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Instytut iląefci
w Katowicach.

Badania prowadziła mgr Elżbieta, Kłosińska pray współ
pracy mgr nqt Bogusława Haryniaka, Barbary flutent-Ste
faniak. 1 Lecha Kozłowskiego. Konsultacja naukowa prof.
dr hah, Bogusław Qediga. Finansowało z Resortowego Pro
gramu Badsii Podstawowych Uniwersytet Wrocławski > Konty
nuacja badali przedwojennych, pierwszy sezon. OMnterzysko
kurhanowe ze starszego 1 środkowego okresu epoki brązu.
Przeprowadzano badania wykopaliskowe dwóch, kurhanów /17 £ 20/ na cmentarzysku tzw, "zachod
nim", letącyn w lezie na półnlcny zachód od wsi, W latach międzywojennych obiekt był niszczony przez
intensywne wybieranie plasku. W latach. 1126-1930 β. Raschke i L.P. Kots przebadali tu 11 spodród
24 zewidencjonowanych kopców. Badania w 1967 r. miały charakter ratowniczy, obiekt jest bowiem ponow
nie niszczony przez głęboką orkę 1 uprawy leśne.
Przed rozpoczęciem eksploracji wyznaczono oś przecinającą oba kurhany? zabieg ten miał na
celu uzyskanie moil lwie długiego profilu /ok* 3Û &/, rozpoznanie tym samym przestrzeni międzykurhanowej.
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Układ stratygraficzny obu kopców stanowiło sześć warstw:
ściółka leśna /piasek, wymieszany ze zbutwiałym Igliwiem 1 listowiem/,
próchnica współczesna /luśny piasek barwy siwej/,
nasyp /piasek barwy żółtej z przebarwien Lani pochodzenie roślinnego/,
próchnica pierwotna /piasek iółto-eiwy o strukturze plamistej/,
warstwa rudoceglastego żwirku,
calec /piasek hlało-tdłty/.

Kurhan 20 sięgał wysokości 0,65 a 1 posiadał Średnicę 7,4 m, a kurhan 17 odpowiednio 0,60 m
i iQ,5 z. Ir kurhanie 20 odsłonięto krąg kamienny, złożony z dużych głazów, miejscami ustawionych w
dwóch, trzech poziomach, tworzących zaczątkowy, jakby zewnętrzny płaszez kopca, tfewnątrz uchwycono
zarys prostokątnej jamy grobowej o wymiarach. 2,70. ж 1,10 m, dłuższą osią wyznaczającej kierunek WN-ES,
Ba ślad pochówku nie natrafiono, do jego destrukcji przyczynił się zapewne wkop współczesny, narusza
jący jeden z narożników komory grobowej» Ц centrum kurhanu 17 zaobserwowano jedynie pogrubioną war
stwę próchnicy pierwotnej, gdzie przypuszczalnie złożony był pochówek*
W prcaetrżani między kurhanowej odsłonięto grób ciałopalny w postaci skupiska ceramiki i
przepalonych kości. Zarys jamy grobowej był nieuchwytny,
Pozyskano 1B27 1ragman tów ceramiki-, 5 od łupków z krzemienia narzutowego 1 przepalone kości
lułzkle* Na skutek destrukcji obiektów cararnika była dośó słabo zachowana t przemieszana. Zwracają
jednakie uwagę ułamki z od с lakiem tkaniny, wypychane guzy obwiedzone półkolistymi liniami rytymi,
fragmenty brzuśca z pionowymi kaneluraml.
Badania będą kontynuowane.
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