
Błażej Muzolf

Kobielice, st. 1, gm. Zakrzewo, woj.
włocławskie, AZP 46-43/208
Informator Archeologiczny : badania 30, 43

1996



1. Strefa związana z osadnictwem neolitycznym (zarejestrowano materiał masowy kultu
ry pucharów lejkowatych i amfor kulistych) — relikty te odnotowano w wykopie w zachodniej 
części stanowiska. Źródła będące pozostałością osadnictwa neolitycznego nie tworzą zwarte
go skupiska (spore rozproszenie na powierzchni kilku arów);

2. Strefa związana z osadnictwem okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
(kultura przeworska), zarejestrowana w części zachodniej stanowiska, gdzie elementy te „na
łożyły się” na neolityczny substrat kulturowy. Ruchome i stałe elementy związane z osadnic
twem kultury przeworskiej zarejestrowano również w części wschodniej, tutaj jednak wystą
piły one z mniejszym natężeniem;

3. Strefa związana z szeroko pojętym osadnictwem ludności kultury łużyckiej/kultury 
pomorskiej, zarejestrowana tylko w wykopie we wschodniej części stanowiska. Prawdopo
dobnie jest to fragment kompleksu osadniczego składającego się z cmentarzyska (w trakcie 
badań w 1995 r. odkryto grób popielnicowy ludności kultury pomorskiej) oraz osady, której 
relikty zarejestrowano w tym roku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Centrum Badań Archeologicznych Fun
dacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania zostały zakończone.

KOB1EL1CE, st. 1, · osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
gm. Zakrzewo, f  · osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit)
woj. włocławskie, · osada kultury amfor kulistych (neolit)
AZP 46-43/208 · osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza)

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury lateńskiej (okres przedrzymski) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (X1I-XII1 w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Błażeja Muzolfa (Zespól Badań Konserwatorskich w Łodzi). Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 2730 m2.

Wyeksplorowano około 150 obiektów (glinianki, jamy zasobowe, jamy odpadkowe, pół
ziemianki, grób zwierzęcy, dołki posłupowe). Pozyskano 3869 fragmentów ceramiki, 708 
krzemieni, 1600 fragmentów kości i poroży, 3 wyroby żelazne oraz 82 fragmenty wyrobów 
kamiennych i polepy. Ogółem badano 9 zespołów chronologiczno-kulturowych. Na uwagę 
zasługują naczynia z kulistymi dnami, zespoły wyrobów krzemieniarskich (drapacze), całko
wicie wylepione naczynie zasobowe (o wysokości 46 cm i średnicy 30 cm), narzędzia kościane 
z poroża, żarna rotacyjne (okres wpływów rzymskich), nóż żelazny (bojowy-sztylet), Licznego 
materiału dostarczyły obiekty : wczesnego średniowiecza (ceramika, dłuto żelazne, nożyk, 
szydło kościane, grzebień rogowy). Badania nie będą kontynuowane.

KOCMYRZÓW, st. 17, · kurhan i cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (eneolit /  wczesna epoka brązu)
gm. Kocmyrzów-Luborzyca, Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową domu jednorodzinnego, prze-
woj. krakowskie, prowadzone przez dr. K. Tunię (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie). Finanso-
AZP 100-58/17 wane przez Wojewodę Krakowskiego. Przebadano powierzchnię 300 m;. Średnia głębokość

pochówków wynosiła 60 cm.
Zrekonstruowano częściowo zasięg nasypu kurhanu oraz odsłonięto jego jedyny w pełni 

zachowany element — prostokątną jamę grobową z pochówkiem. Grób (nr 1) datowany jest 
na starszy etap rozwoju kultury ceramiki sznurowej. Ponadto w sąsiedztwie kurhanu zlokali
zowane były dwa groby niszowe (nr 2 i 3), a kilkanaście metrów na wschód i północny wschód 
od kurhanu wystąpiły groby ciałopalne z epoki brązu (w większości uszkodzone prze: pług). 
Prócz tego natrafiono tam na szereg skupień ceramiki, być może pozostałości po zniszczo
nych przez orkę kolejnych pochówkach.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
w Krakowie.

KOKOTÓW, st. 12, · ślady osadnictwa neolitycznego i późnośredniowiecznego — wynik negatywny
gm. Wieliczka, woj. krakowskie, Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone
AZP 103-58/62 w dniach od 12 do 15 października przez mgr Martę Godlowską (Krakowski Zespól do Ba-
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