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Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Daniłowo Małe, st. 6, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/34 - patrz: wczesne średniowiecze

Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie, st. 2, 3, 4, gm. loco, woj. katowickie- patrz: mezolit

Dobrzejowice, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51- patrz: neolit

DOMANIEWICE, st. 1, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 61-55/19
cmentarzysko kultury łużyckiej (IV/V okres epoki brązu) •	
cmentarzysko kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich)•	

Ratowniczo-sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Justyna 
Skowrona (Przedsiębiorstwo Archeologiczno Konserwatorskie Kairos-Plus w Łodzi). Finansowane 
przez PSOZ w Skierniewicach. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 60 m2

.
Stanowisko znajduje się tuż za zabudowaniami gospodarczymi. Wykonano dwa sondaże w części 

centralnej; pierwszy o wymiarach 3 x 5 m i drugi 3 x 15 m. W obrębie drugiego sondażu nie natrafiono 
na materiał zabytkowy – widoczne były natomiast dwa wkopy nowożytne – pozostałości po wybieraniu 
piasku na budowę. W sondażu 1 natrafiono na dwa groby kultury łużyckiej. Oba były oznaczone 
brukiem kamiennym. Grób nr 1 miał wymiary 145 x 70 x 30 cm (wraz z brukiem kamiennym). 
Jama grobowa znajdowała się obok bruku i miała wymiary 50 x 50 x 30 cm. Wewnątrz znaleziono 
liczne fragmenty przepalonych kości i ułamki naczyń glinianych. Kilkanaście przepalonych kości 
i ułamków naczyń zalegało też w obrębie bruku. Kości były przemyte. Grób nr 2 miał wymiary 
160 x 110 x 45 cm. W całości był pokryty brukiem z kamieni narzutowych. Jama grobowa nie 
wydzielała się wyraźnie. Fragmenty przepalonych i przemytych kości oraz ułamki naczyń glinianych 
znajdowały się pomiędzy kamieniami i tuż obok nich. Ze wstępnej analizy materiału zabytkowego 
można wywnioskować, że chronologia zespołów grobowych zamyka się na przełomie IV i V okresu 
epoki brązu.

Ponadto na obszarze stanowiska zabezpieczono liczne ułamki naczyń kultury przeworskiej ze 
starszego okresu rzymskiego. Niektóre z nich były wtórnie przepalone co może sugerować, że było 
to również cmentarzysko.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Skierniewicach.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.
Badania będą kontynuowane.

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41-82 - patrz: neolit

13BDzierżnica, stan. 44, pow. Środa Wielkopolska, woj. poznańskie, AZP 54-32/285 - patrz: neolit

DZIWISZEWO, st. l, gm. Giżycko, woj. suwalskie, AZP 18-72/-
kurhan ze schyłku epoki brązu z wtórnym pochówkiem z okresu wędrówek ludów•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka Łapo (Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 


