnie 
materiały te tworzą zbiór wyraźnie uboższy od zna-
lezisk z sąsiednich stref zachodniomałopolskiej wy-
żyny lessowej. Pomimo postępującej industrializacji 
terenów podkrakowskich, przyrost bazy źródłowej 
w ostatnich latach jest zaskakująco niewielki. Można 
podejrzewać, że w efekcie rozmaitych inwestycji bu-
dowlanych wiele cmentarzysk zostało bezpowrotnie 
zniszczonych. Zaskakująco aktualne pozostają spo-
strzeżenia Włodzimierza Demetrykiewicza z 1898 
roku, wypowiedziane w kontekście odkryć grobów 
w Grębałowie i Krzesławicach: „Przez nieznajomość 
rzeczy i lekceważenie odkrytych wykopalisk zmarno-
wano wiele cennego i pożądanego materyału nauko-
wego, a przyczyniła się do tego także niemało niedo-
stateczna organizacya krajowych muzeów i wadliwy 
ustrój urzędowego konserwatorstwa zabytków” (De-
metrykiewicz 1898, 92).

Dawne odkrycia z regionu nowohuckiego były 
rewitalizowane w kolejnych ujęciach syntetycz-
nych (np. Machnik 1966; Godłowska 1981; Górski, 
Włodarczak 2000; Włodarczak 2006a). Powyżej 
zaprezentowano kilka nowych interpretacji tych ma-
teriałów. Pomimo niepełnej dokumentacji i słabej 
jakości większości badań wykopaliskowych, możliwe 
są kolejne próby weryfikacji i zestawienia z danymi 
pochodzącymi z innych terenów. Bez wątpienia są to 
nadal materiały ważne w studiach nad schyłkowym 
eneolitem zachodniej Małopolski. Szczególnie intry-
gującym problemem jest charakter relacji lokalnej 
KCS do wcześniejszych faz eneolitu. Dotychczasowe 
badania ciągle nie dostarczają dobrych danych do 
prezentacji tej problematyki. Konieczne są dalsze 
analizy nowohuckich materiałów, a przede wszystkim 
wzbogacenie zasobu źródeł poprzez nowe badania 
terenowe.
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Tabela 1. Znaleziska grobowe

Tabele 1. Burial sites

Miejscowość Numer
stanowiska

Liczba
grobów

Znaleziska
luźne naczyń

Literatura i uwagi na temat lokalizacji

Batowice I 1? Ossowski 1890, 17, 18; Machnik 1961; Kruk 1969, 350

Batowice
(właśc. 
Dziekanowice)

5 3 1 Nosek 1947, 274-277; Machnik 1961

Bosutów 11 3 Krauss 1960

Kraków – Grębałów 2 Demetrykiewicz 1898, s. 87 i n.; Machnik 1961, 11, 
12. Szczegółowa lokalizacja nieznana. W notatce 
W. Demetrykiewicza zapisano, że grób odkryto przy 
kopaniu studni do celów wojskowych. O odkryciu 
zawiadomił Maurycy Brunner – projektant fortu 
w Grębałowie. W związku z tymi informacjami, 
z dużym prawdopodobieństwem można zlokalizować 
grób w obrębie Fortu 49 ¼ „Grębałów”

Kraków – Nowa 
Huta – Mogiła

53, 55 3 3 Hachulska-Ledwos 1967

Kraków – Nowa 
Huta – Kombinat

16 2 Aksamit 1952

Kraków – Nowa 
Huta – Kościelniki

74 1 Witkowska, Włodarczak 2011

Kraków – Nowa 
Huta – Krzesławice

1 Demetrykiewicz 1898, 87 i n.; Machnik 1961, 14, 
15. Szczegółowa lokalizacja nieznana. W. Deme-
trykiewicz napisał, że grób odkryto przy kopaniu 
fortyfikacji, w pobliżu karczmy „Buciory” (w miejscu 
tym mieści się obecnie Sanepid – przy ul. Makuszyń-
skiego 9 w Krakowie). Zatem najprawdopodobniej 
grób odkryto na południowym skłonie Wzgórz 
Krzesławickich 

Kraków – Nowa 
Huta – Mistrzejowice

85 8 Jarosz, Mianowska 2011; Jarosz et al. 2015

Kraków – Nowa 
Huta – Pleszów

17 3 Górski, Włodarczak 2000

Kraków – Nowa 
Huta – Pleszów

50 1 Godłowska 1981

Kraków – Nowa 
Huta – Wzgórza 
Krzesławickie

47 1 Kogus 1969

Kraków – Nowa 
Huta – Zesławice

21 3 Zemełka 1959

Kraków – Nowa 
Huta – Zesławice

22 1 Sochacki 1964

Kraków – Prądnik 
Czerwony

1 Rook, Nowak 1993, 65-66, Ryc. 22: g

Sulechów 1 2 Bartys 1937, 96-98; Machnik 1961, 18-20.

