
Iwona
Młodkowska-Przepiórkowska

Kocin Nowy, st. 1, gm. Mykanów,
woj. częstochowskie, AZP 84-48/9
Informator Archeologiczny : badania 31, 86

1997



86

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-


