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NOWO¯YTNY CMENTARZ NA ZATUMIU

Podczas prac budowlanych prowadzonych
w 2003 r. przy budowie nowego gmachu Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Wroc³awskiego, u zbiegu ulic kard. S. Wyszyñskiego i F. Joliot-Curie we
Wroc³awiu odkryto pozosta³oci cmentarzyska
szkieletowego1. Odkrycie to by³o sporym zaskoczeniem zarówno dla archeologów, jak i historyków,
gdy¿ wed³ug zachowanych map historycznego
Wroc³awia w miejscu tym, w dzielnicy zwanej
Zatumie, nie figurowa³a ¿adna nekropola, a jedynie zabudowania mieszkalne oraz pastwiska. Zakrojone na szerok¹ skalê badania wykopaliskowe
pozwoli³y wyeksplorowaæ 318 pochówków2. Liczba pochowanych tam osób by³a na pewno wy¿sza,
poniewa¿ na cmentarzysku odkryto liczne koci
lune pochodz¹ce ze uszkodzonych pochówków,
za czêæ terenu nekropoli uleg³a zniszczeniu.
Chronologia cmentarzyska zosta³a wstêpnie okrelona na podstawie analiz dendrologicznych i odkrytych zabytków na koniec pónego redniowiecza i okres nowo¿ytny.
Groby odkryto na obszarze ok. 300 m2. Ich
uk³ad i wzajemne nawarstwianie siê wiadcz¹
o doæ intensywnym u¿ytkowaniu omawianej nekropoli. Miejscami wyodrêbniono 7 warstw pochówków (ryc. 1). Cmentarz by³ po³o¿ony poza
murami miejskimi, tu¿ przy brzegu Odry, co nara¿a³o znajduj¹ce siê tam groby na ustawiczne zalewanie i niszczenie. Podczas badañ wykopalisko1
2

Wstêpne sprawozdanie z badañ  zob. Limisiewicz, Roczek, Wachowski 2004.
Badania by³y mo¿liwe dziêki ¿yczliwoci i pomocy w³adz
Uniwersytetu Wroc³awskiego z ówczesnym rektorem, prof.
dr. hab. Zdzis³awem Latajk¹.

wych w wielu przypadkach stwierdzono przemieszczenie szcz¹tków kostnych w obrêbie trumny, kilkakrotnie po zdjêciu wieka trumny okaza³o siê, i¿
szkielet jest zalany wod¹ (ryc. 4). Stan zachowania pochówków, zarówno zarysów jam grobowych
oraz trumien, jak i szcz¹tków kostnych, by³ z³y.
Zdecydowana liczba grobów by³a zachowana jedynie fragmentarycznie.
W nieokrelonym momencie u¿ytkowania cmentarz zosta³ prawdopodobnie ogrodzony, o czym
wiadcz¹ odkryte w zachodniej i pó³nocnej czêci stanowiska negatywy pos³upowe, tworz¹ce odcinki o d³ugoci 15 i 8 m. S³upy mia³y w przekroju poprzecznym kszta³t kwadratu i wymiary 20×20
cm (zob. ryc. 1). Uda³o siê zatem rozpoznaæ zachodni¹ i pó³nocn¹ granicê cmentarzyska, natomiast krañce po³udniowy i wschodni pozosta³y
nieuchwytne.
Zarysy jam grobowych by³y czytelne w 257
przypadkach. Czytelne jamy pochówków osób doros³ych mia³y g³êbokoæ rednio ok. 40 cm, za
jamy pochówków dzieciêcych  ok. 20 cm, choæ
nale¿y przypuszczaæ, ¿e groby te zosta³y czêciowo zniwelowane. Zaobserwowano zarówno jamy
doæ obszerne (np. w grobach: 12  190×80 cm, 20
 195×80 cm, 46  226×56 cm, 61  180×60 cm,
64  215×105 cm, 66  227×110 cm), jak i czêciej
niewiele wiêksze od d³ugoci i szerokoci trumny
(np. w pochówku 72 wymiary jamy grobowej wynosi³y:174×44×16 cm, za trumny:172×42×12 cm,
w pochówku 95  wymiary jamy grobowej:
115×40×20 cm, a trumny: 111×24×20 cm, w pochówku 137  wymiary jamy grobowej: 190×47×30
cm, trumny: 170×33×27 cm).
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Trumny by³y na omawianym cmentarzysku sta³ym elementem obrz¹dku pogrzebowego. Odkryto je
w 232 pochówkach, co stanowi 73% wszystkich
ods³oniêtych grobów, przy czym w 168 przypadkach
by³y to na pewno trumny, w 15  pozosta³oci pojedynczych desek, den trumien b¹d mar, za w 3 
nieokrelone fragmenty drewna. Trumny mia³y postaæ prostok¹tnych b¹d trapezowatych skrzyñ z desek, przykrytych wiekiem (ryc. 3, 4, 5, 6). W kilkunastu przypadkach zaobserwowano ³¹czenie desek
za pomoc¹ ¿elaznych gwodzi, w innych byæ mo¿e
stosowano ³¹czenia stolarskie na zak³adki, ko³ki, na
jaskó³czy ogon (Kizik 1998, s. 94)3. Wykonywano
je z drewna jod³owego i sosnowego (odpowiednio
21 i 12 przypadków; Kr¹piec, Szychowska-Kr¹piec
2004, zob. tab. 1). Trumny te by³y raczej skromne,
bez metalowych uchwytów, okuæ czy aplikacji. Nie
zauwa¿ono te¿ ladów obiæ wnêtrza trumny czy zewnêtrznej malatury.
W ods³oniêtych grobach spoczywa³y przewa¿nie
szcz¹tki pojedynczych osób. Jako pochówki podwójne
zosta³y zidentyfikowane groby: nr 6, gdzie odkryto
szkielety dwojga dzieci, oraz nr 167, ze szcz¹tkami
dwóch osób doros³ych, w tym mê¿czyzny w wieku
3

Sposób ³¹czenia desek trumny bez u¿ycia gwodzi prezentuje P. Trybuszewski (2006, ryc. 1, s. 66) na podstawie znalezisk z krypty kocio³a p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej
Marii Panny w Toruniu.

← Ryc. 1. Wroc³aw  Zatumie. Plan cmentarzyska.
Oprac. N. Lenkow

adultus/maturus. Byæ mo¿e pochówkiem podwójnym by³ te¿ grób nr 58, gdzie odkryto dwa szkielety u³o¿one jeden na drugim (ryc. 2). Szkielet znajduj¹cy siê ni¿ej, oznaczony jako 58B, by³ skierowany czaszk¹ na zachód, za szkielet le¿¹cy wy¿ej
(58A) zosta³ u³o¿ony czaszk¹ w kierunku wschodnim. Podobnie w przypadku grobu nr 66 w obrêbie obszernej jamy grobowej ods³oniêto le zachowane szcz¹tki dwóch osób le¿¹cych obok siebie.
Z³o¿enie zw³ok dwóch osób w jednym grobie mog³oby sugerowaæ jaki stopieñ pokrewieñstwa pomiêdzy zmar³ymi. Jest to tym bardziej prawdopodobne w przypadku podwójnego pochówku w jednej
trumnie. Podobn¹ sytuacjê stwierdzono na pónoredniowiecznym cmentarzysku przyszpitalnym
w Heidelbergu. W jednej trumnie z³o¿ono tam
szcz¹tki dwóch kobiet w wieku ok. 30 lat. Dalsze
badania antropologiczne mia³y wykazaæ, czy ³¹czy³
je jaki stopieñ pokrewieñstwa (bliniaczki? siostry?;
Prohaska-Gross Ch. 1992, s. 3032). Figuruj¹ce
w dokumentacji groby 4A i B, 16A i B oraz 32A i B
s¹ najprawdopodobniej osobnymi pochówkami, na³o¿onymi cile jeden na drugi.
Zdecydowana wiêkszoæ zmar³ych zosta³a pochowana wed³ug kocielnego rytua³u pogrzebowego 
w trumnie i z g³ow¹ skierowan¹ na zachód. Takie
u³o¿enie stwierdzono w 220 przypadkach4. Stanowi¹ one zdecydowan¹ wiêkszoæ sporód 246 pochówków, u których by³o mo¿liwe okrelenie u³o¿enia g³owy zmar³ego. Co ciekawe, odkryto równie¿
pochówki o odmiennej orientacji czaszki. W dwóch
z nich, w grobach nr 82 i 113, zmarli zostali pochowani z g³ow¹ skierowan¹ na po³udnie. Oba pochówki
znajdowa³y siê blisko siebie i by³y najbardziej wysuniête na zachód, jednak nie by³y znacz¹co odsuniête od pozosta³ych grobów. Natomiast 8 zmar³ych
zosta³o pochowanych z g³owami skierowanymi na
wschód. Pochówki te nie tworzy³y odrêbnego skupiska, ods³oniêto je w ró¿nych czêciach cmentarza.
Jednak czêæ z nich wspó³wystêpowa³a parami,
tzn. zlokalizowane by³y blisko siebie, np. grób 58A
i 131, 149 i 164 oraz 84 i 132, aczkolwiek dwa ostatnie groby znaleziono w ró¿nych warstwach (III i V).
Pozosta³e szkielety z czaszkami skierowanymi na
wschód odkryto w grobach 120 i 264.
Jeli chodzi o u³o¿enie r¹k zmar³ych, to ze wzglêdu na stan zachowania poszczególnych pochówków
jest ono czytelne w niewielu przypadkach (77 pewnych i 26 przypuszczalnych). Nie widaæ te¿ preferencji poszczególnych uk³adów. W 12 pochówkach
4

W 14 przypadkach by³o widoczne lekkie odchylenie g³ów
na NW i SW.
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Ryc. 2. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 58 A i B

zmarli zostali pochowani z rêkami u³o¿onymi b¹d
skrzy¿owanymi na linii pasa, w 8  z rêkami u³o¿onymi b¹d skrzy¿owanymi na miednicy. W tej samej liczbie (8) ods³oniêto szkielety z koæmi lewej
rêki u³o¿onymi na piersi, a prawej na linii pasa.
Koci r¹k u³o¿one b¹d skrzy¿owane na klatce piersiowej stwierdzono w 4 pochówkach (+3 przypuszczalne), a koci r¹k wyci¹gniête wyprostowane
i u³o¿one wzd³u¿ boków zmar³ego  w 3 pochówkach (+ 3 przypuszczalne). Pozosta³e przypadki dotyczy³y uk³adów kombinowanych (jedna rêka u³o¿ona na linii pasa, druga  na miednicy, jedna u³o¿ona na klatce piersiowej, druga wyprostowana itd.),
a tak¿e sytuacji, gdzie czytelny by³ uk³ad tylko jednej rêki. Generalnie mo¿na stwierdziæ przewagê
uk³adania r¹k zmar³ego na tu³owiu ni¿ prostowania
ich wzd³u¿ boków, jednak, jak wspomniano wczeniej, nie jest jednak widoczne czêstsze stosowanie
jakiegokolwiek z wariantów.
Szcz¹tki kostne, jakkolwiek le zachowane, zosta³y poddane analizie antropologicznej (D¹browski
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i in. 2003; zob. tab.). W jej wyniku uda³o siê okreliæ p³eæ 112 osób i wiek 88 zmar³ych. Liczn¹ kategori¹ wiekow¹ by³ maturus (25 osobników), a tak¿e adultus (23 osobników). Zidentyfikowano równie¿ szcz¹tki 22 dzieci (infans I i infans II). Jednak¿e najwiêcej osobników (185) okrelono jako doros³y, ze wzglêdu na niemo¿noæ bardziej sprecyzowanego okrelenia wieku zmar³ego. Wyodrêbniono równie¿ szcz¹tki 68 kobiet oraz 44 mê¿czyzn
(zob. wykres 1).
Wyposa¿enie odkrytych na Zatumiu grobów by³o
wiêcej ni¿ skromne. Odkryto je jedynie w 7 pochówkach. W pochówku nr 285 odkryto nó¿ ¿elazny.
W grobie nr 35 natrafiono na 53 rozsypane drobne,
kuliste i lekko sp³aszczone paciorki ze szk³a (?) barwy czarnej i turkusowej (ryc. 7). Czêæ z nich mia³a rednicê 1 mm, pozosta³e  2 mm. Byæ mo¿e pierwotnie by³y naszyte na odzie¿ zmar³ego.
Niew¹tpliwie interesuj¹cym znaleziskiem grobowym jest moneta, znaleziona w grobie nr 302 (ryc.8).
Wed³ug ekspertyzy Borysa Paszkiewicza jest to egzemplarz o nominale 6 krajcarów, wybity w Olenicy
w 1674 r. przez ksiêcia Sylwiusza Fryderyka. Obecnoæ nowo¿ytnej monety w grobie mo¿e wiadczyæ
o d³ugotrwa³ym prze¿ywaniu siê zwyczaju sk³adania tzw. obola zmar³ych. Monety w pochówkach interpretowane s¹ równie¿ jako ekwiwalent czêci
maj¹tku przynale¿nego zmar³emu. Upatruje siê
w nich tak¿e amuletów o funkcjach apotropaicznych.
Wed³ug Z. i S. Kurnatowskich (2002, s. 133) zwyczaj wk³adania monet do grobów trwa³ do ok. 2. po³.
XVII w., po czym zanikn¹³ w zwi¹zku z ogólnopolskim kryzysem kulturowym (wojny, klêski morowego powietrza). Natomiast M. Rubinkova (1999, s.
6872) przywo³uje przyk³ady zarówno z Europy
Wschodniej, jak i Zachodniej, potwierdzaj¹ce trwanie tego zwyczaju jeszcze w XVIII w.
Kolejne znaleziska mia³y charakter dewocyjny.
Pierwsze z nich to paciorki odkryte w pochówku nr
103 (ryc. 9). By³o to 10 pod³u¿nych facetowanych
koralików wykonanych z koci, o d³ugoci 1 cm
i rednicy 0,50,6 cm. Ich liczba i forma mog¹ wskazywaæ, i¿ s¹ one pozosta³oci¹ ma³ego ró¿añca, tzw.
dziesi¹tki, który móg³ byæ noszony w rêku (Descoeudres i in.1995, s. 8990). Dalsze znalezisko to
2 owalne, cienkie szybki o wymiarach 1,8×1,5 cm,
odkryte w grobie nr 282 (ryc.10), bêd¹ce zapewne
czêci¹ relikwiarzyka. Pomiêdzy nimi zachowa³y siê
resztki papieru, pozosta³oci miniaturowej grafiki
z przedstawieniem dewocyjnym (Witkowski 2003,
s. 4). Ca³oæ by³a przypuszczalnie objêta skromnym
obramowaniem, które siê nie zachowa³o. Chronolo-
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Ryc. 3. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 63. Fot. £. W³odarczyk

Ryc. 4. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 85. Fot. £. W³odarczyk
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Ryc. 5. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 105. Fot. £. W³odarczyk

Ryc. 6. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 228. Fot. £. W³odarczyk
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Ryc. 7. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 53. Paciorki. Fot. L. Kuma

giê tego zabytku ustalono na 1. po³. XVIII wieku.
Kolejny medalion odkryto pod grobem nr 12
(ryc. 11). Ten równie¿ sk³ada³ siê z 2 prawie okr¹g³ych szybek o rednicy 3 cm. By³y one obwiedzione ramk¹ z nieokrelonego surowca, na któr¹ nawleczono niewielkie turkusowe paciorki. Ramka by³a
zachowana jedynie czêciowo. Szybki pierwotnie
przykrywa³a plecionka z cienkich drucików. Pomiêdzy szybkami znajdowa³a siê niewielka plakietka
wykonana z wosku (ryc. 12). Na obu jej stronach
widnia³o profilowe przedstawienie g³owy ludzkiej,
po jednej zapewne mêskiej (widoczne s¹ d³ugie w³osy i broda). Byæ mo¿e jest to wyobra¿enie g³owy
Chrystusa. Drugi wizerunek jest mniej czytelny.
Wed³ug Jacka Witkowskiego nawi¹zuje on do stylizowanych przedstawieñ Chrystusa w manierze starorzymskiej, powsta³ych w klasycyzuj¹cej sztuce baroku we W³oszech i Francji. [...] naladowano je
czasami w Austrii, Czechach i na l¹sku. (Witkowski 2003, s. 1). Znalezisko to mo¿na datowaæ na 4.
æw. XVII i pocz. XVIII wieku. Ostatni zabytek to
relikwiarzyk medalionowy znaleziony przy krêgach
szyjnych kobiety (?) adultus w grobie nr 139. Jest
to owalna kapsu³ka o wymiarach 2,5×3 cm, wykonana z cyny (ryc. 13). U góry i u do³u jest ona zaopatrzona w niewielkie uszko, przy czym czêæ uszka
dolnego od³ama³a siê. Na awersie medalionu wygrawerowano majusku³¹ litery IHS, inicja³ Chrystusa
(Iesus Hominum Salvator). Nad literk¹ H wyryto
krzy¿yk. Poni¿ej inicja³u znajduje siê wizerunek

serca przebitego trzema gwodziami. Natomiast na
rewersie widniej¹ 3 majusku³owe litery TEG, gór¹
i do³em zaopatrzone w znak abrewiacji. Ich znaczenie jest zagadkowe. Byæ mo¿e stanowi¹ pocz¹tek
s³owa tegimentum  ochrona 5. J. Witkowski uwa¿a, i¿ omawiany zabytek powsta³ w krêgach jezuickich, o czym mo¿e wiadczyæ wyobra¿one na jego
rewersie god³o zakonu jezuitów (inicja³ IHS i 3 rozchodz¹ce siê promienicie gwodzie). Wewn¹trz relikwiarzyka znajdowa³y siê trzy przedmioty: niewielki paciorek z turkusa, okruch kryszta³u górskiego
oraz wielokrotnie zwiniêty kawa³ek zadrukowanego czerpanego papieru (ryc.14). Na papierze wydru5

Serdecznie dziêkujê panu dr. Jaros³awowi Komorowskiemu
za podsuniêcie tej hipotezy.

