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Deszkowice, st. 1, gm. Sułów, woj. zamojskie - patrz: wczesne średniowiecze
Dobrzejewice, st. nr 2, gm. Żukowice, woj. legnickie - patrz: neolit
DRWALEW, st. 3, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/1
• cmentarzysko kultury łużyckiej (III i IV okres epoki brązu)
• cmentarzysko szkieletowe o nieokreślonej chronologii (średniowieczne?)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Jacka Błaszczyka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Trzeci sezon
badań. Przebadano powierzchnię 140 m2.
Odkryto jeden grób popielnicowy kultury łużyckiej (nr 31) oraz 6 grobów szkieletowych (nr 3237). W grobie kultury łużyckiej znajdowała się popielnica, wokół której występowały dość liczne kamienie (które nie tworzyły jednego zwartego bruku). Pochówek datować można na III okres epoki
brązu. Wszystkie groby szkieletowe zorientowane były w kierunku zachód-wschód. Jamy grobowe
miały bardzo regularne, prostokątne kształty. Szkielety były ułożone na wznak. W pięciu grobach głowy zwrócone były na wschód, a w jednym na zachód. Brak wyposażenia uniemożliwia dokładne datowanie pochówków. Jedynie bardzo regularny układ grobów stanowi pewną wskazówkę, na podstawie
której można w przybliżeniu określić chronologię grobów na okres średniowieczny.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Acta Universitatis Lodziensia. Folia Archaeologica”.
Badania będą kontynuowane.
GAJEWO st. 1, gm. Lubiszyn, woj. gorzowskie, AZP 43-09/1
• osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
• osada kultury łużyckiej (IV i V okres epoki brązu)
• osada wczesnośredniowieczna
Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, przeprowadzone przez mgr Sylwię
Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
B.S.B Zielona Góra. Przebadano powierzchnię 90 m².
Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie
przebiegu nitki gazociągu EC Gorzów Wlkp. - Sulisław. Stanowisko zostało rozpoznane podczas badań powierzchniowo-sondażowych poprzedzających inwestycję. Obszar objęty badaniami znajduje
się na wysoczyźnie otoczonej od północy, wschodu i południa przez tereny podmokłe.
Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe prowadzono na odcinku 16 km 850 m - 17
km 080 m długości nitki gazociągu. Założono dwanaście wykopów o łącznej wielkości 90 m².
W wykopach nr 1/97, 2/97 i 3/97 w trakcie eksploracji humusu zarejestrowano materiał zabytkowy w postaci: 3 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 4 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1 fragment
ceramiki nowożytnej, 2 fragmenty polepy. Nie zarejestrowano żadnych obiektów nieruchomych jak
i pradziejowej bądź średniowiecznej warstwy kulturowej.
Niewykluczone, iż w wykopach uchwycono południowy skraj wielokulturowej osady (kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej, wczesnośredniowiecznej), ewentualny centralny obszar osady
znajdowałby się na północny-zachód od obszaru objętego badaniami wykopaliskowymi. Południowa
część stanowiska została zniszczona przez budowę drogi dojazdowej do pobliskich posesji.
Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wlkp.
Badania nie będą kontynuowane.

80

