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pochówków orientowanych po osi wschód-zachód, z głową zwróconą na 
zachód. Niektóre szkielety posiadały wyposażenie. Zachowały się także 
Bzczątki drewna z trumien bądź obstaw. Groby usytuowane w kilku po
ziomach pochodzą z X II i XIII wieku.

Badania będą kontynuowane.

DĄBRÓWKĄ, gm. Stryszów patrz
woj, bielsko-bialskie paleolit i  mezolit
Stanowisko 2 /grodzisko/

DĘBCZYNO, gm, Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 10

Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
w Poznaniu

Badania prowadził mgr Andrzej Sikorski. 
Finansował UAM w Poznaniu, Drugi se-· 
zon badań. Osada kultury pucharów lejko
watych, cmentarzysko i osada ludności 
kultury łużyckiej /V EB-HC/, osada lud
ności kultury wczesnego średniowiecza 
z /VI-XI1 wieku/.

Kontynuowano prace w północnej i  północno-wschodniej części 
stanowiska na powierzchni około 1350 m2, lokalizując ślady trzech 
jednostek kulturowych.

1. Kultura pucharów lejkowatych - osada; 1 jama mieszkalna j o  po
wierzchni użytkowej około 3, 5 m2 z małym paleniskiem wewnątrz 
obiektu/; inwentarz krzemienny i ceramiczny.

2. Kultura łużycka -  osada i cmentarzysko; 2 paleniska, 16 jam i 41 
śladów posłupowych skoncentrowanych wyraźnie w zachodniej części 
zbadanego obszaru stanowiska; materiał wyłącznie ceramiczny;
2 groby popielnicowe z resztkami stosu.

3. Kultura wczesnego średniowiecza -  osada. Materiał wstępnie pozwa
la wydzielić trzy fazy:

a/ V I-V II wiek /1 faza rozwoju ceramiki/ wg W. Łosińskiego; 1 ja 
ma mieszkalna, 4 paleniska, 5 jam gospodarczych i ślady po- 
s łupo we / bez kontekstu/; formy naczyń nawiązują do jajowatych, 
kielichowatych i kubków /z ornamentem stempelkowym/ znanych 
z Dziedzic, woj, gorzowskie,

b/ VII -  połowa IX  wieku; 2 półziemianki, 2 jamy mieszkalne, 4 pa
leniska, 9 jam gospodarczych, 1 piec oraz liczne ślady poBłupo- 
we; w wymienionych obiektach dominuje materiał ceramiczny 
/w przewadze z fazy Ilb/; w półziemiance /obiekt 193/ i piecu 
/160/ stwierdzono fragmenty prażnic w innych zaś przęślik i 
oraz dwubarwny paciorek szklany.
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c / połowa IX - połowa XII wieku /faza III i  IV  wg W, Łosińskiego/;
1 pół ziemianka, 4 paleniska,. 5 jam i ślady po siu po we; dominu
je  ceramika /naczynia dwustożkowate, esowate w wersji nie- 
zdobionej i  ornamentowanej/; w półziemiance /obiekt 200/ 
stwierdzono 2 groty strzał /typ I wg A, Nadolskiego/; z innych 
obiektów pochodzą przęśliki, noż^k i  osełka.
Na powierzchni znaleziono OBtrogę /typu IH wg A, Nadolskiego/.

Materiał przechowuje się w magazynach Katedry Archeologii TJAM 
w Poznaniu.

Badania będą kontynuowane.

DE B CZYN O, gm, Białogard patrz
w o j. koszalińskie epoka brązu
Stanowisko 39

DOBRE, gm. Wilków 
woj. lubelskie 
Stanowisko 1 i 2

patrz
okres lateński

DOBRZESZÓW, gm, Łopuszno 
woj.kieleckie
Stanowisko "Góra Dobrze Bzowska"

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska 
przy współudziale m gr Andrzeja Pelisiaka, 
•Finansował WKZ w Kielcach. Piąty sezon 
badań. Wczesnośredniowieczne sanktuarium 
i osada.

Sanktuarium pogańskie na szczycie góry i osada u podnóża zbo
cza południowo-wschodniego, W centrum elipsy górnej rozebrano 1/4 
część podwaliny kamiennej stwierdzając istnienie pod nią warstwy kul
turowej z VUI-IX w. Przeprowadzono szczegółową penetrację tereno
wą najbliższej okolicy, przede wszystkim na zboczu zachodnim, naru
szonym przez wyrąb dużych drzew, do wsi Sarbice, Sarbice-Rogaczów, 
Jóźwików, Gruszka po Nówek, Stwierdzono występowanie nielicznej ce
ramiki z V1II-X w. Wytypowano m iejsce do badań sondażowych na polu 
usytuowanym poniżej dolnego wału południowego. Przekopano 1 ar osa
dy z uchwyceniem reliktów mieszkalnych i pozyskano m ateriał zabytko
wy z lat około 770-950 n.e. Prace 1980 r . miały na celu ustalenie za
sięgu zaplecza osadniczego współczesnego świątyni i  wyznaczeniu strefy 
ochronnej na zewnątrz granic rezerwatu ar cheologiczno-przyrodnie z ego.

DOMACYNO, gm. Karlino 
woj, koszalińskie 
Stanowisko 6

patrz
epoka brązu