Węgrzce (właśc. 
Bosutów)

9 1 Kirkor 1881; Machnik 1961

Węgrzce 2 1 Majewski 1920, 224; Reyman, Żurowski 1934, 143; 
Machnik 1966, 220, przypis 6

Węgrzce 3 1 Badania niepublikowane Macieja Nowaka

Razem 36+1? 6
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PIOTR WŁODARCZAK

The decline of Eneolithic in the area of Kraków Nowa Huta 
Summary

Finds of the Corded Ware culture (CWC) in the 
area of Kraków form a concentration on loess hills 
stretched over the lower Dłubnia river valley (in the 
area of Nowa Huta). First accidental discoveries of 
burials have been made here yet in the 19th century. 
The majority of finds in this area derives from the 
research conducted during construction of the Steel-
works in Nowa Huta and investments accompanying 
this construction. In recent years, discoveries were 
few – the most important one is the cemetery in 
Kraków Mistrzejowice. In neighbouring parts of the 
Kraków region, in recent times the number of sites 
has significantly increased due to archaeological 
excavations conducted during pipeline investments. 
Materials discovered at these sites are similar to those 
deriving from the Nowa Huta region. As a result of 
these new discoveries, the assemblage from the lower 
Dłubnia river does not stand out so distinctly on the 
background of findings from other regions of loess 
western Lesser Poland Upland, although it still repre-
sents huge opportunity for studies into prehistory of 
the 3rd millennium BC in south-eastern Poland. 

Almost all finds from the area of Nowa Huta are 
linked with the younger phase of the Corded Ware 
culture. The most of them presents a specific way of 
production, unparallel in other parts of south-eastern 
Poland. Vessels made of clay with leaning additive of 
crushed ceramics prevail. They are usually decorated 
with impressions of S-twisted cord (in the remaining 
area – S-twisted cord impressions prevail). In the 
inventory, there are present as well specific forms of 
beakers, amphorae and jugs. Beakers are often orna-
mented with complicated decorative layouts with use 
of “geometrical wefts” (zigzags, rafters, triangles and 
motif of herring bone).

Remaining elements of graves inventories (in-
cluding bone, lithic and flint tools as well as various 
types of ornaments) do not differ from findings de-
riving from other regions of western Lesser Poland).

Taking into account research methods, data 
regarding constructions of graves and positions of 
deceased are poor and require verification. In most 
cases, researchers indicated pit construction of buri-
als whereas actually  they were most probably burials 
of cist construction (the conclusion drawn on the 
basis of re-interpretation of archival documentation – 
among others from sites in Batowice, Kraków Nowa 
Huta Mogiła and Kraków Nowa Huta Zesławice). 
Apparently types of graves in Nowa Huta region 
were the same as in other parts of Lesser Poland. 

The documentation of discoveries at site Batowice 
from the year 1944 indicates that grave features were 
accompanied with characteristic kiln pits. Such con-
structions are currently often registered at numerous 
Final Eneolithic cemeteries in Lesser Poland.

The specific character of pottery of the Corded 
Ware culture in Kraków region contributed to linking 
its genesis with peculiar character of cultural processes 
in close connection with the Zesławice-Pleszów group 
of the Baden culture. Furthermore, in elaborations 
the attention was drawn to the fact of  exploitation of 
economic pits of older cultures for funerary purposes 
by Final Eneolithic communities. Currently, it is hard 
to receive interpretations of researchers assumed on 
the basis of research conducted in difficult conditions 
in manners far from perfect. Chronometric research 
indicates that in every case several hundred years 
divide Late Eneolithic settlement pits and Final 
Eneolithic graves. 

