
E. A. Świerkowska

Kijewo, gm. Środa Wlkp., woj.
poznańskie. Stanowisko 5
Informator Archeologiczny : badania 20, 48

1986



- 4 f t -

K JJE W O . gm, Sroda Wlkp. Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniuwoj. poznańskie 

Stanowisko 5

Badan te p ro*adttła S . A . Świerkowe ka. Finansowało Maccum 
Archeologiczne w Poznania. P ie rw szy  sezon badań. Osada wielo
kulturowa - chronologia: wczesny okres epoki brązu, okres hal
sztacki* okres wpływów rzymskich.

Stanowisko zloK licowane jest na stoku doliny Moskawy. Badania prowadzono w dwóch sektorach stano
wiska tu i, sactockilm - rozpoznanie stre fy  Intensywnie użytkowanej oraz południowo-sachcnfalm - o zdecydowa
nie mniejszej frekwencji występowania materiału ceramicznego /okraj osady? /. Ogółem zbadano powierzchnię 
3DQ m rejestru jąc 76 obiektów o charakterze jam gospodarczych, odpadkowych, p ro iik cy jn ych ?, pozostałoś
c i po słupach oraz nieokreślone, *

Po wstępnej analizie materiału ceramicznego stwierdzono występowanie w wypełniakach obiektów ce ra 
miki ludności kultury przedłutyckiej, kultury łużyckiej 1 kultury przeworskiej. Ohlekty o zróżnicowanej miąż
szości nie przekraczały 1 m głębokości. Na uwagę zasługuje obiekt 62 w kształcie rowu. W  jego wypełni eku 
stwierdzono występowanie drobnych fragmentów polepy. Z  zabytków ruchomych uzyskano: m ateriał ceram icz
ny, fragmenty polepy kości zwierzęce, narzędzie kościane, ro zderacz  kamienny, fragmenty kutia żelaznego.

M ateria ły  znajdują s ię  w MA w  Poznania,

KAM IONKA, gm. Kleczew patrz
woj. konińskie neolit

Badaniami objęto kopiec ziemny, który uległ znacznemu zniszczeniu po wykarceowatrtu drzew 1 zasto
sowaniu głębokiej o rk i na porębie leśnej, a le  wyjaśn iły « «  jetaiak daty ani powodu Jego usypania. Kopiec zbu
dowany na terenld osady kultury łużyckiej nie k ry ł w sobie pochówka, ani nie zawierał m ateriałów datujących. 
Posiada on podstawę okrągłą o ire th ilcy  ok. 15-17 m, zachowana wysokość ок. 1, 5 ra, Warstwę zewnętrzną 
kopca stanowi bardzo cienki humus współczesny. Warstwa druga to w łaściw y nasyp kurhanowy zbudowany z 
piaszczystego gruntu. Poniżej wyróżniono warstwę gleby pierwotnej na głębokości ok. 150-160 cm, utożsamia
nej z poziomem użytkowym osady. Poziom ten wyróżnia się  silniejszym  nasyceniem zabytkami, dodatkowo 
zgromadzonymi na nim w czasie ściągania t  niedalekiej odległości warstwy kulturowej. Poniżej podstawy kop
ca odkryto nie związaną z mm jamę zasobową /?/ kultury łużyckiej. W  jednym z najgłębszych nowożytnych 
w kop ów rabunkowych sięgających do głębokości ok. 140 cm poniżej podstawy kopca odkryto monetę z X V II  w. 
Wątpliwe, by w rabunkowym wkopie natrafiono u« m ateriał, dla którego kopiec usypano, gdyż w takim wypad
ku a le  kopano by głębiej wąskiego szybu zakeAczoaego n* dnie olszą. Prawdopodobnie nie jes t to również ko
piec granic m y. W  średniowieczu nie przebiegały tędy żadne granice własnoś&owę.

Fodczae badania kopca przeprowadzono na części poręby leśne] plonlgraflę napowierzcłniowych zabyt
ków z ooady ku ltury łużyckiej, wyróżniając ki Iks skupisk m ateriałów. Poza ceram iką typową dla grupy tarno
brzeskiej V okresu epoki brązu - początków okresu halsztackiego na uwagę zasługuje ogromna Ilość m ateriału 
krzemiennego. Reprezentowany Jest on głównie przez odhipkl, wtóry, rdzenie wiórowo-odhjpkowe oraz nie
liczne narzędzia. W fó ry  aą dość masywne, prawie zaweze płaszczyznowo skręcone, mało prawidłowe. N ie
liczne narzędzia to odłup kl retuszowane oraz w ió ry  wyświecone bez retuszu. Bez w giętki* przewaga odhtpków 
nad Innymi kategoriami zabytków oraz znaczny udział rdzeni w różnych stadiach eksploatacji wskazują, że 
proces obróbki krzemienia odbywał się  prawdopodobnie na miejscu. Wykorzystywano głównie surowiec miej-· 
■cowy oraz twe. krzemień gościeradowski, którego najbliższe złoże oddalone są od stanowiska о ок. 1, 5 km, 
w mniejszym stopniu krzemień św iec lachowski I  narzutowy.

M ateria ły  znajdują alę w Katedrze Archeologii UMCS.

Badania nie będą kontynuowane.

Stanowisko 3

К  OSIN, g m. Annopol 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko 19

U o lw e-a y te t M a r li  C u rie -S k ło d o w e k le j
w Lublinie
Katedr« Archeologii

ffedanla prowadzili doc. dr Jan  G orba 1 mgr B a rb a r i Barg ie l. 
Finansował UMCS Lublin. P ie rw szy  sezon badań. Nledaiowsny 
kopiec ziemny na osadzie kultury łdżyckiej · V okres E B  * począ
tek okresu halsztackiego.


