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CZĘSTOCHOWA - Wyczerpy Dolne Muzeum w Częstochowie

Badania prowadził mgr Zdzisław Bolek. Finansował 
WKZ w Katowicach. Szósty sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C-D.

Kontynuowano badania ratownicze na cmentarzysku położonym na te
rasie rzeki Warty. Badaniami objęto obszar 175 m2 odkrywając 16 grobów:
4 szkieletowe, 7 popielnicowych.i 5 jamowych.

Pochówki szkieletowe nakryte brukami kamiennymi, niekiedy kilku
warstwowymi, usytuowane były w przybliżeniu na osi północ-południe /gło
wa zmarłego zwrócona była na południe/. W skład wyposażenia tych gro
bów wchodziły zarówno naczynia jak i wyroby metalowe /garnki, misy, czer
paki, szpile i skręty brązowe/.

Groby jamowe zawierały przeciętnie 1-2 naczynia których ułamki two
rzyły skupiska wokół przepalonych kości. W dwóch grobach jamowych wystą
piły jedynie skupiska słabo przepalonych kości ludzkich przemieszanych z 
węglem drzewnym. Podobnie jak pochówki szkieletowe groby jamowe nakryte 
były brukami kamiennymi.

Wśród pochówków popielnicowych przeważały groby składające się 
tylko z popielnicy, względnie z popielnicy i luźnych fragmentów naczyń. Z 
przedmiotów metalowych odkrytych w tych grobach należy wymienić dwa 
fragmenty szpil brązowych złożonych do popielnicy ze spalonymi kośćmi.

Badania będą kontynuowane.

CZYŻÓW, pow.Bełchatów Pracownia Archeologiczno-
Stanowisko 2 Konserwatorska RH PKZ

Oddział w Poznaniu

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finanso
wało Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we 
Wrocławiu, Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego i lateńskiego, o sa 
da kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich, ślady osadnictwa kultury przeworskiej, 
z późnego okresu lateńskiego, okresu wczesnego 
średniowiecza /faza E / i średniowiecza.

Stanowisko leży na cyplu terasy nad zalewowej Widawki, Ł00 m na 
północ od zabudowań wsi. Badania wykopaliskowe poprzedzone pracami
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inwentaryzacyjnymi, w ramach których wykonano: plan sytuacyjno-wyso
kościowy w skali 1:500, planimetrię materiału powierzchniowego, pomia
ry magnetyczne i wiercenia świdrem ręcznym.

Badaniami objęto teren całego stanowiska - 25 arów. Ogółem zare
jestrowano ponad 100 obiektów, w tym 2 piece, 3 paleniska, 4 dołki po- 
słupowe. 8 skupisk materiału i około 8o jam.

Osadnictwo kultury łużyckiej*reprezentują jamy o gospodarczym pier
wotnie przeznaczeniu oraz odkryte tuż pod powierzchnią skupiska materia
łu interpretowane jako pozostałości silnie zniszczonych budowli naziem
nych. Wśród materiału źródłowego, w którym dominuje ceramika, zwraca 
uwagę duża stosunkowo ilość wytworów krzemiennych i kamiennych /roz- 
cieracze, gładziki, płytki/. Piece zachowane w dolnych partiach skonstruo
wane były z dużych kamieni ściśle przylegających do siebie, uszczelnio
nych drobno łupanymi płytkami i otoczkami.

We wnętrzu pieców znaleziono m.in. fragmenty ceramiki kultury prze
worskiej /późny okres wpływów rzymskich/.

Badania nie będą kontynuowane.

DOBRZEŃ MAŁY,pow.Opole patrz
okres wpływów rzymskich

DOMKOWO, pow.Ostróda patrz
wczesne średniowiecze

DROCHL1N, pow.Włoszczowa patrz
okres wpływów rzymskichStanowisko 1

PALBĆRZ, pow.Włocławek patrz
neolit
patrz uzupełnienia 74

Stanowisko A 
GALÓW. pow.Środa

CZ1N, pow.Chełmno Katedra Archeologii 
Uniwersytetu im.Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Badania prowadziły dr Jadwiga Chudziakowa/autor
ka sprawozdania/ i mgr Olga Romanowska. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy. Siódmy sezon badań. Gro-