Ryc. 8. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 302.
Moneta. Fot. M. Wojcieszak
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Ryc. 9. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 103. Paciorki kociane. Fot. L. Kuma, rys. N. Lenkow

kowano nastêpuj¹cy tekst ³aciñski (za: Witkowski
2003; ryc.15):
I
N.+R.
I.
Qui verbum [...] Factus est [...] taris
in nobis, nascet [...] Maria virgine per in ef-

fabilem pietae [ ] misericordiam suam
pijssimam, & [inter] cessionem [...] em
B.M. Virgine [,] Apostolorum, Sanctorumque
omnium & maximum Apostolorum & Evangelistarum suorum Ioannis, Mathaei, Marcii, & Lucae, ipsum quaeso, ut dignetur me
liberare, et conservare ab omni interstatione

Ryc. 10. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 282. Pozosta³oci medalionu. Fot. L. Kuma
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Satanae, & ministrorum eius. Qui com Patre,
& Spiritu Sancto vivit, & regnat in saecula
saeculorum. Amen.
Benedictio Dei omni potentis, Patris, &
Filij, & Spiritus Sancti,descendat super nos,
& fructus [ ]ae, & et semper. Amen
Na drugiej stronie karteczki znajdowa³y siê m.in.
3 teksty b³ogos³awieñstw: w. Antoniego z Padwy,
w. Franciszka z Asy¿u oraz apokryficzne b³ogos³awieñstwo Marii wypowiedziane do Aposto³ów,
wypisane z dzie³ w. Andrzeja z Krety (ok. 660
740) (Witkowski 2003, s. 3):
JESVS + MARIA
Jesus Nazarenus Rex Iudeorum
Benedictio S. Antonij
De Padua
Ecce [ ]m Domin[ ]e partes adversae, vicit Leo de Tellus [Iud]a Radix David
Alleluja, Alleluja, Allel[uja]
Benedictio Sancti Francissi
Be[ned]icat tibi Dominus, & [c]ustodiat te.
ostendat faciem suam tibi, & miseratur tui
convertat vultum suum ad te, & dat tibi pacem. T. Dominus benedicat te.
Benedictio S. Mariae ad
Apostolos.
Benedicat vos filiol[ ] [ ]tur[.] hu[ ] mundum Dominus Deus Pater, & Sponsus meus
Iesus Christus filius inigentius meus, Spiritus [San]ctusamormeus. Amen. Ex S. Andrea Cretense.
Christus Rex + T. venit in pace [.] Et
Deus factus est homo +
Druk ten móg³ zostaæ przywieziony z pielgrzymki
odbytej do Italii. J. Witkowski (2003, s. 34) przypuszcza, ¿e owa karteczka mog³a powstaæ w rodowisku franciszkañskim (teksty wiêtych franciszkañskich oraz obecnoæ w nich znaku tau, god³a zakonu), b¹d te¿ pochodzi³a z Rzymu, ze wzglêdu na
obecne w tekcie odniesienia do Wcielenia i Bo¿ego Narodzenia oraz cytaty z titulusa z krzy¿a
Chrystusowego (titulus jest przechowywany
w skarbcu rzymskiej bazyliki Santa Croce, za relikwie zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem znajduj¹ siê
w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie  Witkowski 2003, s. 4). Omawiany relikwiarzyk móg³ zostaæ wykonany w 2. æw. XVIII w.
Przedstawienie analogii do omówionych dewocjonaliów napotyka na trudnoci spowodowane niewielk¹ liczb¹ publikacji nowo¿ytnych dewocjona-

liów pochodz¹cych z badañ archeologicznych. Do
nielicznych wyj¹tków nale¿¹ kolekcje medalików
odkrytych na cmentarzyskach w Lubi¹¿u (Witkowski 1990), Lubiniu (Bia³ob³ocki 19911992), Sandomierzu (Rostkowska 1996), Maniowach (Chudziñska 1998) i Gliwicach (Furmanek 2003; Furmanek,
Michnik 2004)6. Jednak w omówionych zbiorach nie
wystêpuj¹ bezporednie odpowiedniki przedstawionych zabytków. Medaliki z papierow¹ grafik¹ znaleziono na cmentarzyskach w Lubiniu (Bia³ob³ocki
1993, ryc. 7, s. 175; ryc. 8, s. 176; ryc. 9, s. 177),
Gliwicach (Furmanek 2003, ryc. 22, s. 333) i Maniowach (Chudziñska 1998, fot. 2, s. 18; fot. 3, s.
19; fot. 5, s. 25), przy czym w owych medalikach
obrazki zachowa³y siê, a postacie wiêtych by³y czytelne. Natomiast w przypadku zabytku z wroc³awskiego Zatumia przetrwa³y jedynie szybki. Relikwiarzyk medalionowy odkryto podczas badañ przy kociele p.w. Wszystkich wiêtych w Gliwicach (Furmanek, Michnik 2004, ryc. 5, s. 408)7. Egzemplarz
ten ró¿ni siê nieco od wroc³awskiego kompozycj¹
i treci¹ rytów na ciankach zewnêtrznych, aczkolwiek na rewersie równie¿ przedstawiono god³o jezuitów  monogram Chrystusa oraz 3 gwodzie.
Wewn¹trz kapsu³y znajdowa³a siê niewielka figurka kobiety (Maryi?) wykonana z gliny i owiniêta
w materia³ oraz zadrukowana kartka, pochodz¹ca
z kalendarza liturgicznego. Z zamieszczonego na karteczce tekstu wynika, i¿ mog³a ona pochodziæ z sanktuarium w Pradze-Strahovie (Furmanek, Michnik
2004, s. 407409, 415). Mo¿na zatem wysun¹æ hipotezê, i¿ tego rodzaju medaliony by³y, same w sobie oraz ze wzglêdu na zawartoæ, pami¹tk¹ pielgrzymki do miejsc kultu katolickiego.
Podczas wstêpnej analizy materia³ów pochodz¹cych z cmentarzyska na Zatumiu ustalono chronologiê omawianego stanowiska na XIVXVIII wiek (Limisiewicz i in. 2004, s. 179). Obecnie XIV-wieczn¹
metrykê nekropoli nale¿y uznaæ za zbyt wczesn¹.
Podstawê datowania stanowi¹ uzyskane dendrodaty oraz zabytki odkryte w grobach. Wed³ug analizy
6

7

Liczne egzemplarze dewocjonaliów publikowane s¹ w pracach z terenu Czech (Znojmo  Dostal 1968, Opava  Furmanek, Michnik 2004), Austrii (Markgrafneusiedl  Macek
1993) czy Szwajcarii (Schwyz  Descoeudres i in.1995).
Szczególnie bogaty i ciekawy zbiór, pozyskany podczas
badañ archeologicznych w krypcie katedry w. w. Piotra
i Paw³a w Brnie, przedstawi³a M. Rubinkova (1999).
Medalion ze schowanym wewn¹trz drukiem znaleziono równie¿ podczas badañ archeologicznych prowadzonych wewn¹trz kocio³a w Grêbieniu k. Wielunia  uprzejma informacja prof. Leszka Kajzera.
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Ryc. 11. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Znalezisko lune. Medalion. Fot. L. Kuma, rys. N. Lenkow

Ryc. 12. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Znalezisko lune  plakietka z wnêtrza medalionu. Fot. L. Kuma

dendrologicznej ramy funkcjonowania cmentarzyska
zamykaj¹ siê w okresie od 1. po³. XVI do 1. po³.
XVII w. (jedna niepewna dendrodata pochodzi
z 1496 r.; Kr¹piec, Szychowska-Kr¹piec 2004; zob.
tab. 1). Jednak ze wzglêdu na odkryte w pochówkach dewocjonalia górn¹ granicê datacji nekropoli
nale¿y przesun¹æ na 1. po³. XVIII w.
Problematyczna wydaje siê identyfikacja omawianej nekropoli. Nie mamy ¿adnych informacji
o tym, ¿e na Zatumiu funkcjonowa³ jakikolwiek
obiekt sakralny, przy którym za³o¿ono by cmentarz,
b¹d wzniesiono go jako kaplicê dla potrzeb sepulkralnych. Wiemy natomiast, ¿e pozosta³e cmentarze
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wroc³awskie (i nie tylko) funkcjonowa³y przy wi¹tyniach8. Wed³ug wstêpnej kwerendy historycznej
Mateusza Goliñskiego (2003) na Zatumiu móg³ mieciæ siê cmentarz dla specjalnej grupy zmar³ych.
Autor przytacza opiniê J. Jungnitza, badacza nowo¿ytnych dziejów Kocio³a wroc³awskiego, i¿ na
«pastwisku» (Viehweide) na Zatumiu chowano tych,
którym odmówiono pochówku kocielnego. We8

Choæ w jednym przypadku najpierw za³o¿ono cmentarz 
pierwszy cmentarz protestancki, po³o¿ony za murami miejskimi, a nastêpnie na jego potrzeby wzniesiono koció³
cmentarny, któremu nadano wezwanie Salwatora/Zbawiciela.
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Ryc. 13. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 139. Medalion. Awers i rewers. Fot. L. Kuma, rys. N. Lenkow

Ryc. 14. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 139. Medalion. Wnêtrze. Fot. L. Kuma

d³ug ówczesnych kryteriów byli to samobójcy, odszczepieñcy, czyli wyznawcy innych religii, nieochrzczone dzieci, nieznani topielcy czy niezidentyfikowane ofiary zabójstw. Mia³ siê tam tak¿e mieciæ cmentarz morowy. Za wed³ug badañ Daniela
Wojtuckiego na Zatumiu (w pobli¿u drogi na Szczytniki?) funkcjonowa³o pod jurysdykcj¹ biskupi¹ miej-

sce kani9. Niewykluczone, i¿ skazañców pochowano w pobli¿u miejsc ich stracenia.
9

Koledze Danielowi Wojtuckiemu serdecznie dziêkujê za
udostêpnienie niepublikowanych wyników jego szeroko
zakrojonej kwerendy ród³owej. Potwierdzone ród³owo
egzekucje wykonane na Zatumiu znane s¹ z lat: 1580, 1593,
1635, 1642, 1651, 1673.
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Ryc. 15. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Grób nr 139. Druk odkryty wewn¹trz medalionu. Fot. K. Wachowski

Obszar Zatumia, przedmiecia wykszta³conego
zapewne u schy³ku pónego redniowiecza, nale¿a³
do parafii katedralnej, obs³ugiwanej przez koció³
w. Idziego (Goliñski 2003, s. 1). Dla tej¿e parafii
od 1587 r. prowadzono ksiêgi metrykalne z zapisami chrztów i pogrzebów (Pater 1998, s. 41). Zapiski dotycz¹ce pochówków przechowywane s¹ obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym we Wroc³awiu
(sygnatura 1 (VII) o, p, q, r, s, t). Analiza zapisków
z dwóch tomów ksi¹g z lat 15871669 (sygn.1(VII)
o ) i 16691722 (sygn.1 (VII) p) dostarczy³a ciekawych informacji. W wiêkszoci przypadków przy
dacie dziennej pogrzebu i danych osobowych zmar³ego zapisywano, gdzie zosta³ on pochowany. Generalnie miejscem pochówku by³ cmentarz katedralny w. Jana (coemiterium S. Johannis b¹d S. Jois),
a od 1621 r. równie¿ cmentarz przy tumskim kociele
w. Piotra i Paw³a (ad Novum coemiterium apud S.
Petro et Paulum, potem ad coemiterium S. Petri et
Pauli). Jednak w latach 15871601 wystêpuj¹ równie¿ wzmianki, i¿ zmar³y zosta³ pochowany retro
Insulam czy wrêcz in prato retro Insulam. Warto
zauwa¿yæ, ¿e nie wystêpuje tu okrelenie coemiterium, ani tym bardziej wezwanie cmentarza. Mo¿na zatem przypuciæ, ¿e pochówków tych dokonano w niepowiêconej ziemi, co wiadczy³oby o tym,
i¿ czêci parafian Ostrowa Tumskiego z jakich po-
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wodów odmówiono pogrzebu na cmentarzu znajduj¹cym siê na Wyspie. Prawdopodobnie nawet nie
wszyscy zmarli pochowani wówczas na Zatumiu
zas³ugiwali na wspomnienie w ksiêdze pogrzebów,
gdy¿ w notce podsumowuj¹cej rok 1599 widnieje
lapidarne sformu³owanie: In universum retro Insulam ultra centum homines sepulti sunt (1 (VII) o, s.
47), choæ notki o pochówku poza Wysp¹ przy tej
dacie rocznej by³y zaledwie 3. Powody wykluczenia niektórych zmar³ych mo¿emy tak¿e odnaleæ
wród zapisków w spisach pogrzebów. Bardzo wymowny zapis pochodzi z 17 VII 1587: Sepultus est
quidam retro Insulam nostram in prato, sine cerimoniis & sine cruce [!  M.W.], qui spernens Catholicam fidem (1 (VII) o, s. 6). Ów gardz¹cy wiar¹
katolick¹ zmar³y móg³ byæ protestantem zamieszka³ym na terenie parafii katedralnej i jako odszczepieniec zosta³ pochowany z dala od prawowitej
wspólnoty katolików. Inna wzmianka, z 12 V 1595
r., dotyczy mê¿czyzny, który w desperacji utopi³
siê w Odrze. Ze wzglêdu na jego samobójcz¹ mieræ
Decano Officiali nie zezwoli³ na pochówek w powiêconej ziemi, wiêc pogrzeb odby³ siê retro Insulam. Przypomnijmy cytowany przez M. Goliñskiego fragment pracy J. Jungnitza o pastwisku na
Zatumiu, gdzie chowano tych, którym odmówiono
kocielnej ceremonii pogrzebowej. Przy dacie 28 XI
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Wykres 1. Wroc³aw  Zatumie. Dane antropologiczne (na podstawie: D¹browski i in. 2003, oprac. M. Wojcieszak)

Tabela 1. Wroc³aw  Zatumie. Cmentarzysko. Dane dendrologiczne (za: Kr¹piec, Szychowska-Kr¹piec 2004)
Lp.

Nr grobu

Poziom

Gatunek drewna

Data ciêcia drzewa

1

28

II

sosna

po 1576

2

32

I

jod³a

po 1558

3

54

II

jod³a

po 1528

4

57

III

jod³a

po 1578

5

62 (2 próby)

III

jod³a

po 1606 i po 1607

6

70

II

jod³a

po 1584

7

74

I

jod³a

po 1584

8

83

II

jod³a

po 1496?

9

88

IV

jod³a

po 1541

10

102 (2 próby)

V

jod³a

po 1559 i po 1595

11

106

III

jod³a

po 1553

12

157 (2 próby)

III

jod³a

po 1561 i po 1599

13

178

III

jod³a

po 1551

14

228

V

jod³a

po 1601

15

278

IV

jod³a

po 1587

16

285 (3 próby)

IV

jod³a

po 1578, po 1580 i po 1578

1602 widnieje zapis: Sepultus est in novum cimiterium Martinus [...], faber lignarius (1 (VII) o, s. 51).
Notka ta zgadza³aby siê z zapisem ród³owym, wed³ug którego 9 IX 1602 r. biskup pomocniczy Adam
Weißkopf wywiêci³ na Zatumiu nowy cmentarz dla
mieszkañców przedmiecia (Goliñski 2003, s. 2).
Wzmianki o pochówkach na nowym cmentarzu
widniej¹ jeszcze pod dat¹: 22 V 1604, 30 VII 1604,
31 II 1605, 8 II 1606, 8 III 1606, 30 IV 1606 i 26 I
1608. Generalnie na tle zapisków ze wszystkich pogrzebów, które odby³y siê w tych latach w parafii
katedralnej, pochówki na nowym cmentarzu wydaj¹ siê byæ nieliczne. Dyskusyjna jest kwestia lo-

kalizacji owego cmentarza. W ksiêdze parafialnej
tylko w jednej notce widnieje dopisek, i¿ znajdowa³
siê on poza Ostrowem (post Summum  26 I 1608,
1 (VII) o, s. 57). M. Goliñski (2003, s. 2) przytacza
opiniê J. Jugnitza, wed³ug którego obszar nowego
cmentarza jest to¿samy z lokalizacj¹ drewnianego
kocio³a w. Wawrzyñca z 1722 r. (obecnie w tym
miejscu, przy ulicy Mi³ej, stoi koció³ neogotycki),
choæ sam Goliñski (2003, s. 2) przyznaje, i¿ owo
stwierdzenie jest zbyt pobie¿ne i nie mo¿na wykluczyæ póniejszego przesuniêcia [w okolice Mi³ej  M.W.] cmentarza dla przedmieszczan. Byæ
mo¿e wskazówk¹ dla póniejszego za³o¿enia cmen-
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tarza przy ul. Mi³ej by³aby wzmianka z 13 III 1690:
Sepultus é Joannes [...] mendicus post summum primus in Novo Coemeterio (1 (VII) p, s. 85). Znaleziska archeologiczne zdaj¹ siê potwierdzaæ, ¿e pierwszy cmentarz dla parafian z Zatumia znajdowa³ siê
u zbiegu obecnych ulic S. Wyszyñskiego i F. Joliot-Curie.
Lektura dalszych czêci ksi¹g parafialnych uwiadamia jednak, ¿e nie by³ to jedynie cmentarz dla
parafian katolickich. Owszem, do roku 1690 odnotowanych jest co najmniej 430 pogrzebów post/
extra/retro Summum czy post/extra/retro Insulam.
Ponad po³owê z nich stanowi³y pochówki dzieci 
od kilkudniowych do kilkunastoletnich. By³y to najprawdopodobniej dzieci ochrzczone  nieochrzczonymi prowadz¹cy ksiêgi metrykalne raczej siê nie
zajmowali. Oko³o 120 zapisów dotyczy zmar³ych
doros³ych, najprawdopodobniej mieszkañców Zatumia (przy ich nazwiskach niejednokrotnie wystêpuje sformu³owanie inquilinus post Summum). Byli
to ludzie raczej niezamo¿ni  najemnicy czy drobni rzemielnicy (szewcy, ciele, rybacy), jak równie¿ wdowy, starcy, ¿ebracy. Ponadto natrafiono na
dwie wzmianki mówi¹ce o kobietach zmar³ych
w po³ogu.
Dalsze notki dotycz¹ce pochówków dokonanych
poza Wysp¹ (co najmniej 21) wspominaj¹ o osobach
zmar³ych w wyniku zarazy (peste). Pojawiaj¹ siê one
w latach 1613, 1622 oraz 1625162610. Jednak ¿adna
z nich nie wskazuje na istnienie odrêbnego cmentarza morowego. Kolejne dwie mówi¹ o zmar³ych
gwa³town¹ mierci¹  w jednym przypadku chodzi
o topielca (23 XII 1617), w drugim  o ofiarê morderstwa (29 IV 1666). W znacznej czêæ zapisków
w ksiêgach (ok. 60) przy imieniu i nazwisku zmar³ego pojawia siê okrelenie hareticus, famina haretica lub dopisek, i¿ odmówi³ on przyjêcia Sakramentów wiêtych (Ecclesiam sprevit czy sprevit Catholica Sacramenta). Bior¹c pod uwagê, i¿ mamy do
czynienia z ksiêgami parafii katolickiej, mo¿emy
domniemywaæ, ¿e wspomnianymi heretykami byli
protestanci, zamieszkuj¹cy parafiê katedraln¹, którzy
nie mogli sobie pozwoliæ na wykupienie miejsca,
b¹d nie otrzymali zgody duchownego z parafii katedralnej na pogrzeb na którym z cmentarzy protestanckich. W ksiêgach znajduj¹ siê zapiski powiadczaj¹ce wyj¹tkowe przypadki, gdy proboszcz wyda³
specjalne zezwolenie na pogrzeb heretyka na in10
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Wiadomo te¿, ¿e ofiary zarazy pochodzi³y nie tylko z Zatumia, ale te¿ z Ostrowa Tumskiego, a dok³adniej z rejonu
kocio³a w. Krzy¿a.

