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KRASKO, gm. Brzeg Dolny 
w oj. wrocław skie

patrz
wczesne średniowiecze

KROSNO, gm. Pasłęk 
woj. elbląskie

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii

Badania prowadzili doc, dr hab. Jerzy Ok ulic z, 
mgr mgr Aleksander Bureche /autor spra
wozdania/, Mirosława 1 Jacek Andrzejowscy. 
Finansował WKZ w Elblągu. P ierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko z okresu późnolateń- 
skiego i rzymskiego, kultury: oksywska 
i wielbarskajA

Stanowisko położone jest na piaszczystym tarasie nadzalewo- 
wym nad południowym brzegiem  szerpkiej doliny rzek i Wąskiej, 
niegdyś nad zatoką jeziora  Drużno, przy szosie łączącej wieś z trasą 
E 81, około 150 m na zachód od młyna. Znane jest od połowy XIX w ,, 
a badane było w 1896 r . i  latach trzydziestych naszego wieku. Wyeks- 
plorowano wówczas liczne groby kultury wielbarskiej, znane szeroko 
w literaturze ze względu na bogate wyposażenia i liczne importy 
rzym skie. *

W trakcie prac ratowniczych na obszarze 3,5 ara przebadano 
40 obiektów, w tym 25 palenisk dwu typów. Ciekawszy z nich - duże 
prostokątne jamy z rusztowym układem zwęglonych bierwion 1 zgniecio
nymi naczyniami w centrum, stanowił unikatową w dotychczasowych 
odkryciach pozostałość stosu ciałopalnego. Można go łączyć z kulturą 
oksywską okresu późnolateńskiego. Ponadto odkryto 6 grobów szkiele
towych i 1 grób popielnicowy kultury wielbarskiej ze stadiów B2 i  C j, 
Szkielety orientowane były po linii N-S, z głową na N, leżały w głę
bokich jamach ze śladami trumien kłodowych. Odkryto przy nich obok 
zapinek /A43.Alrn/, kolii paciorków szklanych, m .in. srebrną klam er
kę esowatą, grzebień trójwarstwowy oraz odciski tkanin.

Badania będą kontynuowane,

KRZECZÓW-BEŁCH, gm. Bochnia Muzeum im, prof. St. Fischera
woj. tarnowskie w Bochni

Stanowisko położone jest w przysiółku Bełch, w dolinie zalewo
wej na prawym brzegu rzeki Gróbki. Obecnie uległo silnemu zniszcze
niu przez głęboką orkę, przeprowadzoną w następstwie dokonanych tu 
prac melioracyjnych.

Badania prowadziła mgr Jadwiga Cholewa- 
Duda, Finansował WKZ w Tarnowie. Pierwszy 
sezon badań. Osada z okresu wpływów rzym 
skich i młodszej fazy wczesnego średniowiecza,
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Wśród zabytków znalezionych na powierzchni, na uwagę za
sługują m. in. dwie brązowe zapinki, z których jedna wg prof. K. (Jod
łowskiego jest wczesnym importem /okres początków n. e, / z terenów 
północno-italskoalpejskich lub naddunajskich, a druga jest formą na
leżącą zapewne do V grupy zapinek w klasyfikacji O. Almgrena 1 łą 
czona jest z fazą B2 okresu wpływów rzyniskich.

Założono dwa wykopy o łącznej powierzchni 100 m2. Odkryto 
dużą jamę o charakterze gospodarczym /kształt owalny o średnicy 
około 3 m, dno zagłębione w calec na głębokości 1 m/, która obok 
licznych ułamków ceramiki z okresu wczesnorzymskiego, polepy 
i węgli drzewnych, zawierała fragment ciężarka tkackiego oraz dużą 
ilość kości zwierzęcych w tym kieł dzika, fragment szczęki i  poroża 
jelenia. Wystąpiły również dwa owalne ślady po słupach. Poza tym 
odkryto 9 śladów po słupach, które otaczały jamę zawierającą szczątki 
kostne zw ierzęce. Uchwycono także róg budowli mieszkalnej. Materiał 
ceramiczny pochodzi z okresu wczesnorzymskiego.

Materiał i  dokumentację złożono w Muzeum im. prof, St, Fischera 
w Bochni,

Prace wykopaliskowe powinny być kontynuowane.

KUCOBY, gm. Olesno Muzeum Regionalne
woj, częstochowskie w Oleśnie
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak.
T rzec i sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich.

Przebadano 5 arów, odkryto 58 obiektów. Część z obiektów
0 charakterze gospodarczym, większość stanowiły jednak jamy po- 
słupowe. Na uwagę zasługuje fragment, piecowiska odkryty na wtór
nym złożu. Jest to kolejny ślad działalności hutniczej mieszkańców 
tej osady.

W wypełniskach jam odkryto niewielką ilość materiału cera
micznego podtrzymującego ustaloną pierwotnie chronologię osady na
1 połowę U w .n .e .

Materiały i dokumentacja złożona została w Muzeum Regional
nym w Oleśnie,

Badania będą kontynuowane.

MASŁOMĘCZ, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 9

patrz
okres lateński


