
Dobrzejowice, st. 2, gm. Żukowice,
woj. legnickie, AZP 67-18/51
Informator Archeologiczny : badania 32, 29

1998



29

CHABSKO, st. 40 (GAZ 338), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- 
osada i cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)•	

Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa zachodnia, 
przeprowadzone przez mgr. Przemysława Bobrowskiego (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Koordynacja prac 
- doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol GAZ S.A.

Stanowisko zostało odkryte w wyniku badań powierzchniowych w 1994 przez ekspedycję 
przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy przebiegu gazociągu. Ze względu na niejednoznaczne 
obserwacje stanowisko wskazano do badań sondażowych, które wykonano we wrześniu 1996 r. 
z wynikiem negatywnym (wykop o długości 40 m i szerokości 2 m). Dopiero w czerwcu 1998 r. 
w trakcie nadzorów nad pracami montażowymi odkryto 28 obiektów zlokalizowanych na powierzchni 
6,8 ara, z których co najmniej 6 można datować na okres kultury ceramiki wstęgowej rytej (faza III). 
Charakter obiektów (jamy o bogatej zawartości ceramiki - około 2100 fragmentów krzemieni, kości 
zwierzęcych, dołki posłupowe) sugeruje, że odkryto skraj niewielkiego (jednodomowego) osiedla. 
W jednej z jam podomowych kultury ceramiki wstęgowej rytej zarejestrowano częściowo zniszczony 
pochówek ludzki, przy którym znaleziono między innymi bryłkę ochry i mikrolit obsydianowy. 
Kulturę amfor kulistych reprezentuje jedna jama (39 fragmentów ceramiki).

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

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

Dąbrowa Górnicza- Łosień, st. 2, gm. loco, woj katowickie, AZP 96-50 - patrz: wczesne 
średniowiecze

DOBRZEJOWICE, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51
osada kultury pucharów lejkowatych fazy lubońskiej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 14 września do 30 listopada przez mgr. 
Zygmunta Hendla (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez PSOZ 
w Warszawie. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 6 arów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Dolnośląskich Wiadomościach Prahistoycznych”, 
Głogów.

DRĄGI WYPYCHY, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza 
Ratownicze badania ratownicze, przeprowadzone w związku z budową gazociągu tranzytowego 

Jamał – Europa Zach. przez mgr. Antoniego Smolińskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A.
Zarejestrowano ślady osadnictwa pradziejowego z okresu neolitu (kultura ceramiki sznurowej), 


