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lejkowatych. Ponadto kontynuowano prace geomorfologiczno-paleopedologiczne związane z rekon-
strukcją środowiska przyrodniczego. Ich efektem jest stwierdzenie dużych zmian w powierzchni to-
pograficznej stanowiska w stosunku do okresu subborealnego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Badania będą kontynuowane.

KICHARY NOWE, st. 2, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-73/18 
osada grupy samborzecko-opatowskiej (neolit)•	
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada i cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury amfor kulistych (neolit)•	
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit)•	
cmentarzysko płaskie szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
pobojowisko nowożytne •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez dr Hannę Ko-
walewską-Marszałek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez PSOZ, Instytut Ar-
cheologii i Etnologii PAN i Urząd Gminy Dwikozy. Jedenasty sezon badań.

Kontynuowano rozpoznanie przypuszczalnych konstrukcji megalitycznych na cmentarzysku kul-
tury pucharów lejkowatych, przebadano całkowicie jeden grób niszowy kultury ceramiki sznurowej 
oraz fragmentarycznie pozostałości naziemnego obiektu mieszkalnego kultury trzcinieckiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Wyniki badań będą opublikowane.
Badania będą kontynuowane.

KIEŁCZEWO, st. 45, gm. Kościan, woj. leszczyńskie, AZP 59-25/129 
obozowisko kultury chojnicko-pieńkowskiej(?) (mezolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury ceramiki sznurowej(?) (schyłkowy neolit/wczesna epoka brązu)•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)osada kultury przeworskiej •	
(młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza 
(Pracownia Konserwacji Zabytków sp. z o.o.). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 
10,86 ara.

Badania wykopaliskowe prowadzone były wcześniej w latach 1991-1995.
W sezonie 1997 badania wykopaliskowe koncentrowały się we wschodniej części stanowiska. Pra-

ce badawcze prowadzono w miejscach gdzie istniało zagrożenie zniszczeniem substancji zabytkowej 
przez wybieranie piasku. W wyniku przeprowadzonych badań zarejestrowano 400 obiektów, uzysku-
jąc bogaty zbiór ceramiki, kości, polepy, żużla, krzemieni (około 14 000 zabytków). Na podstawie 
uzyskanych materiałów wydzielono 8 faz zasiedlenia stanowiska: 

osadnictwo mezolityczne – zespół kilkuset krzemieni – krzemienica o cechach chojnicko-1. 
pieńkowskich
osadnictwo kultury pucharów lejkowatych – kilkadziesiąt obiektów, ok. 2000 fr. ceramiki, kil-2. 
kaset krzemieni
osadnictwo ze schyłkowego neolitu/wczesnej epoki brązu, wstępnie zaklasyfikowane jako kul-3. 
tura ceramiki sznurowej
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osadnictwo kultury łużyckiej wydzielone na podstawie pojedynczych fragmentów ceramiki4. 
osadnictwo kultury pomorskiej wydzielone na podstawie pojedynczych fragmentów cerami-5. 
ki
osadnictwo kultury przeworskiej - większość obiektów ,w tym 2 półziemianki, piec wapienni-6. 
czy (siódmy na stanowisku), studnia (druga na stanowisku) zespół pięciu dymarek, obiekty ze 
szkieletami zwierząt
osadnictwo wczesnośredniowieczne z rozwiniętych faz tego okresu, wydzielone na podstawie 7. 
pojedynczych fragmentów ceramiki
osadnictwo średniowieczne i nowożytne, wydzielone na podstawie pojedynczych fragmentów 8. 
ceramiki. 

Wyniki badań potwierdziły dominację dwóch jednostek kulturowych na stanowisku: kultury pu-
charów lejkowatych oraz kultury przeworskiej. Osadę kultury pucharów lejkowatych uznać można za 
jedną z największych w Wielkopolsce. 

Również w sezonie badawczym 1997 odnotowano dwie nowe jednostki kulturowe na stanowisku: 
kulturę chojnicko – pieńkowską oraz kulturę ceramiki sznurowej.

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kościanie, dokumentacja w PSOZ 
w Lesznie.

Kobielice, st. 19 (GAZ 120), gm. Zakrzewo, woj. włocławskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

KOCMYRZÓW, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17
obiekt kultowy kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit)•	
cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit) •	
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (epoka brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez dr. Krzysztofa Tunię (Instytut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 5 arów.

Celem ratowniczych prac wykopaliskowych była kontynuacja ubiegłorocznych badań cmentarzy-
ska kultury ceramiki sznurowej oraz cmentarzyska kultury łużyckiej, znajdujących się na granicy wsi 
Kocmyrzów i Pietrzejowice, w obrębie szerokiej, lokalnej kulminacji lessowego Płaskowyżu Proszo-
wickiego. Na wschód od zbadanych w ubiegłym sezonie pozostałości kurhanu i dwóch grobów niszo-
wych kultury ceramiki sznurowej odkryto sepulkralny bądź kultowy obiekt należący ( na podstawie 
analogii) - do wspomnianego wyżej zespołu. Posiadał on pionowy szyb o głębokości 235 cm rozsze-
rzający się dzwonowato w części przydennej. W połowie wysokości ściany bocznej szybu odsłonięto, 
wkopaną w lessowy calec, niszę noszącą ślady działania ognia. Na dnie obiektu natrafiono na fragment 
szkieletu zwierzęcego. W sąsiedztwie tego obiektu natrafiono na pozostałości paru jam - bez znalezisk 
ruchomych - które ze względu na charakter wypełniska można by łączyć chronologicznie z opisanym 
wyżej obiektem. W obrębie wykopu natrafiono również na ciałopalne cmentarzysko z epoki brązu. 
Wyeksplorowano kilkadziesiąt grobów oraz szereg skupień ceramiki, być może pozostałości po znisz-
czonych przez orkę pochówkach.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Etnologii 
i Archeologii PAN w Igołomii.

Badania będą kontynuowane.

KOŃCZEWICE, st.1, gm. Miłoradz, woj. elbląskie, AZP 18-46/1
ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu   •	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	