nym cmentarzu: Mortuus est post Summum hareticus [...] vulgo [...] qui de mea licentia asportatus
et sepultus est in coemiterium S. Mauritius ante
Olauiensen portam (12 I 1664, 1 (VII) p, s. 174),
Mortua fuit honesta virgo haretica Magdalena Christofori [...] tabernator post Insulam filia est ex meo
consensu ad S. Mauritium sepulta (15 IV 1667,
1 (VII) o, s. 189), Sepultus est cum mea licentia defunctis Christophorus Lindner, hareticus et tabernator retro summum ad S. Mauritium (30 VI 1667,
1 (VII) o, s. 191) czy te¿ Johannes Maij [...]anio Lutheranus ad S. Mauritium deportas (27 III 1677,
1 (VII) p, s. 3). Heretyk móg³ zostaæ pogrzebany
równie¿ na cmentarzu na Ostrowie: Eodem sepultus est cum mea licentia Georgius [...] faber lignarius, ad Coemeterium S.S. Petri&Pauli, hareticus (20
IV 1668, 1 (VII) o, s. 194), choæ przys³ugiwa³ mu
zapewne wy³¹cznie pochówek w niepowiêconej
ziemi: sepulta est in loco inconsecrato ad Coemiterium St P&P, haretica (19 III 1625, 1 (VII) o, s. 117).
Z zapisów w ksiêgach wynika jednak, ¿e w miejscu
niepowiêconym, ale wyznaczonym przy cmentarzach na Ostrowie chowano prawdopodobnie nie
tylko wyznawców innej wiary, gdy¿ wystêpuj¹ tak¿e wpisy bez okrelenia haretica / hareticus : sepultus est extra coemitarium (zapisy z lat 16151619,
1 (VII) o, s. 7798), [...] sepultus est ad Coem. St.
Petri&Pauli in loco inconsecrato (II 1625, 1 (VII)
o, s. 117) czy ad Coem. P&P, in loco non consecratum (26 V 1625, 1 (VII) o, s. 118). Chodzi tu prawdopodobnie o katolickich parafian, którym z jakich
przyczyn odmówiono pochówku kocielnego. Reasumuj¹c, zmarli protestanccy parafianie z Ostrowa
Tumskiego mogli zostaæ pochowani przy cmentarzu
na Wyspie, ewentualnie starano siê o pozwolenie na
pogrzeb na cmentarzu protestanckim. Jednak pewna ich grupa zosta³a pochowana poza Wysp¹. Istniej¹
zatem przes³anki, aby omawiane cmentarzysko na
przedmieciu Za Tumem interpretowaæ jako miejsce wiecznego spoczynku dla katolickich i protestanckich parafian Zatumia, ludzi raczej niezamo¿nych. Ponadto z zapisów wynika, ¿e pogrzebów dokonywano tam tak¿e poza cmentarzem (notki z lat
16151616 oraz 1630), a w latach 16651670  za
p³otem (!) cmentarnym11. Wzmianki te dotycz¹ zarówno katolików, jak i protestantów. Mo¿emy domniemywaæ, ¿e katolicy i protestanci byli chowani
razem, byæ mo¿e w osobnych kwaterach, na cmentarzu na Zatumiu, a czêæ zmar³ych obu wyznañ,
11

Byæ mo¿e zatem miêdzy 1630 a 1660 rokiem cmentarz zosta³ ogrodzony.
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którzy w ówczesnej wiadomoci nie zas³ugiwali na
pochówek w powiêconej ziemi, nawet miêdzy ubogimi, grzebano poza obszarem nekropoli.
Z czasem, najprawdopodobniej od 2. po³. XVII
w., omawiana nekropola zaczyna funkcjonowaæ
wród mieszkañców Ostrowa Tumskiego jako cmentarz dla ubogich: Sepultus est infans octodierum [...]
post Summum ad coemiterium externum ob paupertatem (18 X 1659, 1 (VII) o, s. 167), Sepulta est puella Eva 9 annorum [...] in Coemiterium extra Summum propter paupertatem (4 III 1661, 1 (VII) o, s.
168). Istnia³ tam tak¿e cmentarz luterañski/heretycki: Sepulta est Eva Wallin post Summum ad locum
hareticorum [...] (5 III 1664, 1 (VII) o, s. 176), Sepultus é Nicolaus Lut[...] inquilinus post summum
ad cemaeterium haereticorum post summum (12 XI
1683, 1 (VII) p, s. 53), Sepultus é quidam Lutheranus Nomine Christophorus Langner inquilinus post
Summum ad locum Lutheranorum post Summum (31
X 1684, 1 (VII) p, s. 58), Sepulta é Elisabet [...] vidua post Summum ad coemiterium Lutheranorum
(19 II 1685, 1 (VII) p, s. 59), Sepulta é Anna [...]
haretica, Joannij [...] inquilini post Summum, cummulata é in Coemiterium hareticorum post Summum
(24 VII 1687, 1 (VII) p, s. 72), Sepulta é Maria [...]
post summum haretica, in coemeterio hareticorum,
ad sidus Odra (6 IV 1688, 1 (VII) p, s. 76). Nie wiemy jednak, czy by³ to jeden i ten sam cmentarz, czy
te¿ istnia³y tam dwie osobne nekropole.
Zapisy w ksiêgach parafialnych nie s¹ pomocne
w okreleniu koñca u¿ytkowania nekropoli na Zatumiu. Notki pochodz¹ce z lat 17001751 zawieraj¹
jedynie imiê i nazwisko zmar³ego oraz datê pogrzebu. Brak przy nich wskazania miejsca pochówku czy
te¿ ewentualnych przyczyn zgonu. Jedyn¹ wskazówkê dostarczaj¹ ród³a archeologiczne, dziêki którym
mo¿na datowaæ koniec omawianego cmentarza, jak
ju¿ zosta³o to wspomniane, na pocz¹tek XVIII w.
Aby podsumowaæ wiedzê o nekropolach funkcjonuj¹cych w XVIXVIII w. na Ostrowie Tumskim
oraz na Zatumiu, spróbujmy wskazaæ kolejne cmentarze. G³ównym i zaszczytnym miejscem wiecznego spoczynku by³ cmentarz przy katedrze w. Jana
Chrzciciela. Zosta³ on za³o¿ony zapewne ju¿ we
wczesnym redniowieczu, choæ jego dok³adna lokalizacja nie jest znana12. redniowieczny i wczesno-

nowo¿ytny cmentarz w. Jana Chrzciciela funkcjonowa³ najprawdopodobniej przy pó³nocnej cianie
katedry. Wskazuj¹ na to pochówki odkryte w 1973
roku przez E. Ma³achowicza i Cz. Lasotê (Miszkiewicz 1974, s. 95), jak równie¿ latarnia zmar³ych
(obecnie zrekonstruowana), umieszczona na kaplicy tzw. chóru cesarskiego (Ma³achowicz 2000, s. 65).
Zapewne przestrzeñ przeznaczona na pochówki systematycznie siê kurczy³a, gdy¿, jak mówi¹ przekazy ród³owe, w 1602 roku wywiêcono nowy cmentarz na Zatumiu, a w 1621  przy kociele w. w.
Piotra i Paw³a. Sam cmentarz katedralny by³ jednak
nadal u¿ytkowany, prawdopodobnie do XIX w., co
potwierdzaj¹ ród³a pisane (Goliñski 2003, s. 2) oraz
znaleziska archeologiczne (medaliki odkryte w pochówkach przy katedrze datowane s¹ na XVI
XVIII w., mo¿na przypuszczaæ, ¿e pochodz¹ one
g³ównie z XVIIXVIII w.). Wiadomo te¿, ¿e co najmniej od pónego redniowiecza dokonywano pochówków przy kolegiacie w. Krzy¿a, w miejscu obecnego placu Kocielnego. Cmentarz ten zosta³ zlikwidowany w latach 30. XVIII w. (Czerska i in.1996, s.
110)
Przedmiecie na Zatumiu, jak zosta³o to wspomniane wczeniej, wykszta³ci³o siê w pónym redniowieczu. W nieokrelonym momencie zaczêto
chowaæ na tamtejszym pastwisku osoby niegodne pochówku kocielnego, w tym byæ mo¿e skazañców. Wzmianki ród³owe potwierdzaj¹ ten proceder
od koñca XVI wieku. W 1602 r. zosta³ tam wywiêcony cmentarz dla parafian z Zatumia. Z zapisów
prowadzonych w ksiêgach metrykalnych wynika, i¿
grzebano na nim zarówno katolików, jak i protestantów. Ponadto dokonywano na nim pochówków ofiar
zarazy, a tak¿e zmar³ych gwa³town¹ mierci¹.
Skromny inwentarz grobowy oraz wzmianki ród³owe wskazuj¹, i¿ by³ to cmentarz dla ubogich. Oko³o po³owy XVII w. prawdopodobnie zosta³ ogrodzony. Przypuszczalnie w 1. po³. XVIII wieku zosta³
przeniesiony nieco dalej od brzegów Odry, w okolice obecnej ulicy Mi³ej, z uwagi na powtarzaj¹ce
siê wezbrania rzeki, niszcz¹ce jego teren.
12

K. Demidziuk (1998, s. 402) cytuje wzmiankê, i¿ pochówek
datowany na wczesne redniowiecze zosta³ odkryty w 1934 r.
na ul. Katedralnej.
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KATALOG POCHÓWKÓW
Podane wymiary oznaczaj¹ d³ugoæ, szerokoæ i g³êbokoæ jam grobowych oraz d³ugoæ, szerokoæ i wysokoæ cianek trumien. W przypadku zapisu np. 45/54 cm
pierwszy wymiar oznacza szerokoæ minimaln¹ obiektu,
za drugi  szerokoæ maksymaln¹. Brak wymiaru ostatniego oznacza nieczytelnoæ przekroju poprzecznego
danego pochówku. Zapis np. (16) cm oznacza zachowany wymiar niepe³ny.
Grób 1. Na g³êbokoci 115,61 m n.p.m. ods³oniêto
prostok¹tn¹ w rzucie i w przekroju jamê o wymiarach
(140)×ok. 50×(18) cm, zorientowan¹ wg osi EW. Zmar³ego (osobê doros³¹, przypuszczalnie p³ci ¿eñskiej) z³o¿ono w drewnianej trumnie o wymiarach (120)×36×(16)
cm, prostok¹tnej w rzucie i trapezowatej w przekroju.
Szkielet spoczywa³ w pozycji wyprostowanej, czaszk¹
skierowany na W. Zachowa³y siê fragmenty koci czaszki
oraz nieokrelone koci d³ugie. W okolicy lewego nadgarstka znaleziono kó³ko ¿elazne, przypuszczalnie fragment okucia trumny.
Grób 2. Zarys jamy ukaza³ siê na g³êbokoci 115,25
m n.p.m. Prostok¹tna w rzucie i w przekroju jama o wymiarach 190×40 cm by³a zorientowana wg osi EW. Kobietê maturus pochowano w prostok¹tnej w rzucie i przekroju skrzyni drewnianej o wymiarach 160×38×32 cm.
Zosta³a ona z³o¿ona w pozycji na wznak, g³ow¹ na W.
Zachowa³y siê: czaszka, ¿ebra, koæ udowa, piszczelowa
i strza³kowa. Koci uleg³y czêciowemu przemieszczeniu.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 3. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Drewniana trumna, zorientowana wg osi EW, ukaza³a siê na
g³êbokoci 115,16 m n.p.m. By³a to prostok¹tna skrzynia drewniana o wymiarach 114×32 cm. Przekrój poprzeczny by³ nieczytelny. Zmar³ego (dziecko infans I)
u³o¿ono g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie
fragmenty czaszki oraz koci ramieniowe (?). Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 4 A. Jama grobowa zosta³a zniszczona przez
grób 3 oraz prace budowlane. Nie stwierdzono te¿ ladów trumny. Szkielet mê¿czyzny maturus ods³oniêto na
g³êbokoci 114,97 m n.p.m. Skierowany by³ czaszk¹ na
W, a zachowa³y siê koci klatki piersiowej, koci miednicy,
lewa koæ ramieniowa, ³okciowa i promieniowa, lewa koæ
udowa, piszczelowa, strza³kowa i rzepka. Zalega³ on lekko
na boku, prawym bokiem oparty o cianê jamy grobowej.
Spoczywa³ w pozycji wyprostowanej, z lew¹ rêk¹ zgiêt¹
i u³o¿on¹ na klatce piersiowej. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
W trakcie eksploracji okaza³o siê, ¿e w obrêbie jamy
grobowej zalegaj¹ dwa szkielety. Oznaczono je numerami: 4A (szkielet le¿¹cy wy¿ej) i 4B (szkielet le¿¹cy poni¿ej).
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Grób 4 B. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Nie
stwierdzono ladów trumny. Koci ods³oniêto na g³êbokoci 114,60 m n.p.m., zachowa³y siê fragmenty czaszki,
krêgi, ¿ebra, koci ramion i przedramion, ud i podudzi
oraz miednicy. Zmar³y (mê¿czyzna adultus) spoczywa³ w
pozycji wyprostowanej, z g³ow¹ skierowan¹ na W, lew¹
rêk¹ wyprostowan¹, za praw¹ ugiêt¹ i z³o¿on¹ na brzuchu. Na kalocie i klatce piersiowej ods³oniêto silnie przylegaj¹ce do koci fragmenty skorodowanego metalu. Pod
koæmi szkieletu znaleziono fragment tkaniny, byæ mo¿e
ca³unu.
Grób 5. Prostok¹tny zarys jamy wyst¹pi³ na g³êbokoci 115,40 m n.p.m. Jej przekrój by³ nieczytelny, zachowana d³ug. wynosi³a 140 cm, szer.  61 cm. Jama zorientowana wg osi EW. Drewniana trumna o wymiarach 130
(d³ug. zachowana)×61 cm. Zmar³y (osobnik adultus) spoczywa³ skierowany g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹ u³o¿on¹ na
miednicy. Zachowa³y siê koci czaszki, krêgi, fragment
miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 6. Jama o zarysie prostok¹tnym wyst¹pi³a na
g³êbokoci 114,85 m n.p.m. W drewnianej trumnie (zarys prostok¹tny, wymiary 70×28 cm) pochowano co najmniej dwoje ma³ych dzieci (infans I) u³o¿onych g³owami na W. Uk³ad szkieletów niemo¿liwy do zrekonstruowania ze wzglêdu na znaczne przemieszczenie koci. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 7. Fragmentarycznie zachowan¹ jamê o kszta³cie prostok¹tnym ods³oniêto na g³êbokoci 115,40 m
n.p.m. (wymiary: 180×40 cm). Zmar³y (doros³y) spoczywa³ w pozycji wyprostowanej w drewnianej, prostok¹tnej trumnie, u³o¿ony g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³a siê czaszka oraz obie koci udowe i piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 8. Na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. ods³oniêto
prostok¹tn¹ jamê o wymiarach 166×55 cm. Zmar³ego
(mê¿czyznê maturus) z³o¿ono w prostok¹tnej trumnie
(150×34 cm) z g³ow¹ skierowan¹ na W oraz praw¹ rêk¹
u³o¿on¹ na miednicy. Szkielet by³ niemal kompletny. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 9. Prostok¹tna jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,24 m n.p.m. Jej wymiary: 180×40
cm. Zmar³y zosta³ pochowany w trumnie, prostok¹tnej
skrzyni o wymiarach 152×30 cm. Ze szkieletu zachowa³a siê czaszka oraz koci d³ugie nóg. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 10. Szkielet ods³oniêto na g³êbokoci 115,68 m
n.p.m. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny, nie stwierdzono te¿ ladów trumny. Zmar³y (doros³y) zosta³ u³o¿ony g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty
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koci miednicy oraz koci d³ugie r¹k i nóg. Wyposa¿enia
nie stwierdzono.

Bezporednio pod pochówkiem odkryto kolejny szkielet, któremu nadano numer 16 B.

Grób 11. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ o wymiarach
210×110 cm odkryto na g³êbokoci 115,46 m n.p.m.
Zmar³y (doros³y mê¿czyzna) zosta³ z³o¿ony w trumnie wydr¹¿onej w k³odzie drewnianej (73×47 cm). U³o¿ono go
g³ow¹ na W, z rêkami u³o¿onymi na miednicy. Szkielet
by³ kompletny, ale s³abo zachowany. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.

Grób 16, szkielet B. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,24 m n.p.m. Mia³a ona kszta³t prostok¹ta
i wymiary 154×36×(15) cm. Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê tego samego kszta³tu, o wymiarach
146×30×13 cm. Zmar³ego z³o¿ono prawdopodobnie
g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê koci nóg, w z³ym
stanie by³y koci czaszki, tu³owia i miednicy oraz fragmenty koci ramieniowej (?). Wyposa¿enia nie stwierdzono.

Grób 12. Na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. odkryto
pod³u¿n¹ jamê grobow¹ o wymiarach 190×80 cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano w drewnianej trumnie
(162×35 cm) z g³ow¹ skierowan¹ przypuszczalnie na W
i byæ mo¿e z lew¹ rêk¹ z³o¿on¹ na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y siê koci lewego ramienia i przedramienia
oraz prawa koæ udowa i koci piszczelowe. Pod grobem
znaleziono medalion z woskow¹ plakietk¹ (ryc. 11, 12).
Grób 13. Jama grobowa o kszta³cie prostok¹tnym zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,20 m n.p.m. (wymiary: 183×46×25 cm). Nie zaobserwowano ¿adnych pozosta³oci trumny. Zmar³a, kobieta adultus, zosta³a pochowany z g³ow¹ skierowan¹ prawdopodobnie na W, w pozycji wyprostowanej, z praw¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿
boku. Zachowa³y siê fragmenty koci udowych, prawej
koñczyny górnej i 1 kr¹g szyjny. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 14. Zarys prostok¹tnej jamy grobowej ukaza³ siê
na g³êbokoci 115,64 m n.p.m. Jej wymiary: (175)×46×26
cm. Ods³oniêto równie¿ trapezowat¹ trumnê o wymiarach
(172)×32/37×23 cm. G³owa zmar³ego (osoby doros³ej)
by³a skierowana przypuszczalnie na W, rêce z³o¿one na
brzuchu. Ze szkieletu zachowa³y siê koci udowe i piszczelowe, koci przedramion; bardzo s³abo zachowane
koci miednicy i ramieniowe. W zasypisku znaleziono
gwód ¿elazny.
Grób 15. Fragmentarycznie zachowana jama grobowa wyst¹pi³a na g³êbokoci 115,34 m n.p.m. Jej zarys
by³ przypuszczalnie prostok¹tny (zachowane wymiary:
135×28 cm). Zmar³a, kobieta adultus, spoczywa³a w drewnianej trumnie (d³ugoæ zachowana: 128, szerokoæ: 36
cm), z g³ow¹ skierowan¹ przypuszczalnie na W. Zachowa³y siê koci miednicy i koci udowe oraz fragmenty
¿eber i koæ lewego przedramienia (?). Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 16, szkielet A. Wkop jamy grobowej zosta³ zniszczony przez grób 42, jej zarys by³ nieczytelny. Zmar³ego pochowano w drewnianej trumnie (150×31 cm),
g³ow¹ skierowanego na W. Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty koci czaszki, fragmenty koci ramion i przedramion, miednica, koci udowe i podudzi. Wyposa¿enia
nie stwierdzono.

