
Marek Gedl

Zbrojewsko, pow. Kłobuck
Informator Archeologiczny : badania 2, 92-93

1968



- 92 -

ZBROJKWSKO, pow. Kłobuck Konserwator Zabytków Aroheo-
logicsnyoh na województwo ka
towickie

Badania prowadził doo.dr Marek Gedl, Finansował WKZ w 
Katowicach. Drugi sezon badań* Cmentarzysko z III i IV 
okresu epoki brązu /kultura łużyoka/*

Kontynuowano prace badawcze na stanowisku 3» położonym na 
wzniesieniu piaszczystym zwanym "Grobelki". Wykopy skoncentro
wano w północnej i zachodniej części stanowiska* Zbadano łącz
nie 62 groby kultury łużyckiej /nr 212-273/* W większości były 
to pochówki datowane w przybliżeniu na V okres epoki brązu, na
leżące do młodszej fazy użytkowania omentarzyska. Groby, zarów
no szkieletowe Jak 1 ciałopalne jamowe, niemal z reguły miały 
nieźle zachowane konstrukcje kamienne /podłużne bruki nakrywa
jące Jamę grobową, obstawioną dodatkowo kamieniami/* Bruki zbu
dowane niekiedy z kilku warstw otoczaków granitowych, zoriento
wane były z reguły wzdłuż osi północ-południe, z pewnym odchy
leniem ku północnemu zachodowi 1 południowemu wsohodowl* W owal
nych lub czworobocznych Jamach grobowyoh znajdowano bądź to spa
lone kości rozrzucone na dnie Jamy, bądś to bardzo słabo zacho
wane resztki nlespalonego szkieletu,/resztki kości czaszki, zę
bów lub tylko blaszek szllwa zębów/* W większości z grobów szkie
letowych nie zachowały się żadne pozostałości szkieletu* 0 obec
ności olała zmarłego w groble świadczą rozmiary jamy grobowej 1  

rozmieszczenie wyposażenia, zwłaszcza wyrobów metalowych. Zarówno 
groby ciałopalne Jak 1 szkieletowe wyposażone były głównie w oe- 
ramlkę* Odkryte groby należą do klasycznej fazy podgrupy często- 
chowsko-gllwlokiej grupy górnośląsko-małopolsklej*
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Zbadano takt# aaaraf poobdwkdw olałopalnych poplelnloowyoh 
1 Janowyoh. aallozanyob do ataraaaj fasy udytkowanla cnentarzya- 
ka 1 datowanyoh w prsyblldenlu па III okroa opoki brąaa. Oroby 
to aaawyoaaj nla niały wyradnyoh konatrokojl kaniannyoh. sakła- 
dana były w nałyoh Jaaaoh 1 wypoaadone aaawyoaaj w pojedyńose 
naoaynia. Zaobserwowano, da groby ataraaaj fasy soatały w wlała 
wypadkaoh anloaoaona lab aaskodaona podoaaa zakładania grobdw 
faoy nłodezej.

ZABZIOH DO Zł. pow. Opooano Pańotw.Maseon iroheologlosne
w Marasowie

Badania prowadslł dr Jaoak Mlśklewlos. finansowało Ш  
w Warszawie. Plorwasy aoaon badań. Cnantarayako a IT 
okreau opoki brąaa /kultura łodyeka/.

V ozaala od 13.TI do 14.TII prowadaono watąpna badania 
roapoznawoaa na nlasosonyn onantarayaku ludnośol kultury ło- 
dyckiej w Zarsąolnle Budyń, pow.Opoczno. Badana oaantarayako 
anajdujo aią na kulnlnaojl piaaaoayatago taraau Pilicy, ok.
100 ■ na pdłnoo od ostatnioh zabudowań wal Zaraąoln Body. po 
oba otronaoh traktu łąoaąoego wieś a broden na raaoa.

Przebadano ok. 4,3 ara powlarzohnl oaantarayeka, odkrywa- 
jąo łącznie 38 obiektdw, w tyn 23 groby poplelnleowo. 12 grobdw 
Janowyoh oraa 3 akupiaka prsepalonyoh kośoi ludakloh. Silnia 
aniвzozona. groby poplelnloowe wyatąpowały w oayatyn plaaka na 
głąbokośoiaob Od 30 do ok. 5 0 en llonąo od obeonego poalona siani. 
Wląksaość tego typu grobdw okładała alą a jednego naozynla-popial-


