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rzemienia szerokości 1,5-2 cm, z doskonale zachowanymi guziczkami miseczkowatymi. 
Fragmenty rzemienia znaleziono również obok czaszki. Łączna długość zachowanych 
fragm. wynosi ok. 15 cm. Ten swoisty „diadem” pozwala na dość dokładne określenie jego 
wyglądu. Rzemień ozdobiony byi dwoma równoległymi do krawędzi nacięciami, być może 
w nacięciu umieszczona była ozdobna nić. W środkowym polu umocowane były co 1,5 cm 
guziczki. Sposób mocowania ich był następujący: przez 2-3-milimetrowe nacięcie przekła
dano stopki guziczków, wszystkie guziczki przez otwór w stopce nanizane były na jedną 
grubą (skręconą z kilkunastu włókien) nić. Prawdopodobnie na kości potylicznej rzemień 
związany był w węzeł. Przy rzemieniu zachowały się fragm. włókien tkaniny i drobiny 
drewna. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że zachowane fragm. 
materiałów organicznych są pozostałością czepca. Przy kościach czaszki odkryto 2 kółka 
brązowe, zaś pod dwoma zachowanymi kręgami szyjnymi — brązowy naszyjnik. Tÿlko 
przy ścianie wschodniej wykopu zaznaczały się nikłe ślady jamy grobowej. Wyposażenie 
grobu stanowiły profilowana misa i odwrócony do góry dnem czerpaczek.

Wykop II stanowi! poszerzenie I-ego od strony północnej (z przeciwnej strony drzewa 
obejmującego systemem korzeniowym czaszkę z „diademem"). Uktad warstw pozwolił na 
uchwycenie słabo czytelnej jamy grobowej (ok. 1,5 x 1,6 m) i odsłonięcie dalszej części 
szkieletu, przy nogach którego znąjdowało się jeszcze jedno naczynie-gamek.

W wykopie III nie odkryto śladów jamy grobowej ani śladów kości, napotkano jednak 
na skupisko ceramiki: kilka ułamków, mała czarka, misa i garnek, pod którym znąjdował 
się czerpaczek. W okolicy skupiska ceramiki odkryto również brązowe: bransoletę i naszyj
nik, przy którym zachowały się drobiny nieokreślonej substancji organicznej.

Obiekty grobowe w Pawełkach zalegąją na znacznej głębokości, dopiero od ok. 150 cm 
od powierzchni gruntu; calec na głębokości ok. 210 cm. Świadczy to o naniesieniu znacznej 
miąższości warstwy piasku już po okresie użytkowania cmentarzyska. Być może ta  doda
tkowa „otulina” obiektów w połączeniu z właściwościami tlenków miedzi stworzyła wa
runki, dzięki którym zachowały się fragm. czepca.

Badania będą kontynuowane.
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