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ZU Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorze

wie (nr inw. MKL A 10/97). Badania będą kontynuowane.

Karczyn, st. 32, patrz: neolit
gm. Kruszwica, woj. bydgoskie

Kichary Nowe, st. 2, patrz: neolit
gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie

Kocmyrzów, st. 17, patrz: neolit
gm. Kocmyrzów-Luborzyca,
woj. krakowskie

Krynickie, st. 16, patrz neolit
gm. Zabłudów, woj. białostockie

KUCERZ, st. 12, osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
gm. Lubanie, osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
woj. włocławskie, osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich)
AZP 45-47/56 osada wczesnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Zawilskiego (Instytut Archeo
logii Uniwersytetu Łódzkiego). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2015 m \ 

Odsłonięto 74 obiekty archeologiczne, wśród nich obiekty mieszkalne, paleniska, jamy 
odpadowe i zasobowe oraz skupiska kamieni. W ruchomym materiale zabytkowym najlicz
niej reprezentowana jest ceramika naczyniowa (11 075 fragmentów), ponadto wystąpiły licz
ne destrukty kości zwierząt i 63 wyroby krzemienne. Znaleziono także przęśliki gliniane, 
wyroby kościane (igła, szydło) oraz monetę wybitą za czasów Jana Kazimierza.

Badania będą kontynuowane.

Kurowo, st. 4, 5, 6, patrz: wczesne średniowiecze
gm. Gozdowo, woj. płockie

Legionowo, st. VII, patrz: środkowa i późna epoka brązu
gm. loco, woj. warszawskie

Marki, st. XXVI, patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
gm. loco, woj. warszawskie

MURAWIEC, st. V, ślady osadnictwa mezolitycznego
gm. Terespol, ślady osadnictwa neolitycznego
woj. bialskopodlaskie, obozowisko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
AZP 60-91/20 obozowisko kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 

ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 

przez mgr. Antoniego Smolińskiiego (PHU ANW1T). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Założono 6 wykopów, łącznie przebadano powierzchnię 3,15 ara.

W  wykopie I (30 x 3 m) pod warstwą humusu odsłonięto zarysy dwóch jam osadniczych, 
zbliżonych kształtem do prostokąta. W ich wypełniskach nie znaleziono materiału zabytkowego. 
Pomiędzy obiektami wystąpiła warstwa kulturowa o miąższości nie przekraczającej 0,25 m, w któ
rej odkryto liczne zabytki krzemienne i ceramikę. Również w wykopach II-V1 pod warstwą hu
musu wystąpiła cienka warstwa kulturowa, ale bez zarysów obiektów osadniczych. Pozyskany ma
terial to kilkadziesiąt krzemieni, datowanych od mezolitu do wczesnej epoki brązu oraz fragmenty 
naczyń glinianych, reprezentujące prawie wszystkie okresy pradziejów i wczesne średniowiecze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Ratownicze badania archeologiczne 
na terenie województwa bialskopodlaskiego". Badania zakończono.
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