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Chabsko, st. 33 (GAZ 333), 
gm. Mogilno, woj. bydgoskie

patrz: neolit

CHEŁM, st. 16 (GAZ 98), 
gm. Pniewy, 
woj. poznańskie,
AZP 50-22/21

osada kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

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

Odkryto jamę gospodarczą kultury łużyckiej, z której pozyskano 11 fragmentów cerami
ki. Ponadto znaleziono 2 fragmenty ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza i fragment 
ceramiki późnośredniowiecznej.

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

CIECHRZ, st. 2 (GAZ 375), 
gm. Strzelno, 
woj. bydgoskie,
AZP 47-39/46

ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej, fazy II-III (neolit) 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych, faza Ilia (neolit) 
ślady osadnictwa (I—II okres epoki brązu)
osada kultury łużyckiej (III okres epoki brązu — okres halsztacki, faza C) 
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (młodszy okres przedrzymski) 
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (faza A — młodszy okres przedrzymski) 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, 
przeprowadzone w dniach od 15 maja do 20 czerwca przez mgr. mgr. Pawła Gurtowskiego 
i Ryszarda Kirkowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu,). Koordynacja — doc. dr hab. Lech Czerniak. Finanso
wane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko było badane powierzchniowo w latach 70. przez 
Zespól Badań Kujaw UAM, w latach 80. podczas prospekcji AZP oraz w 1994 r. przez ekspe
dycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. W  sezonie 1996 
przebadano powierzchnię 19,5 ara.

Poza śladowo występującymi fragmentami ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej 
i kultury pucharów lejkowatych, najstarszą fazę zasiedlenia reprezentował zespół trzech obiek
tów kultury amfor kulistych. Śladowe było osadnictwo z 1—II okresu epoki brązu, kultury 
pomorskiej i kultury przeworskiej. Najliczniejsze obiekty należą do kultury łużyckiej — były 
to wyłącznie jamy odpadkowe o stosunkowo ubogiej zawartości kulturowej.

Ciechrz, st. 26 (GAZ 371), 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Daniłowo Małe, st. 6,
gm. Łapy, woj. białostockie

patrz: wczesne średniowiecze

Dąbrowa, st. 3,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Dęba, st. 3, gm. Poświętne, 
woj. piotrkowskie

patrz: neolit

Dębniaki, st. 3,
gm. Topólka, woj. włocławskie

patrz: neolit

1 i
Dorohusk, st. 54,
gm. loco, woj. chełmskie

patrz: wczesna epoka żelaza
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