Grób 17. Na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. ods³oniêto
trapezowat¹ jamê grobow¹ o wymiarach 210×60/55×(16)
cm. Zmar³y (doros³y) spoczywa³ w drewnianej trumnie
(170×26/29×(14) cm) z g³ow¹ skierowan¹ na W i prawym
przedramieniem z³o¿onym na klatce piersiowej. Zachowa³y siê fragmenty czaszki i miednicy, koci ramieniowe
i prawego przedramienia, ud i podudzi. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 18. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (160×60×(15)
cm) ods³oniêto na g³êbokoci 115,47 m n.p.m., podobnie
jak prostok¹tn¹, drewnian¹ trumnê (120×28×(10) cm).
G³owa zmar³ego (infans I/II) skierowana by³a na W. Koci szkieletu zachowa³y siê s³abo  koci czaszki, prawa
koæ ³okciowa, koci miednicy i ud, przemieszczone koci podudzi. Znaleziono fragmenty gwodzi ¿elaznych.
Grób 19. Jama grobowa o kszta³cie prostok¹ta zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,41 m n.p.m. Jej wymiary:
205×35 cm. Ods³oniêto równie¿ prostok¹tn¹ trumnê
(176×26 cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano
z g³ow¹ skierowan¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, miednicy i ¿eber oraz koci ramieniowe, udowe
i piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 20. Prostok¹tny zarys jamy grobowej ods³oniêto na g³êbokoci 115,39 m n.p.m. (jej wymiary: 195×80×
×(16) cm). Nie odkryto ¿adnych pozosta³oci trumny.
G³owa zmar³ego (osobnika doros³ego) u³o¿ona by³a na
W. Zachowa³y siê obie koci udowe, lewa koæ piszczelowa, fragmenty koci prawej rêki oraz zarys czaszki
i miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 21. Na g³êbokoci 115,35 m n.p.m. znaleziono
owaln¹ jamê grobow¹ o wymiarach 148×67/39×ok. (15)
cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano w drewnianej
prostok¹tnej trumnie, z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³a siê czaszka oraz s³abe zarysy koci ramieniowych,
lewej koci ³okciowej i promieniowej oraz koci udowych.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 22. Prostok¹tna jama grobowa o wymiarach
165×28×(15) cm wyst¹pi³a na g³êbokoci 115,21 m n.p.m.
Ods³oniêto równie¿ drewnian¹ trumnê w kszta³cie pro-
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stok¹ta, o wymiarach 150×26×(12) cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono g³ow¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty
czaszki, krêgi, kilka ¿eber, koci ramieniowe, koci miednicy oraz koci udowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 23. Jamê grobow¹ o kszta³cie prostok¹ta ods³oniêto na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. (wymiary: 175×
×45×(10) cm). W jej obrêbie znajdowa³a siê drewniana
trumna, równie¿ prostok¹tna (wymiary: 170×37×(7) cm),
w której u³o¿ono zmar³ego (osobê doros³¹) g³ow¹ skierowanego na W. Doæ dobrze zachowa³y siê koci koñczyn górnych i dolnych; s³abo zarysowana miednica i fragmenty ¿eber; mocno zniszczona czaszka. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 24. Jama grobowa zosta³a czêciowo zniszczona przez prace budowlane. Natrafiono na ni¹ na g³êbokoci 115,41 m n.p.m. Zachowane wymiary wynosi³y
152×36×8 cm. Z trumny zachowa³ siê jedynie fragment
dna o wymiarach 145×34×7 cm, za ze szkieletu tylko
fragmenty koci przedramion. Ich u³o¿enie sugeruje, ¿e
zosta³y z³o¿one na klatce piersiowej. G³owa zmar³ego
(osoby doros³ej) by³a przypuszczalnie skierowana na W.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 25. Na g³êbokoci 115,12 m n.p.m. ods³oniêto
prostok¹tn¹ jamê grobow¹ o wymiarach 185×60 cm. Nie
wyst¹pi³y natomiast ¿adne pozosta³oci trumny. Zmar³y
(osobnik doros³y, przypuszczalnie p³ci ¿eñskiej) zosta³
z³o¿ony g³ow¹ na W, z prawym przedramieniem na brzuchu. Ze szkieletu zachowa³y siê koci udowe i piszczelowe, koci prawej rêki i negatyw krêgos³upa; czaszka s³abo zachowana. W zasypisku znaleziono ma³y fragment
ceramiki.
Grób 26. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,19
m n.p.m. Jej zarys zosta³ czêciowo zniszczony przez
obiekt 1, jej zachowane wymiary wynosi³y 111×43×25
cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano w prostok¹tnej trumnie ((109)×38×22 cm) z g³ow¹ skierowan¹ przypuszczalnie na W. Fragmentarycznie zachowa³y siê koci ud, podudzi, miednicy i prawej stopy. Wyposa¿enia
nie stwierdzono.
Zmar³ego pochowano na wieku trumny z grobu 88.
Grób 27. Czêæ zachodnia grobu zosta³a zniszczona
przez obiekt 1. Ods³oniêto go na g³êbokoci 115,29 m
n.p.m. Zachowane wymiary prostok¹tnej jamy grobowej
wynosi³y 143×44×(12) cm. Zachowa³a siê równie¿ trapezowata drewniana trumna (wymiary: 141×35/40×(12)
cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano przypuszczalnie g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê koci ud,
podudzi oraz fragmenty koci miednicy. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 28. Na g³êbokoci 115,41 m n.p.m. odkryto jamê
o zarysie prostok¹tnym i wymiarach 178×63×30 cm.

28

Zmar³a (kobieta juvenis/adultus) spoczywa³a w drewnianej trumnie (160×33/43×27 cm) z g³ow¹ skierowan¹ na
W i praw¹ rêk¹ z³o¿on¹ na brzuchu. Zachowa³y siê koci
udowe i piszczelowe oraz prawa koæ ramieniowa i ³okciowa, a tak¿e s³abo zachowana miednica, ³opatki i silnie
zniszczona czaszka. W zasypisku znaleziono fragment ceramiki.
Grób 29. Prostok¹tna jama grobowa zosta³a znaleziona
na g³êbokoci 115,36 m n.p.m. Jej wymiary: 168×55×28
cm. Odkryto tu równie¿ drewnian¹ trumnê o kszta³cie trapezowatym (157×32/37×25 cm). Zmar³¹ (doros³¹ kobietê) u³o¿ono g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹ na brzuchu i praw¹
wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku. Zachowa³y siê koci ³okciowe
i ramieniowe, udowe, piszczelowe i strza³kowe, fragmenty
prawej ³opatki, czêciowo zachowana czaszka. Na wysokoci tu³owia znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Po lewej stronie czaszki ods³oniêto ko³ek drewniany
o wymiarach 3,5×4 cm.
Grób 30. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,45 m n.p.m. (zachowane wymiary: 50×28 cm). By³a
zorientowana wg osi EW. Nie zachowa³y siê ¿adne lady
trumny; ze szkieletu zachowa³ siê jedynie fragment koci d³ugiej koñczyny dolnej. Pochowano tu osobê doros³¹.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 31. Jama grobowa wyst¹pi³a na g³êbokoci
115,50 m n.p.m. (wymiary: (120)×47×(14) cm), podobnie jak trapezowata drewniana trumna (wymiary:
(111)×24/35×(11) cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) u³o¿ono g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³a siê koæ ramieniowa prawa i udowa prawa, s³abo zachowana czaszka;
widoczne by³y negatywy po ¿ebrach i krêgos³upie. W zasypisku znaleziono gwodzie ¿elazne i fragment ceramiki.
Grób 32, szkielet A. Na g³êbokoci 115,61 m n.p.m.
odkryto prostok¹tn¹ jamê grobow¹ o wymiarach 192×58
cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano prawdopodobnie bez trumny, z g³ow¹ skierowan¹ na W. Zachowa³y siê
s³abo czytelne fragmenty koci miednicy oraz prawa koæ
piszczelowa. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Osobnika okrelonego jako szkielet 32 A pochowano
na wieku trumny osobnika z³o¿onego poni¿ej, oznaczonego jako szkielet 32 B.
Grób 32, szkielet B. Bezporednio pod grobem 32 A
(na 115,61 m n.p.m.) znajdowa³ siê pochówek, który oznaczono jako 32 B. Zachowa³ siê prostok¹tny zarys jamy
grobowej o wymiarach 192×58×23 cm oraz prostok¹tna
drewniana trumna (176×38×21 cm). G³owa zmar³ego
(osoby doros³ej) by³a skierowana na W, rêce z³o¿one na
brzuchu. Zachowa³y siê koci ramieniowe i przedramion,
ud i podudzi, miednicy i krêgos³upa oraz ¿ebra. Nieco
s³abiej zachowa³a siê czaszka.
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Grób 33. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,34 m n.p.m. (wymiary: 56×36×(14) cm).
W jej obrêbie znajdowa³a siê drewniana prostok¹tna trumna o wymiarach 50×21×(12) cm. Nie zachowa³y siê ¿adne
szcz¹tki kostne. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 34. Prostok¹tny zarys jamy ukaza³ siê na g³êbokoci 115,51 m n.p.m. Jego wymiary wynosi³y 210×50×30
cm. Odkryto równie¿ drewnian¹ trumnê w kszta³cie trapezowatym (185×30/35×24 cm). Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie koci udowe i piszczelowe, z ich u³o¿enia
mo¿na wnioskowaæ, ¿e zmar³ego (doros³ego mê¿czyznê)
pochowano prawdopodobnie g³ow¹ na W. W zasypisku
znaleziono gwodzie ¿elazne i 6 fragmentów naczyñ glinianych.
Grób 35. Na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. ods³oniêto
trapezowat¹ jamê grobow¹ (89×28/40×28 cm) i prostok¹tn¹ drewnian¹ trumnê (79×24×(15) cm), zorientowane
wg osi EW. Nie zachowa³y siê ¿adne szcz¹tki kostne,
natomiast na dnie trumny znaleziono 53 drobne paciorki
koloru niebieskiego i czarnego (ryc. 7) oraz fragment
gwodzia ¿elaznego.
Grób 36. Pochówek zosta³ doæ silnie zniszczony
przez koparkê. Owalny zarys jamy uchwycono na g³êbokoci 115,46 m n.p.m. (wymiary: 160×50/58×(13) cm).
Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono g³ow¹ na W, prawdopodobnie bezporednio w ziemi (nie zachowa³y siê lady
trumny). Ze szkieletu zachowa³ siê jedynie fragment czaszki i bardzo s³abo czytelny negatyw krêgos³upa. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 37. Na g³êbokoci 115,47 m n.p.m. ukaza³a siê
prostok¹tna jama grobowa o wymiarach 104×38 cm oraz
trapezowaty fragment dna trumny o wymiarach 80×20/
30 cm. Nie znaleziono ¿adnych szcz¹tków kostnych ani
elementów wyposa¿enia.
Grób 38. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,39 m n.p.m. (jej wymiary: 153×41×(16) cm).
Zmar³ego (osobnika adultus, przypuszczalnie kobietê) z³o¿ono w drewnianej prostok¹tnej trumnie (145×36×(16) cm)
z g³ow¹ skierowan¹ prawdopodobnie na W. Zachowane
koci szkieletu by³y silnie przemieszane. Ods³oniêto fragmenty prawej koci udowej i piszczelowej oraz miednicy,
a tak¿e ¿uchwê; pod koci¹ udow¹ okryto czaszkê. Prawdopodobnie szkielet w³o¿ono do trumny we fragmentach.
Pochówek znajdowa³ siê na zachód od domniemanego ogrodzenia cmentarza. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 39. Jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,33 m n.p.m. Jej prostok¹tny zarys mia³ wymiary 138×44×(5) cm. Nie stwierdzono ladów trumny. Zmar³y (doros³y) spoczywa³ z g³ow¹ skierowan¹ na W i praw¹
rêk¹ u³o¿on¹ na brzuchu. Nie znaleziono ¿adnego wyposa¿enia grobowego.

Grób 40. Na g³êbokoci 115,32 m n.p.m. ods³oniêto
jamê o zarysie owalnym i wymiarach 151×28 cm. Nie
zachowa³y siê ¿adne pozosta³oci trumny. Prawdopodobnie grób zosta³ rozmyty przez warstwy powodziowe, gdy¿
szkielet zachowa³ siê tylko w postaci brunatnych smug.
G³owa zmar³ego by³a skierowana na W.
Grób 41. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹, zorientowan¹ wg
osi EW, odkryto na g³êbokoci 115,41 m n.p.m. (wymiary: 185×60×(17) cm). Zachowa³a siê równie¿ prostok¹tna trumna. Natomiast ze szcz¹tków kostnych ods³oniêto
jedynie negatyw lewej koci ramieniowej. W zasypisku
grobu znaleziono gwodzie ¿elazne i fragmenty glinianych naczyñ.
Grób 42. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,14
m n.p.m. Jej zarys mia³ kszta³t prostok¹ta i wymiary
178×45 cm. Zmar³¹ kobietê adultus z³o¿ono g³ow¹ na W
i rêkami skrzy¿owanymi na linii pasa. Nie stwierdzono
ladów trumny ani wyposa¿enia. Szkielet by³ niemal kompletny, brakowa³o jedynie koci lewej stopy.
Grób 43. Strop jamy grobowej zosta³ zniszczony przez
grób 13. Trapezowaty zarys jamy ods³oniêto na g³êbokoci
115,13 m n.p.m. (wymiary: 208×43/55×25 cm). Tego samego kszta³tu trumna mia³a wymiary 182×26/40×24 cm.
Zmar³a kobieta maturus spoczywa³a z g³ow¹ na W i rêkami z³o¿onymi na miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 44. Prostok¹tna jama grobowa ukaza³a siê na
g³êbokoci 115,34 m n.p.m. (wymiary 217×63×22 cm).
Zmar³ego (kobietê? adultus?) z³o¿ono bezporednio
w ziemi, g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci udowe i piszczelowe, prawa koæ
ramieniowa oraz negatywy ¿eber. Wyposa¿enia nie
stwierdzono. Osobnika pochowano na wieku trumny
z grobu 45.
Grób 45. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,30 m n.p.m. Mia³a kszta³t trapezowaty i wymiary
200×48/55×29 cm. Znaleziono równie¿ prostok¹tn¹ drewnian¹ trumnê o wymiarach 190×38×27 cm. Zmar³y spoczywa³ z g³ow¹ na W i rêkami z³o¿onymi na miednicy.
Ze szkieletu zachowa³y siê koci ramieniowe, ³okciowe,
prawa koæ promieniowa, koci udowe, piszczelowe
i strza³kowe, koci krêgos³upa i miednicy oraz fragmenty czaszki. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 46. Trapezowat¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na
g³êbokoci 115,32 m n.p.m. (wymiary 226×40/56×28 cm).
Zmar³¹ kobietê adultus pochowano w drewnianej trumnie
(178×35×26 cm) z g³ow¹ skierowan¹ na W i rêkami z³o¿onymi na linii pasa (ewentualnie lewa rêka mog³a spoczywaæ na klatce piersiowej, a prawa w okolicy pasa). Ze
szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, fragmenty
¿eber, koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi, kilka koci stóp. Nie stwierdzono wyposa¿enia.
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Grób 47. Na g³êbokoci 115,40 m n.p.m. ods³oniêto
jamê grobow¹ o zarysie trapezowatym i wymiarach
160×40/45×(12) cm. Nie znaleziono ladów trumny ani
wyposa¿enia. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano prawdopodobnie z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê
koci udowe, piszczelowe i strza³kowe, za w miejscu,
gdzie powinien znajdowaæ siê tu³ów, le¿a³y luno wrzucone koci ludzkie, byæ mo¿e nale¿¹ce do innego osobnika.
Grób 48. Drewnian¹ trumnê odkryto na g³êbokoci
115,40 m n.p.m. (wymiary 180×39×(7) cm); zarys jamy
grobowej by³ nieczytelny. G³owa zmar³ego by³a skierowana na W. Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty ¿eber. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 49. Pochówek zosta³ czêciowo zniszczony przez
grób 48. Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono z g³ow¹ skierowan¹ na W do owalnej jamy o zachowanych wymiarach: 50×45×5 cm na g³êbokoci 115,35 m n.p.m. Ze
szkieletu zachowa³y siê jedynie koci udowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 50. Pochówek zosta³ czêciowo zniszczony przez
grób 48. Jama grobowa by³a zorientowana wed³ug osi E
W, ods³oniêto j¹ na g³êbokoci 115,38 m n.p.m. (wymiary (60)×36×(10) cm). W tym pochówku odkryto luno
wrzucone koci, bez porz¹dku anatomicznego. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 51. Jama grobowa zosta³a czêciowo zniszczona przez koparkê, jej zarys by³ nieczytelny. Na g³êbokoci 115,33 m n.p.m. znaleziono fragment dna trumny
o wymiarach 106×16/19 cm wraz z fragmentami koci ramieniowych. Innych czêci szkieletu ani wyposa¿enia nie
stwierdzono. Jama by³ zorientowana wg osi EW. Pochowano tu osobê doros³¹.
Grób 52. Na g³êbokoci 115,29 m n.p.m. ukaza³a siê
jama grobowa o zarysie trapezowatym (wymiary 180×40/
57×(4) cm), zorientowana wg osi EW. Nie znaleziono
¿adnych pozosta³oci trumny. Ze szkieletu zachowa³o siê
jedynie kilka zêbów. Nie stwierdzono wyposa¿enia grobowego.
Grób 53. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na
g³êbokoci 115,36 m n.p.m. Jej wymiary: 152×50×(12)
cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono bezporednio
w ziemi, z g³ow¹ skierowan¹ na W, lew¹ rêk¹ u³o¿on¹ na
brzuchu. Lewa noga by³a zgiêta w kolanie do wewn¹trz,
w stronê nogi prawej. Zachowa³y siê koci udowe i piszczelowe, koci lewego przedramienia oraz fragment
krêgos³upa. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 54. Jama grobowa o zarysie trapezowatym
(196×35/55×25 cm) zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,38 m
n.p.m. W jej obrêbie znaleziono drewnian¹ trumnê o wy-
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miarach 168×26/33×(18) cm, kszta³tu trapezowatego.
Z³o¿ona w niej kobieta maturus le¿a³a z g³ow¹ skierowan¹ na W. Jej prawa rêka byæ mo¿e zosta³a u³o¿ona na
klatce piersiowej. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty
koci czaszki, prawa koæ ramieniowa, fragmenty koci
¿eber i miednicy, koci udowe i piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 55. Osobnik tu pochowany zapad³ siê do po³o¿onego ni¿ej grobu 62. Jama grobowa o wymiarach
190×45×36 cm znajdowa³a siê na g³êbokoci 115,40 m
n.p.m. Ods³oniêto równie¿ trapezowat¹ drewnian¹ trumnê (127×25/48×(12) cm) wraz z fragmentami koci d³ugich koñczyn dolnych. Kierunek u³o¿enia g³owy zmar³ego (osoby doros³ej) by³ niemo¿liwy do ustalenia. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 56. Na g³êbokoci 115,20 m n.p.m. ods³oniêto
trapezowat¹ jamê grobow¹ (200×46/53×(12) cm) i trapezowat¹ trumnê drewnian¹ (177×31/37×(9) cm). Le¿¹cego tu doros³ego pochowano z g³ow¹ na W. Szkielet le¿a³
na prawym boku. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgów i ¿eber oraz miednicy, koci udowe i piszczelowe.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 57. Na trapezowat¹ jamê grobow¹ natrafiono na
g³êbokoci 115,33 m n.p.m. (wymiary: 150×32/40×25
cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono do grobu w drewnianej trumnie, równie¿ trapezowatego kszta³tu (115×21/
32×22 cm). Jego g³owa by³a skierowana na W, lewa rêka
spoczywa³a na brzuchu. Zachowa³y siê: lewa koæ ramieniowa i ³okciowa, krêgi i fragmenty ¿eber oraz lewa koæ
udowa i piszczelowa. By³ to najprawdopodobniej pochówek osoby doros³ej. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 58, szkielet A. Pochówek w czêci zachodniej
zosta³ zniszczony przez obiekt 1. Ods³oniêto prostok¹tn¹
jamê grobow¹ o wymiarach 174×47×40 cm i drewnian¹
trapezowat¹ trumnê (164×35/42×37 cm). Zmar³ego z³o¿ono g³ow¹ na E, z praw¹ rêk¹ na klatce piersiowej. Ze
szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramieniowe i prawego przedramienia, koci krêgos³upa i miednicy oraz koci udowe. Szkielet przypuszczalnie nale¿a³
do dziecka u³o¿onego na nogach zmar³ego okrelonego jako szkielet 58 B. Wyposa¿enia nie stwierdzono
(ryc. 2).
Grób 58, szkielet B. Pochówek zosta³ zniszczony
w zachodniej czêci przez obiekt 1. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,32 m n.p.m. Mia³a ona kszta³t
prostok¹ta i wymiary 174 (d³ugoæ zachowana)×47×40
cm. Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany w drewnianej trumnie ((164)×35/42×37 cm), g³ow¹ skierowany przypuszczalnie na W. Ze szkieletu zachowa³y siê koci udowe
i piszczelowe, prawa rzepka oraz fragment koci lewego
przedramienia. Wyposa¿enia nie stwierdzono (ryc. 2).
W nogach zmar³ego z³o¿ono dziecko (szkielet 58 A).
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Grób 59. Jama grobowa o kszta³cie prostok¹ta i wymiarach 186×40×17 cm zosta³a odkryta na g³êbokoci
115,20 m n.p.m. Nie znaleziono ladów trumny ani wyposa¿enia. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano z g³ow¹
skierowan¹ na W, z praw¹ rêk¹ z³o¿on¹ na brzuchu
i z lew¹ na klatce piersiowej. Szkielet zachowa³ siê niemal kompletnie  brakowa³o jedynie koci d³oni i stóp
oraz rzepek.
Grób 60. Zmar³y spoczywa³ bezporednio w ziemi
w owalnej jamie grobowej (150×38/50×(8) cm) na g³êbokoci 115,29 m n.p.m. Pochowano go prawdopodobnie z g³ow¹ w kierunku W. Ze szkieletu zachowa³y siê
koci udowe, piszczelowe oraz lewa koæ strza³kowa,
a tak¿e negatywy miednicy i krêgos³upa. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 61. Pochówek znajdowa³ siê czêciowo pod grobem 25. Zarys prostok¹tnej jamy grobowej ods³oniêto na
g³êbokoci 115,09 m n.p.m. (wymiary: 180×60×(13) cm).
Zmar³y (juvenis) zosta³ pochowany bezporednio w ziemi,
z g³ow¹ skierowan¹ na W i d³oñmi splecionymi na brzuchu. Szkielet zachowa³ siê kompletnie. Nie stwierdzono
wyposa¿enia.
Grób 62. Prostok¹tna jama ukaza³a siê na g³êbokoci
115,40 m n.p.m. (wymiary: 190×45×36 cm). Odkryto tam
równie¿ drewnian¹ trumnê o kszta³cie prostok¹tnym
i wymiarach 180×37×30 cm. Zmar³y (przypuszczalnie doros³y mê¿czyzna) spoczywa³ z g³ow¹ na W. Zachowa³y
siê fragmenty czaszki oraz nieokrelone koci d³ugie.
Szkielet nie zachowa³ siê w porz¹dku anatomicznym.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 63. Na g³êbokoci 115,21 m n.p.m. ukaza³a siê
trapezowata jama grobowa o wymiarach 103×28/38×26
cm. W jej obrêbie znajdowa³a siê przykryta wiekiem drewniana trumna o tym samym kszta³cie i wymiarach 92×24/
28×22 cm. Odkryto j¹ w stanie nienaruszonym. Zmar³ego pochowano z g³ow¹ na W. Uk³ad anatomiczny szkieletu zosta³ zaburzony. Zachowa³y siê fragmenty czaszki,
krêgi i ¿ebra, koci d³ugie koñczyn, koci miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono (ryc. 3). By³ to pochówek ma³ego dziecka (infans I).
Grób 64. Czêæ pó³nocna grobu zosta³a zniszczona
przez obiekt 1. Poni¿ej tego pochówku znajdowa³ siê grób
87. Owalny zarys jamy grobowej ods³oniêto na g³êbokoci 115,20 m n.p.m. (wymiary: 215×105×30 cm). Nie
stwierdzono ladów trumny ani wyposa¿enia. Zmar³ego
(osobê doros³¹) pochowano z g³ow¹ w kierunku W i rêkoma u³o¿onymi na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y
siê fragmenty czaszki, lewa koæ ramieniowa, koci
³okciowe, fragmenty koci miednicy, koci udowe i piszczelowe.
Grób 65. Jama o kszta³cie trapezowatym zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,15 cm. Jej wymiary: 200×44/

