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KŁYŻOW, pow.Stalowa Wola
Stanowisko 2

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Ewa Waszkowska. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne grupy ta r
nobrzeskiej kultury łużyckiej /okres halsztacki i 
początki okresu lateńskiego/.

Cmentarzysko położone jest na wysokiej wydmie we wschodniej częś
ci wsi. Podczas mechanicznego wybierania piasku natrafiono na groby 
ciałopalne. Odkryto 211 grobów, wśród których tylko dwa reprezentowa
ły pochówki jamowe, zaś pozostałe popielnicowe. Występowały one na 
głębokości około 120-150 cm. Tworzyły owalne skupiska od kilkunastu 
do kilkudziesięciu popielnic, usytuowane na osi wschód-zachód.

Popielnice z przepalonymi kośćmi niekiedy przykryte były misą. Za
obserwowano prawie zupełny brak przystawek w grobach. Wyłącznie w po
pielnicach znajdowało się wyposażenie metalowe, które odkryto w 48 gro
bach. Były to przede wszystkim ozdoby brązowe, wśród których znajdowa
ły się kolczyki typu scytyjskiego oraz skręty typu Trzęsówka /półtorazwo- 
jowa spirala z jednym końcem zwiniętym ślimacznicowato, drugim zaostrzo
nym i nawiniętą na obwód sprężynką/. Oprócz brązowych odkryto także oz
doby i narzędzia żelazne. Ozdoby reprezentowane były przez szpile oraz 
półtorazwojowy skręt, narzędzia zaś przez noże i szydło. Wśród naczyń 
najliczniejsze były okazy wazowate, często zdobione nad załomem brzuśca.

Interesującą grupę tworzą smukłe naczynia z załomem brzuśca na oko
ło 1/3 wysokości, zdobione w partii przydennej. Stosunkowo nielicznie wys
tępowały naczynia jajowate bez charakterystycznego dla grupy tarnobrzes
kiej zdobienia. Spotykane na cmentarzysku misy mają formę półkolistą, nie
które są profilowane, nieliczne okazy posiadają pustą nóżkę.

Funkcję popielnic oprócz naczyń wazowatych i jajowatych pełniły w kil
ku przypadkach misy, w jednym zaś naczynie miniaturowe.

Cmentarzysko należy do grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i można 
je datować na okres halsztacki i początki okresu lateńskiego.

Prace wykopaliskowe zostały zakończone.

KOMOROWO,pow. Szamotuły patrz
Stanowiska 4 i 12 w^óesne średniowiecze
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Stanowisko 16
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