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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Sieradzkim Roczniku Muzealnym”.
Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych.

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12- patrz: wczesne średniowiecze

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

DĄBRÓWKA, st. 4, gm. Czerwonka, woj. ostrołęckie, AZP 42–68/26
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania wyprzedzające budowę gazociągu tranzytowego, przeprowadzone w lipcu 
przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskiego (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A. Przebadano powierzchnię 845 m2

.
Stanowisko odkryto w 1994r. podczas badań powierzchniowych, przeprowadzonych na trasie 

projektowanego gazociągu tranzytowego Płw. Jamał - Europa Zachodnia.
W wykopie założonym na osi gazociągu, bezpośrednio pod warstwą humusu, natrafiono na 10 

obiektów w postaci jam zagłębionych w warstwę calcowego piasku. Jamy miały zarys nieregularny 
o wymiarach od 18 cm średnicy do 100 x 174 cm i piaszczyste wypełniska zawierające spaleniznę 
i węgiel drzewny. Jamy nie zawierały zabytków z wyjątkiem obiektu nr 8, gdzie znaleziono 1 fragment 
ceramiki starożytnej.

Pozostałe zabytki tj. 11 fragmentów ceramiki starożytnej, 2 fragmenty polepy i 2 narzędzia 
krzemienne znaleziono na powierzchni wykopu lub w humusie.

Fragmenty ceramiki są zbyt mało charakterystyczne aby jednoznacznie przypisać je określonej 
kulturze. Cechy technologiczne wskazują, że materiały te datować należy na wczesny okres epoki 
żelaza. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Ostrołęce.
Wyniki badań opublikowane zostaną w serii publikacji finansowanej przez EuRoPol GAZ S.A. 
Badania nie będą kontynuowane.

DOBRYSZYCE, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 79-51/1
cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone 22 października przez mgr Bożenę 
Błaszczyk (Muzeum Regionalne w Radomsku). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Radomsku. 
Drugi sezon badań. Przebadano jeden obiekt.

Badania przeprowadzono w związku z informacją mieszkańca Dobryszyc o odsłonięciu w piaśnicy 
grobu skrzynkowego.

Odsłonięto kolistą konstrukcję kamienną nakrytą płaskim kamieniem. Wewnątrz, na głębokości 
43 cm, natrafiono na zniszczoną popielnicę nakrytą pokruszoną misą. Obok znajdował się czerniony, 
ornamentowany dzban oraz mały dzbanuszek włożony do miseczki. Pochówek wraz z przystawkami 
ustawiony był na płaskim kamieniu na głębokości 54 cm od powierzchni. Analiza antropologiczna 
wskazała jedynie na dorosły wiek pochowanego osobnika.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Radomsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: 
B. Błaszczyk „Sprawozdania z badań ratowniczych na terenie cmentarzyska kultury pomorskiej 

z okresu lateńskiego w Dobryszycach, st. 1, przeprowadzonych 22 października” (maszynopis 
w WUOZ w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim).


