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Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, Iwona Młodkowska-Przepiórowska). 
Finansowane przez Śląskiego WKZ. Przebadano powierzchnię 1,76 ara.

Badania prowadzono na terenie częściowo zniszczonym dziką wybiór-
ką piasku, na zachód od części stanowiska badanej w 1953 i 1963 r. Kontynu-
acja badań z 1999 r. Pięć wykopów założono w najbardziej zniszczonej części 
stanowiska, gdzie bruki i obstawy kamienne znajdowały się na powierzchni 
i w miejscach aktualnej, dzikiej eksploatacji piasku. Ogółem odkryto i wyeks-
plorowano 35 obiektów (nr 28a, 28b, 29-57, 57a, 58 oraz dokończono eksplo-
rację obiektu 23a ujawnionego w 1999 r.). Wśród obiektów wyróżniono 19 
grobów szkieletowych, grób birytalny, ciałopalny, popielnicowy, 6 ciałopal-
nych jamowych. Pozostałe obiekty to bardzo zniszczone groby o nieokreślo-
nym charakterze oraz jamy. W obrębie obiektów odkryto kilkanaście całych 
naczyń ceramicznych (misy, czarki, czerpaki), znaczną ilość fragmentów ce-
ramiki, a także kilka przedmiotów brązowych (zniszczone kółka i zawieszki  
skroniowe).

Prace będą kontynuowane.

patrz: mezolit

•	 osada kultury trzcinieckiej
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 do 16 września 
pod kierownictwem mgr. Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawozdania, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska). Finansowane przez WKZ, Uniwersytet Łódzki. Pierwszy se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 390 m².

Badaniami o charakterze sondażowym objęto kulminację wzgórza położo-
nego w zakolu rzeki Zgłowiączki. Przebadano 4 wykopy o łącznej powierzchni 
4 arów. Pod warstwą orną odkryto 57 obiektów archeologicznych i grób szkie-
letowy. Część obiektów została zniszczona w czasie II wojny światowej podczas 
fortyfikowania Doliny Zgłowiączki.

Odkryte obiekty archeologiczne (relikty domów mieszkalnych, paleniska, 
jamy zasobowe i odpadkowe) stanowią relikty o charakterze osadniczym kultu-
ry trzcinieckiej (III EB) oraz z późniejszych faz wczesnego średniowiecza.

W warstwie kulturowej i w obiektach znaleziono 2992 zabytki, głównie ułam-
ki ceramiki naczyniowej (2444 pradziejowe i 166 wczesnośredniowiecznych).

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

Dąbrowa Górnicza - 
Strzemierzyce Wielkie, st. 4, 
woj. śląskie

DOBIERZYN, st. 5,  
gm. Lubraniec, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 50-46/17

Dopiewo, st. 29, gm. loco, 
woj. wielkopolskie 

Dziecinów, st. 22,  
gm. Sobienie-Jeziory,  
woj. mazowieckie, AZP 62-69/68

Dzierżnica, st. 35,  
gm. Dominowo,  
woj. wielkopolskie
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