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Teren obecnie odlesiony, zagrożony procesami erozyjnymi. Zachodzi konieczność prowadzenia 
dalszych badań ze względu na stan zniszczenia stanowiska oraz ze względów merytorycznych – osada 
produkcyjna kultury pomorskiej nastawiona na wytwarzanie węgli drzewnych. Istotne jest również 
długie użytkowanie cmentarzyska od okresu halsztackiego po środkowy okres lateński.

Deszkowice, st. 1, gm. Sułów, woj. zamojskie - patrz: wczesne średniowiecze

Dobryszyce, st. 19, gm. loco, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze

DOBRYSZYCE, st. 20, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 79-51/34
osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	
osada z wczesnego średniowiecza (XIII w. ?)•	

Badania ratownicze w ramach nadzoru archeologicznego na budowie rurociągu z rzeki Warty do 
Elektrowni Bełchatów, przeprowadzone przez mgr. mgr. Mirosława Szukałę i Jacka Ziętka. Finanso-
wane przez Przedsiębiorstwo Elektrownia Bełchatów. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzch-
nię 400 m2.

Odkryto 21 dobrze zachowanych obiektów osadniczych o chronologii pradziejowej i średnio-
wiecznej. Funkcję obiektów można określić jako jamy gospodarcze o nieokreślonym przeznaczeniu, 
ślady ognisk i palenisk oraz dołki posłupowe. Pozyskane materiały ruchome to: ceramika, polepa, 
nieliczne kości zwierzęce, pojedyncze bryłki żużla żelaznego i małe konkrecje rudy żelaza. Zabytki 
datowano na podstawie ceramiki.

Materiały zostały przekazane do Muzeum w Radomsku.
Nie przewiduje się kontynuacji badań.

Dzierżnica, stan. 35, pow. Września, woj. poznańskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich

DZIWISZOWA, st. 8, gm. Żagań, woj. zielonogórskie, AZP 68-12/8
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)•	

Badania ratownicze w związku z pracami ziemnymi, przeprowadzone w dniach od 10 do 11 marca 
przez dr. Jarosława Lewczuka oraz mgr. mgr. Piotra Dziedzica, Sławomira Kałagate i Krzysztofa Garbacza.

Wyeksplorowano 7 jam, datowanych na podstawie materiałów ceramicznych znalezionych w pię-
ciu z nich prawdopodobnie na młodsze fazy kultury łużyckiej. Jamy miały zarys nieregularny lub 
zbliżony do owalnego, przekrój nieregularny bądź nieckowaty (lub do niego zbliżony). Ich wymiary 
wahały się od 0,45 x 0,75 m do 1 x 2,1 m. Zachowały się tylko dolne partie obiektów, o miąższości od 
około 10 do około 20 cm. Stan zachowania nielicznych materiałów ceramicznych wyeksplorowanych 
w obiektach był również zły. Biorąc pod uwagę niewielkie wymiary jam oraz ich zawartość (ułam-
ki ceramiki, ślady polepy i węgla drzewnego), można przypuszczać, ze są to pozostałości obiektów 
o przeznaczeniu gospodarczym..

Gliwice, st. 6, gm. loco, woj. katowickie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Gołańcz, st. 69, gm. loco, woj. pilskie - patrz: neolit

GRODNO, st. 6, gm. Chełmża, woj. toruńskie, AZP 37-44/15
osada obronna grupy chełmińskiej kultury łużyckiej (okres halsztacki C)•	
osada otwarta z wczesnego średniowiecza (X/XI w.)•	
osada późnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 23 sierpnia przez mgr. Jacka Gackow-
skiego (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane 


