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ZA ment osetki kamiennej, 5 ułamków krzemiennych. Z obiektów nr 1, 2, 4 wydobyto duże 

fragmenty kości zwierzęcych, a także liczne szczątki rybie w postaci kręgów, ości i łusek. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Badania nie będą kontynuowane.

Kobielice, st. 1,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

patrz: neolit

KOŁODZIEJE, st. 1,
gm. Prabuty, 
woj. elbląskie,
AZP 25-49/21

KOSZALIN-Kawi Łęg, st. 59, 
AZP 14-21/59

grodzisko wczesnośredniowieczne (X-XI w.)
Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 do 

22 maja przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mi
kołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Pierw
szy sezon badań.

Badania prowadzone w ramach programu „Adalbertus” objęły 22 m2 powierzchni — zało
żono 6  sondaży usytuowanych po osi północny wschód-południowy zachód oraz 16 odwier
tów prostopadłych do wykopów sondażowych.

W wyniku badań możliwe stało się określenie funkcji i chronologii obiektu, jak również 
przeprowadzenie wstępnej rekonstrukcji zabudowy wnętrza grodziska. Stwierdzono relikty 
zabudowy typu pólziemiankowego, zapewne mieszkalnej, skupiającej się wzdłuż podkowia- 
stego wału; jedynie od północnego zachodu istniała przerwa w ciągu zabudowy — można się 
liczyć z istnieniem tutaj wjazdu na teren grodu. Wał grodziska, słabo czytelny, został wyraźnie 
ścięty w trakcie prac niwelacyjnych. Fosa odcinająca południową część półwyspu w poważ
nym stopniu uległa spłyceniu wskutek zaorywania i naturalnych procesów stokowych. W  świe
tle analizy materiału zabytkowego zabudowa użytkowana była w ciągu jednej fazy osadniczej 
(X-X/XI w.), po tym okresie gród uległ zniszczeniu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK 
w Toruniu. Badania nie będą kontynuowane.

domniemane grodzisko lub osada przedlokacyjna — weryfikacja negatywna
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 13 września przez 

mgr. Ignacego Skrzypka (Muzeum Okręgowe w Koszalinie), z udziałem mgr Jolanty Ilkie- 
wicz. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Założono 16 wykopów sondażowych o zróżnicowanych wymiarach. Łącznie przebadano 
powierzchnię około 500 m2. Wykopy eksplorowano na głębokość od 0,80 do 1 m.

Asumpt do badań w obrębie dolnego biegu rzeki Dzierżecinki, bezpośrednio za osiedlem 
mieszkaniowym „Bosmańska”, dała formułowana od lat przed historyków średniowiecza teza, 
że na północ od lokowanego w 1266 r. miasta Koszalina mogą znajdować się pozostałości 
przedlokacyjnego grodu lub osady, która wymieniona została w przywileju nadanym Koszali
nowi w 1214 r. przez księcia zachodniopomorskiego Bogusława II. W trakcie prospekcji po
wierzchniowej AZP w 1982 r. po obydwu stronach rzeki odkryto 9 stanowisk z materiałem 
wczesnośredniowiecznym, przy czym na stanowisku nr 59 znaleziono 30 fragmentów naczyń 
datowanych na X-X1 wiek. Badania na tym stanowisku podjęto w 1996 r. ze względu na fakt, 
że teren ten przeznaczony został pod budownictwo jednorodzinne. W  wykopach zarejestro
wano na głębokości 0,15-0,20 m warstwę humusu ornego, pod którą zalegała zbita warstwa 
żółtej, plastycznej gliny, stanowiąca dla całego stanowiska naturalną warstwę calcową. Nie 
odnotowano warstwy kulturowej ani ceramiki wczesnośredniowiecznej, poza trzema frag
mentami oraz ułamkami naczyń późnośredniowiecznych znalezionymi na powierzchni. Tym 
samym hipoteza o zlokalizowaniu na tym terenie grodu przedlokacyjnego lub osady nie zo
stała potwierdzona. Badania nie będą kontynuowane.

KOSZALIN-Stare Miasto,
st. 27,
AZP 14-21/20

zabudowa klasztorna cysterek i zamek biskupów kamieńskich (wczesne średniowie
cze — okres nowożytny (XI1I-XV1-XX w.)

Badania archeologiczno-architektonicze, przeprowadzone przez mgr. inż. arch. Andrzeja 
Fijałkowskiego, mgr. mgr. Franciszka Lachowicza, Henryka Janochę i Jerzego Kalickiego (PSOZ 
Koszalin, AKANT Sp. z o.o. Dokumentacja i Konserwacja Zabytków Warszawa, Dział Ar
cheologiczny Muzeum Okręgowego w Koszalinie). Stanowisko badane było w latach 1968,
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1970, 1992, 1995. W  sezonie 1996 kontynuowano prace przy ścianach fundamentowych 
kaplicy zamkowej (obecnie cerkiew) zbudowanej na ruinach klasztoru cysterek, realizując je 
w poszerzonych i pogłębionych wykopach z 1995 roku.

