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DOBROMIERZ
woj. wałbrzyskie

Badania prowadzili dr B arb ara C zersk a, d o c.d r
hab. Józef Kaśm ierczyk. Finansował "Hydroprojekt"
Oddział we Wrocławiu. Pierw szy sezon badań. G ro 
dzisko wczesnośredniowieczne /IX w ./ .
Grodzisko należy do nielicznej na ziemiach polskich grupy obiektów
obronnych z kamienną oblicówką. W iększość z nich / 8 / grupuje się na
Dolnym Ś ląsk u , w południowe strefie domniemanego pogranicza plemien
nego Slężan . Prawdopdobnie wszystkie wzniesiono w IX wieku. Gród w
Dobromierzu założony został na płanie owalu o wymiarach 47 x 34 m.
Powierzchnia jego majdanu wynosi 450-500 m2. Otaczał go wał drew nia
no-ziemny z kamienną oblicówką. Zachowana wysokość obllcówki wyno
si 1,3 m ^rubość do 1,2 m , szerokość wału u podstawy nie przekracza
5 m. Kamienia w oblicówce kładzione były na zaprawie z gliny. Przy
pomocy drewnianych kotw oblicówkę powiązano z wałem. Na niektórych
odcinkach stopę oblicówki od strony zewnętrznej wzmocniono ławą.
P rzy zakręcie wału z północy na południe odsłonięto bramę /w ieżę ? /
o konstrukcji drewnianej. Długość bramy wynosi ponad 6 m. W ejście
z niej do grodu znajdowało się co najmniej 1,5 m ponad poziomem użyt
kowym i dlatego mogło służyć Jedynie dla pieszych. Wjazd do grodu znaj
dował się w innym m iejscu, je śli założymy, że wjeżdżały do niego wozy.
Wzdłuż ciągu oblicówki przy jego zewnętrznym licu ciągnął się rów,
gdzie składano gromadzące się na majdanie śm ieci.
Badania będą kontynuowane.

DOLICE
w oj.szczecińskie
3tanowisko 20

Polska Akademia Nauk
Instytut H istorii Kultury
M aterialnej Zakład
Archeologii Ńadodrza

Badania prowadził mgr Stefan W esołowski. F in an so
wał IHKM PAN. Pierw szy sezon badań. Cmentarzysko
kurhanowe z okresu wczsnego średniowiecza /IX -X w ./
grób megalityczny, ślady osadnictwa kultury łużyckiej.
Badania w kompleksie leśnym w rejonie Dolic, gdzie stwierdzono
obszar o dużej koncentracji cmentarzysk kurhanowych - stanowią kon
tynuację wykopalisk i prac weryfikacyjno-powierzchniowych Zakładu
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w dorzeczu Płonii.
Do badań wytypowano dwa cmentarzyska / stanowisko 20 i 3 0 /,
dotychczas nierozpoznane.
Stanowisko 20 - położone je st na lekkim wyniesieniu, na lewym
brzegu M ałej lny, 300 m na północ od leśniczówki w Komorowie. R o z
kopano dwa kurhany nr 1 1 nr 2, na nowo je zrekonstruowano. Na k u r
hanie trzecim rozpoczęto eksplorację p łaszcza nasypu. Konstrukcja
mogił składa się z lekko kopulastego nasypu ziemnego, obwarowanego
kamieniami ułożonymi w rzucie poziomym w kształcie prostokąta, n ie
regularnego koła lub owalu. Straty g rafia kurhanów układa się w trzech
zasadniczych poziomach: jądro nasypu /w arstw a 111/ płaszcza zewnętrz
nego /w arstw a 11/, 1 humusu współczesnego /w arstw a I / . Inwentarz z a 
bytków składał się z fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych, neo
litycznych i z okresu kultury łużyckiej. Ceramika w czesnośredniow iecz
na związana była z płaszczem nasypu i zasadniczym jądrem . Natomiast
ułamki naczyń z okresów starszy ch znajdowano także w pierwotnym hu
musie i calcu.
Przebadane kurhany roboczo datuje się na IX-X wiek. Reprezentu
ją one typ obrządku ciałopalnego, w którym przepalone drobne kości
ludzkie występują w postaci rozproszonej i są jedyną formą pochówku,
przy braku jednocześnie intensywnych śladów spalenizny czy też jam
grobowych.
Badania będą kontynuowane.

DOŁUBOWO, gm.Dziadkowice
w oj.białostockie
Stanowisko 1 "Kamionka"

Państwowe Muzeum Archeologiczne w W arszawie

Badania prowadziła mgr Ludgarda Długopolska. F i 
nansowało PM A w W arszaw ie. T rzeci sezon badań.
Cmentarzysko z grobami w obudowie kamiennej z
XU-XIU wieku.
Badaniami objęto wschodnią c z ę ść cmentarzyska przylegającą do
pola uprawnego oraz skrawek południowy. Ogółem przebadano około
25 m2.

Na przebadanym terenie odkryto 18 grobów, które w w iększości,
podobnie jak w latach poprzednich, były mniej lub bardziej zniszczone
wybieraniem kamieni bruku i obudów. K ości szkieletów nie zachowały
się , lecz z układu zabytków należy przypuszczać, że zmarłych chowa
no głowami na zachód. Groby usytuowane były po osi wschód-zachód z

