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50 Młodszy okres przedrzym&ki-okres wpływów rzymskich

M ateriały znąjdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Planuje się kontynuację badań.

K o lo n ia  W ola B ra n ic k a , s t. 2 M uzeum  A rcheologiczne i E tnogra-
gm . Z g ie rz , w oj. łó d z k ie  ficzne w Łodzi

Badania prowadzi! mgr Jacek Moszczyński. Konsultantem  była mgr 
Eleonora Raszewska. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi. Drugi sezon badań. Osada kultury przewor
skiej z późnego okresu wpływów rzymskich.

Badania wykopaliskowe miały charakter badań ratowniczych (melioracje). Na powierz
chni ok. 250 m odkryto 8 obiektów. Były to paleniska wykładane kamieniami, ślady 
budowli wspartej na słupach. Do ciekawych obiektów należy studnia — zachowała się 
drewniana cembrowina o konstrukcji zrębowej. Studnia została zasypana dużą ilością 
kamieni. W jej wypełnisku znaleziono fragm. ceramiki, kamień żarowy oraz duży kamień 
o starannie wygładzonej powierzchni.

M ateriał zabytkowy pochodzący z obiektów i warstw to fragm. ceramiki lepionej ręcz
nie i toczonej, przęśliki, noże, rad li ca żelazna oraz bliżej nieokreślone fragm. przedmiotów 
żelaznych.

Osadę należy datować na późny okres wpływów rzymskich.
M ateriały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania powinny być kontynuowane.

K o rn ia k tó w  P ó łn o cn y , s t. 4 a  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . B ia ło b rz e g i, w oj. rz e sz o w 
sk ie
A Z P  1 0 1 -80 /34

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr Antoni Lubelczyk i Piotr
Mitura. Pierwszy sezon badań. Osada z późnego okresu rzymskiego,
ślady osadnictwa wczesnobrązowego i kultury łużyckiej.

■ > * > 2 Stanowisko zostało poważnie zniszczone przez orkę. Przebadano powierzchnię 180 m .
Odkryto 29 niewielkich obiektów o miąższości rzadko przekraczającej 20 cm. Tylko połowa
z nich zawierała skąpy m ateriał ceramiczny, głównie z późnego okresu rzymskiego. Na
większą uwagę zasługują 2  jam y z ceramiką z późnego okresu rzymskiego, która na swojej
powierzchni nosi ślady dziegciu, jam a z drobną ceramiką prahistoryczną i wczesnobrązo-
wym grocikiem krzemiennym oraz jam a z garnkiem  kultury  łużyckiej.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują Bię w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie,
Nie przewiduje się kontynuacji badań.

I Kostkowi ce, st. 1 , gm. Kroczyce, woj. częstochowskie patrz paleolit i mezolit

K oszanow o , s t .  11 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . Ś m ig ie l, w oj. le sz c z y ń sk ie  w Lesznie W ydział A rcheologiczny
AZP 60-24/148 w Trzebinach

Badania prowadził mgr Marek Wróbel. Finansowane przez „EKO- 
MELBUD” S. A. w Lesznie. Pierwszy sezon badań. Obozowisko lud
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ności kultury pomorskiej, osada ludności kultury  przeworskiej, faza 
C-D, osada wczesnośredniowieczna, faza A/B-B.

Stanowisko odkryto w 1980 r. podczas badań AZP W 1991 r. archeolodzy z Pracowni 
Konserwacji Zabytków sp. z o. o. z Poznania przeprowadzili szczegółowe badania powierz
chniowe. Wyodrębniono wówczas pozostałości osadnictwa ludności kultury łużyckiej, prze
worskiej, z wczesnego i późnego średniowiecza. Powodem podjęcia prac wykopaliskowych 
byl zamysł budowy na interesującym obszarze wysypiska odpadów komunalnych. Stano
wisko 11 położone jest 750 m na wschód od granic administracyjnych Kosz ano wa, na 
kulminacji t stokach niewielkiego, piaszczystego wzniesienia, opadającego w kierunku 
zachodnim (stok dolinki niewielkiego, bezimiennego cieku, obecnie zatorfionego, uchodzą
cego pierwotnie w kierunku Samicy — lewego dopływu Obry, w kierunku wschodnim
1 północnym (krawędź doliny Samicy — północna granica Wysoczyzny Smigielsko-Lip- 
nowskiej).

