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CIESZKÓW, pow.Milicz Muzeum Archeologiczne
we Wrocławiu

Badania prowadzili mgr mgr Jerzy Gołubkow i Joan
na Domańska. Finansowało Muzeum Archeologiczne. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultu
ry łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu i okresu hal
sztackiego.

Cmentarzysko położone jest na terenie ogródków działkowych, w bez
pośrednim sąsiedztwie zabudowań przy ul.Piaskowskiej 1-5.

Badaniami objęto 5 wykopów o łącznej powierzchni 247 m^. Wyeksplo- 
rowano 31 grobów ciałopalnych /nr 56-86/. Wszystkie odkryte groby należą 
do typu popielnicowego, w kilku wystąpiły obok popielnic jamy zawierające 
szczątki stosu. Groby wkopane były w piasek na głębokość 0,30 - 0,80 m. 
Większość posiadała obstawę kamienną lub przykryte były brukiem. Wyposa
żenie grobów składało się z kilku do kilkunastu naczyń. W grobach datowa
nych na okres halsztacki często występowała ceramika malowana w ilości od 
jednego do kilku egzamplarzy. Sporadycznie występujące przedmioty metalo
we to: brązowe i żelazne szpile i bransolety, żelazne noże.

Wyjątkowo bogaty grób 75 zawierał oprócz naczyń kilka zabytków że
laznych /nóż, szpilę, dwa naszyjniki^, grot oszczepu, klamrę do pasa, kółka 
i siekierkę typu alpejskiego oraz guzki z brązu!/.

CHODOROWKA. pow.Brzozów Instytut Archeologii
Stanowisko 1 Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie

Badania prowadziła mgr Barbara Bugajska z udziałem 
antropologów pod kierunkiem mgr Elżbiety WiśNiews- 
kiej. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Kontynuacja wykopalisk zapoczątkowanych w 1960 r . 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu

Niwelacja południowej części wzgórza "Recepta" i przesunięcie koryta 
strumyczka na północ umożliwiło przebadanie północnej granicy cmentarzyska. 
Wykopy założono również we wschodniej części cmentarzyska.

Przebadano 29 grobów /761-789/. Są to głównie pochówki ciałopalne 
popielnicowe, w nielicznych przypadkach wyposażone dodatkowo w przystaw
ki. Odkryto również jeden pochówek szkieletowy /grób 785/. Do ciekawszych 
odkryć należy zaliczyć szkieletowy pochówek dziecka w naczyniu /grób 78l/
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oraz obiekt 786 - gdzie na przestrzeni około 6 m  ̂ wystąpiły nie prze palo
ne kości ludzkie przemieszane z kośćmi zwierzęcymi, niewielką ilością ce? 
ramiki i kamieni. Układ kości w tym obiekcie był bezładny.

Charakter pozostałych pochówków jak i materiał ceramiczny i metalo
wy /zwoje i skręty z drutu brązowego, fragmenty szpil i bransolety brązo
we/ nie zmieniają chronologii ustalonej na IV-V okres epoki brązu.

Prace wykopaliskowe w Chodorówce zostały zakończone.

CZAJOWICE patrz
Stanowisko 1 neolit

CZEKANÓW, pow.Sokołów Podlaski patrz
wczesne średniowiecze

DĄBROWA, pow.Namysłów Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkowska. Finanso
wało Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Drugi se 
zon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej 111-IV 
okres epoki brązu.

Badaniami ratowniczymi objęto część cmentarzyska w dużej mierze 
zniszczonego na skutek orki oraz naturalnej erozjii. Siady cmentarzyska da
ją się powierzchniowo uchwycić na szczytowej partii płaskowyżu morenowego 
o zasięgu około 11 arów.

Stanowisko usytuowane jest na południowy wschód od nowego cmenta
rza komunalnego tuż przy drodze Dąbrowa Kuźnica.

Przebadano 140 na których wyeksplorowano 25 grobów i jedną jamę 
paleniskową /numeracja grobów od 22-46/.

Około 65% zbadanych grobów była zniszczona bądź poważnie uszkodzo
na. Skorupy większych naczyń grobowych wystąpiły już w warstwie ornej. 
Lepiej zachowane pochówki zalegały na poziomie 0,50 - 0,70 m. Wszystkie 
groby zawierały pochówki ciałopalne, popielnicowe , 7 posiadało obstawę 
kamienną, składającą się z kilku lub kilkunastu kamieni ułożoąych nieregular
nie, tworzących rodzaj bruku, bądź formujących prostokątne skrzynie kamien
ne. Wśród tych ostatnich szczególnie oryginalną formę stanowi grób 32. Po
siadał on prostokątną, regularną obudowę wykonaną z kamieni /15 sztuk/ w 
paru przypadkach celowo spłaszczonych. Uwagę zwracają 2 luki naprzeciw-


