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ciężka - kamienista i gliniasta. Stanowisko odkryte przy
padkowo w 1934 r.; badania sondażowe w tym samym roku przez PMAJ odkryto j edeą grób skrzynkowy.

Obecnie przebadano 6,5 ara i odkryto 5 grobów 
ciałopalnych, z tego 3 zniszczone. W całości zachowane były: 
grób skrzynkowy z dwoma popielnicami i grób popielnicowy. 
Ceramika nie odbiega od typowych form w Polsce Środkowej.
W grobie skrzynkowym znaleziono guziczek brązowy oraz frag
menty przepalonych ozdób brązowych. Chronologia określona 
na podstawie ceramiki. Stanowisko zrydaje się być w poważ
nym stopniu zniszczone.

Nie przewiduje się badań w roku przyszłym.
KOPRZYWNICA patrz
woj.tarnobrzeskie epoka brązu
Stanowisko "Łysa Góra"
KRARĆIY-NOWA HUTA . Muzeum Archeologiczne
Krzesławice w Krakowie
Stanowisko 41 Oddział w Nowej Hucie

Badania prowadziły mgr Gryzelda
Toboła i Paulina Wawrzyńczyk. Fi
nansowała Huta im. Lenina. Piąty 
sezon badań. Osada z okresu lateń
skiego i neolitu.

Celem badań było rozeznanie osady w jej części 
północno-wschodniej. Równocześnie starano się nawiązać do 
badań ratowniczych z 1957 roku, aby ustalić dokładny prze
bieg ówczesnego wykopu. Prowadzono także badania w części 
południowo-zachodniej i zachodniej osady. Przekopano obszar 
o powierzchni 3,15 ara. Odkryto kilka obiektów, w tym 3 cha
ty z okresu lateńskiego.
Najbardziej interesująca okazała się prostokątna chata 
/obiekt 23/ o konstrukcji słupowej i wymiarach 6,70 x 3»80 m 
w profilu nieckowata, w części środkowej zagłębiona /rodzaj 
podpiwniczenia?/. W części północno-wschodniej obiektu znajdowało się palenisko okrągłe o średnicy 60 cm, zawierające 
duże ilości węgla drzewnego i silnie przepalonej polepy. 
Pozostałą część wypełniska obiektu stanowiła intensywnie 
czarna, zwarta, tłusta ziemia, w której obok licznych grud 
polepy i żużla, drobnych węgli drzewnych, wystąpiły_okruchy 
surowca bursztynowego, bardzo liczne ułamki ceramiki, /znacz
ny jej procent stanowiła ceramika malowana/. Wystąpiły także 
fragmenty ceramiki grafitowej.

Nieoczekiwanym odkryciem okazały się aż 3 zapinki 
brązowe znalezione w części środkowej obiektu. Jedna z nich 
to zapinka późnolateńska typu "0", dalsze, zachowane frag
mentarycznie są prawdopodobnie pochodzenia prowincj onalno- 
rzymskiego.



Dwie pozostałe chaty, oprócz licznie występującej w ich 
wypełnisku ceramiki ręcznie lepionej i malowanej, a także 
żużla i okruchów bursztynu /zwłaszcza obiekt 85/ nie za
wierały datowników metalowych.
V/ warstwie na całym badanym obszarze znaleziono bardzo 
liczny materiał ceramiczny, którego wyjątkowo duży procent 
stanowiła malowana ceramika celtycka.
Należy podkreślić liczne występowanie na terenie całego 
stanowiska okruchów surowca bursztynowego. Wskazywaó by to 
mogło na znaczne jego rozpowszechnienie i zapewnie rolę, 
jaką odgrywał w działalności gospodarczej mieszkańców osady.

Osadnictwo neolityczne na stanowisku potwierdziły 
i w roku bieżącym obiekty typu gospodarczego, zawierające 
materiał kultury wstęgowej rytej i lendzielskiej. Szczegól
nie interesującym okazał się tu obiekt 90, którego wypełni- 
sko stanowił bardzo liczny materiał kultury ceramiki wstę
gowej rytej.

Z uwagi na niezwykle interesującą problematykę 
osady, uważa się za celowe kontynuację badań w latach na
stępnych.
KRYSPINÓW, gm.Li3zki Uniwersytet Jagielloński
woj.krakowskie Instytut Archeologii
Stanowisko 2

Badania prowadził prof.dr hab. 
Kazimierz Godłowski przy współ
udziale mgr.Krzysztofa Ciałowicza. 
Jedenasty sezon badań. Cmentarzy
sko z okresu późnolateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich,

2Przebadano obszar 339 m . Odkryto 6 obiektów /nr 
108-113/, w tym 5 grobów - 2 popielnicowe, 3 zbite skupie
nia czystych, przepalonych kości oraz 1 nieokreślony obiekt 
z okresu rzymskiego /nr 108-113/· Poza fragmentami cienko
ściennego, nieprzepalonego szkła groby teinie zawierały 
żadnego wyposażenia pozaceramicznego. Wśród zabytków znale
zionych luźno na uwagę zasługuje zapinka typu A.50-51 oraz 
ułamek naczynia terra sigillata.

Badania będą kontynuowane.
Ł^CZANY, gm.Wierzbica patrz
,.woj .radomskie wczesne średniowiecze
Stanowisko I "Stara Wieś"
MASŁOWO, gmlWyrzysk Muzeum Okręgowe
woj.pilskie im. Stanisława Staszica
Stanowisko 1 w Pile
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