Determination of the absolute chronology 
– thanks to radiocarbon dating – had a distinct 
impact on change of opinions on the issue of genetic 
relations between Late Baden culture and the Corded 
Ware culture. Nowadays, it cannot be convincingly 
concluded that formation of the Kraków-Sandomierz 
group had been significantly influenced by relations 
with the Funnel Beaker culture, Globular Amphora 
culture, Złota culture and Baden culture. Results of 
high-precision accelerator mass spectrometry (AMS) 
dating for culture phenomena of Eneolithic in Lesser 
Poland indicate difficulties in assignment of any 
materials in Nowa Huta region to period from 2800 
to 2600 BC, i.e. to the period directly preceding the 
younger (“Kraków-Sandomierz”) phase of the Cord-
ed Ware culture whereas  cemeteries of the Corded 
Ware culture in Nowa Huta region are dated to period 
from 2500 to 2400 BC. The only finds linked with the 
earlier phase of Final Eneolithic (2800-2600 BC) are: 
a Thuringian amphora form site 50 in Kraków Nowa 
Huta Pleszów and globular amphora from site 55 in 
Kraków Nowa Huta Mogiła. It is possible that these 
discoveries indicate currently underestimated scale 
of settlement of the older phase of the Corded Ware 
culture and younger phase of the Globular Amphora 
culture in the discussed region.

Recently, results of archaeo-genetic analyses 
make an impact on change of opinions regarding 
the genesis of Final Eneolithic communities. They 
indicate the essential role of eastern-European mi-
grations in occurrence of demographic and cultural 
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changes. What is more, data obtained for areas of 
Lesser Poland indicate the wave of migration dated 
to the younger period of Final Eneolithic – partly cor-
responding to period of Nowa Huta cemeteries. This 
new data significantly influence the reconstruction of 
culture transformations in the 3rd millennium BC. 

Materials of the Corded Ware culture from the 
lower Dłubnia river basin, despite their incomplete 
documentation and poor quality of excavation 
research, permit successive attempts  at verification 
and comparison with data deriving from other areas. 

Without any doubts, these finds are significant for 
studies into Final Eneolithic in Lesser Poland. The 
aspect of  the character of local relations of the 
Corded Ware culture in reference to earlier phases 
of Eneolithic seems to be particularly intriguing.  All 
previous research still have not provided sufficient 
data to present this issue. Further analyses of Nowa 
Huta materials are required but most of all this area 
still needs further archaeological prospection to 
supply new sources to research. 
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Ryc. 1. Stanowiska grobowe KCS w regionie nowohuckim oraz w jego najbliższym otoczeniu.  
Opracowali: Rafał Skrzyniecki, Piotr Włodarczak

1 – Batowice, stan. I, 2 – Batowice, stan. II (właśc. Dziekanowice, stan. 5), 3 – Bosutów, stan. 11, 4 – Kraków Grębałów, 
5 – Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 53, 6 – Kraków Nowa Huta Mogiła, stan. 55, 7 – Kraków Nowa Huta Kombinat, 
stan. 16, 8 – Kraków Nowa Huta Kościelniki, stan. 74, 9 – Kraków Nowa Huta Krzesławice, 10 – Kraków Nowa Huta 

Mistrzejowice, stan. 85, 11 – Kraków Nowa Huta Mistrzejowice, stan. 85 (znalezisko siekiery), 12 – Kraków Nowa Huta 
Pleszów, stan. 17, 13 – Kraków Nowa Huta Pleszów, stan. 50, 14 – Kraków Nowa Huta Wzgórza Krzesławickie, stan. 
47, 15 – Kraków Nowa Huta Zesławice, stan. 21, 16 – Kraków Nowa Huta Zesławice, stan. 22, 16 – Kraków Prądnik 

Czerwony, 17 – Sulechów, stan. 1, 18 – Węgrzce (właśc. Bosutów, stan. 9), 19 – Węgrzce, stan. 2, 20 – Węgrzce, stan. 
3, 21 – Kocmyrzów, stan. 17, 22 – Łuczyce, stan. 2, 23 – Pielgrzymowice, stan. 9, 24 – Pielgrzymowice, stan. 15, 25 – 

Prawda, stan. 3, 26 – Zielona, stan. 3, 27 – Zielona, stan. 4 
a – kurhany, b – groby, c – groby o przybliżonej lokalizacji, d – grobowce bezkomorowe kultury pucharów lejkowatych.

Fig. 1. Burial sites of the Corded Ware culture in Nowa Huta region and its closest vicinity.  
Elaborated by: Rafał Skrzyniecki, Piotr Włodarczak 

1 – Batowice, site I; 2 – Batowice, site II (properly: Dziekanowice, site 5); 3 – Bosutów, site 11; 4 – Kraków Grębałów; 
5 – Kraków Nowa Huta Mogiła, site 53; 6 – Kraków Nowa Huta Mogiła, site 55; 7 – Kraków Nowa Huta Steelworks 
(Kombinat), site 16; 8 – Kraków Nowa Huta Kościelniki, site 74; 9 – Kraków Nowa Huta Krzesławice; 10 – Kraków 

