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ślejsze ich datowanie. Były to zespoły przeciętnie o znacznie mniejszej iłoś- 
ci przedmiotów inwentarza grobowego w porównaniu z grobami kultury prze - 
worskiej.

Na zbadanej przestrzeni wykryto 80 grobów płaskich /nr l6 l - 237/ . 
Spośród nich 74 zawierało pochówki bezpopielnicowe / wśród nich kilka 
kultury wielbarsko-cecelskiej/, 5 - pochówki popielnicowe /wszystkie kuł- 
tury przeworskiej/ i 1 -pochówek szkieletowy osobnika w wieku 12-14 lat 
/kultura wielbarsko-cecelska/. Pochówki ciałopalne,jednostkowe o przewa
dze kobiecych /? /  mieściły się przeważnie w płytkich, kolistych rzadziej pod
łużnych, owalnych jamach, średnicy przeciętnie 0 ,6  - l m ,  niekiedy tylko 
większej, sięgającej do 1,6 m. W wyposażeniu występowała broń /groty osz
czepów/, okucia tarcz, imać ze z końcami wachlarzowatymi, zapinki - z nóż
ką ramowatą, silnie profilowane i pochodne, przęśliki, sprzączki. Znalezio
no też szpilę laseczkowatą.

Badania będą kontynuowane.

KRUSZĄ ZAMKOWA, pow.Inowrocław patrz
Stanowisko 3 neolit

KRYSPINÓW, pow.Kraków Instytut Archeologii
Stanowisko 2 Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

Badania prowadził doc.dr hab. Kazimierz Godlewski. 
Finansował Instytut Archeologii UJ, Komisja Archeo
logiczna Krakowskiego Oddziału PAN i WKZ w Kra
kowie. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko z okresu 
póinolateńskiego i rzymskiego.

Od chwili rozpoczęcia badań natrafiono ogółem na 74 groby z końca okre
su póinolateńskiego i okresu wpływów rzymskich /w tym 9 "obiektów rowko
wych"/ oraz na szereg jam neolitycznych, kultury łużyckiej oraz z wczesne 
go średniowiecza i średniowiecza. Ogólna ilość odkrytych obiektów wynosi 85. 
Cmentarzysko to jest dotąd największym cmentarzyskiem kultury przeworskiej 
w okolicach Krakowa.

2
Przebadano obszar ok. 825 m odkrywając 17 grobów w tym: 1 prostokąt

ny "obiekt rowkowy", 3 groby popielnicowe i 13 ciałopalnych grobów bczpopiel- 
nicowych. Natrafiono na materiał z końca okresu póinolateńskiego /fragment 
zapinki typu 0 wg J.Kostrzewskiego i być może grób 75 z okuciami pochwy mie
cza/. Większość z datowanych grobów pochodzi z fazy B i. Są  one datowane za
pinkami typu A .68 i A .52. W bogatym kobiecym grobie popielnicowym nr 74 zna
leziono m.in. stopioną ozdobę srebrną oraz brązowe taśmowate obramowania wi
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siorka z muszli lub szklą. Z fazy B2 pochodzi zapewne grób nr 76, w którym 
kości spoczywały pierwotnie w jakimś organicznym opakowaniu - być może 
drewnianym naczyniu. Ze względu na przechodzącą w tym miejscu drogę nie 
udało się w całości przekopać "rowkowego obiektu" nr 73. Tak jak i poprzed
nio badane posiadał on kształt prostokąta, którego boki tworzył rów zawiera
jący dość liczne przepalone kości i fragmenty ceramiki, a takie ułamki przed
miotów metalowych, w tym nóż i fragment naczynia brązowego. Długość boku 
obiektu wynosiła 6 ,4  m. W środku prostokąta odkryto niewielkie zagłębienie 
zawierające drobne przepalone kości i skorupy oraz grudki stopionego srebra. 
Obiekt nr 73 można datować na wczesny okres rzymski, prawdopodobnie na fa 
zę B2.

W badanej części cmentarzyska natrafiono też na materiały luźne i dolne 
partie zniszczonych płytko położonych grobów z młodszej fazy okresu późno- 
rzymskiego, zawierające m.in. ułamki ceramiki wykonanej na kole i zapinki 
z podwiniętą nóżką.

Ze względu na zagrożenie unikalnego w okolicy Krakowa stanowiska przez 
głęboką orkę konieczna jest intensyfikacja prowadzonych na nim badań.

LĄD, pow.Słupca patrz
wczesne średniowiecze

LUTPOWSK1E, pow.Kłobuck patrz
Stanowisko 4 wczesne średniowiecze

LĘCONICE, pow.Rawa Mazowiecka Państwowe Muzeum Archeolo-
Stanowisko ł gjczne w Warszawie

Badania prowadziła dr Teresa Liana. Finansowało 
PM A. Szósty sezon badań. Osada produkcyjna /? /  
z późnego okresu wpływów rzymskich.

Przekopano 5,25 ara , odkryto 19 jam, przeważnie płytkich i niewiel
kich rozmiarów oraz liczne ślady słupów. Odkryto także czworokątne pale
nisko z kamieni, w którym znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki oraz koś
ci. Do najciekawszych obiektów odkrytych na tym stanowisku należy jama 60. 
Jest to obiekt niewielkich rozmiarów /średnica 0,45 m i głębokość 0,11 m/. 
Wypełnisko było czarne, wewnątrz znajdowało się  kilkadziesiąt fragmentów 
bliżej nieokreślonych, przerdzewiałych przedmiotów żelaznych. Na powierzch
ni tej jamy leżał płaski kamień.

Znaleziono, podobnie jak w latach poprzednich, stosunkowo niedużą 
ilość ceramiki, w tym także z naczyń toczonych, bryłki przepalonej polepy,


