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Drçstwo, st. 10, gm. Bargłów 
Kościelny, woj. suwalskie

patrz: mezolit

Dręstwo, st. 35, gm. Bargłów 
Kościelny, woj. suwalskie

patrz: mezolit

Dudka, st. 1,
gm. Wydminy, woj. suwalskie

patrz: paleolit

Dzierżnica, st. 35,
gm. Nekla, woj. poznańskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

DŹW1ERZNO, st. 4.
gm. Chełmża, 
woj. toruńskie,
AZP 36-45/27

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z budową autostrady A-l, przeprowadzone 

w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploata
cji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 35 wykopów sondażowych o wymiarach 0,5 x 
0,5 m każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 8,75 m2.

Nie odnotowano ewidentnych nawarstwień kulturowych. Ruchomy materiał zabytkowy 
(ceramika kultury pucharów lejkowatych) pozyskano ze styku humusu z piaskiem calcowym (?).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika oraz PSOZ w Toruniu.

Postuluje się przeprowadzenie szerszych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem bu
dowy autostrady.

DŹW1ERZNO, st. 5,
gm. Chełmża, 
woj. toruńskie,
AZP 35-45/28

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze

prowadzone w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego (Instytut Archeologii i Et
nologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 22 wykopy o wymiarach 0,5 x 0,5 m 
każdy. Łącznie przebadano powierzchnię 5,5 m2.

Pod warstwą humusu wystąpiła warstwa piasku o miąższości do 40 cm, w której odnoto
wano nieliczne fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Warstwę tę można praw
dopodobnie identyfikować z warstwą kulturową.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu.

Postuluje się przeprowadzenie szerszych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem bu
dowy autostrady.
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Gąsawa, st. 6,
gm. loco, woj. bydgoskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Głuszyno, st. 1,
gm. Potęgowo, woj. słupskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

GORYSZEWO, st. 26 
(GAZ 354A), 
gm. Mogilno, 
woj. bydgoskie,
AZP 48 -37 /-

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada wczesnośredniowieczna (faza D)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. mgr. Ryszarda Kirkowskiego, Monikę Kwiatkowską i Edytę Mrowieć. 
Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak (Zespól ds. Ratownictwa Archeologicznego 
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Stanowisko zostało odkryte pod-
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