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zaną z XIX—w łącznymi, fortyfikacjami austriackimi •

2/ Ul.Królowej Jadwigi - Zwierzyniec. Pomiędzy posesjami nr 
84 a 124, w wykopach instalacyjnych, stwierdzono zabytki /cerami
ka/ XIII-wieczne oraz typową ceramikę średniowieczną i nowożytną. 
Znaleziska są przyczynkiem archeologicznym do rekonstruowania za
sięgów pierwotnego osadnictwa bezpośredniego zaplecza Krakowa.

KRAKÓW - Zakrzówek Muzeum Archeologlozne w Krakowie

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Kraków i e i KZ w Krakowie. Dru
gi sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne! 
ślady osadnictwa z okresówt paleolitu,mezolitu, neoli
tu, z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na prawym brzegu Wisły, w rejonie 
ujścia Wilgi. Podłoże stanowią plaszozyste aluwia Wlsły-Wllgi 
osadzone na pobrzeżu skalistych wzgórz jurajskioh.

W olągu dwu sezonów przebadano łąoznle 7,5 ara. Odkryto 32 
groby w wlększośol w układzie rzędowym /min.3 rzędy/. Wszystkie 
szkielety leżą wzdłuż linii W - B. Orientacja głowy jest zmienna, 
przypuszczalnie związana z płcią. Z elementów wyposażenia odkry
to! kabłączkl, pierścionki, korale, osełki kamienne, krzesiwa, 
noże, sprzączki do pasa, grot oszczepu, grot dzirytu /7/, naczy
nia gliniane, wiaderka drewniane i zabytki krzemienne.

Zasługującym na uwagę jest grób 19 /I9f8 r./ - męski, boga
ty, wyposażony w grot dzirytu, 2 noże bojowe, wiaderko drewniane

m
/cis/ i rdzeń krzemienny - wokół którego ntwierdzono prostokątne



- 256 -

obramienie wykonane z słupów pionowo wbitych w ziemię.
Denar krzyżowy, typ 5 * krzyżem perełkowym z grobu 7 

/1967 r,/ datuje omentarzysko na XI w. Pozostały zestaw zabyt
ków łąoznie z ceramiką, która reprezentowana jest przez VI 
grupę sur owo ową występującą w Krakowie najliczniej od XI w. • 
stanowi zwarty zespół chrónologlozny nie pozostająoy w sprzecz
ności z tym datowaniem.

KRASIOZYH, pow. Przemyśl patrz okree nowożytny

KRUSZWICA, pow. Inowrooław Praoownla Aroheologlozna
Stanowisko 4 1 HKU PAR w Kruszwloy

Badania prowadziła mgr Rwa Szpringer. Finan
sował IHKM PAR. Podgrodzie wczesnośredniowieczne 
/I-IIII w./. Siady osadniotwa z okresu halszta
ckiego»

Tegoroczne badania wykopaliskowe w Kruszwloy na stan. 4 
trwały od 8 lipca do 12 listopada. Zakońozono badania ayste- 
matyozne na podgrodziu rzemleślnlozym. Praoaml objęto dwa
śwladki wykopu XXXVII /południowy 1 zachodni/ o powierzchni

2
38 m , położone we wschodniej częśoi podgrodzia.

Wyekaplorowano warstwy osadnicze /nr 5 - 20/ od połowy 
XII w. do początku X w. o miąższości 2,20 - 3,40 m oraz zale
gające na oalou resztki warstwy kultury łużyckiej okresu hal
sztackiego.

Gliniasty calec we wachodniej części podgrodzia posiadał 
zagłębienie biegnąoe wzdłuż osi W-Z, o głębokości,1 m, szero


