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A Denarius of Trajan Found at the Settlement
of the Przeworsk Culture in Kryspinów, Site 3
ABSTRACT: In the course of the rescue excavations conducted in 2014
at site 3 in Kryspinów, Liszki Commune, Lesser Poland Voivodeship, a coin
of the Roman period was discovered. The investigations were commissioned by
a private investor in association with the construction of ten detached houses.
The excavation was carried out under the direction of Małgorzata Byrska-Fudali,
M.A., and Tomasz Fudali, M.A.
The trenches were discovered north of the Przeworsk culture settlement that
had been investigated by the Jagiellonian University in the years 1993–1998.
In 2014, numerous features of the settlement type were revealed, such as hollowed
buildings (semi-dugouts), postholes, storage and utility pits, and hearths. Based on
the archaeological material, this part of the settlement may be linked to the period
from phase A3 until the beginning of phase C1 of the Roman period.
The coin was found in the filling of semi-dugout no. 304. It is an extremely
well preserved Trajan denarius. The only other materials obtained from this
location were ceramic vessels. The pottery is represented by hand-made forms,
typical, in general, of the early Roman period.
KEY WORDS: Roman coins, coin finds, Kryspinów, Przeworsk culture,
Roman period
ABSTRAKT: Denar Trajana odkryty na osadzie kultury przeworskiej
w Kryspinowie, st. 3
W roku 2014 na stanowisku 3 w Kryspinowie, gm. Liszki, woj. małopolskie
miały miejsce ratownicze badania wykopaliskowe, którymi kierowali Małgorzata
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Byrska-Fudali i Tomasz Fudali. Badania zlecone były przez prywatnego inwestora
w związku z budową 10 budynków jednorodzinnych.
Wykopaliska odsłoniły dalszą część osady kultury przeworskiej, badanej
w latach 1993–1998 przez Instytut Archeologii UJ. Odkryto obiekty mieszkalne
i gospodarcze, które można wiązać z okresem od fazy A3 młodszego okresu
przedrzymskiego do początku fazy C1 okresu wpływów rzymskich (od 30–10 r.
p.n.e. do 200–230 r. n.e.).
W wypełnisku półziemianki o nr 304 został odkryty dobrze zachowany
denar Trajana. Pozostały materiał z tego obiektu stanowią wyłącznie naczynia
ceramiczne. Są to formy ręcznie lepione, o mało charakterystycznych formach,
typowych dla faz B1–C1 okresu rzymskiego.
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