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nago, otwarto 5 arowyoh wykopów, w których odkryto szereg jaa oras 
1 budynek aleeakalny o rosniaraoh 4 z 4 a, lekko sagłąblony w 
podło*, narglowe. Budynek ten, o konstrukcji słupowej, przedsta
wiał alf jako dodó nlaforeany prostokąt o Intensywnie cearnya wy- 
pełnlsku. Znaleziono w nla sporą ilośó ceramiki oraz końoi. Takie 
jany zawierały głównie aatariał oeraaiosny, a w nla fragmenty du- 
iyoh naozyń aaaobowyoh. Znaleziono tak*, ułaakl oeraalkl tzw. 
•alwej*.

V kilku jaaaoh wystąpił materiał łu*yokl co Awiadozyłoby o 
wielokulturowej warstwie osadnlcsej na tya вtanówleku.

Ж związku z odkryoiea powyższej osady, dotychczas badaną 
oaadą w Kobylnlkach oznaczono jako stanowlako 1, a nowoodkrytą 
jako atanowiako 2 - Kobylnlkl-Polwark.

ZOŁOZAB, pow. Płodak Zakład Polskiego Atlaeu Archeo
logicznego 1ш ш  РАЖ

Badania prowadalł dr Jerzy Pyrgała. Pinanaował 
iHia РАЖ. Piąty aezon badań. Caentarzyako z o- 
kraau póinnlatańakiago 1 wpływów rzymskich*

Badania prowadsono w okrasie od 8.YIII. do 7.ГГ 1968 r.
Były ona kontynuaoją prao zapoczątkowanych na tya atanowlaku w 
r. 1962« fegoroozna kaapania wykopaliskowa objąła głównie waohod-
nlą partią obiektu z zadanlea uchwycenia waohodnlaj, graniczącej

2 *s osadą, rubież/ cmentarzyska. Ogółem zbadano 050 m • odkrywająo 
i ekeplorująo 54 groby oiałopalne lateńsko-rzymskis» osęśó krągu 
kamiennego oraa kilka Jam osadniczych z okresu wpływów rsymskich.
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Wśród grobów ciałopalnych odkryto stosunkowo liczne Jamowe 
groby póśnolateńskle dość bogato wyposażone w dary grobowe. Wśród 
grobów wczesnorzymsklch wyróżnia się większy niż w dotychczaso
wych badaniaoh udział grobów popielnicowych, przeważnie ozystyoh, 
bez resztek stosu ciałopalnego. W kilku przypadkach groby jamowe 
były oznaczone kamieniami nagrobnymi, łącznie llośó zbadanych 
grobów w dotychczasowych kampaniach wykopaliskowych zamyka się 
liczbą 418.

KRAKÓW - Zakrzówek patrz wczesne średniowiecze

KRASICZYN, pow. Przemyśl patrz okres nowożytny

KRZANOWICE, pow, Opole Zakład Archeologii Śląska
IHKM PAN we Wrocławiu

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował 
IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu wpły
wów rzymskich.

Prace miały charakter rozpoznawczych badań sondażowych. Sta
nowisko znajduje aię na krawędzi niskiej terasy Małej Panwi, około 
700 m na północ od środka wsi Krzanowice. W zachodniej części sta
nowiska, prostopadle do krawędzi terasy, w odległości 50 i 70 m od 
niej, założono dwa rowy sondażowe o szerokości 1 m, odległe od 
siebie o 30 m. We wschodnim rowie odkryto jedynie warstwę kultu- 
rową o grubości docbodzącej do 15 om, zawierającą dużą ilość ułam