57×(13) cm. Zmar³ego doros³ego mê¿czyznê z³o¿ono
bezporednio w ziemi (brak pozosta³oci trumny) z g³ow¹
w kierunku W i nastêpuj¹cym uk³adem r¹k: prawe
przedramiê z³o¿one na brzuchu, lewe zgiête na wysokoci przepony i równie¿ u³o¿one na brzuchu; palce lewej
rêki obejmowa³y doln¹ czêæ prawego ramienia. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramion
i przedramion, obojczyki, krêgos³up, ¿ebra, koci miednicy, koci udowe i podudzi oraz koci stóp i rzepki. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 66, szkielet A. Na g³êbokoci 115,29 m n.p.m.
odkryto prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (227×110×6 cm),
a w niej niewielkie fragmenty koci udowych i piszczelowych. Nie znaleziono innych czêci szkieletu, ¿adnych
pozosta³oci trumny ani wyposa¿enia. Zmar³y (doros³y)
zosta³ pochowany prawdopodobnie g³ow¹ na W.
Na pó³noc od szkieletu A pochowano drugiego osobnika, oznaczonego jako szkielet B.
Grób 66, szkielet B. Zmar³y (osobnik doros³y) zosta³
pochowany bezporednio w ziemi, w prostok¹tnej jamie
(227×110×(6) cm) na g³êbokoci 115,29 m n.p.m. z g³ow¹
w kierunku W. Ze szkieletu zachowa³ siê negatyw czaszki, krêgos³upa, ¿eber i prawego obojczyka, a tak¿e prawa koæ ramieniowa, fragment miednicy, koci udowe oraz
fragmenty koci piszczelowej. W zasypisku znaleziono
fragment glinianego naczynia.
Grób 67. Jama grobowa o kszta³cie trapezowatym
zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. (wymiary: 176×38/43×30 cm). Znaleziono tam tak¿e drewnian¹
trumnê (173×34×25 cm). Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany z g³ow¹ na NW, z praw¹ rêk¹ zgiêt¹ i z³o¿on¹ na
brzuchu, lew¹ równie¿ zgiêt¹ i u³o¿on¹ na klatce piersiowej. Lewa noga by³a wyprostowana, prawe podudzie zgiête i skierowane w stronê lewego. Doæ dobrze zachowa³a
siê ¿uchwa, koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi; s³abo zachowana czaszka i koci miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 68. Trapezowat¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na
g³êbokoci 115,46 m n.p.m. Jej wymiary to: 183×34/
38×(17) cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono do grobu w drewnianej trumnie (174×29/35×(14) cm), bez dodatkowego wyposa¿enia. Jego g³owa by³a skierowana na
NW, prawa rêka wyci¹gniêta wzd³u¿ boku a lewa  lekko zgiêta. Zachowa³y siê fragmenty koci czaszki, negatywy krêgów oraz koci ramion i przedramion oraz ud
i podudzi.
Grób 69. Na g³êbokoci 115,51 m n.p.m. zosta³a okryta
jama grobowa o zarysie prostok¹tnym i wymiarach
80×50×(13) cm. W jej obrêbie znajdowa³a siê drewniana trapezowata trumna (169×31/42×(8) cm). Zmar³ego
(osobê doros³¹) pochowano z g³ow¹ w kierunku W, praw¹
rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku i lew¹ z³o¿on¹ na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y siê koci czaszki, krêgos³up
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i ¿ebra, koci miednicy, ramion i przedramion oraz ud
i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.

deski. W zasypisku znaleziono 3 fragmenty naczyñ glinianych.

Grób 70. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,70 m n.p.m.. Mia³a kszta³t prostok¹ta i wymiary
198×46×24 cm. Znaleziono tam równie¿ drewnian¹
trumnê o kszta³cie prostok¹ta i wymiarach 185×37×20
cm. Zmar³a, doros³a kobieta, zosta³a pochowana z g³ow¹
na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki i ¿eber, koci
miednicy, ramion i przedramion oraz ud i podudzi. Porz¹dek anatomiczny koci tu³owia i koñczyn górnych
zosta³ zaburzony. Na wysokoci tu³owia znaleziono z¹b
zwierzêcy.

Grób 76. Na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. znaleziono
jedynie fragment dna trumny o wymiarach (38)×24×(2)
cm, bez ¿adnych ladów wkopu ani szcz¹tków kostnych.

Grób 71. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,64 m n.p.m. Mia³a ona wymiary 206×47×(14) cm oraz
kszta³t prostok¹ta. Zmar³y (doros³y) spoczywa³ w drewnianej trumnie (195×35×(10) cm) z g³ow¹ w kierunku W
i rêkoma skrzy¿owanymi na brzuchu. Ze szkieletu zachowa³y siê koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi,
s³abiej zachowane koci czaszki, miednicy, kilka krêgów
i koci stóp. W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi
¿elaznych.
Grób 72. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,60 m n.p.m. (wymiary: 174×44×(16) cm), podobnie jak drewnian¹ trumnê tego samego kszta³tu (wymiary:
172×42×(12) cm). Zmar³ego pochowano g³ow¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci udowe i piszczelowe,
lewa koæ ramieniowa i ³okciowa/promieniowa. W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi ¿elaznych.
Grób 73. Pochówek zalega³ czêciowo pod grobem
72. Prostok¹tna jama o wymiarach (100)×35×(14) cm
zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,50 m n.p.m. Na tej samej g³êbokoci odkryto prostok¹tn¹ trumnê drewnian¹
((96)×25×(11) cm). Szkielet nie zachowa³ siê. W zasypisku znaleziono fragment ceramiki.
Grób 74. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,42 m n.p.m. (wymiary: 214×46/53×29 cm), podobnie jak trapezowat¹ trumnê drewnian¹ (wymiary: 181×34/
40×26 cm). G³owa zmar³ego (osoby doros³ej) by³a skierowana na W, prawa rêka z³o¿ona na brzuchu, a lewa na
klatce piersiowej. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramion i przedramion, miednicy oraz ud i podudzi,
krêgi i fragmenty ¿eber. W zasypisku grobu znaleziono
fragment ceramiki.
Grób 75. Czêæ wschodnia jamy zosta³a zniszczona
przez obiekt 6 (studniê ceglan¹). Jamê odkryto na g³êbokoci 115,43 m n.p.m. Mia³a kszta³t prostok¹ta i wymiary: (96)×50×(14) cm. Zorientowano j¹ wg osi EW.
W drewnianej trumnie ((73)×32/36×(11) cm) zachowa³o
siê kilka nieokrelonych koci osobnika doros³ego le¿¹cych bez porz¹dku anatomicznego  albo zosta³y przemieszczone podczas kopania studni, albo wrzucono je luzem do jamy grobowej. Na dnie jamy ods³oniêto fragment
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Grób 77. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,47 m n.p.m. Jej zarys by³ czêciowo uszkodzony,
a wymiary wynosi³y (94)×52×(14) cm. Zmar³y zosta³ pochowany w drewnianej trumnie ((88)×38×(10) cm) g³ow¹
na W i z rêkoma z³o¿onymi na piersi. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramieniowe i ³okciowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 78. Jama grobowa mia³a kszta³t trapezowaty
i wymiary 134×33/42×(17) cm. Znaleziono j¹ na g³êbokoci 115,42 m n.p.m. jak i drewnian¹ trumnê o podobnym kszta³cie (wymiary: 133×34/38×(14) cm). W trumnie
znajdowa³y siê szcz¹tkowo zachowane koci koñczyn
osobnika doros³ego. Nie stwierdzono dodatkowego wyposa¿enia. Pochówek by³ zorientowany wg osi EW.
Grób 79. Prostok¹tn¹ w rzucie jamê odkryto na g³êbokoci 115,26 m n.p.m. (wymiary: 210×50×27 cm).
W drewnianej trumnie (184×38×24 cm) zosta³ pochowany
doros³y mê¿czyzna u³o¿ony g³ow¹ w kierunku W, z lew¹
rêk¹ na klatce piersiowej a praw¹  na linii pasa. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgi i ¿ebra, koci ramion
i przedramion, udowe i uszkodzone piszczelowe. W zasypisku znaleziono 3 fragmenty naczyñ glinianych.
Grób 80. Pochówek ukaza³ siê na g³êbokoci 115,73
m n.p.m. Jama grobowa mia³a w rzucie kszta³t prostok¹ta i wymiary (123)×26×(10) cm. Zmar³ego z³o¿ono w
drewnianej trumnie ((131)×22×(8) cm), g³ow¹ na W. Ze
szkieletu bardzo s³abo zachowa³y siê negatywy czaszki,
koci piszczelowej i byæ mo¿e fragment koñczyny górnej. W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi ¿elaznych.
Grób 81. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,70 m n.p.m. (wymiary: (160)×50×(4) cm). Znaleziono tu równie¿ prostok¹tn¹ drewnian¹ trumnê ((155)×
×35×(2) cm). Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany g³ow¹
na W. Koci zachowane fragmentarycznie i przemieszczone. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 82. Na g³êbokoci 115,65 m n.p.m. zarysowa³a
siê prostok¹tna jama grobowa o wymiarach (155)×50×31
cm. Zmar³ego u³o¿ono w drewnianej trumnie ((146)×39×
×30 cm) g³ow¹ na S. Zachowa³y siê fragmenty ¿eber
i krêgos³upa, miednicy, koci udowe i piszczelowe oraz
jedna rzepka. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 83. Na g³êbokoci 115,15 m n.p.m. odkryto zarys jamy grobowej (74×28×18 cm) i drewnian¹ trumnê
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(65×24×14 cm), nie zawieraj¹c¹ jednak ¿adnych szcz¹tków kostnych ani wyposa¿enia.
Grób 84. W czêci zachodniej pochówek zosta³ zniszczony przez grób 85. W owalnej (?) jamie grobowej
(55×57×13 cm) ods³oniêto bardzo le zachowan¹ czaszkê
doros³ej kobiety u³o¿on¹ na E i fragment prawej koci
ramieniowej. Nie stwierdzono ladów trumny ani wyposa¿enia. Niwelacja obiektu: 115,15 m n.p.m.
Grób 85. Pochówek ten zniszczy³ grób 84. Prostok¹tna
jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 114,99 m
n.p.m. (jej wymiary: 102×42×26 cm). Znaleziono tam
równie¿ drewnian¹ trumnê kszta³tu prostok¹tnego o wymiarach 78×28×22 cm. G³owa zmar³ego (infans II) by³a
skierowana na W. Koci le¿a³y przemieszczone, bez porz¹dku anatomicznego (ryc. 4). Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 86. Jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,19 m n.p.m. Mia³a kszta³t prostok¹ta i wymiary
178×50×(13) cm. Przypuszczaln¹ pozosta³oci¹ trumny
by³ fragment deski zachowany w okolicy lewej koci piszczelowej. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano g³ow¹
w kierunku W. S³abo zachowa³y siê fragmenty czaszki,
krêgos³upa, miednicy, koci ramion i prawego przedramienia oraz ud i podudzi, a tak¿e negatywy koci stóp.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 87. Górna czêæ pochówku zniszczona przez
grób 64. Zmar³ego (osobê doros³¹, przypuszczalnie kobietê) pochowano na wieku trumny z grobu 102. Zarys
jamy o wymiarach 201×46 cm sta³ siê widoczny na g³êbokoci 115,12 m n.p.m. Znaleziono równie¿ drewnian¹
trumnê (171×31/37×(13) cm), w której z³o¿ono zmar³ego u³o¿onego g³ow¹ na W. Lewa rêka przypuszczalnie
spoczywa³a na linii pasa. Zachowa³y siê fragmenty koci
ramion i przedramion, ud i podudzi oraz negatyw krêgos³upa. Kalotê, pochodz¹c¹ prawdopodobnie z grobu 87,
odkryto przy zachodnim boku trumny grobu 102. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 88. Czêciowo zniszczony przez obiekt 1. Pochówku dokonano na grobie 101. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci 115,17 m n.p.m. (wymiary: (105)×30/
38×29 cm). Zachowa³a siê równie¿ drewniana trapezowata trumna ((100)×30/35×29 cm). Zmar³ego, doros³ego mê¿czyznê, pochowano prawdopodobnie z g³ow¹
w kierunku W. Lewa rêka przypuszczalnie by³a u³o¿ona
na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y siê koci lewego
przedramienia oraz koci udowe i podudzia oraz czêæ
koci stóp. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 89. Pochówek zniszczony w czêci zachodniej
przez obiekt 1. Ods³oniêto go na g³êbokoci 114,98 m
n.p.m. Jama mia³a kszta³t prostok¹ta, a jej zachowane
wymiary wynosi³y 143×35 cm. Zmar³y, doros³y mê¿czyzna, zosta³ pochowany bezporednio w ziemi (brak la-

