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BRZEG GŁOGOWSKI, patrz wczesne średniowiecze
pow. Głogów

CECELE, pow. Siemiatycze Konserwator Zabytków Archeolo-
gicznych w Białymstoku

Badania prowadził mgr Jan Jaskanis. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Białymstoku. Piąty sezon badań. Cmentarzysko 
kultury wschodnio-pomorsko-mazowieckiej podokresu rzym
skiego.

Badaniami objęto pozostałą do eksploracji przestrzeń. Były to peryfe
rie północna i południowo-zachodnia oraz częściowo — środkowa partia 
obiektu. Łącznie stanowiło to około 600 m*. Wykryto tu 8 grobów płaskich 
z pochówkami ciałopalnymi bezpopielnicowymi, 2 groby płaskie z dziecię
cymi pochówkami szkieletowymi oraz wyeksplorowano 4 groby kurhano
we typu „rostołckiego”.

Groby płaskie i występujące w nich pochówki w niczym się nie róż
niły od odkrywanych w latach ubiegłych. Podobnie i groby kurhanowe 
wzniesione z dużej ilości kamieni, tworzących rdzeń średnicy do około 
10 m, obsypany ziemią z wierzchu i obłożony płaszczem kamiennym. Wszy
stkie kurhany odznaczały się większym lub mniejszym stopniem dewasta
cji spowodowanej wydobywaniem kamieni.

Prostokątne jamy grobowe, usytuowane były w ich środkowych par
tiach. Najgłębsza, w kurhanie V, sięgała do około 1,5 m od podstawy nasy
pu i zawierała szczątki obrabowanego pochówka szkieletowego. W pozosta
łych kurhanach prostokątne jamy były płytsze. Stwierdzono w nich ślady 
po ciałopaleniu naruszone penetracją rabunkową grobu. W jednym z kur
hanów śladów pochówka nie stwierdzono. Natomiast w kurhanie V wykry
to jedyny na badanym cmentarzysku pochówek boczny. W osobnej jamie 
usytuowanej pod zachodnią częścią nasypu, w kilkumetrowej odległości 
od jamy z pochówkiem centralnym, wystąpił szkielet osobnika młodocia
nego, wyposażony m. in. w zapinkę brązową, miniaturową sprzączkę i 54 
krążki do gry wykonane ze szkła, kości, rogu i gliny. Badania dokonane 
w 1970 r. zamykają 5-letnie prace wykopaliskowe na cmentarzysku w Ce- 
celach. Przyniosły one 555 grobów płaskich i 8 kurhanowych.

CIECIERZYN, pow. Kluczbork patrz okres lateński

CZA JĘCZ YCE, pow. Kluczbork patrz epoka brązu


