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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
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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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