dów trumny), z g³ow¹ skierowan¹ na W, praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na klatce piersiowej a lew¹  na brzuchu. Szkielet
prawie kompletny  nie zachowa³y siê jedynie koci czaszki oraz d³oni. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 90. Na g³êbokoci 115,34 m n.p.m. ukaza³ siê
zarys jamy grobowej w kszta³cie prostok¹ta i wymiarach
(139)×40×(14) cm. Znaleziono tam równie¿ trapezowat¹
trumnê drewnian¹ ((110)×25/31×(12) cm), w której wyst¹pi³o kilka niewielkich, nieokrelonych fragmentów
kostnych. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 91. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 115,30 m n.p.m. Mia³ kszta³t trapezowaty oraz wymiary (135)×31/35×(9) cm. W jego obrêbie znajdowa³a
siê drewniana, równie¿ trapezowata trumna ((102)×21/
30×(7) cm). G³owa zmar³ego (osoby doros³ej) by³a skierowana na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgos³upa, ramion i przedramion oraz prawa koæ udowa.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 92. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na
g³êbokoci 115,28 m n.p.m. (wymiary: (169)×47×(10)
cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano w drewnianej trapezowatej trumnie ((158)×32×(4) cm) g³ow¹ na W.
Lewa rêka prawdopodobnie zosta³a u³o¿ona na linii pasa.
Ze szkieletu zachowa³y siê s³abo widoczne negatywy lewej rêki, s³abo zachowane fragmenty czaszki, koci prawego przedramienia. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 93. Zmar³ego pochowano na wieku trumny
z grobu 114. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny, nie
wyst¹pi³y równie¿ lady trumny. Na g³êbokoci 115,50 m
n.p.m. ods³oniêto jedynie fragment lewej koci ramieniowej. Pochówek by³ prawdopodobnie zorientowany wg osi
EW, zmar³ego pochowano g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 94. Jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,48 m n.p.m. (wymiary: 191×54×(14) cm), podobnie jak drewniana, trapezowata trumna (174×23/40×(11)
cm). Zmar³y zosta³ pochowany z g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹
z³o¿on¹ na miednicy. Doæ dobrze zachowa³y siê koci
lewej rêki i ¿ebra, oraz fragmenty czaszki, s³abo widoczne koci miednicy i krêgos³upa; przemieszczone koci
koñczyn dolnych. W zasypisku znaleziono fragmenty
przedmiotów ¿elaznych (gwodzi?) i 2 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 95. Na g³êbokoci 115,38 m n.p.m. odkryto prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (115×40×22 cm) i prostok¹tn¹
trumnê (111×24×20 cm). Zmar³ego u³o¿ono g³ow¹ na W.
Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koæ udowa i koci piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 96. Prostok¹tny zarys jamy grobowej sta³ siê
widoczny na g³êbokoci 115,38 m n.p.m. (wymiary:
(148)×37/41×(9) cm). Zmar³y (doros³y) spoczywa³
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w drewnianej trumnie ((145)×35/40×(8) cm) z g³ow¹ skierowan¹ na NW i z rêkoma skrzy¿owanymi na miednicy.
Szkielet zachowany by³ niemal kompletnie  brakowa³o
jedynie koci piszczeli i stóp. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 97. Jama grobowa o nieregularnym zarysie pojawi³a siê na g³êbokoci 115,21 m n.p.m. (jej wymiary:
180×4676×(12) cm). Znaleziono tam równie¿ drewnian¹
trumnê o kszta³cie trapezowatym. (172×28/38×(8) cm).
Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano z g³ow¹ na NW,
z lew¹ rêk¹ u³o¿on¹ na linii pasa, praw¹  na klatce piersiowej. W z³ym stanie zachowa³y siê fragmenty czaszki,
krêgos³upa, miednicy i koci koñczyn. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 98. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (189×45×(19)
cm) oraz trapezowat¹ trumnê (169×22/34×(13) cm) ods³oniêto na g³êbokoci 115,15 m n.p.m. By³y one zorientowane wg osi EW. Nie znaleziono ¿adnych szcz¹tków
kostnych ani wyposa¿enia.
Grób 99. Na g³êbokoci 115,35 m n.p.m. znaleziono
prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (119×40×22 cm) oraz trapezowat¹ trumnê z drewna (110×23/28×20 cm). W trumnie
znajdowa³y siê jedynie trzy koci d³ugie koñczyn dolnych
osobnika doros³ego. Z ich u³o¿enia mo¿na wnioskowaæ,
¿e zmar³y zosta³ z³o¿ony do grobu g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 100. Jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,36 m n.p.m. Mia³a kszta³t trapezowaty i wymiary 92×27/34×(13) cm. Zosta³a zorientowana wg osi
EW. Znaleziono tam równie¿ drewnian¹ trumnê (87×29/
32×(11) cm). Z koci szkieletu zachowa³y siê nieliczne
zêby osobnika infans I znalezione w zachodniej czêci
pochówku. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 101. W czêci zachodniej zosta³ zniszczony
przez obiekt 1. Zmar³ego (przypuszczalnie doros³ego
mê¿czyznê) pochowano na grobie 130. Prostok¹tny zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 114,92 m
n.p.m. ((136)×36×(12) cm). Zmar³ego pochowano bezporednio w ziemi, z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê koci udowe i piszczelowe oraz koci miednicy i fragment krêgos³upa. Wyposa¿enia nie stwierdzono
Grób 102. Pochówek zniszczony przez grób 87. Jamê
grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci 115,15 m n.p.m. (wymiary: 188×35/45×32 cm). Zmar³a, kobieta maturus, zosta³a pochowana w drewnianej trumnie (170×31/37×28
cm), g³ow¹ skierowana na W, z praw¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹
wzd³u¿ boku. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿ebra,
koci prawego ramienia i przedramienia, prawego uda
i podudzia oraz fragmenty miednicy i koci stóp. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
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Grób 103. Pochówek zlokalizowano na g³êbokoci
115,18 m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t prostok¹tny i wymiary 195×55×29 cm. Kobietê juvenis z³o¿ono
do grobu w prostok¹tnej drewnianej trumnie (155×30×26
cm) z g³ow¹ skierowan¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty
czaszki, ¿eber, krêgos³upa i miednicy, koci udowe, piszczelowe i strza³kowe. Znaleziono tu 10 kocianych paciorków (ryc. 9).
Grób 104. Na g³êbokoci 150,50 m n.p.m. znaleziono jedynie niewielki fragment dna trumny bez ¿adnych
szcz¹tków kostnych ani wyposa¿enia.
Grób 105. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,51 m n.p.m. (195×47/52×23 cm). Zmar³ego, mê¿czyznê maturus, pochowano w drewnianej trumnie (181×
×29/44×(14) cm) z g³ow¹ w kierunku W, praw¹ rêk¹ z³o¿on¹ na linii pasa, lew¹  na miednicy. Szkielet zachowa³ siê prawie kompletnie  brakowa³o jedynie koci d³oni
(ryc. 5). Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 106. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
107. Jamê grobow¹ o kszta³cie trapezowatym i wymiarach 170×30/40×32 cm ods³oniêto na g³êbokoci 115,16
m n.p.m. Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê o wymiarach 160×28/37×30 cm. Zmar³y (mê¿czyzna adultus/
maturus) spoczywa³ z g³ow¹ skierowan¹ na W i rêkoma
skrzy¿owanymi na linii pasa. Zachowa³a siê czaszka, fragmenty krêgos³upa, ¿eber i miednicy, obojczyk, koci ramieniowe i ³okciowe oraz udowe i piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 107. Pochówek zniszczy³ jamê grobu 106. Na
g³êbokoci 115,19 m n.p.m. znaleziono trapezowat¹ jamê
grobow¹ ((132)×34/38×(6) cm), a w niej fragmenty prawej (?) koci udowej i piszczelowej osobnika doros³ego. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 108. Na g³êbokoci 115,26 m n.p.m. odkryto
niewielki fragment dna trumny  zachowane wymiary
wynosi³y 53×23 cm. Nie znaleziono ¿adnych szcz¹tków
kostnych ani elementów wyposa¿enia.
Grób 109. Od zachodu pochówek przylega³ do jamy
grobu 110. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci 115,40
m n.p.m. (77×32×(11) cm) wraz z drewnian¹ trumn¹
kszta³tu prostok¹tnego (69×14×(9) cm). By³y one zorientowane wg osi EW. Szkielet nie zachowa³ siê, ale by³ to
prawdopodobnie pochówek dzieciêcy. Granica miêdzy
wkopami pod groby 109 i 110 by³a nieczytelna  byæ mo¿e
w jednej jamie grobowej z³o¿ono dwie trumny.
Grób 110. Pochówek od strony wschodniej s¹siadowa³ z grobem 109. Zarys jamy grobowej odkryto na g³êbokoci 115,54 m n.p.m. (wymiary: 85×32×(11) cm).
Zorientowano j¹ wg osi EW. Znaleziono tam równie¿
drewnian¹ trumnê o wymiarach 79×20×(9) cm. Szkielet
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nie zachowa³ siê, ale by³ to prawdopodobnie pochówek
dzieciêcy. Granica miêdzy wkopami pod groby 109 i 110
by³a nieczytelna  byæ mo¿e w jednej jamie grobowej z³o¿ono dwie trumny.
Grób 111. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,49 m n.p.m. Mia³a zarys prostok¹tny i wymiary
102×34×(4) cm, zorientowano j¹ wg osi NWSE. Z trumny zachowa³ siê jedynie fragment dna o wymiarach
75×22×(3) cm. Nie znaleziono natomiast ¿adnych szcz¹tków kostnych. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 112. Czêæ jamy grobowej zosta³a zniszczona
przez grób 113. Jej zarys ukaza³ siê na g³êbokoci 115,52
m n.p.m. (wymiary: 180×60×(7) cm). Wraz z ni¹ odkryto trapezowat¹ trumnê o wymiarach 170×32/40×(4) cm.
Zmar³y (doros³y) spoczywa³ z g³ow¹ na W i rêkoma skrzy¿owanymi na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y siê koci
ud i podudzi, fragmenty czaszki i ¿eber, koci ramion
i przedramion. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 113. Od wschodu do jamy przylega³ krótszy bok
grobu 112. Jamê ods³oniêto na g³êbokoci 115,49 m
n.p.m. Mia³a kszta³t prostok¹tny, jej zachowane wymiary
wynosi³y 100×65×34 cm. W jej obrêbie znaleziono
drewnian¹ trumnê kszta³tu trapezowatego i o wymiarach:
153×47/52×25 cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano z g³ow¹ w kierunku S i praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na miednicy, a lew¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku. Dobrze zachowa³y siê koci czaszki, krêgos³up, obojczyki, koci ramion
i przedramion oraz ud i prawego podudzia. Na czaszce
zachowa³y siê w³osy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 114. Na wieku grobu 114 pochowano osobnika
z grobu 93. Trapezowata jama grobowa zosta³a odkryta na
g³êbokoci 115,46 m n.p.m. Jej wymiary: 184×44/48×(18)
cm. Zmar³a (doros³a kobieta) zosta³a z³o¿ona w drewnianej trumnie (176×28/42×(16) cm), z g³ow¹ w kierunku
W i rêkami z³o¿onymi na klatce piersiowej. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 115. Na g³êbokoci 115,55 m n.p.m. natrafiono
na trapezowat¹ jamê grobow¹ o wymiarach 193×35/62×
×(4) cm. Z trumny zachowa³ siê jedynie fragment dna
o wymiarach 174×38×(3) cm. Nie znaleziono ¿adnych
szcz¹tków kostnych ani wyposa¿enia.
Grób 116. S³abo czytelny zarys jamy grobowej ods³oniêto na g³êbokoci 115,10 m n.p.m. Przybli¿one wymiary
to 166×60×(10) cm, orientacja: EW. Zmar³ego (osobê
doros³¹) z³o¿ono bezporednio w ziemi (brak ladów
trumny). Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty
koci udowych lub piszczelowych. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 117. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,83 m n.p.m. (wymiary: (127)×51/66×30 cm). W jej

obrêbie odkryto trapezowat¹ trumnê o wymiarach (110)×
×31/41×25 cm. Pochowana w niej doros³a kobieta spoczywa³a z g³ow¹ skierowan¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty ¿uchwy, ¿ebra, obie ³opatki, koci ramieniowe (?),
koci miednicy oraz prawego uda i podudzia. Koci tu³owia przemieszane. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 118. Jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,86 m n.p.m. Mia³a kszta³t prostok¹ta o wymiarach (96)×40×33 cm. Zorientowano j¹ wg osi EW.
Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano bezporednio
w ziemi (nie znaleziono ladów trumny). Zachowa³y siê
koci udowe oraz przemieszczone koci miednicy i przedramion. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 119. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Na
g³êbokoci 115,87 m n.p.m. znaleziono drewnian¹ trumnê o wymiarach (70)×27×33 cm. Zmar³a (doros³a kobieta) spoczywa³ prawdopodobnie z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê: lewa koæ udowa i prawa koæ piszczelowa oraz nieokrelone fragmenty kostne. W zasypisku
znaleziono fragmenty gwodzi ¿elaznych.
Grób 120. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Nie
znaleziono równie¿ pozosta³oci trumny. Na g³êbokoci
115,98 m n.p.m. ods³oniêto jedynie fragmenty koci ramieniowych i ³opatek osobnika infans II. Z u³o¿enia koci mo¿na wnioskowaæ, ¿e zmar³ego u³o¿ono g³ow¹ na
E. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 121. Czêæ SW jamy zniszczona przez grób 120.
Ods³oniêto j¹ na g³êbokoci 115,93 m n.p.m., jej wymiary wynosi³y 170 (d³ugoæ zachowana)×34/37×30 cm.
Zmar³ego, doros³ego mê¿czyznê, pochowano w drewnianej trapezowatej trumnie o wymiarach 168×21/31×28 cm,
z g³ow¹ skierowan¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê
koci ramieniowe, fragmenty ¿eber, krêgos³upa (odcinek
lêdwiowy i krzy¿owy) i miednicy oraz koci ud
i podudzi. Znaleziono równie¿ fragment gwodzia ¿elaznego.
Grób 122. Trapezowat¹ jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,98 m n.p.m. (jej wymiary: (170)×54/60 cm).
Zachowa³ siê równie¿ fragment dna trumny. Zmar³ego
z³o¿ono do grobu w pozycji wyprostowanej, z g³ow¹ na
W i lew¹ rêk¹ na klatce piersiowej. Koci prawego
przedramienia le¿a³y wzd³u¿ zewnêtrznej krawêdzi prawej koci ramieniowej. Zachowa³y siê fragmenty czaszki,
¿eber i krêgów, koci ramion i przedramion oraz koci
udowych. W zasypisku znaleziono gwodzie ¿elazne
i fragmenty naczyñ glinianych.
Grób 123. Trapezowaty zarys jamy grobowej ukaza³
siê na g³êbokoci 115,92 m n.p.m. (wymiary: (145)×
×41/31×30 cm). Zachowa³a siê równie¿ drewniana trumna o kszta³cie trapezowatym i wymiarach (142)×21/34×27
cm. Zmar³y (doros³y mê¿czyzna) zosta³ pochowany
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z g³ow¹ w kierunku W. Prawa jego rêka by³a przypuszczalnie wyprostowana, koci lewej nie zachowa³y siê.
Ods³oniêto fragmenty ¿eber i krêgów, praw¹ koæ
³okciow¹, koci miednicy, udowe i piszczelowe oraz rzepki. W zasypisku znaleziono fragment gwodzia ¿elaznego.
Grób 124. Jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,88 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y: (82)×36×22 cm. Nie znaleziono ¿adnych ladów trumny. Zmar³ego, doros³ego mê¿czyznê, pochowano z g³ow¹
skierowan¹ przypuszczalnie na W. Ze szkieletu zachowa³y
siê jedynie koci udowe oraz fragmenty koci piszczelowych i strza³kowych. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 125. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ o zachowanych
wymiarach (48)×38×(4) cm ods³oniêto na g³êbokoci
115,91 m n.p.m. Zmar³ego (osobê doros³¹) z³o¿ono do
grobu prawdopodobnie bez drewnianej trumny, z g³ow¹
przypuszczalnie na W. Zachowa³y siê jedynie koci piszczelowe i strza³kowe oraz rzepki. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 126. Zarys jamy grobowej o kszta³cie prostok¹ta i wymiarach 154×36×(9) cm sta³ siê widoczny na
g³êbokoci 115,92 m n.p.m. Zmar³y (infans II) spoczywa³ z g³ow¹ na W. Zachowa³y siê jedynie fragmenty koci czaszki i przypuszczalnie koñczyn górnych. Nie
stwierdzono ladów trumny, ale w zasypisku znaleziono
fragmenty gwodzi ¿elaznych oraz 5 fragmentów naczyñ
glinianych.
Grób 127. Na g³êbokoci 115,90 m n.p.m. odkryto jamê
grobow¹ (wymiary: 191×33/38×(16) cm) i drewnian¹ trumnê (wymiary: 185×27/32×(13) cm). G³owa zmar³ej kobiety adultus by³a skierowana na W. Ze szkieletu zachowa³y
siê fragmenty czaszki, krêgos³upa i ¿eber, koci ramieniowe (?) oraz udowe i piszczelowe (przemieszczone). W zasypisku znaleziono fragment ceramiki naczyniowej.
Grób 128. Na g³êbokoci 115,37 m n.p.m. ods³oniêto
niewielki fragment dna trumny o wymiarach 84×24/29 cm,
bez widocznego zarysu jamy grobowej ani zachowanych
szcz¹tków kostnych i wyposa¿enia.
Grób 129. Trumnê drewnian¹ odkryto na g³êbokoci
115,43 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y
(30)×25×(2) cm. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny.
W trumnie zachowa³ siê jedynie niewielki fragment koci d³ugiej. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 130. Strop pochówku zosta³ zniszczony przez
grób 101, czêæ zachodnia jamy zniszczona przez jamê 1.
Zmar³ego pochowano na grobie 141. Jama zarysowa³a siê
na g³êbokoci 114,79 m n.p.m. Jej zachowane wymiary
wynosi³y 135×47×6 cm. Kobietê adultus pochowano
prawdopodobnie bezporednio w ziemi, z g³ow¹ skiero-
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wan¹ na E i rêkoma u³o¿onymi na brzuchu. Zachowa³y
siê fragmenty czaszki, krêgos³upa, ¿eber i miednicy, koci ramion i przedramion oraz koci udowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 131. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci
114,98 m n.p.m. (wymiary: 168×47×(13) cm). Zmar³y
(doros³y) zosta³ pochowany bezporednio w ziemi,
z g³ow¹ w kierunku E. Zachowa³y siê fragmenty czaszki,
¿eber, krêgos³upa i miednicy, koci ramieniowe i lewa
koæ ³okciowa oraz koci ud, podudzi i stóp. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 132. Zarys jamy grobowej sta³ siê widoczny na
g³êbokoci 114,92 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y
165×35/45×(17) cm. Ze szkieletu zachowa³ siê jedynie
fragment czaszki i lewej koci ramieniowej. Z ich u³o¿enia mo¿na wnioskowaæ, ¿e zmar³a (kobieta maturus) zosta³a pochowana z g³ow¹ na E. Nie stwierdzono ladów
trumny ani wyposa¿enia.
Grób 133. Prostok¹tn¹ trumnê drewnian¹ ods³oniêto
na g³êbokoci 115,40 m n.p.m. Wkop by³ niewidoczny.
Wymiary trumny wynosi³y 183×35/40×31 cm. Doros³a
kobieta zosta³a pochowana z g³ow¹ w kierunku W, praw¹
rêk¹ u³o¿on¹ na klatce piersiowej i lew¹ prawdopodobnie na miednicy. S³abo zachowa³a siê czaszka, ponadto
znaleziono kilka ¿eber, koci miednicy, koci ramion
i przedramion oraz ud i podudzi, a tak¿e czêæ koci stóp.
W zasypisku wyst¹pi³y liczne fragmenty ceramiki.
Grób 134. Na g³êbokoci 115,37 m n.p.m. odkryto
prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (wymiary: 213×52×(14) cm)
i tego samego kszta³tu trumnê (178×34×(11) cm). Zmar³y (doros³y) spoczywa³ z g³ow¹ w kierunku W. Ze szkieletu zachowa³y siê: czaszka, czêæ ¿eber, fragment krêgos³upa i miednicy, lewa koæ ramieniowa (?), koci udowe i fragmenty koci piszczelowych. W zasypisku stwierdzono gwodzie ¿elazne i liczne fragmenty ceramiki.
Grób 135. Prostok¹tna jama grobowa zarysowa³a siê
na g³êbokoci 115,62 m n.p.m. ((54)×24×(16) cm). Drewniana trumna mia³a kszta³t trapezu i wymiary (52)×38/42×
×(15) cm. Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty
koci piszczelowych, z ich u³o¿enia mo¿na wnioskowaæ,
¿e zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano g³ow¹ w kierunku
W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 136. Jamê grobow¹ o kszta³cie trapezu odkryto
na g³êbokoci 115,69 m n.p.m. (jej wymiary: (70)×38/44×
×(16) cm). Zachowa³a siê równie¿ czêciowo uszkodzona drewniana trumna o wymiarach (50)×40×(14) cm. Ods³oniête tam koci by³y silnie przemieszane, wyró¿niono
jedynie fragmenty nieokrelonych koci d³ugich doros³ego
osobnika. Grób by³ zorientowany wg osi EW. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
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Grób 137. Na g³êbokoci 115,32 m n.p.m. ods³oniêto
prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (190×47×30 cm) i prostok¹tn¹
drewnian¹ trumnê (170×33×27 cm). Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty koci d³ugich. Grób by³ zorientowany wg osi EW. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 138. Jama grobowa zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,47 m n.p.m. Mia³a ona kszta³t prostok¹ta o zaokr¹glonych naro¿nikach i wymiary 190×48×(8) cm. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano z g³ow¹ na W, na co
wskazywa³oby u³o¿enie zachowanych koci: udowych
i piszczelowych oraz fragmentu lewej koci ramieniowej.
Nie stwierdzono ladów trumny, ale w zasypisku znaleziono fragment gwodzia ¿elaznego.
Grób 139. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 115,86 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y: (134)×
×70×(14) cm. Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê
o wymiarach (124)×36/42×(10) cm. Zmar³y (przypuszczalnie kobieta adultus) spoczywa³ z g³ow¹ u³o¿on¹ w
kierunku NW, praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ przypuszczalnie na
klatce piersiowej i lew¹ na miednicy. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿eber i krêgos³upa, miednica, koci ramion
i przedramion, prawa koæ udowa i fragment lewej. Na
wysokoci ¿uchwy i krêgów szyjnych znaleziono cynowy relikwiarzyk (ryc. 1315).
Grób 140. Na g³êbokoci 115,44 m n.p.m. ods³oniêto
niewielki fragment dna trumny (48×35×2 cm), bez ladów wkopu ani szcz¹tków kostnych. Grób by³ zorientowany wg osi EW.
Grób 141. Jama grobowa zosta³a zniszczona przez
grób 130 i obiekt 1. Zmar³ego pochowano bezporednio
w ziemi, z g³ow¹ skierowan¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty koci ud i podudzi oraz miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono. By³ to pochówek
dzieciêcy (infans I).
Grób 142. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ znaleziono na
g³êbokoci 115,57 m n.p.m. (wymiary: (63)×28×(11) cm).
W drewnianej trumnie (zachowane wymiary (20)×25×
×(14) cm), zorientowanej wg osi EW, odkryto jedynie
fragment koci miednicy . Wyposa¿enia nie stwierdzono.

