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nawiązuje wyraźnie do zwyczaju układania niespalonych ciał zmarłych w grobach głową na południe. 
Także w omawianych grobach ciałopalnych z konstrukcjami kamiennymi znajdowały się niekiedy 
kółka brązowe (groby 1251, 1268, 1287). W grobie 1287-znaleziono jeszcze dwie gliniane grzechotki 
oraz dwa gliniane kółka ze szprychami, zapewne stanowiące część modelu wózka.

W grobie 1300 przepalone kości znaleziono w małej jamie grobowej bez obstawy kamiennej, ale 
nakrytej dwoma warstwami bruku. W siedmiu dalszych grobach (nr 1252, 1265, 1269, 1278,1283, 
1288, 1290) przepalone kości złożono do malej jamy grobowej lub rozsypano w pia sku, bez jakich-
kolwiek konstrukcji kamien nych. W grobie 1288 przepalone kości czaszki zostały złożone w górnej 
części skupienia kości. W grobie 1269 na małym kolistym zgrupowaniu przepalonych kości ułożony 
został naszyjnik brązowy. Natomiast w grobie 1278 przy skupieniu przepalonych kości leżała na boku 
waza gliniana, która mogłaby pełnić funkcję popielnicy. W grobie 1290 oprócz zło żonych wprost do 
ziemi, znaleziono także nieco spalonych kości w jednym z naczyń glinianych ustawionych w obrębie 
grobu, Także w małych grobach ciałopalnych jamowych znajdowano drobne wyroby brą zowe, czy też 
grzechotkę glinianą (grób 1290).

W dziesięciu dalszych grobach (nr 1258, 1262A, 1262B, 1263, 1266, 1267, 1274. 1276, 1282, 1298) 
przepalone kości złożono do wnętrza glinianej popielnicy. Popielnice, którymi były na ogół naczynia 
wazowate, ustawiano w małych jamach wykopanych w piasku, bez konstrukcji kamiennych. Jedna 
z popielnic (grób 1298) nakryta była misą. W grobie 1274 popielni cy towarzyszyły dalsze naczynia 
gliniane. Także w grobach popielnicowych znajdowano kółka brązowe (groby 1262B, 1266, 1282) 
i grzechotkę glinianą. Trzy dalsze obiekty (nr 1259, 1272, 1279) to groby bardzo zniszczone, których 
pier wotny wygląd trudno ustalić. Zbadano też dwa paleniska (nr 1253 i 1261) oraz jamę (nr 1303) 
o bliżej nieokreślonej chronologii i przynależności kulturowej.

Groby odkryte w 1997 roku w ogromnej większości należy datować na schyłek epoki brązu i zali-
czyć do klasycznej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej. Jedynie grób 1278 można datować na w przy-
bliżeniu na schyłek III lub IV okres epoki brązu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i zie-
miach pogranicznych w 1997 roku”, s. 59-67.
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