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woj. opolskie
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patrz
okres halsztacki

KLAROW, gm.Milejów

patrz
średniowiecze

KOBYLNIKI, gm. Skalbmierz
woj. kieleckie
Stanowisko 4

Zakład Archeologii Małopolski
Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN w Krakowie,
State University of New York,
Buffalo, USA
Badania prowadziły mgr mgr Barbara Burchard
i Jadwiga Kamieńska pod naukowym kierownict
wem doc.dr. Jana Machnika i prof.Sarunasa Milisauskasa. Pierwszy sezon badań. Osada kultury
pucharów lejkowatych, grób kultury ceramiki
sznurowej, ślady osadnictwa kultury łużyckiej.

Badania prowadzono w ramach programu badawczego ZAM związanego
z mikroregionem osadniczym kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środ
kowej Nidzicy. Kobylniki znajdują się w odległości oh. 6 km od Bronocic, gdzie
została rozpoznana wielka osada wyżynna z późnej fazy kultury pucharów lejko
watych.
Stanowisko 4 położone jest na kulminacji wzniesienia silnie eksponowa
nego w terenie bezpośrednio nad doliną Nidzicy na lewym jej brzegu. Rozko
pano 5 odcinków terenu o łącznej powierzchni 4 arów. Stosunkowo nieliczne
ślady kultury pucharów lejkowatych koncentrowały się na wierzchowinie wzgó
rza. Zbadano 10 jam zawierających niewielką ilość materiału archeologiczne
go reprezentującego klasyczną fazę tej kultury dla obszaru południowo zachod
niej Małopolski. Również w szczytowej partii wzniesienia zbadano grób z póź
nej fazy grupy krakowskiej kultury ceramiki sznurowej ze szkieletem skurczo
nym, zorientowanym po linii północ-południe, wyposażonym w dwuuszną amfor kę oraz ozdoby z zębów zwierzęcych, a także grób bydlęęy ńa dnie głębokiej
jamy należący zapewne także do kultury ceramiki sznurowej. Natrafiono rów
nież na ślad warstwy kulturowej kultury łużyckiej. Do ważniejszych znalezisk
należą dwa brązowe tarczki z uszkami.
Charakter znalezisk kultury pucharów lejkowatych wydaje się wskazywać
na jednorazowe i krótkotrwałe użytkowanie tej osady.

- 33 Materiały znajdują się w Zakładzie Archeologii Małopolski Instytutu
Historii Kultury Materialnej PAN * w Krakowie.
Dalsze badania na tym stanowisku nie są przewidziane.

KOCHLEW, gm.Wierzchlas

patrz
paleolit i mezolit

KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia
woj. bydgoskie
Stanowisko 20

Katedra Archeologii
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w Poznaniu
Ekspedycja Kujawska

Badania prowadzili dr Aleksandra CoftaBroniewska i mgr Aleksander Kośko. Finanso
wała Katedra Archeologii UAM w Poznaniu.
Pierwszy sezon badań. Obozowisko kultury
lendzielskiej, ślady osadnictwa kultury cera
miki wstęgowej rytej, kultury amfor kulistych
i kultuiy łużyckiej /okres halsztacki/.
Badania prowadzono w ramach programu studiów nad rozwojem kultur
wstęgowych na Kujawach. Stanowisko usytuowano w partii doliny Bachorzy,
która łagodnie opada w kierunku południowym.
Odkryto pozostałości budowli szałasowej, zachowanej w formie doł
ków posłupowych, w rzucie zbliżonej do trapezu o wymiarach 840 x 470 x
32o cm. Zarysowi budynku towarzyszył układ kamieni - otoczaków oraz du
ża ilość ceramiki, kości, artefaktów krzemiennych i kamiennych m .ln.rozcieracze, motyczka. Materiał źródłowy datowany jest na wczesną fazę roz
woju kultury lendzielsklej. Siady osadnictwa pozostałych jednostek kulturo
wych sprowadzają się do materiału ceramicznego, zarejestrowanego w niez
nacznej ilości w warstwie.
Materiały będą czasowo przechowywane w magazynach Katedry Archeo
logii UAM w Pttznanlu.

KONARY, gm.Dąbrowa Biskupia
woj. bydgoskie
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okres wpływów rzymskich

