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Materiały przechowywane są w Muzeum w Radomsku.
Nie przewiduje się kontynuacji badań.

Dobryszyce, st. 20, gm. loco, woj. piotrkowskie - patrz: wczesna epoka żelaza

DOŁKI, st. 8, gm. Michałowo, woj. białostockie, AZP 40-90/1
osada wczesnośredniowieczna (XI w.)•	

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.

Przebadano około 40 różnego rodzaju obiektów archeologicznych (paleniska, jamy i doły posłu-
powe). Pośród nich wyróżnić można dwie podstawowe grupy:

Grupę I stanowiły obiekty o charakterze mieszkalnym, zlokalizowane w zachodniej części stano-
wiska, wkopane w gliniaste podłoże. Wystąpiły tutaj 2 duże jamy oraz związana z nimi grupa mniej-
szych dołów jam. Jedna z nich miała wymiary około 4 x 4 m, jej centralna, najgłębsza część zbliżona 
była w planie do prostokąta z lekko zaokrąglonymi rogami. Od strony północnej przylegało do niej 
zagłębienie o kształcie wydłużonym, nieckowatym. Ścianki głównej części obiektu były strome, zaś 
dno płaskie. Z okresem użytkowania tego obiektu związana jest niewielka warstewka piasku i gliny 
z niewielkimi węgielkami drzewnymi.

Grupę II stanowiły nieregularne wkopy otaczające plac naturalnej, białej gliny. Ich kształt oraz 
fakt, iż otaczały one glinę różniącą się od występującego na reszcie stanowiska piaszczystego calca 
sugerują, że mogły to być miejsca pozyskiwania surowca na potrzeby lokalnego warsztatu garncar-
skiego.

Łącznie znaleziono ponad 600 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. Cały materiał za-
bytkowy pozyskany w humusie lub w obiektach datować można na wczesne średniowiecze (XI w.), 
za wyjątkiem kilku fragmentów odpadów krzemiennych oraz fragmentu siekierki krzemiennej, wią-
żących się z wczesną epoką brązu lub neolitem. Przeważają naczynia wykonane na kole garncarskim 
(znaleziono także kilka fragmentów ręcznie lepionych), zdobione w górnej części brzuśca linią falistą 
i żłobkami. Z ciekawszych znalezisk warto wymienić żelazny nożyk, fragment przęślika oraz kamien-
ną osełkę.

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

Dudka, st.1, gm. Wydminy, woj. suwalskie - patrz: neolit

DZIEKANOWICE, st. 22, gm. Lubowo, woj. poznańskie, AZP 50-32/104   
wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe (2 poł. XI - koniec XII w.)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do 30 października przez mgr. 
mgr. Annę i Jacka Wrzesińskich (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Finansowane przez Ko-
mitet Badań Naukowych i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Siódmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 900 m2.

Odsłonięto 91 grobów szkieletowych i 17 obiektów osady. Analiza antropologiczna pozwoliła na 
wyróżnienie 95 osobników: 38 szkieletów należało do mężczyzn (1 w wieku Juvenis, 17 w wieku Adul-
tus, 18 w wieku Maturus i 2 w wieku Dorosły), 25 do kobiet (8 w wieku Juvenis, 14 w wieku Adultus, 
3 w wieku Maturus), 22 do dzieci (w tym 13 w wieku Infans I i 9 w wieku Infans II), 9 do osobników 
młodocianych, 1 do osobnika dorosłego o nieokreślonej płci. 88 ułożonych było na osi wchód-zachód, 
3 na osi północ-południe, natomiast dla 4 orientacji nie ustalono. Pochówków o orientacji wschodniej 
było 45: 11 kobiet, 23 mężczyzn, 2 osobników w wieku Juvenis, 5 dzieci w wieku Infans I i 4 dzieci 


