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lejkowatych, ponadto przebadano częściowo kolejny grób niszowy kultury ceramiki sznurowej 
i obiekty osadowe wczesnoneolityczne oraz kultury trzcinieckiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 
Badania będą kontynuowane.

Kliszów, st. 3, gm. woj. rzeszowskie, AZP 95-70/24 - patrz: wczesna epoka żelaza

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 -patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

KOCMYRZÓW, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie jesieni i zimy przez dr. 
Krzysztofa Tunię (IAiE PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 2 arów.

Celem ratowniczych prac wykopaliskowych na stanowisku 17 w Kocmyrzowie była kontynuacja 
badań cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej oraz cmentarzyska kultury łużyckiej, prowadzonych 
w latach 1996 i 1997. Stanowisko znajduje się na granicy wsi Kocmyrzów i Pietrzejowice, w obrębie 
szerokiej, lokalnej kulminacji lessowego Płaskowyżu Proszowickiego.

W sąsiedztwie odkrytych w 1996 roku dwóch grobów niszowych kultury ceramiki sznurowej 
odkryto dalsze trzy tak datowane obiekty. Dwa z nich to klasyczne groby niszowe. W obiekcie nr 5 
znajdował się skurczony szkielet wyposażony w miedziane zausznice, naczynie, kilka kościanych 
koralików, wiór krzemienny i szydło kościane. Na dnie obiektu nr 6 natrafiono na pozostałości trzech 
zmarłych wyposażonych w bogaty zestaw darów grobowych - kilka naczyń, krzemienne groty strzał, 
topór kamienny, wióry krzemienne oraz wyroby kościane i kamienne. Czaszkę jednego z osobników 
zdobił diadem z blaszek miedzianych oraz miedziane zausznice. Dno niszy znajdowało się na 
głębokości 235 cm od powierzchni ziemi. Trzeci z pochówków kultury ceramiki sznurowej (nr 7) 
znajdował się na dnie nieregularnej formy niszowej. W sąsiedztwie szkieletu znaleziono krzemienną 
siekierę, odłupek krzemienny i wyroby kościane.

W obrębie wykopu natrafiono również na dalszy fragment ciałopalnego cmentarzyska grupy górno 
śląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Wyeksplorowano kilka zachowanych w różnym stopniu grobów.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Archeologicznej IAiE PAN w Igołomi. 
Badania nie będą kontynuowane.

KOLONIA CZUŁCZYCE, st. 6, gm. woj. chełmskie, AZP 78-89/137
grób kultury amfor kulistych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 30 czerwca przez mgr. 
Andrzeja Bronickiego (Muzeum Chełmskie w Chełmie). Finansowane przez Urząd Gminy Sawin. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 10 m².

Grób częściowo zniszczony przez wykop fundamentowy garażu. 
W planie płaskim grób miał kształt wydłużonego trapezu; obiekt wkopany był w kredowy margiel, 

zbudowany z dużych, płaskich bloków kamiennych. 
Dno było wybrukowane. 
Komora północna – częściowo uszkodzona – żeńska, południowa – zachowana bardzo dobrze – 

męska. Szkielety żeńskie zwrócone do siebie twarzami, męskie – plecami. 
Stwierdzono brak pokrywy (organiczna); odkryto szczątki dwóch mężczyzn (w komorze 