Efektem badań ratowniczych było odkrycie wielokulturowego stanowiska o powierzch
ni ok. 0 ,6  ha, na które składały się: zachodnia część obozowiska ludności kultury pomor
skiej (dalsza partia na terenie st. Koszanowo 29 — badania w lipcu 1992 r.), osada ludności 
kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich, faza C-D oraz mała osada 
z wczesnych faz wczesnego średniowiecza. Wśród obiektów kultury pomorskiej wyróżnio
no: grób jamowy ciałopalny popielnicowy (uszkodzony), pól ziemiankę, jam ę gospodarczą. 
Ponadto zarejestrowano 2 skupienia fragm. naczyń, między innymi fragm. dwu stożkowa
tego, zdobionego naczynia, będącego pierwotnie elementem wyposażenia grobowego. Kil
kadziesiąt fragm. naczyń i polepy zarejestrowano ponadto na złożu wtórnym. Grób datu
jem y na V fazę epoki brązu, pozostałe obiekty na okres halsztacki C, Obiekty kultury 
przeworskiej tworzą najliczniejszą kategorię zabytków. Wyróżniono: obiekt kultowo-mie- 
szkalny (gospodarczy), 4 budynki mieszkalne, 9 pól ziemianek (gospodarcze), 2 mielerze, 
9 dymarskich pieców hutniczych, 2 piece wapiennicze, 32 paleniska (16 o kamiennej 
konstrukcji jamy), 5 jam  gospodarczych (w tym piec garncarski?), 30 jam  posłupowych,
2 prawdopodobnie grodzie przeciwpowodziowe, 12 jam  o nieokreślonej funkcji. Łącznie 
odkryto 108 obiektów. Ponadto na złożu wtórnym zarejestrowano fragm. naczyń, polepy, 
żużla żelazistego, kości zwierzęcych. Wśród zabytków wydzielonych (14 przedmiotów) 
należy wymienić kamień obrabiany z motywem solarnym (fragm. ołtarza), kamień obra
biany — „chanet", mensa?, grzechotkę ceramiczną jajokształtną, zdobiony zgeometryzo- 
waną wstęgą pierścień brązowy-oprawka, 2  przęśliki gliniane, fragm. 2  ciężarków tkac
kich, nit brązowy, 3 osełki kwarcytowe, fragm. noża żelaznego, glinianą zatyczkę szybu 
dymarskiego. Obiekty tworzą 2 oddalone od siebie skupienia o zagrodowej zabudowie 
wewnętrznej. Obiekty w obrębie osady budowane były wg układu kilku równoległych (co 
najmniej 5) osi, o przebiegu zachód-wschód. Dopiero w dalszej kolejności układ ten był 
rozbudowywany w różnych kierunkach (często wzdłuż osi potudnie-pólnoc). Osadę na 
podstawie analizy ceramiki naczyniowej datować można na fazę Ci (koniec B) — Сз (pocz. 
D) późnego okresu wpływów rzymskich. Obiekty wczesnośredniowieczne są nieliczne, 
rozproszone na znacznej przestrzeni: 1 1 0  m od skrajnych obiektów wzdłuż osi za
chód-wschód; 40 m wzdłuż osi północ-południe. Wyodrębniono 4 pół ziemian ki mieszkal
ne, 4 paleniska, jam ę po słupową, jam ę o nieokreślonej funkcji. Ruchomy m eteriał archeo
logiczny to przeważnie Fragm. naczyń, polepa konstrukcyjna, fragm. osełki z kwarcu. 
Osadę wczesnośredniowieczną datujemy na fazę A/B-B: naczynia ręcznie lepione, obtacza- 
ne przykrawężnie, sporadycznie ornam ent ryty (linia falista).

Materiały z badań przechowywane są w Trzebinach koło Leszna.
Badania zakończono.

I  K raków -B ieianów , st. 27 patrz środkowa i późna epoka brązu


