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Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum w Gorzowie Wlkp.
Literatura: Małgorzata Pytlak, Badania archeologiczne na terenach budowy wiertni i sieci gazocią-

gów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w gminach: Kłodawa, Lubiszyn, Dębno, w: Archeologia Środko-
wego Nadodrza, t. II, s.267-270, Zielona Góra, 2002 

KOCIN NOWY, st. 1, gm. Mykanów, woj. częstochowskie, AZP 84-48/9
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Sondażowe badania przedinwestycyjne, przeprowadzone w maju przez mgr Iwonę Młodkowską-
Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Częstochowa, ul. K. Michałowskiego 34 m. 
39). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 15 m².

Stanowisko poddano badaniom sondażowym w związku z jego niszczeniem w wyniku kopania 
piasku. W planowaniu prac korzystano z informacji, których dostarczyły badania powierzchniowe 
W „dzikich” profilach zaobserwowano fragmenty dwóch obiektów archeologicznych. Profile z obiek-
tami wyrównano i zadokumentowano a obiekty wyeksplorowano do końca. Obiekt 1 to pozostałości 
ogniska obstawionego kamieniami. Obiekt 2 to prawdopodobnie ślady obiektu mieszkalnego. W pro-
filu widoczny był zarys jamy a w niej warstwa spalenizny, zawierająca grube kawałki węgli drzewnych 
i pokruszone, przepalone kamienie. Na dnie obiektu spoczywały duże otoczaki kamienne. W obrębie 
obiektów nie znaleziono datującego materiału zabytkowego

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Częstochowie.

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

KOSZANOWO, st. 9 (GAZ 100), gm. Pniewy, woj. poznańskie, AZP 50-22/9
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w ramach prac archeologicznych na gazo-
ciągu Rosja-Niemcy przez mgr. Daniela Żychlińskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. 
z o.o.). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Przebadano powierzchnię 1200 m².

Otworzono wykop o wymiarach 120 x 13 m. Odkryto 9 obiektów: 7 palenisk z konstrukcją ka-
mienną, jamę śmietniskową oraz 2 jamy o niesprecyzowanej funkcji. Pozyskano około 300 fragmen-
tów ceramiki oraz kości zwierzęce.

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

Badania wykopaliskowe zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu.

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres 
wpływów rzymskich

KRAKÓW-Bieżanów, st. 30, AZP 103-57/41
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu - wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 czerwca do 16 lipca przez 
mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 750 m2.

Zarejestrowano następujący układ stratygraficzny: warstwa 1 - humus (grubość 10-15 cm), war-
stwa 2 - podglebie (grubość 5 cm), warstwa 3 - piaszczysty calec. Odkryto 16 grobów ciałopalnych 
(jamowe, popielnicowe lub bezpopielnicowe oraz symboliczne) zachowanych w postaci owalnych lub 
nieregularnych jam, dość płytko wkopanych w piaszczysty calec. Przepalone kości ludzkie umieszczo-
ne były bądź w popielnicach, bądź wrzucone bezpośrednio do grobu, gdzie tworzyły zwarte skupiska. 
Obok popielnicy w grobach znajdowano jedno lub dwa naczynia (przystawki) w postaci mis, czarek 
i małych czerpaków uchatych. Groby zorientowane były przeważnie na linii północ-południe i wy-
stępowały na głębokości 20-66 cm. Poza naczyniami w ich wyposażeniu znajdowano wyroby z brą-
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zu (zausznice, kawałki zwojów drutu, bransolety, ozdoby „kopertowate”, małe pierścienie, stopione 
grudki brązu) oraz paciorki szklane. Ponadto natrafiono na 8 skupisk skorup z przepalonymi kośćmi 
ludzkimi i węglami drzewnymi, które były zniszczonymi przez orkę grobami.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych w Polsce”.
Badania będą kontynuowane.

KRASOCIN, st. 1, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 85-58/—
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (późny okres epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 25 sierpnia do 6 września przez mgr. Je-
rzego Lejawę i mgr Jolantę Gągorowską (PSOZ Kielce, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). 
Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię ok. 2,5 ara.

W bieżącym sezonie kontynuowano prace prowadzone w 1994 i 1995 r. na przyległej od południa 
posesji. Przebadano centralny fragment cmentarzyska, leżący w zachodniej partii działki.

Zarejestrowano 46 grobów popielnicowych. W większości były to ich pozostałości (skupiska sko-
rup i spalonych kości), ale też natrafiono na nieliczne groby dobrze zachowane (obiekty nr 2, 7, 9, 
11, 16, 17). Niektóre odsłonięto wręcz „na wtórnym złożu” (np. nr 19, 26), co ograniczało możliwość 
analizy rozplanowania grobów, niemniej zanotowano ewidentny grób podwójny (ob. nr 30). Brak było 
grobów z obstawą kamienną, tylko obok grobu nr 20 wystąpił fragment nieckowatego kamienia żar-
nowego. Brak też było śladów jam grobowych. Dobrze zachowane groby były nakryte misami o profi-
lowanym przekroju. Wśród form dominowały naczynia wazowate z chropowaconą dolną partią brzu-
śca oraz amfory. Spotykano zdobienie ukośnymi grupami kresek na maksymalnej wydętości brzuśca 
(grób nr 11). W roku bieżącym pojawił się typ wazy nawiązujący do dwustożkowatych naczyń, cha-
rakterystycznych dla IV okresu epoki brązu — sugerowałoby to, że mamy tu do czynienia ze starszą 
partią cmentarzyska. W przeciwieństwie do lat ubiegłych nie zanotowano przystawek, poza grobem 
nr 9, wyposażonym w kulistodenny kubek z uchem. Sporadycznie znajdowano kółeczka z brązu (np. 
groby nr 9, 24, 25, 30), natomiast brak było innych wyrobów metalowych. Podczas usuwania gleby 
i próby dołkowania znaleziono nieliczne wyroby z krzemienia bez wyraźnych cech kulturowych. Wy-
dobyte w trakcie eksploracji niektórych grobów ułamki ceramiki nowożytnej wskazują na długi okres 
dewastacji cmentarzyska.

Badania nie będą kontynuowane.

Kurów, st. 1, gm. Wieluń, woj. sieradzkie – patrz: wczesna epoka żelaza

Legionowo, st. VII, gm. loco, woj. warszawskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

Leonowicze, st. 4, gm. Michałowo, woj. białostockie - patrz: okres nowożytny

LEPSZE, st. 25, gm. Zakrzewo, woj. włocławskie, AZP 46-44/-
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - wczesny okres lateński)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. Witolda Świę-
tosławskiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Łodzi). Finansowane przez EuRoPol 
Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 13 arów.

Odkryto 8 jam odpadkowych zawierających ułamki naczyń glinianych i kości zwierzęce.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział 

w Łodzi.
Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników badań na gazociągu.


