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KOSZALIN-DZERŻĘCINO,
st. 7,
AZP 15-21/19

dań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,15 ara.

Stanowisko jest położone w obrębie doliny zalewowej potoku Zabawka. Wykop sondażo
wy usytuowany w jedynym suchym miejscu w rejonie stanowiska (cały obszar stanowią obec
nie podmokłe łąki) nie ujawnił obiektów lub nawarstwień archeologicznych.

Dokumentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane.

ślady osadnictwa mezolitycznego
osada kultury pucharów lejkowatych (wczesny neolit: fazy I—II neolitu północnego, 

11—1I/IILA strefy wielkopolsko-kujawskiej)
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 10 do 19 czerwca przez 

Jolantę Ilkiewicz (Muzeum Okręgowe w Koszalinie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon 
badań. Zbadano 2 wykopy o łącznej powierzchni 100 m2.

Stanowisko jest „piaskowe”, bez zachowanej stratygrafii. Obydwa wykopy badano war
stwami mechanicznymi o miąższości 5 cm w obrębie warstw naturalnych, ze szczegółową lo
kalizacją materiałów ruchomych w obrębie metrów kwadratowych i obiektów. W  obydwu 
wykopach wystąpiły tylko dwie warstwy naturalne: warstwa orna (szarobrunatna, spiaszczo- 
na próchnica) oraz iluwium (szarożółte, drobno- i średnioziarniste piaski). Zarejestrowano 
20 obiektów. W  wykopie I odkryto 3 obiekty (jamę, palenisko? i dołek posłupowy) oraz zna
leziono 358 przedmiotów krzemiennych, 199 fragmentów ceramiki, 4 fragmenty spieczonej 
gliny i kilkanaście fragmentów przepalonych kości. W wykopie 11 odkryto 18 obiektów: 2 
paleniska i 16 dołków posłupowych (fragment kolejnej budowli słupowej o wymiarach 6 x 4 m) 
oraz zaledwie 4 fragmenty ceramiki, 3 duże fragmenty sprażonej gliny, kamienną osełkę oraz 
586 krzemieni. Materiały krzemienne nie są homogeniczne (domieszka mezolityczna). Cera
mika reprezentuje na ogół lokalną grupę kultury pucharów lejkowatych o wyraźnych nawią
zaniach protoneolitycznych (póżnoertebóllskich).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koszalinie. 
Badania będą kontynuowane.

KOSZANOWO, st. 2 
(GAZ 106), 
gm. Pniewy, 
woj. poznańskie,
AZP 50-22/2

owalewko, st. 12,
τι. Oborniki, woj. poznańskie

oźliki, st. 3, gm. Bielsk 
adlaski, woj. białostockie
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RAJN1K GÓRNY, st. 30,
n. Chojnia, 
oj. szczecińskie,
ZP 39-3/48

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury łużyckiej/kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Artura Sobuckiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. 
w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Założono wykop o wymia
rach 150 x 2,5 m. Przebadano powierzchnię 375 m2.

Odkryto fragment ceramiki i 3 przedmioty krzemienne związane z kulturą pucharów 
lejkowatych oraz pozostałości dwóch obiektów — półziemianki i jamy gospodarczej kultury 
łużyckiej/pomorskiej.

Materiały z badań znajdują się czasowo w Ośrodku Naukowo-Konserwatorskim PKZ sp. z o.o. 
w Poznaniu.

Badania zakończono do czasu budowy drugiej nitki gazociągu.

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich 

patrz: wczesne średniowiecze 

osada neolityczna
osada z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 
osada z okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Przemysława Krajewskiego (Muzeum 
Narodowe w Szczecinie — Dział Archeologii). Finansowane przez Muzeum Narodowe w Szcze
cinie.
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