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BŁOTNICA STRZELECKA, gm.Strzelecka Opolskiewoj.opolskie patrz
Stanowisko A okres wpływów rzymskich
CEDYNIA _ f patrz
woj.szczecińskie wczesne średniowieczeStanowiska 2 i 2a
CHLEWISKA, gm,Dąbrowa Biskupia patrz 
woj.bydgoskie neolit
Stanowisko 31
CHRÎoCICE, gm.Dobrzeń 'Wielki patrz 
wbj.opolskie epoka brązu
Stanowisko В
CHWASZCZYNO Muzeum Archeologicznewoj.gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 20

Badania prowadził mgr Olgierd' Felczak, Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Pierw
szy sezon badań. Osada grupy ka
szubskiej kultury łużyckiej.

Stanowisko leży na obszarze 10-42 wg AZP i znaj
duje się w obrębie Pojezierza Kaszubskiego. Usytuowane 
jest na niewielkim .wzniesieniu morenowym opadającym w kie
runku wschodnim ku krawędzi rynny polodowcowej wypełnionej 
przez jezioro Wysockie. Okolice I obszar stanowiska pokry
te są utworami powierzchniowymi związanymi z fazą pomorską 
zlodowacenia północnopolskiego reprezentowanymi przez 
piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe.

Celem badań była interpretacja stanowiska pod 
względem kulturowym, chronologicznym i przestrzennym. Za
łożono 7 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 75 m3.

Odkryto 3 obiekty nieruchome: palenisko, znisz
czoną jamę i obiekt spełniający przypuszczalnie funkcję 
pieca do wypalania ceramiki. Lliał on w rzucie poziomym 
kształt kolisty, natomiast jego przekrój składał się z 
części górnej o miąższości 35 cm wypełnionej ciemnobrunat
nym piaskiem oraz dolnej uty/orzonej z różnej wielkości ka
mieni mogących być pozostałością po zniszczonej komorze 
pieca. Potwierdzeniem tego była obecność dużych grudek żuż
la, przepalonej ceramiki oraz polepy, które występowały 
głównie w dolnej części ciemnobrunatnego wypełniska i mię
dzy 'kamieniami tworzącymi konstrukcję pieca.

Materiał zabytkowy pochodzący z trzech obiektów 
był reprezentowany,przez ceramikę i fragmenty ozdób bur
sztynowych. Zos tał *on wydatowany na grupę kaszubską kultury 
łużyckiej. W innych wykopach odkryto fragmenty ceramiki da



towane na kulturę łużycką i wschodniopomorską oraz niewiel
ką ilość ceramiki i krzemieni z okresu neolitu, ϊ/śród krze
mieni na uwagę zasługuje drapacz korowy na odłupku.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznymw Gdańsku.
CZARNÖWKO, gm.Nowa Wieś Lęborska patrz
woj.słupskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 5
DgBCZYNO, gm.Białogard 
woj.koszalińskie 
Stanowisko 10

patrz
wczesne średniowiecze

DOLICE
woj.szczecińskie 
Stanowisko 41
DROHICZYN
woj.białostockie
Stanowisko XVI

patrz
neolit

patrz
neolit

DZIEKANOWICE, gm.Łubowo 
woj.poznańskie
GRÓJEC, gm.Oświęcim 
woj.bielskie 
StanoY/iako 1

patrz
okres lateński
Konserwator Zabytków 
Archeologic znych 
w Bielsku-Białej

Badania prowadził mgr Jacek Z.Ref- 
niak. Finansował WKZ ?/ Bielsku- 
Białej. Pierwszy sezon badań.
Osada kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego.

Badania ratownicze objęły swoim zasięgiem kulmi
nację wzgórza zw.Górą Grójecką. Wytyczono dwa wykopy o ogólnej powierzchni 76 r  o charakterze sondażowym. ÏÏ wykopach 
tych odsłonięto 1 jamę gospodarczą oraz trzy dołki posłupo- 
\ve. Jama zawierała typowy materiał ceramiczny oraz 2 osełki
kamienne.

Badania będą kontynuowane.
IMIELKHKO, gm.Łubowo 
woj.poznańskie

patrz
okres

INOWROCŁAW , woj.bydgoskie 
Stanowisko 95

patrz
окгез

INOWROCŁAY/ 
woj.bydgoskie 
Stanovdsko 100

patrz
okres