koma z³o¿onymi na brzuchu. Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty czaszki, czêæ krêgów, koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 145. Jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,39 m n.p.m. (zachowane wymiary: 166×43×
×(5) cm). Zmar³ego z³o¿ono bezporednio w ziemi, uk³adaj¹c g³ow¹ na W. Rêce zmar³ego by³y przypuszczalnie
u³o¿one na klatce piersiowej. Zachowa³y siê: fragment
czaszki, koci ramion i przedramion fragmenty koci ud
i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 146. Na g³êbokoci 115,50 m n.p.m. ods³oniêto
fragmenty obu koci udowych osobnika doros³ego bez
widocznych ladów wkopu czy trumny. Pochówek by³
prawdopodobnie zorientowany wg osi EW. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 147. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci
115,54 m n.p.m. Mia³a kszta³t prostok¹ta i zachowane
wymiary: 95×46×14 cm. Zachowa³a siê te¿ drewniana
trumna, równie¿ prostok¹tnego kszta³tu i o wymiarach
56×21×11 cm. W trumnie ods³oniêto jedynie fragment
nieokrelonej koci. Wyposa¿enia nie stwierdzono. Grób
usytuowano na osi EW.
Grób 148. Na g³êbokoci 115,36 m n.p.m. znaleziono drewnian¹ trumnê bez ladu wkopu. (jej wymiary:
111×23/29×(11) cm). Ze szkieletu zachowa³ siê fragment
czaszki oraz fragmenty nieokrelonych koci d³ugich.
Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 149. Jama grobowa tego pochówku zosta³a prawie ca³kowicie zniszczona przez prace budowlane. Zachowa³ siê jedynie fragment czaszki znaleziony w czêci
wschodniej grobu oraz fragmenty koci ramieniowych (?).
Nie stwierdzono ¿adnych ladów trumny ani wyposa¿enia. By³ to pochówek osoby doros³ej.

Grób 143. Pochówek zosta³ wkopany w starszy grób
157. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci
115,31 m n.p.m. (wymiary: 124×48×24 cm). Ods³oniêto
równie¿ drewnian¹ trumnê o kszta³cie trapezowatym
i wymiarach 91×19/22×21 cm. Nie zachowa³y siê ¿adne
szcz¹tki kostne. W zasypisku znaleziono 2 fragmenty ceramiki.

Grób 150. Od strony pó³nocnej jama grobowa zniszczy³a pochówek 151. Jej zarys zarejestrowano na g³êbokoci 115,57 m n.p.m. (wymiary: 196×50/60×(22) cm).
Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê o kszta³cie trapezowatym i wymiarach 172×30/36×(18) cm. Zmar³ego
(mê¿czyznê adultus) pochowano z g³ow¹ w kierunku W,
z praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na miednicy a lew¹  przypuszczalnie wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku. Ze szkieletu zachowa³y siê
koci czaszki, czêæ ¿eber, fragmenty krêgos³upa i miednicy, oba obojczyki, koci ramion i przedramion, koci
udowe oraz fragment lewej koci piszczelowej, obie rzepki. Wyposa¿enia nie stwierdzono.

Grób 144. Pochówek odkryto na g³êbokoci 115,30
m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t prostok¹ta i wymiary
185×54×25 cm, za prostok¹tna trumna  164×40×20 cm.
Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany g³ow¹ na W i z rê-

Grób 151. Pochówek zosta³ silnie zniszczony przez
groby 150 i 152. Fragmentarycznie zachowana jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,43 m n.p.m.
Odkryta tu drewniana trumna mia³a trapezowaty kszta³t
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i wymiary (83)×30/42×(6) cm. Ze szkieletu zachowa³y siê
jedynie fragmenty koci nóg. Ich u³o¿enie mo¿e sugerowaæ, ¿e zmar³y (doros³y) zosta³ pogrzebany z g³ow¹ na
W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 152. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 115,37 m n.p.m. (jej wymiary: 193×33/52×(10) cm).
Znaleziono tam równie¿ drewnian¹ trumnê o wymiarach
180×32/42×(8) cm. Zmar³y (osobnik doros³y) zosta³ pochowany g³ow¹ na W, z rêkoma przypuszczalnie skrzy¿owanymi na linii pasa. Zachowa³y siê fragmenty czaszki
i krêgos³upa, koci lewego ramienia i przedramienia oraz
prawej piszczeli (?). Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 153. Prostok¹tna jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,37 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y:
(55)×44×(10) cm. Zachowana trumna drewniana mia³a
kszta³t prostok¹ta i wymiary (40)×38×(8) cm. Zmar³y
(doros³y) spoczywa³ z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, górny odcinek krêgos³upa oraz
fragment obojczyka. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 154. Na g³êbokoæ 115,47 m n.p.m. ods³oniêto
drewnian¹ trumnê o wymiarach (120)×24×(11) cm. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. G³owa zmar³ego mê¿czyzny adultus/maturus by³a prawdopodobnie skierowana
na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, prawa koæ ramieniowa, lewy obojczyk, koci udowe, kilka krêgów;
szcz¹tki kostne by³y silnie przemieszane. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 155. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci
115,29 m n.p.m. Mia³a kszta³t trapezu i wymiary 198×
×47/60×(15) cm. W jej obrêbie natrafiono jedynie na obie
koci udowe i piszczelowe. Zmar³ego (osobê doros³¹)
pochowano prawdopodobnie z g³ow¹ na W. Wyposa¿enia ani ladów trumny nie stwierdzono.
Grób 156. Trapezowata jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,57 m n.p.m. (zachowane wymiary: 84×30×14 cm). W zachowanym fragmencie trumny
(76×8/21×11 cm) nie znaleziono ¿adnych szcz¹tków kostnych ani wyposa¿enia. Pochówek zorientowany by³ wg
osi EW.
Grób 157. Na g³êbokoci 115,26 m n.p.m. ods³oniêto trapezowat¹ jamê o wymiarach 136×48/56×27 cm.
Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê o wymiarach
113×26/34×24 cm. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki (znalezione w zachodniej czêci trumny) oraz
koci d³ugich. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 158. Zarys jamy grobowej odkryto na g³êbokoci 115,30 m n.p.m. (wymiary: 168×38/45×(8) cm). Zachowana trumna drewniana mia³a równie¿ kszta³t trapezu i wymiary 168×26/28×(11) cm. Zmar³ego z³o¿ono do
grobu g³ow¹ na W oraz z praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y siê: prawa koæ ramieniowa
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oraz ³okciowa i promieniowa, kilka ¿eber, koæ udowa,
piszczelowa i strza³kowa (lewa? prawa?). Wyposa¿enia
nie stwierdzono.
Grób 159. Na pochówek natrafiono na g³êbokoci
115,38 m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t prostok¹ta
i wymiary 144×51×(22) cm. Wymiary znalezionej tam
trumny wynosi³y 121×16/23×(19) cm. Zmar³y zosta³ pochowany z g³ow¹ na W. Zachowa³y siê jedynie: lewa koæ
ramieniowa oraz prawa koæ udowa (?). Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 160. Jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,52 m n.p.m. (wymiary: 205×60×(15) cm).
Drewniana trumna mia³a kszta³t trapezu i wymiary
166×31/38×(11) cm. Ze szkieletu zachowa³ siê jedynie
fragment czaszki (w zachodniej czêci trumny) oraz fragmenty koci nóg. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 161. Zarys prostok¹tnej jamy grobowej sta³ siê
widoczny na g³êbokoci 115,50 m n.p.m. (wymiary:
72×32×18 cm). Na tej samej g³êbokoci ods³oniêto drewnian¹ trumnê o wymiarach 60×30×16 cm. W jej wnêtrzu nie zachowa³y siê ¿adne szcz¹tki kostne ani wyposa¿enie. Grób by³ usytuowany na osi EW.
Grób 162. Jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,48 m n.p.m. Jej zarys mia³ kszta³t prostok¹ta i zachowane wymiary: 100×32×(15) cm. Z trumny zachowa³ siê jedynie fragment dna (97×18×(13) cm), a ze
szkieletu fragment nieokrelonej koci. Wyposa¿enia nie
stwierdzono. Pochówek zorientowano wg osi EW.
Grób 163. Fragmentarycznie zachowan¹ jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,54 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y 54×16×(12) cm. Zachowa³a siê równie¿ drewniana prostok¹tna trumna o wymiarach 52×12×(11) cm,
natomiast nie natrafiono na ¿adne szcz¹tki kostne. W zasypisku znaleziono fragment ¿elaznego gwodzia. Grób
usytuowany by³ na osi EW.
Grób 164. Zmar³ego pochowano nad grobem 176.
Jama grobowa zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,42 m
n.p.m. (wymiary: 136×47×17 cm). cianki trumny zachowa³y siê na wysokoæ 14 cm, ale jej rzut poziomy by³ nieczytelny. Zmar³y (osoba doros³a) zosta³ pochowany g³ow¹
na E. Ze szcz¹tków kostnych zachowa³y siê: fragment
czaszki i lewa koæ udowa (przypuszczalnie z³amana).
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 165. Wschodnia czêæ grobu zosta³a zniszczona przez obiekt 6 (studniê). Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Zachowane wymiary trumny wynosi³y: 85×37×6
cm, natomiast ze szkieletu odnaleziono dwa fragmenty
nieokrelonych koci d³ugich osobnika doros³ego. Pochówek przypuszczalnie by³ zorientowany wg osi EW.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
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Grób 166. Jama grobowa zosta³a silnie uszkodzona
przez fundament kamienicy. Jej zarys sta³ siê widoczny
na g³êbokoci 116,04 m n.p.m. Mia³a kszta³t prostok¹ta
i wymiary 186×65×ok.(12) cm. Pochowana tam doros³a
kobieta spoczywa³a z g³ow¹ na W. Koci szkieletu by³y
silnie przemieszane; zachowa³y siê fragmenty czaszki,
¿ebra, fragmenty miednicy, koci udowe i fragmenty innych, nieokrelonych koci d³ugich. Nie stwierdzono ¿adnych ladów wyposa¿enia ani trumny. Smugi drewna widoczne w jamie grobowej mog¹ byæ zwi¹zane z innym,
zupe³nie rozmytym przez powód pochówkiem.
Grób 167. Pochówek zosta³ silnie zniszczony przez
powód. Zarys jamy, przypuszczalnie prostok¹tny, ods³oniêto na g³êbokoci 116,02 m n.p.m. Jego wymiary wynosi³y 187×80×(10) cm. W jamie grobowej zalega³y co
najmniej dwa szkielety, silnie przemieszane  zachowa³y
siê dwie zmia¿d¿one czaszki (w zachodniej czêci jamy
grobowej), ¿ebra, fragmenty koci d³ugich. Jednym z pochowanych tam osobników by³ mê¿czyzna adultus/maturus. Nie stwierdzono ladów trumny ani wyposa¿enia.
Grób 168. Strop grobu zosta³ zniszczony przez grób
119. Pochówek zosta³ wkopany w grób 169. Zarys jamy
grobowej by³ nieczytelny. Prostok¹tn¹ trumnê wraz z zachowanymi fragmentami koci nóg ods³oniêto na g³êbokoci 115,88 m n.p.m. Zmar³ego pochowano przypuszczalnie z g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 169. Pochówek odkryto na g³êbokoci 115,88
m n.p.m. Jama mia³a zarys prostok¹tny i wymiary
(97)×44×(18) cm. Zachowa³a siê równie¿ drewniana trumna o wymiarach (95)×40×(16) cm. Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty koci ud i podudzi. Z ich u³o¿enia wynika³o, ¿e zmar³y (doros³y) spoczywa³ z g³ow¹
na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 170. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,32 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y (94)×35×(12) cm.
Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê o wymiarach
(74)×20/24×(9) cm. Nie zachowa³y siê ¿adne szcz¹tki
kostne ani ewentualne wyposa¿enie grobowe.
Grób 171. Grób zlokalizowano na g³êbokoci 115,38
m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t owalny i wymiary
123×50×20 cm., natomiast trumna  kszta³t trapezowaty,
a jej wymiary wynosi³y 102×17/25×14 cm. Ze szkieletu
zachowa³ siê jedynie negatyw czaszki oraz 1 z¹b. Zmar³ego z³o¿ono prawdopodobnie g³ow¹ na W. W zasypisku
znaleziono gwodzie ¿elazne i ich fragmenty oraz 4 u³amki ceramiki naczyniowej.
Grób 172. Z pochówku zachowa³ siê jedynie zarys
jamy grobowej, widoczny na g³êbokoci 115,49 m n.p.m.,
kszta³tu trapezowatego i o wymiarach 186 (d³ugoæ zachowana)×30/39×21 cm. Zorientowano j¹ wg osi EW.

