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Obiekty 1 i 3 są nieco młodsze. Datować je należy na etap następny — plemienny — 
z okresu wczesnośredniowiecznego (V1I/VI1I-X w.). Podobną chronologię przyjąć też moż
na dla jamy nr 4.

Materiały wraz z dokumentacją złożono w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu.

Dynów, st. 11
gm. loco, woj. p rzem ysk ie

Badania ratownicze prowadził A. Kostek. Osada. Wczesne średnio
wiecze.

•Literatura: Materiały..., в. 184.
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Badania prowadzili mgr mgr Anna i Jacek Wrzesińscy. Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych (grant) i Muzeum Pierwszych Pia
stów na Lednicy. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe.

W 1994 r. przebadano obszar o powierzchni 450 m2. Podczas prac odsłonięto 81 grobów 
wczesnośredniowiecznych (w tym 79 szkieletowych i 2 puBte) oraz 5 obiektów osady. 
Spośród 79. grobów szkieletowych 20 należało do kobiet, 26 do mężczyzn i 20 do dzieci. 
W 79, grobach pochowano zmarłych w wieku: Infans I — 14, Infans II — 6, Juvenis — 4, 
Adultus — 22, Adultus/Maturus — 3, Maturus — 16, Senilis — 4; ośmiu osobników 
określono jako dorosłych, dla dwóch nie określono ani płci, ani wieku. Z 79. osobników 73. 
ułożonych było na osi wschód-zachód, a wśród nich 47. miało głowę skierowaną na wschód 
(7 kobiet, 19. mężczyzn, 12. dzieci, 9. o nie oznaczonej płci), a 26. na zachód (12 kobiet, 6. 
mężczyzn, 6. dzieci, 2 O nieoznaczonej płci). Dla czterech osobników (kobieta, mężczyzna, 
dziecko, nieoznaczony) orientacji nie ustalono, a dwóch (dziecko i dorosły o nieoznaczonej 
płci) leżących na osi północ-południe miało głowę skierowaną na północ.

W 42. grobach wystąpiło 107 zabytków, W 15. grobach kobiecych znaleziono ich 36, 
w 17. grobach mężczyzn — 28, w 3. grobach dziecięcych — 20, w 2. grobach pustych — 5 
(w jednym nóż żelazny i 3 kabłączki skroniowe, w drugim przęślik gliniany i okucie żela
zne). Dodatkowo 10 zabytków znaleziono w 5. grobach osobników o nieokreślonej płci.

Wśród 107. zabytków wyróżnić można 20 kategorii (m.in. kabłączki skroniowe z esowa- 
tym uszkiem, noże żelazne, monety, sprzączki pasa, paciorki szklane i cynowe, miecz, 
wiadro itp.). Nąjliczniej (27 egzemplarzy) wystąpiły kabłączki skroniowe (w dziewięciu 
grobach kobiet 12; w dwóch grobach dziecięcych 13; w jednym grobie pustym 2). Łącznie 
posiadamy 43 kabłączki skroniowe występujące w 17. grobach. Średnica wewnętrzna 
piętnastu zbliżona była do 1 cm, siedemnastu wahała się od 1,1 do 1,3 cm. Z pozostałych 
jedenastu średnica trzech zawierała się między 1,4-1,5 cm, trzech innych w granicach 
2-2,5 cm, a dwóch 2,5-3,5 cm. Dla trzech kabłączków średnicy nie udało się ustalić.

W sezonie 1994 również licznie (24 egzemplarze) znąjdowano noże żelazne (10 w gro
bach mężczyzn, 7 w grobach kobiet, 1 w grobie dziecka, 5 w grobach osobników o nieokre
ślonej pici, 1 w grobie pustym). W czterech przypadkach noże znaleziono wraz z pochew
kami skórzanymi i brązowymi okuciami. W jednym grobie dziecięcym (wraz z opaską 
i zawieszonymi na niej ozdobami) wystąpiła pusta skórzana pochewka z brązowym oku
ciem. Noże są nąjliczniejszą kategorią zabytków, jaka wystąpiła w odkrywanych dotąd 
grobach. W 68. grobach znaleziono 69 noży (w jednym z grobów wystąpiły 2 noże),


