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W trakcie badań, w lesie położonym obok wsi, odkryto cmenta
rzysko kurhanowe, składające się z kilkunastu kurhanów. W zbadanym 
częściowo jednym z nich nie odkryto śladów grobu i nie znaleziono ma 
teriału datującego. Odkryto pod warstwą próchnicy pierwotnej ślady 
dawnej drogi w postaci wyraźnie widocznych kolein.

KRAKÓW - KRYSPINÓW Instytut Archeologii
Stanowisko 2 Uniwersytetu Jagiellońskiego

Badania prowadził doc.dr hab.Kazimierz 
Codłowski. Finansował Instytut Archeologii 
UJ, Komisja Archeologiczna Krakowskiego 
Oddziała PAN i WKZ w Krakowie. Ósmy se 
zon badań. Cmentarzysko z okresu późnola
teńskiego i rzymskiego.

Przebadano obszar 450 m?, odkrywając 20 obiektów/ w tym: jeden 
grób popielnicowy, 15 ciałopalnych grobów bezpopielnicowych oraz jeden 
czworoboczny "obiekt rowkowy" i trzy dalsze obiekty z nim związane. 
Ponadto dokończono eksploracją czworokątnego "obiektu rowkowego" 
nr; 52 / na który natrafiono w trakcie badań w 1972 r .

Do najstarszych grobów bezpopielnicowych należy kobiecy grób 97, 
pochodzący z fazy BI okresu wpływów rzymskich. W skład wyposażenia 
pochówku wchodziły m.in. także zapinki typu A .67/68.

Większość dobrze datowanych grobów pochodzi jednak ze starszej 
i młodszej fazy okresu późnorzymskiego. W południowo-zachodniej par
tii badanego cmentarzyska występowały ciałopalne groby bezpopielnico- 
we datowane na młodszą fazę okresu późnorzymskiego, o płytkich/dużych, 
nieregularnych jamach zawierających niejednolite wypełnisko. Groby te 
zawierały drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich 1 fragmen^r ce
ramiki wykonanej w kole. Wśród tych pochówków na uwagę zasługuje grób 
kobiecy nr 101, który zawiera! brązową zapinkę z podwiniętą nóżką 1 gór
ną cięciwą 1 fragment drugiej, analogicznej.

Ponadto w bieżącym roku natrafiono na kolejny czworoboczny 
"obiekt rowkowy", nr 89, o długości ramion około 6 m. Górne warstwy 
wypełniska rowka.zawierały fragmenty ceramiki oraz przedmiotów żelaz
nych i brązowych, a także stop szkła. Nad północnym ramieniem rowka 
znaleziono brązową zapinkę silnie profilowaną typu A .68. Wśród materia
łu ceramicznego pochodzącego z wypełniska rowka przeważają fragmenty 
naczyń ręcznie lepionych, m.in. o gładkich czarnych powierzchniach.
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Natrafiono tu takie na fragmenty ceramiki toczonej na kole, zdobionej 
malowaniem, charakterystycznym dla kultury lateńskiej z końcowej fa 
sy jej Istnienia.

Badania będą kontynuowane.

KRUSZĄ ZAMKOWA, gm.Inowrocław Ekspedycja Kujawska
woj.bydgoskie Katedra Archeologii
Stanowisko 13 Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Badania prowadzili dr Aleksandra Cofta- 
Broniewska 1 mgr Aleksander Kośko. F i
nansowało Muzeum im.Kasprowicza w Ino
wrocławiu. Trzeci sezon badań. Cmentarzys
ko kultury pucharów lejkowatych, kultury prze
worskiej i z okresu wczesnego średniowiecza.

Wyniki badań tegorocznych wnoszą nowe dane w kwestii użytkowania 
nekropoli.

Kultura pucharów lejkowatych /faza V /: odkryto podwójny pochó
wek bydlęcy. Szkielety były naruszone przez wkopy, między kamienia
mi obstawy znaleziono pojedyńcze kości ludzkie. Na wyposażenie skła
dały się : toporek kamienny, toporek rogowy, grudka bursztynu 1 fragmen
ty naczyń.

Kultura przeworska /okres późnolateńskl/: cmentarzysko o mie
szanym rytuale pogrzebowym. Zarejestrowano 7 grobów szkieletowych 1 
21 ciałopalnych popielnicowych 1 jamowych otaczających półkoliście od 
południowego zachodu budowlę interpretowaną, jako sanktuarium cmen
tarne.

Okres wczesnego średniowiecza: cmentarzysko rządowe. Odkryto 
dalsze 23 groby szkieletowe usytuowane w południowej części nekropoli. 
Wyposażenie standartowe: noże, prząśllki, osełki kamienne.

Materiały przechowywane będą w magazynach Katedry Archeologii 
1 Zakładu Antropologii UAM w Poznaniu.


