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HUDKA, paw/ Włoazozema Swletokrąyakle w Kleloadh

Badania prowadziła Bazbai* Kowaloąyk/ Flnan- 
aowało Mazean Sw letokr^rakle? Plerwa^r aezdn 
badań? Cnantaiwyako k altary  ła ly o k le j?  Chro
nologia : V okrea epoki brąza /$00-650 r  
przed n ? e i/ /

Stanowlako połodone je a t  ma lewobrzednej toraalo  rzeozkl czer
wonki /dopływ c z a m e j/ , aa pćłnoo od wal, obok małego zagajnika aoa- 
nowego/ Ogćłem wyokaplorowano 24 groby poplelnloowe, w tym takde gro
by obaypano zzozątkanl atoaa? zyatepowały oaa aa głgbokodol 30-40 do 
60 on? Kośol azkleletśw  były aa ogdł ałabo prao palono 1 młodo no w po- 
rządka anatomicznym. Prawie połowa grobdw wypoaadona była w drobny 
lawoatara brązowy /a z p lla ,  branzoleta, a p lra le , kśłka 1 tarozk l/2  
W trzoob poplolaloaoh znajdowało a lę  ponadto po jodnya ozorpaka/

Ha azozogdlną awage zaa łagaje  grśb ciałopalny z podwdjaya po- 
chćwklem, w ktćrym jodno zwłoki opalono były bezpośrednio w ja a lo  
grobowej/ Obok przepalotyoh kośol znajdowały a lę  azozątkl alo  dopalo
nych bierwion/ Grób poaladał azczątkową obatawg kanlonną złodoną z 
k ilk a  głazdw rozatawlony^ł na obwodzie jamy grobowej, k tćra  w rzacle 
zblldona była do proatokąta/ Uaytaowany był na oal pćłnoc-poładnle? 
Kośol ozaazkl ledały w poła dniowej oząścl ja z y /  Obok niob znajdowała 
a le  poplelnloa wypełniona kośćmi wraz z a ln la  tar  owym knbklen donicz
kowa tyn.' V pewnej odległośol od nich złodono n lae z ozerpaklen wewnątrz 
1 oaobno dragi ozerpak. V pśłnoonej oześol jawy aatawlony był babek 
analoglozny do poprzedniego oraz naonynle jajow ate odwrćoone dnew óo 
gćry? Ponad wydej oplaanyn grobem, ktdry wyatąplł na głebokośol 80 on, 
znajdowała a le  poplelnloa z brzaśoem ozdobionym rzedem a kośnych dłob- 
kśw/

Pomiędzy grobami wyatąplła dada Ilo ść  akorap laśnyoh n ie pocho- 
dzącyoh z grobćw? Ryć moda aą ona śladem odbytyoh aroozyatoścl ry ta a l-  
nych/

Przewldaje a le  kontynaowanle badań w rokn przyazłym?

RZECZTCA, pow/ Środa Sląaka Kdnaerwator Zabytkdw Aroheologlcz-
Stanowlako 1 nyoh we Wrooławla

Badania prowadził mgr Tadeaaz Kale tyn J Plnan- 
zowało PPRN w Środzie S lą a k le j/  Plerwazy aezon 
badań/ Cmentarzyaka knltary ładyoklej /IV-V EB//

Cnentarzyako połodone je a t  około 1400 m na poładnle od waohod- 
nlego krańoa wal na w znlealenia/ wyekaplorowano 4 groby popielloowe,


