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Osada położona jest na tarasie nadzalewowym przy północnej krawędzi doliny rzeczki Zadębie. 
Odsłonięto 28 obiektów o zróżnicowanej wielkości, w tym pozostałości budynku o konstrukcji słupo-
wej. Materiał ruchomy stanowiły przede wszystkim fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne.

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie inwestora.

Hłomcza, st. 1, gm. Sanok, woj. krośnieńskie - patrz: paleolit

Hrebenne, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

Kaczynos, st. 1, gm. Stare Pole, woj. elbląskie - patrz: neolit

Kałdus, st. 1, gm. Chełmno, woj. toruńskie - patrz: wczesne średniowiecze

KASZEWY KOŚCIELNE, st. 1, gm. Krzyżanów, woj. płockie, AZP57-51/4 
osada kultury łużyckiej (IV/V okres epoki brązu)   •	
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzym-•	
skich)

Badania przeprowadzone przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
ficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań obecnej ekipy. Przebadano około 
600 m2

.
Badania wykopaliskowe w Kaszewach Kościelnych, stan. 1 zaplanowano jako kontynuację badań 

E. Kaszewskiej, która w 1966 r. przeprowadziła tutaj badania ratownicze, w trakcie których odkryto 
bruki kamienne oraz cztery groby popielnicowe i jeden jamowy. Wśród zabytków ruchomych zna-
leziono wówczas noże żelazne, brązowe okucie końca pasa, brązową zapinkę A 41 oraz z podwiniętą 
nóżką a także fragmenty naczyń terra sigillata.

W czasie inspekcji terenowej w stwierdzono, że stanowisko to jest niszczone przez głęboką orkę. 
Było to bezpośrednią przyczyną podjęcia tutaj ratowniczych badań wykopaliskowych, podczas któ-
rych odkryto kilkadziesiąt obiektów nieruchomych. Natrafiono na jeden grób ciałopalny (jamowy) 
kultury przeworskiej. Pozostałe obiekty, w tym kilkanaście bruków kamiennych, należy przypisać kul-
turze łużyckiej i datować na IV/V okres epoki brązu.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania nie będą kontynuowane.

Kiersnówek, st. 17, gm. Brańsk, woj. białostockie - patrz: wczesne średniowiecze

KŁODAWA, st. 13, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12/110
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone przez mgr Małgo-
rzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowi-
ska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 30 m².

Zarówno stanowisko nr 13, jak i nr 22 w Kłodawie są to stanowiska rozpoznane w trakcie badań 
metodą AZP w 1984 roku, stąd decyzja konserwatorska o wyprzedzających badaniach wykopalisko-
wych. 

Na stanowisku nr 13 w Kłodawie założono dwa wykopy sondażowe, leżące na linii przebiegu nitki 
gazociągu, każdy o wymiarach 3 m x 5 m. W żadnym z wykopów nie zarejestrowano obiektów, ani 
ruchomych zabytków archeologicznych. Z powierzchni stanowiska zebrano 2 ułamki bliżej nieokre-
ślonej ceramiki starożytnej. 
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Wystąpienie materiału archeologicznego na powierzchni stanowiska, a jego brak w trakcie prac 
wykopaliskowych może być spowodowane jego zniszczeniem wieloletnimi uprawami. Usytuowanie 
wykopów badawczych na linii przebiegu nitki gazociągu mocno zawęziło rozpoznanie archeologiczne 
stanowiska.

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 

KŁODAWA, st. 22, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12/119
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone przez mgr Małgo-
rzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowi-
ska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 30 m².

Zarówno stanowisko nr 13, jak i nr 22 w Kłodawie są to stanowiska rozpoznane w trakcie badań me-
todą AZP w 1984 roku, stąd decyzja konserwatorska o wyprzedzających badaniach wykopaliskowych. 

Na stanowisku nr 22 w Kłodawie założono jeden wykop sondażowy o wymiarach 10 m x 3 m. 
Z powierzchni wykopu zebrano 16 ułamków ceramiki starożytnej, w tym 6 fragmentów naczyń kultu-
ry łużyckiej. Pod warstwą orną pojawił się żółty piasek – calec.

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 

KŁODAWA, st. 31, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12/132   
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)  •	

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, przeprowadzone przez mgr Mał-
gorzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środo-
wiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań.

Na stanowisku nr 31 w Kłodawie założono dwa wykopy sondażowe na linii przebiegu nitki gazo-
ciągu. 

Wykop nr I, po poszerzeniu osiągnął wymiary: 3 m x 4, 10 m x 6,40 m x 6,85 m. Pod warstwa orną 
(0,30 m) wystąpiła warstwa kulturowa, miąższości ok. 10 cm, z której wydobyto 58 ułamków ceramiki 
kultury łużyckiej. Na głębokości 0,55 m od poziomu gruntu odkryto dwa skupiska kamieni – paleni-
ska. Były one ułożone równolegle wobec siebie i miały kształt elipsy. 

Palenisko nr 1, wymiary: 2,10 m x 1,20 m, konstrukcja kamienna (kamienie mocno przepalone). 
Pod warstwa kamieni znajdowała się przepalona, czarna ziemia. Z paleniska nr 1 wydobyto liczne 
ułamki ceramiki kultury łużyckiej.

Palenisko nr 2, wymiary: 1,60 m x 1,10 m. konstrukcja kamienna (kamienie znacznie mniej prze-
palone, niż w palenisku nr 1). Pod warstwa kamieni również znajdowała się przepalona, czarna zie-
mia. Pozyskano nieliczne ułamki ceramiki kultury łużyckiej. 

W wykopie calec – żółty piasek osiągnięto na głębokości 0,85 m.
Wykop nr II, wymiary 5 m x 3 m. W warstwie ornej o miąższości około 35 centymetrów znalezio-

no 41 ułamków ceramiki kultury łużyckiej. Pod nią wystąpiła ok. 20 cm warstwa kulturowa (brunatna 
ziemia), z której pozyskano ułamki ceramiki kultury łużyckiej oraz przęślik gliniany.

Na głębokości 0,70 m od poziomu gruntu pojawiły się okrągłe ciemne plamy, o średnicy ok. 5 cm. Naj-
prawdopodobniej były to dołki posłupowe, w liczbie 29. W dołkach nie natrafiono na materiał zabytkowy. 

Calec - żółty piasek - w wykopie nr II osiągnięto na głębokości 1,20 m.
Na przebadanym fragmentarycznie stanowisku nr 31 w Kłodawie odkryto część osady kultury 

łużyckiej. 


