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KRASICE, st. 7, 
gm. Mstów, 
woj. częstochowskie, 
AZP 86-51/13

pracownia krzemieniarska z paleolitu schyłkowego 
osada kultury łużyckiej (epoka brązu)
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 23 do 31 październi
ka i od 4 do 7 listopada przez mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórowską (Usługi Archeologiczno- 
Konserwatorskie mgr Iwona Młodkowska-Przepiórowska, Częstochowa), z udziałem mgr Mał
gorzaty Kurgan, mgr Anny Gubernat i dr. Sławomira Dryi. Finansowane przez PSOZ. Trzeci 
sezon badań. Prace prowadzono w północnej części stanowiska (dzika piaskownia). Założo
no 9 sondaży w narożniku północnym i północno-wschodnim piaskowni oraz dodatkowo 3 
w północno-zachodnim. Łącznie przebadano około 0,5 ara.

Zadokumentowano profil wyrobiska. W części północnej i północno-wschodniej odkry
to 3 jamy o nieokreślonym charakterze. W ich wypełniskach i otaczającym je eolicznym pia
sku znaleziono drobne fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, kilka fragmentów ceramiki 
kultury przeworskiej i nieliczne wyroby krzemienne. W północno-zachodniej części piaskowni 
natrafiono na 4 obiekty kultury łużyckiej (jamy). Nie udało się uchwycić zasięgu osady kultu
ry łużyckiej i nawarstwiającej się na nią osady przeworskiej, której ślady ujawniły się dopiero 
w tym sezonie badawczym. Jak się wydaje obie osady rozciągają się na znacznej przestrzeni 
terasy nadzalewowej Warty i ciągną się pasem wzdłuż rzeki, w kierunku wschodnim i za
chodnim. W tej części stanowiska nie natrafiono na pracownię krzemieniarską, badaną w po
przednich sezonach.

Materiały przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumentacja w PSOZ w Czę
stochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Badania archeologiczne na 
Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". Eksploatowana część piaskowni została rozpozna
na i zbadana. Badania będą kontynuowane w wypadku przesunięcia obszaru eksploatacji piasku.

Kraśnicia Wola, gm. Grodzisk 
Mazowiecki, woj. warszawskie

patTz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

■ ■ Η Μ Μ Μ β
KUCZKOWO, st. 1, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie, 
AZP 46-43/232

■ ■ ■ ■ ■ ■  
KURÓW, st. 1, 
gm. Wieluń, 
woj. sieradzkie, 
AZP 77-42/1

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit)
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada z późnego okresu wpływów rzymskich

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof, dr hab. Lucynę Domańską (Insty
tut Archeologii Uniwersytetu w Łodzi). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 70 arów.

Zarejestrowano 400 obiektów (jamy gospodarcze, glinianki, groby, dołki posłupowe). 
Zdecydowanie dominowały obiekty związane z kulturą łużycką. Wśród obiektów kultury 
pucharów lejkowatych wyróżniono pochówek krowy i rów-fosę, związaną być może z zagrodą 
dla bydła. Wśród obiektów kultury amfor kulistych za najbardziej interesującą należy uznać 
jamę A l5 z dwoma tysiącami fragmentów ceramiki, krzemieni i kości (zawieszki, paciorki 
i szydła). Z kulturą przeworską (faza późnolateńska) wiąże się odkrycie dużej budowli słupowej, 
przy której narożniku odkryto pochówek psa i pochówek ludzki. W 10 obiektach z młod
szego okresu wpływów rzymskich odkryto bursztyn (grudki, półwytwory paciorków, paciorki 
i odpadki produkcyjne). Tym samym jest to odkrycie osady bursztyniarskiej, dokumentują
cej tzw. wiślany („póżnorzymski”) szlak. Badania będą kontynuowane.

Н И В · ! · · · · · · · · · ^ · ^ · · · · · ·
grodzisko kultury łużyckiej, podgrupa kępińska grupy górnośląsko-małopolskiej 

(V okres epoki brązu)
osada wczesnośredniowieczna (IX—XII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 15 sierp
nia przez mgr. Radosława Janiaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finanso
wane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Założono 3 wykopy: nr I i II, każdy 
o wymiarach 10 x 2,5 m, na południowym stoku wzniesienia, w centralnej części grodziska, 
oraz nr III, o wymiarach 30 x 1 m, w części południowo-zachodniej. Łącznie przebadano 
powierzchnię 80 m2.
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