Nowa Huta Mistrzejowice, site 85; 11 – Kraków Nowa Huta Mistrzejowice, site 85 (find of an axe); 12 – Kraków Nowa 
Huta Pleszów, site 17; 13 – Kraków Nowa Huta Pleszów, site 50; 14 – Kraków Nowa Huta Wzgórza Krzesławickie, 

site 47; 15 – Kraków Nowa Huta Zesławice, site 21; 16 – Kraków Nowa Huta Zesławice, site 22;16 – Kraków Prądnik 
Czerwony; 17 – Sulechów, site 1,; 18 – Węgrzce (properly:. Bosutów, site 9), 19 – Węgrzce, site 2; 20 – Węgrzce, site 3; 
21 – Kocmyrzów, site 17; 22 – Łuczyce, site 2; 23 – Pielgrzymowice, site 9; 24 – Pielgrzymowice, site 15; 25 – Prawda, 

site 3l; 26 – Zielona, site 3;  27 – Zielona, site 4 
barrows; b – graves; c – graves with estimated location; d – chamberless tombs of the Funnel Beaker culture
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Ryc. 2. Podstawowe kategorie naczyń z grobów kultury ceramiki sznurowej w regionie nowohuckim.  
Rys. Ewa Włodarczak

Fig. 2. Basic categories of vessels from graves of the Corded Ware pottery in Nowa Huta region.  
Drawn by Ewa Włodarczak
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Ryc. 3. Kraków Mistrzejowice, stan. 85. Inwentarz grobu nr 1307. Wg Jarosz et al. 2015

Fig. 3. Kraków Mistrzejowice, site 85. Inventory of grave no. 1307. According to Jarosz et al. 2015
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Ryc. 4. Batowice, stanowisko II (właściwie: Dziekanowice, gm. Zielonki, stanowisko 5). Odręczny plan stanowiska 
i profile grobów kultury ceramiki sznurowej (odkrycia dokonane przy okazji kopania transzei w 1944 roku).  

Z Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Fig. 4. Batowice, site II (properly: Dziekanowice, Zielonki commune, site 5). Handwritten plan of the site  
and profiles of graves of the Corded Ware culture (discoveries during construction of the entrenchment in 1944).  

From Archives of the Archaeological Museum in Kraków
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Ryc. 5. Rekonstrukcja grobu niszowego kultury ceramiki sznurowej (obiekt 3 z Igołomi).  
Wyk. Michał Podsiadło

Fig. 5. Reconstruction of a cist burial of the Corded Ware culture (feature 3 from Igołomia).  
Prepared by Michał Podsiadło
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Ryc. 6. Kraków Nowa Huta Zesławice, stanowisko 22. Grób 7/54 i jego wyposażenie.  
Wg Sochacki 1964, skorygowane

Fig. 6. Kraków Nowa Huta Zesławice, site 22. Grave 7/54 and its inventory.  
According to Sochacki 1964, corrected
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Ryc. 7. Kraków Mistrzejowice, stanowisko 85. Luźne znalezisko siekiery z krzemienia pasiastego.  
Rys. Anna Kosik-Roczkalska

Fig. 7. Kraków Mistrzejowice, site 85. Stray find of an axe made of banded flint.  
Drawn by Anna Kosik-Roczkalska
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Ryc. 8. Smroków, gm. Słomniki, stanowisko 17. Profil obiektu 10 ukazujący trudność w wyodrębnieniu  
niszy grobu KCS wkopanej w jamę osadniczą ugrupowania pucharowo-badeńskiego.  

Fot. Piotr Włodarczak

Fig. 8. Smroków, Słomniki commune, site 17. Profile of feature no.10 depicting difficulties in identification  
of a niche of the Corded Ware culture grave cut into a settlement pit of the Funnel Beaker-Baden grouping.  

Photo by Piotr Włodarczak
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Ryc. 9. Znaleziska najstarszej fazy KCS z okolic Krakowa.  
1 – amforka ze stanowiska 50 w Krakowie Nowej Hucie Pleszowie, 2, 3 – puchar i amforka z obiektu 754  

na stanowisku 5 w Modlnicy, 4 – rekonstrukcja amfory ze stanowiska 33 w Krakowie Bieżanowie.  
Wg Godłowska 1981, Włodarczak et al. 2011, Jarosz et al. 2011

Fig. 9. Finds of the oldest phase of the Corded Ware culture in Kraków region.  
1 – amphora from site 50 in Kraków Nowa Huta Pleszów; 2-3 – beaker and amphora from feature no. 754  

at site 5 in Modlnica; 4 – reconstruction of an amphora from site 33 in Kraków Bieżanów.  
According to Godłowska 1981, Włodarczak et al. 2011; Jarosz et al. 2011
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