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poziomem 1, datowanym na XII-XIII w., co wynika z chronologii wręcz masowo pozyskanych frag-
mentów ceramiki, licznych przedmiotów żelaznych, przęślików z łupku wołyńskiego i fragmentów 
bransolet szklanych. Brak wyraźnych śladów jednorazowego pożaru może być wynikiem dużego stop-
nia zniszczenia tej partii stanowiska przez stałą orkę. Już wcześniej zwracano uwagę na brak również 
na grodzisku śladów pożaru, który możnaby wiązać z najazdem Batu chana w 1240 r. Za jednorazo-
wym opuszczeniem osady o wyraźnie rzemieślniczych funkcjach w końcowej fazie wczesnego śre-
dniowiecza przemawia duża ilość pozostawionych gotowych wyrobów (kosa, sierp, ościenie, noże) czy 
surowców, np. w postaci przepalonych kamieni łupku wołyńskiego, sztabek i żużli metali oraz szlaki 
szklanej. Chronologia względna obu zarejestrowanych na stanowisku form osadniczych, tj. cmenta-
rzyska i osady rzemieślniczej, pozostaje nadal w sferze hipotez.

Materiały i dokumentację przechowywane są w PSOZ w Zamościu.
Badania powinny być kontynuowane.

DANIŁOWO MAŁE, st. 1, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84
osada neolityczna•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
cmentarzysko z okresu halsztackiego•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne (XI –XIII w..)•	
ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Dariusza Krasnodęb-
skiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). Finansowane przez EuRoPol Gaz 
SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1794 m2.

W trakcie prac terenowych wyróżniono 138 jednostek stratygraficznych, z których 14 stanowiło 
pozostałości grobów szkieletowych. W trzech przypadkach były to już tylko występujące w skupiskach 
zabytki z wyposażenia grobowego (m.in. 7 srebrnych kabłączków skroniowych znalezionych obok sie-
bie, 2 brązowe kółeczka). Na podstawie wyposażenia ustalono, że 6 grobów najprawdopodobniej za-
wierało pochówki męskie, 7 – pochówki kobiece, zaś 1 – dziecięcy. Głębokość jam grobowych wyno-
siła przeciętnie około 20-30 cm. Zorientowane były wzdłuż osi wschód-zachód. Pochówki zawierające 
wyposażenie „żeńskie” (paciorki szklane, zawieszki, kabłączki skroniowe, kolczyki itp.) zwrócone były 
głowami na zachód, zaś te z wyposażeniem „męskim” (nóż, grot włóczni) głowami na wschód. Przy 
niektórych grobach stwierdzono występowanie obstawy kamiennej w postaci kilku-kilkudziesięciu nie-
wielkich kamieni (zapewne część obstaw została zniszczona w wyniku orki — duże kamienie, będące 
być może stelami grobowymi, znajdowały się w sąsiedztwie grobów, na miedzy oddzielającej pola). Wy-
posażenie grobowe znaleziono w dziesięciu pochówkach zawierających pozostałości szkieletów w mniej 
lub bardziej wyraźnych jamach grobowych. Rozmieszczenie jam grobowych oraz ukształtowanie terenu 
sugerują, że przebadano północną część cmentarzyska — jego centrum znajdować się mogło na szczycie 
niewielkiego wzniesienia. Do najbogatszych pochówków zaliczyć trzeba grób 138, zawierający naszyjnik 
z kilkudziesięciu paciorków szklanych i zawieszek srebrnych, bogato ornamentowane srebrne kolczyki, 
kabłączki skroniowe wykonane z brązu i srebra, brązową bransoletę, brązowe pierścionki oraz żelazny 
nożyk. Ponadto znaleziono kilkanaście niewielkich jam i co najmniej 2 paleniska.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.
Wyniki badań zostaną opublikowane w tomie „Badania na gazociągu”.
Badania będą kontynuowane.

DĄBCZE, st. 1, gm. Rydzyna, woj. leszczyńskie, AZP 65-25/131 
grodzisko wczesnośredniowieczne, faza D•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 lipca do 22 sierpnia przez mgr Elżbietę 
Wyrwińską (Muzeum Okręgowe w Lesznie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przeba-
dano powierzchnię około 1,7 ara.


