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KRAŚNIK, st. 2,
gm. loco, 
woj. lubelskie, 
AZP 84-78/2

KRYSPINÓW, st. 3,
gm. Liszki, 
woj. krakowskie,
AZP 103-55/78

Kucerz, st. 12,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

KUCZKOWO, st. 1 i 2 
(GAZ 90 i 91), 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie,
AZP 46-44/76

rzemieślniczej (tzw. siwej), której udział wśród ogółu znalezionej tu ceramiki sięga 2 0 %.
0  jeszcze dalszych kontaktach jej mieszkańców świadczą znaleziska rzymskie (moneta i frag
menty dwóch szklanych pucharów). Wszystko to sprawia, że stanowisko w Kraśniczej Woli 
reprezentuje punkt osadniczy o charakterze unikatowym, nie mający analogii na Nizinie 
Mazowieckiej. Trzon osady z IV i V w. tworzą duże domy o konstrukcji zrębowej i drewniano- 
glinianej. Obszar zwartej zabudowy był zapewne otoczony potężnych rozmiarów płotem. 
W  odległości kilkunastu do kilkuset metrów od płotu odkryto w 1996 r. liczne ślady namio
tów (?), jurt (?), datowanych na ten sam okres.

cmentarzysko kultury przeworskiej (wczesny i młodszy okres wpływów rzymskich) 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zbigniewa Wichrow- 

skiego (Muzeum Regionalne w Kraśniku). Stanowisko położone jest na piaszczystym wynie
sieniu w strefie krawędziowej na wschodnim brzegu rzeki Wyżnianki. Zostało odkryte przy
padkowo w latach 70. podczas wybierania piasku. W sezonie 1996 założono wykop sondażo
wy w miejcu, gdzie odkryto strop częściowo zniszczonego grobu.

Wyeksplorowano do końca grób popielnicowy obsypany resztkami stosu (wcześniej na 
stanowisku ujawniono jamę grobową zawierającą pochówek ciałopalny). Popielnica zacho
wała się do załomu brzuśca. Inwentarz grobowy składał się z przedmiotów żelaznych: puncy, 
tłoczka, szydła, noża o zgiętym ostrzu, sprzączki do pasa D l wg R. Madydy-Legutko, dwóch 
dużych okuć żelaznych, prawdopodobnie do skrzyni, zacisku (?), szpili lub fragmentu zapin
ki, kilku drobnych okuć lub zacisków, drobnych, skorodowanych fragmentów bliżej nieokre
ślonej zapinki i brązowej zapinki A 128. Prawie wszystkie przedmioty były dobrze zachowane
1 nosiły ślady patyny ogniowej. Na powierzchni stanowiska wystąpiły drobne fragmenty spa
lonych kości i fragmenty ceramiki, a z zabytków metalowych znaleziono doskonale zachowa
ny nożyk żelazny z patyną ogniową. Na podstawie znalezionych zabytków cmentarzysko moż
na datować na fazy B j -C  j a okresu wpływów rzymskich.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku.Wyniki 
badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II, 1997. Bada
nia powinny być kontynuowane ze względu na niszczenie stanowiska przez wybiórkę piasku.
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osada (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budownictwem indywidualnym, prze
prowadzone przez doc. dr. hab. P. Kaczanowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Ja
giellońskiego). Finansowane przez PSOZ, Instytut Archeologii UJ i Wojewodę Krakowskiego.

Przebadano całkowicie 873 m2 (w tym 153 m2 w obrębie odcinków, których eksplorację 
rozpoczęto w poprzednim sezonie) oraz częściowo 150 m2 (nie zakończono eksploracji).

Średnia miąższość obiektów wynosiła 40-60 cm (maksymalnie do 110 cm). Zakończono 
eksplorację 11 dużych obiektów (nr 38, 40, 43, 63, 82, 107, 111, 120, 124, 126 i 134), częścio
wo przebadano 6  dalszych, głównie obiektów mieszkalnych i palenisk( nr 65, 125, 136, 136, 
139 i 140). Większość odkrytych obiektów i materiałów pochodziła ze schyłkowej fazy młod
szego okresu przedrzymskiego i starszego okresu wpływów rzymskich. Na fazę A? datować 
należy m.in. obiekty mieszkalne charakteryzujące się występowaniem mniejszej ilości słu
pów, usytuowanych zazwyczaj przy ściankach krótszych lub w narożnikach. Spośród obiek
tów i materiałów odkrytych w 1996 r. większość należy jednak datować na starszy okres 
wpływów rzymskich. Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

patrz: wczesna epoka brązu

ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski)

Nadzory archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, przeprowadzo
ne w dniach od 27 października do 4 listopada przez mgr. Mariana Głoska (Instytut Archeo
logii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 39 arów.
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Nie stwierdzono warstwy kulturowej. Odsłonięto 4 obiekty mieszkalne i jamę śmietni- 
skową po wybranej glinie. W  obiektach znaleziono ułamki ceramiki, kości zwierzęce i żużle 
żelazne. Luźne materiały (ceramika) należą do kultury lendzielskiej z okresu neolitu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
Oddział w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu badań na 
trasie gazociągu. Badania nie będą kontynuowane.

Kurowo, st. 4, 5, 6 , 
gm. Gozdowo, woj. płockie

patrz: wczesne średniowiecze

Kwietniewo, st. 2,
gm. Rychliki, woj. elbląskie

patrz: wczesne średniowiecze

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

LEPSZE, st. 20, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP 4644/90

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki C)
osada kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Marka Olędzkiego (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
Oddział w Łodzi). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1528 m2.

Uchwycono południowo-zachodni skraj osady. Odkryto relikty dwóch budynków miesz
kalnych, 32 jamy gospodarcze, 60 dołków posłupowych i kotlinkę dymarską. Zinwentaryzo
wano kilkaset fragmentów ceramiki (1 2 0  pozycji inwentarzowych), w tym sporo do wykleje- 
nia (misy, wazy). Wśród naczyń wystąpiły egzemplarze od miniaturowych po potężne zaso- 
bowce o kilkudziesięciocentymetrowej wysokości. Badania nie będą kontynuowane.

LINIE, st. 24 (GAZ 92), 
gm. Pniewy, 
woj. poznańskie,
AZP 50-20/107

ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Marka Wróbla przy współpracy mgr. Zbigniewa Lissaka (Ośrodek 
Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 
w Warszawie. W  zachodniej części stanowiska, w ramach wykopu oznaczonego nr 11, o wy
miarach 13 x 163 m, przebadano powierzchnię 2106 m2.

Odkryto 24 obiekty, które określono jako pozostałości osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich (kultura przeworska). Były to głównie obiekty gospodarcze z niewielką liczbą ma
teriału ceramicznego. W  ich wypełniskach znaleziono także polepę, węgle drzewne i kości 
zwierzęce. Ponadto zarejestrowano ślady kultury łużyckiej (4 fragmenty naczyń) oraz osadnictwa 
neolitycznego (2 odłupki i okrzesek). Znaleziono także nieliczny materiał ceramiczny z póź
nego średniowiecza i nowożytności, który łączyć można z uprawą roli.

Materiały i dokumentacja przechowywane są czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwa
torskim PKZ sp. z o.o. w Poznaniu.

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu.

Lipnica, st. 42,
gm. Szamotuły, woj. poznańskie

patrz: neolit

LUB1ESZEWO, st. 2,
gm. Nowy Dwór Gdański, 
woj. elbląskie,
AZP 1547/14

osada neolityczna
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej (młodszy okres przedrzymski—okres 

wpływów rzymskich, fazy A2-C 2)
osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna (XII-XIV w.)
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