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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



ków żużla. W sondażu zachodnim odkryto również warstwę kulturową 
o grubości 15-17 cm» zawierającą bogaty materiał beramiozny. Pod 
warstwą kulturową» na powierzchni calca» odkryto zarys jamy. W 
mlejsou tym poszerzono wykop do wymiarów 3x5»5 m»odkrywająo część 
następnej jamy. Pierwsza jama» nieregularnego kształtu zbliżona 
do owalu o średnicach 2»5 i 4,9 m i głęb. do 50 om» zaslerała 
w oiemnopoplelatym wypełnisku dużą ilość ułamków polepy z odcis
kami belek» ułamki żużla 1 bogaty materiał ceramiozny. Druga jama 
slęgająoa do głęb. 60 om» wyekaplorowana częśolowo» w dolnej częś
ci wypełniona miałem z węgli drzewnych» zawierała jedynie kilka 
drobnych ułamków ceramiki. Wśród odkrytej ceramiki znajdują się 
fragmenty dużych naczyń zasobowyoh z wyłożonym na zewnątrz szero
kim kołnierzem» znaczny procent stanowią ułamki tzw. ceramiki si
wej. Na podstawie wstępnej analizy materiału można datować odkry
ty fragment osady na IV wiek.

KRZTKOW» pcw. Namysłów Konserwator Zabytków Archeo-
logioznyoh w Opolu.

Badania prowadził dr Grzegorz Domański przy współ
udziale mgr Sylwii Wuszkan. Finansował WKZ w Opolu. 
Pierwszy sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko» odkryte w czasie badań powierzchniowych# znajdu
je się na polach PGlt Krzyków» położone na łagodnym zboczu doliny 
Widawy w odległości 100-150 m od Jej koryta, w rozwidlenia dróg 
ze Smogorzowa do Objazdy z Krzykowa» Stwierdzono na pow.ierzohni 
pola akapieka ceramiki, polepy i węgli drzewnych wyoranych z o


