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BRZEŻCE, gm.Białobrzegi 
woj. radomskie 
Stanowisko 5

patrz
okres wpływów rzymskich

CIESZKÓW, gm.Miłicz 
woj. wrocławskie

Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu

Badania prowadzili mgr Joanna Domańska i mgr Je
rzy Gołubkow. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu. Trzeci sezon badań. Ćmentarzysko 
ciałopalne kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego C-D.

Stanowisko położone jest w ogródkach działkowych między ulicami 
Piastowską a Piaskową. Odkryto 26 grobów ciałopalnych, popielnicowych 
czystych oraz obsypanych resztkami stosu. Większość grobów posiadała 
obstawę kamienną lub nakryta była brukiem kamiennym. Osobno wystąpiły 
dwa bruki kamienne obsypane skorupami.

Wyposażenie grobów składało się z kilku do kilkudziesięciu naczyń, 
w tym liczne naczynia malowane. W kilku grobach wystąpiły przedmioty z 
żelaza i szkła. Spośród nich na uwagę zasługują: żelazne - grot, nóż 
z nitami i klamra oraz dużych rozmiarów paciorki ze szkliwa niebieskiego, 
niektóre z wtapianym żółtym ornamentem.

CZARNOWĄSY, gm.Dobrzeń Wielki Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych
Stanowisko B w Opolu

Stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie Małej Panwi, po 
południowej stronie niewielkiego zagajnika, przy piaskowpi.

Podczas kilkudniowych prac ratowniczych przebadano 6 obiektów  ̂wśród 
których wyróżniono fragment budynku mieszkalnego, 4 jamy gospodarcze i

Badania prowadził mgr Klemens Macewicz. Finanso
wał WKZ w Opolu. Pierwszy sezon badań. Osada kul
tury łużyckiej zV  okresu epoki brązu.
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1 jamę posłupową. Zalegały one na głębokości około 0 ,5  m pod warstwę kul
turową, o miąższości od 0 ,2  do 0 ,3  m. Zarówno w warstwie kulturowej jak 
i w wypełniskach obiektów znaleziono prawie wyłącznie ułamki naczyń glinia
nych. Jedynym zabytkiem metalowym był fragment szpilki brązowej odkryty 
przy zachodniej ścianie budynku.

Badania będą kontynuowane.

CZEKANÓW, gm.Jabłonna Lacka patrz
woj.siedleckie wczesne średniowiecze
Stanowisko 1 - "Tureckie Mogiły"

CZERMNO, gm.Tyszowce patrz
woj. zamojskie okres halsztacki

FURMANY Muzeum Okręgowe
woj.tarnobrzeskie w Rzeszowie
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-Waszkowska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Szós
ty sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne grupy tar
nobrzeskiej kultury łużyckiej /schyłek III, IV i V 
okresu epoki brązu/.

Badania wykopaliskowe prowadzone były w obrębie najstarszej części 
cmentarzyaka/łatowanej na schyłek 1H i IV okres epoki brązu. Odkryto 37 
grobów ciałopalnych popielnicowych /nr 310-347/. Były one przeważnie wy
posażone w misy, przykrywy popielnic, przystawki, ułamki naczyń oraz 
drobne ozdoby brązowe. Wyjątkowo, nieliczne popielnice ustawione były 
w innych naczyniach i obstawione misami oraz dużymi skorupami.

Fodczas badań w latach 1972-1975 odkryto 307 grobów ciałopalnych 
/nr 40-100 1 102-347/ i 1 szkieletowy /nr 101/^

Badania zakończono.


