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TOPORZYSZCZEWO, st. 2,
gm. Bądkowo, 
woj. włocławskie 
AZP 4 4 -4 6 /-

ślady osadnictwa nowożytnego 
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego, prze

prowadzone w sierpniu przez mgr. Janusza Pietrzaka (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Prze
badano powierzchnię 650 mz.

Warstwa próchnicy ornej osiągnęła 0,30-0,40 m i zalegała na dochodzącej do 0,40 m 
grubości warstwie nienaruszonego czarnoziemu, który leżał na warstwie zbitego pylastego 
iłu. W  stropie nawarstwień skały macierzystej nie stwierdzono żadnych obiektów archeolo
gicznych. W  wykopie zaobserwowano wkopy melioracyjne. Wydaje się, że stwierdzone w trak
cie badań rozpoznawczych stanowisko archeologiczne położone jest na południe od plano
wanej ttasy przebiegu gazociągu tranzytowego, gdyż właśnie tam w niewielkich ilościach wy
stępuje na powierzchni nowożytny materiał zabytkowy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. Badania nie będą kontynuowane.

Kolonia Toporzyszczewo, st. 4, 
gm. Bądkowo, woj. włocławskie

patrz: wczesna epoka żelaza

KOŁO, st. 3, 
kościół ferny, 
gm. loco, 
woj. konińskie, 
AZP 57-34/3

gotycki kościół farny z cmentarzem i zabudowaniami misjonarskimi (XV1-XV1II w.)
Nadzory archeologiczne w związku z modernizacją instalacji odwadniającej, przeprowa

dzone w dniach od 2 do 25 listopada przez mgr. J. Kapustkę (Muzeum Okręgowe w Koni
nie). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię około 2 arów.

Odsłonięto duże partie cmentarza przykościelnego oraz relikty zabudowań misjonarskich, 
które uległy spaleniu w 2 połowie XVI11 w. — zachowały się w dobrym stanie fundamenty 
oraz fragmenty murów do wysokości 2 m. Cmentarz był bardzo zniszczony przez przebudowy 
kościoła, wkopy nowych pochówków oraz współczesne prace remontowo-budowlane (układ 
grobów był słabo czytelny). Uzyskano duże ilości fragmentów ceramiki, detali architektonicz
nych, witraży itp. Brak zabytków datujących uniemożliwia sprecyzowanie chronologii fun
kcjonowania obiektu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania nie będą kontynuowane.

Kołobrzeg,
ul. Armii Krajowej, 
działka nr 341

patTz: wczesne średniowiecze

Koszalin-Stare Miasto, st. 27 patrz: wczesne średniowiecze

Koźliki, st. 3, gm. Bielsk 
Podlaski, woj. białostockie

patrz: wczesne średniowiecze

Kraków-Bieżanów, st. 8 patrz: neolit

Kraków-Bieżanów, st. 20
.

patrz: wczesna epoka żelaza

Kraków-Bieżanów, st. 21 patrz: neolit

Kraków-Kazimierz, st. 1 patrz: późne średniowiecze

KRAKÓW-Kosocice, st. 15, 
AZP 104-57/199

ślad osadnictwa neolitycznego
ślad osadnictwa późnośredniowiecznego
osada nowożytna (XVII w.)

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespól do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100 m2.
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