W  wykopie nr XI po usunięciu opaski z drobnych kamieni polnych odsłonięto zbudowa
ny z dużych głazów kamiennych mur fundamentowy południowej ściany kościoła, a zarazem 
i pierwszego poziomu kościoła zamkowego, oraz potężne fundamenty kamienne sześciu przy
pór. W  odległości prawie 4 metrów w kierunku południowym odsłonięto strop zachowane
go muru fundamentowego (równoległego do osi kościoła) zbudowanego z dużych głazów 
kamiennych, najprawdopodobniej resztkę fundamentu jednej z budowli klasztornych cyste
rek. W wykopie tym wystąpiły przemieszane ułamki naczyń z różnych okresów chronologicz
nych — od siwaków (XI11/XIV w.) do nowożytnych, a nawet współczesnych ceglastych i ka
mionkowych. W wykopie X, założonym od strony wschodniej kościoła, odsłonięto ceglane 
mury związane z zabudową prezbiterium, obecnie nieistniejącego, które wymagają dalszego 
rozpoznania. Z ruchomych materiałów zabytkowych w przemieszaniu wystąpiła ceramika 
oraz fragmenty kształtek ceglanych. Wykop VII był badany do głębokości około 1,2 m. Na 
całej jego długości (równej długości obecnego kościoła) odsłonięto posadzkę z cegieł gotyc
kich ułożonych we wzór jodełki oraz fragment północnej ściany fundamentowej kościoła, 
zbudowanej z potężnych głazów kamiennych. Z ruchomych materiałów zabytkowych, podob
nie jak w poprzednich wykopach, wystąpiły ułamki średniowiecznej ceramiki siwej oraz póź
nośredniowiecznej i nowożytnej ceglastej, a także ułamki kształtek ceglanych. Wykop IX po
większono na szerokość całego kościoła od strony zachodniej, po obu stronach wejścia. Od
słonięto w nim ślady starszych murów kamiennych biegnących w kierunku zachodnim, tj. w 
kierunku obecnej ulicy Mickiewicza, które mogą się wiązać ze starszą zabudową klasztorną 
(XIII-XIV w.). Tu również wystąpiły ułamki różnych chronologicznie naczyń (siwaki, cerami
ka ceglasta, kamionka), a z cegieł fragmenty kształtek.

Koszanowo, st. 4,
gm. Pniewy, woj. poznańskie
ШЯЁ̂ ШШвЯЁШЁШШШ 
KOŹLIKI, st. 3, 
gm. Bielsk Podlaski, 
woj. białostockie,
AZP 42-88/8

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

osada kultury kręgu leśnego i ceramiki grzebykowo-dołkowej (neolit) 
osada z wczesnej epoki brązu 
osada wczesnośredniowieczna 
cmentarzysko kurhanowe z wczesnego średniowiecza 
cmentarzysko nowożytne (XV-XVIII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodęb- 
skiego. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano około 100 m2 powierz
chni.

Zbadano 21 grobów szkieletowych. Wszystkie pochówki ułożone były na wznak, głowami 
na zachód, z rękami ułożonymi wzdłuż tułowia lub skrzyżowanymi w okolicy bioder. W  trzech 
jamach grobowych natrafiono na pozostałości konstrukcji drewnianych, stanowiących reszt
ki trumien lub ścian i przykrycia wykonanego z desek. Głębokość jam wynosiła maksymal
nie 100 cm, zaś w przypadku grobów dziecięcych nie przekraczała 50 cm od powierzchni 
ziemi. Brak jakiegokolwiek wyposażenia w jamach uniemożliwia dokładne wydatowanie okre
su użytkowania cmentarza — zmarłych pochowano przypuszczalnie pomiędzy wiekiem XV 
а XVIII. Oprócz grobów na przebadanym terenie wystąpiło kilka jam osadniczych, zawierają
cych materiał wczesnośredniowieczny oraz pradziejowy. Były to w większości niewielkie obiekty 
o kształtach w przybliżeniu okrągłych, których głębokość wahała się pomiędzy 2 0  a 1 0 0  cm. 
W  materiale wczesnośredniowiecznym (około 400 fragmentów) przeważały naczynia wyko
nane ręcznie, z domieszką tłucznia, barwy brunatnej przechodzącej w brązową, często plami
ste, dobrze wypalone. Wylewy zakończone były prosto, zaś pozbawione ornamentu brzuśce 
były tylko minimalnie wygięte. Materiał starożytny to w głównej mierze krzemienie (ponad 
180 sztuk, z czego około 20% to narzędzia) oraz ceramika (około 100 fragmentów). W  mate
riale ceramicznym wyróżniono kilkanaście fragmentów sztrychowanych oraz kilka kawałków 
z powierzchnią chropowaconą. Wystąpiły także fragmenty wykonane z bardzo dobrze wyro
bionej gliny, z drobną domieszką, o powierzchni doskonale wygładzonej, barwy jasnobrązo- 
wej. Ostro profilowany brzusiec zdobiony był ornamentem paznokciowym. Tegoroczne ba-
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