Grób 173. Jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,29 m n.p.m. (wymiary: 125×48×(12) cm),
podobnie jak drewniana trumna kszta³tu trapezowatego
(71×18/25×(10) cm). Nie zachowa³y siê ¿adne szcz¹tki
kostne ani dodatkowe wyposa¿enie. W zasypisku znaleziono 1 fragment ceramiki naczyniowej.
Grób 174. Zarys trapezowatej jamy grobowej ukaza³
siê na g³êbokoci 115,24 m n.p.m. (wymiary: 116×31/38
×(9) cm). W jej obrêbie ods³oniêto drewnian¹ trumnê
o wymiarach 86×20/26×(6) cm. W jej wnêtrzu znaleziono jedynie kilka zêbów (infans I). Zmar³y zosta³ pochowany g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 175. Odkryta tu jama grobowa mia³a kszta³t trapezu i wymiary 172×32/40×(14) cm. Zmar³¹ doros³¹ kobietê z³o¿ono bezporednio w ziemi, z g³ow¹ skierowan¹
na W i rêkoma u³o¿onymi na linii pasau. Ze szkieletu
zachowa³y siê fragmenty czaszki i miednicy, fragmenty
koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono. Niwelacja obiektu: 115,13 m
n.p.m.
Grób 176. Pochówek ods³oniêto na g³êbokoci 115,33
m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t prostok¹ta i wymiary
(190)×50×(25) cm. Zmar³ego pochowano w drewnianej
trumnie ((170)×30/37×(21) cm), z g³ow¹ w kierunku W
i rêkoma skrzy¿owanymi na brzuchu. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki i krêgos³upa, koci ramion
i przedramion, miednicy oraz ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 177. Zarys jamy grobowej odkryto na g³êbokoci 115,12 m n.p.m. (wymiary: 123×30/38×(21) cm).
W jej obrêbie ods³oniêto drewnian¹ trapezowat¹ trumnê
o wymiarach 111×24/29×(17) cm. Zmar³y (doros³y) spoczywa³ z g³ow¹ przypuszczalnie na W. Zachowa³y siê jedynie fragmenty czaszki i nieokrelonych koci d³ugich.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 178. Pochówek zosta³ zlokalizowany na g³êbokoci 115,28 m n.p.m. Prostok¹tna jama grobowa mia³a
wymiary 132×34×28 cm, a trumna  128×32×23 cm.
Zmar³ego (juvenis) pochowano przypuszczalnie g³ow¹ na
W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty krêgos³upa, kilka
¿eber oraz obie koci udowe. W zasypisku znaleziono
5 fragmentów ceramiki naczyniowej.
Grób 179. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na
g³êbokoci 115,32 m n.p.m. (wymiary: 176×42×(12) cm).
Zmar³ego pochowano prawdopodobnie bezporednio
w ziemi (nie stwierdzono ladów trumny). Zachowa³ siê
jedynie fragment koci d³ugiej oraz negatywy bli¿ej nieokrelonych koci. W zasypisku znaleziono fragment
przedmiotu ¿elaznego. Pochówek by³ usytuowany na osi
EW.
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Grób 180. Strop grobu zosta³ zniszczony przez pochówek 162. Na g³êbokoci 115,40 m n.p.m. odkryto zarys jamy grobowej (97×42×(15) cm), niewielki fragment
boku trumny oraz fragment nieokrelonej koci d³ugiej.
ladów wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 181. Jama grobowa zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,21 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y 123×32×(18)
cm. Znaleziono równie¿ prostok¹tn¹ trumnê drewnian¹
o wymiarach 104×17×(14) cm. Zachowa³y siê jedynie
fragmenty czaszki i kilka zêbów infans II, ods³oniête
w zachodniej czêci trumny. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 182. Fragmentarycznie zachowan¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci 115,28 m n.p.m.. Mia³a
kszta³t owalu i wymiary (94)×46×(13) cm. Zachowa³a siê
równie¿ drewniana trumna kszta³tu trapezowatego
i o wymiarach (79)×23/27×(9) cm. U³o¿enie znalezionych
w niej koci piszczelowych mo¿e wiadczyæ o zorientowaniu g³owy zmar³ego w kierunku zachodnim. By³ to pochówek osoby doros³ej. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 183. Jama grobowa zachowa³a siê na g³êbokoci 115,58 m n.p.m. (wymiary: 180×32×28 cm). Zmar³¹
kobietê maturus z³o¿ono do grobu w drewnianej trumnie
(170×24×24 cm), z g³ow¹ w kierunku W, praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na miednicy i lew¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku. Szkielet zachowa³ siê niemal kompletnie  brakowa³o jedynie
koci d³oni i stóp; koci tu³owia by³y przemieszane. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 184. Pochówek ten zniszczy³ grób 185. Zarys
jamy grobowej by³ nieczytelny. Odkryto drewnian¹ trumnê
o wymiarach (124)×22/26×(10) cm wraz z zachowanymi koæmi miednicy, ud i podudzi. Zmar³ego (przypuszczalnie doros³¹ kobietê) pochowano prawdopodobnie
g³ow¹ na W. W zasypisku znaleziono fragmenty ¿elaznych
gwodzi.
Grób 185. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
184. Zlokalizowano go na g³êbokoci 115,72 m n.p.m.
Zachowa³ siê zarys trapezowatej jamy grobowej (o wymiarach: (130)×35/45×44 cm) i trapezowatej trumny
(o wymiarach (125)×25/37×44 cm). Odkryte koci by³y
silnie przemieszane i rozdrobnione, w lepszym stanie by³a
jedynie prawa koæ udowa i piszczelowa. Zmar³y (osoba
doros³a) zosta³ pochowany przypuszczalnie g³ow¹ na W.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 186. Na g³êbokoci 115,74 m n.p.m. zlokalizowano prostok¹tn¹ jamê grobow¹ ((94)×43×(17) cm),
a w jej obrêbie trumnê drewnian¹ ((87)×33×(14) cm). Ze
szkieletu zachowa³y siê jedynie koci ud i podudzi. Ich
u³o¿enie wskazywa³oby na zorientowanie g³owy zmar³ego na W. By³ to pochówek osoby doros³ej. Wyposa¿enia
nie stwierdzono.
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Grób 187. Zarys jamy grobowej ods³oniêto na g³êbokoci 115,82 m n.p.m. (wymiary: (152)× 47×(8) cm).
Zachowa³a siê równie¿ drewniana trumna o wymiarach
150×4×(6) cm. Znaleziono fragmenty prawej koci ³okciowej, prawej koci udowej oraz piszczeli. G³owa zmar³ego (doros³ego mê¿czyzny) by³a przypuszczalnie skierowana na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 188. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 115,69 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y
(70)×35/38×(5) cm. W zachowanej drewnianej trumnie
((60)×31/34×(4) cm) znaleziono jedynie nieokrelony
fragment kostny. Pochówek by³ usytuowany na osi NW
SE. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 189. Prostok¹tna jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,67 m n.p.m. (zachowane wymiary:
(93)×27×(22) cm). W jej obrêbie znaleziono równie¿
drewnian¹ trumnê ((85)×18×(18) cm), a wraz z ni¹ kilka
paliczków osoby doros³ej (innych szcz¹tków kostnych
nie stwierdzono). W zasypisku wyst¹pi³y fragmenty gwodzi ¿elaznych. Grób zorientowano wg osi EW.
Grób 190. Pod pochówkiem znajdowa³ siê grób 207.
Pochówek zlokalizowano na g³êbokoci 115,72 m n.p.m.
Jama grobowa mia³a kszta³t prostok¹ta, a jej zachowane
wymiary wynosi³y: 204×43×(17) cm. Znaleziono równie¿
drewnian¹ trumnê o wymiarach 120×41×(16) cm. Zmar³y (kobieta adultus ?) zosta³ pochowany g³ow¹ na W
i z rêkoma z³o¿onymi na linii pasa b¹d miednicy. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 191. Jamê grobow¹ o wymiarach (118)×40×21
cm ods³oniêto na g³êbokoci 115,23 m n.p.m. W jej obrêbie zachowa³a siê drewniana trumna ((103)×33×18 cm)
oraz fragment koci d³ugiej i zêby. Zmar³y zosta³ pochowany przypuszczalnie g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 192. Pochówek zosta³ zniszczony w partii stropowej przez grób 138. Owaln¹ jamê grobow¹ odkryto na
g³êbokoci 115,16 m n.p.m., jej wymiary wynosi³y
206×56×(9) cm. Zmar³ego pochowano bezporednio
w ziemi, z g³ow¹ na W i praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na brzuchu.
Ze szkieletu zachowa³y siê obojczyki, krêgos³up, kilka
¿eber, fragment miednicy, koci prawego ramienia
i przedramienia, oraz koci udowe i piszczelowe.
Grób 193. Na g³êbokoci 115,59 m n.p.m. ukaza³a siê
trapezowata jama grobowa (190×34/48×(22) cm) oraz
trapezowata drewniana trumna (167×26/36×(20) cm).
Zmar³y (osoba doros³a) spoczywa³ g³ow¹ na W, z lew¹
rêk¹ przypuszczalnie u³o¿on¹ na linii pasa. Zachowa³y siê
fragmenty czaszki, lewa koæ ramieniowa fragmenty koci prawego i lewego przedramienia, lewa koæ udowa oraz
obie koci piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
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Grób 194. Jamê grobow¹ (172×38×(14) cm) oraz
drewnian¹ trumnê (75×15/24×(10) cm) znaleziono na g³êbokoci 115,47 m n.p.m. Ze szcz¹tków kostnych zachowa³y siê jedynie zêby, zlokalizowane w zachodniej czêci jamy grobowej. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 195. Na g³êbokoci 115,62 m n.p.m. ods³oniêto
jamê grobow¹, której zachodnia czêæ naruszy³a pochówek 197. Wymiary jamy wynosi³y 215×45×28 cm.
Odkryto tu równie¿ drewnian¹ trumnê (190×36×22 cm),
w której pochowano doros³ego zmar³ego. Spoczywa³ on
w pozycji wyprostowanej, z g³ow¹ skierowan¹ prawdopodobnie na W i lew¹ rêk¹ u³o¿on¹ przypuszczalnie na
piersi. Ze szkieletu zachowa³y siê koci lewego ramienia
i przedramienia, lewa czêæ miednicy, lewa koæ udowa
oraz piszczelowa i strza³kowa. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 196. Pochówek zosta³ uszkodzony przez grób
150. Zlokalizowano go na g³êbokoci 115,26 m n.p.m.
Trapezowata jama grobowa mia³a wymiary 183×25/57×
×27 cm, tego samego kszta³tu trumna  171×22/37×23
cm. Zmar³a kobieta adultus zosta³a pochowana z g³ow¹
na W i rêkoma z³o¿onymi na linii pasa. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿eber i miednicy, koci
ramion i przedramion oraz koci udowe i piszczelowe.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 197. Od strony wschodniej pochówek niszczy³
jamê grobu 195. Zosta³ ods³oniêty na g³êbokoci 115,41
m n.p.m. Zachowa³a siê prostok¹tna jama grobowa (172×
×38×(22) cm) oraz trapezowata trumna drewniana (162×
×24/30×(18) cm). W obrêbie trumny natrafiono na fragmenty nieokrelonych koci d³ugich osoby doros³ej,
a w zasypisku grobu znaleziono fragmenty przedmiotu
wykonanego z ¿elaza. Zmar³ego pochowano przypuszczalnie g³ow¹ na W.
Grób 198. Czêciowo zniszczona jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,31 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y (55)×32/40×(10) cm. Zachowa³a siê równie¿ drewniana trumna o kszta³cie prostok¹ta
i wymiarach (53)×28/32×(6) cm, w której znaleziono jedynie fragmenty koci podudzi. G³owa zmar³ego by³a
przypuszczalnie skierowana na W. W zasypisku zachowa³y siê fragmenty gwodzi ¿elaznych.
Grób 199. Czêciowo zniszczony zarys jamy grobowej odkryto na g³êbokoci 116,05 m n.p.m. (zachowane
wymiary: (115)×20×(5) cm). Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany prawdopodobnie bezporednio w ziemi (nie
stwierdzono ladów trumny). Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty uzêbienia, fragmenty ¿eber i koci udowej.
Pochówek by³ zorientowany wg osi EW. W zasypisku
grobu znaleziono fragment ¿elaznego gwodzia.

Grób 200. Pochówek znajdowa³ siê bezporednio pod
grobem 166. Zlokalizowano go na g³êbokoci 115,98 m
n.p.m. Ods³oniêto tam prostok¹tn¹ jamê grobow¹
(250×55×(12) cm) wraz z drewnian¹ trumn¹ (173×38×(8)
cm). Zmar³ego mê¿czyznê (adultus/maturus) pochowano g³ow¹ w kierunku W i rêkoma u³o¿onymi wzd³u¿ tu³owia. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, obojczyki, ¿ebra,
koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 201. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 116,13 m n.p.m. (wymiary: 180×23/28×(8) cm).
Zmar³y mê¿czyzna (maturus) zosta³ prawdopodobnie
pochowany bezporednio w ziemi, z g³ow¹ w kierunku
W i lew¹ rêk¹ u³o¿on¹ na miednicy. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgos³up, ¿ebra, koci lewego ramienia i przedramienia, lewa czêæ miednicy oraz
czêæ koci lewej stopy. W zasypisku znaleziono ¿elazne
gwodzie i ich fragmenty.
Grób 202. W czêci pó³nocnej jama grobowa zosta³a
zniszczona przez grób 201. Ods³oniêto j¹ na g³êbokoci
116,09 m n.p.m., jej wymiary wynosi³y 87×36×(8) cm.
Zachowa³a siê równie¿ drewniana trumna o kszta³cie trapezowatym i wymiarach 76×19/26×(5) cm. W jej zachodniej czêci znaleziono kilka zêbów  nie natrafiono na
¿adne inne szcz¹tki kostne. W zasypisku wyst¹pi³y fragmenty nieokrelonego przedmiotu z ¿elaza i gwód wykonany z tego samego metalu.
Grób 203. Trapezowat¹ jamê grobow¹ o wymiarach
198×34/48×22 cm ods³oniêto na g³êbokoci 116,13 m
n.p.m. W jej obrêbie zachowa³a siê drewniana trumna
(184×30/38×20 cm) zawieraj¹ca szcz¹tki kostne doros³ej
osoby  fragment czaszki (?) oraz lewej koci ramieniowej b¹d ³okciowej. Pochówek zorientowano wg osi
EW. W zasypisku grobu znaleziono fragmenty gwodzi
¿elaznych i 3 u³amki ceramiki naczyniowej.
Grób 204. Pochówek zosta³ przypuszczalnie zniszczony przez grób 203. Zachowa³a siê jedynie uszkodzona
jama grobowa o wymiarach (117)×35 cm, zorientowana
wg osi EW. Niwelacja obiektu: 115,95 m n.p.m. W zasypisku grobu znaleziono 4 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 205. Zarys jamy grobowej zlokalizowano na g³êbokoci 115,68 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y (151)×32×(17) cm. W drewnianej trumnie (wymiary:
(146)×28×(15) cm) pochowano kobietê maturus, z g³ow¹
skierowan¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty
czaszki i miednicy oraz nieokrelonych koci d³ugich.
W zasypisku znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Grób 206. Strop grobu zosta³ czêciowo zniszczony
przez pochówek 189. Zmar³ego pochowano przypuszczal-
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nie na wieku trumny z grobu 226. Pochówek odkryto na
g³êbokoci 115,54 m n.p.m. Zachowa³ siê zarys jamy grobowej (prostok¹t o wymiarach (110)×30×(11) cm), natomiast brak ladów trumny. Ze szcz¹tków kostnych ods³oniêto fragmenty miednicy oraz ud i podudzi osobnika
doros³ego. By³ on przypuszczalnie pochowany g³ow¹ na
W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 207. Pochówek znajdowa³ siê poni¿ej grobu 190.
Na g³êbokoci 115,72 m n.p.m. natrafiono na szkielet bez
widocznych ladów wkopu ani trumny. Zmar³y (osoba
doros³a) spoczywa³ g³ow¹ na W i z rêkoma przypuszczalnie wyci¹gniêtymi wzd³u¿ tu³owia. Ze szkieletu zachowa³ siê fragment czaszki, ¿uchwa, kilka ¿eber, odcinek
lêdwiowy krêgos³upa, fragment miednicy, obie koci
udowe oraz jedna koæ piszczelowa. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 208. Pochówek znajdowa³ siê w jednej jamie
wraz z pochówkiem 230. Zarys jamy ods³oniêto na g³êbokoci 116,25 m n.p.m. (182×36/65×(12) cm). Zmar³y
(doros³y mê¿czyzna) zosta³ pochowany prawdopodobnie
bezporednio w ziemi, z g³ow¹ skierowan¹ na E. Zachowa³y siê: lewa czêæ miednicy oraz obie koci udowe.
W zasypisku grobu znaleziono fragmenty ¿elaznych
gwodzi.
Grób 209. Na g³êbokoci 115,06 m n.p.m. natrafiono
na ludzkie koci bez widocznego zarysu jamy grobowej,
ladów trumny czy wyposa¿enia grobowego. Zmar³y
(przypuszczalnie mê¿czyzna) zosta³ pochowany prawdopodobnie g³ow¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty koci
prawej rêki oraz prawej nogi.
Grób 210. Na g³êbokoci 115,99 m n.p.m. znaleziono jamê grobow¹ o zarysie prostok¹tnym (zachowane
wymiary: (85)×38×(20) cm) oraz prostok¹tn¹ trumnê
z drewna ((83)×32×(18) cm). G³owa zmar³ej kobiety by³a
skierowana przypuszczalnie na W. Ze szkieletu zachowa³y
siê: lewa czêæ miednicy, koci ud i podudzi oraz czêæ
koci stóp. W okolicy prawego stawu skokowego znaleziono niewielki przedmiot z miedzi, a w zasypisku  niewielkie gwodzie ¿elazne.
Grób 211. Odkryta na g³êbokoci 115,92 m n.p.m.
jama grobowa by³a w znacznej mierze zniszczona przez
prace budowlane  jej zachowane wymiary wynosi³y
(40)×30/40×25 cm. Znaleziono równie¿ fragment drewnianej trumny ((35)×30×(12) cm) wraz ze szcz¹tkami obu
koci piszczelowych i strza³kowych. G³owa zmar³ego by³a
prawdopodobnie skierowana na W. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 212. Na g³êbokoci 115,79 m n.p.m. znaleziono fragmentarycznie zachowan¹ jamê grobow¹ bez ladów wkopu ani szcz¹tków kostnych. Jej zachowane wymiary wynosi³y (30)×35×(16) cm, a usytuowana by³a wg
osi EW.
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Grób 213. Pochówek zapad³ siê do grobu 225. Zachowa³y siê jedynie dwie nieokrelone koci d³ugie osoby
doros³ej, bez widocznych ladów wkopu czy drewnianej
trumny. Pochówek by³ zorientowany wg osi EW. Niwelacja obiektu: 115,33 m n.p.m.
Grób 214. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,88 m n.p.m. (wymiary: (169)×34/50×35 cm). Zmar³¹
kobietê adultus z³o¿ono do grobu w drewnianej trumnie
((158)×32/44×32 cm) z g³ow¹ na W, lew¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku, a praw¹ u³o¿on¹ na miednicy. Szkielet
by³ niemal kompletny  brakowa³o jedynie paliczków d³oni i stóp. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 215. Strop grobu zosta³ zniszczony przez pochówek 195. Zlokalizowano go na g³êbokoci 115,47 m
n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t trapezu i wymiary
202×45/52×30 cm. Zachowa³a siê równie¿ tego samego
kszta³tu trumna o wymiarach 186×32/37×25 cm, w której
z³o¿ono szcz¹tki doros³ej kobiety. Spoczywa³a ona z praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na klatce piersiowej, a lew¹  na linii
pasa, z g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 216. Pochówek znajdowa³ siê pod grobami 190
i 207. Zosta³ odkryty na g³êbokoci 115,47 m n.p.m. Doros³ego osobnika z³o¿ono bezporednio w ziemi (brak
ladów trumny). Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty
koci nóg. Nie znaleziono dodatkowego wyposa¿enia.
Pochówek usytuowano na osi EW.
Grób 217. Jamê grobow¹ o kszta³cie trapezu ods³oniêto na g³êbokoci 116,13 m n.p.m. (195×36/45×(11)
cm). Pochowano w niej mê¿czyznê maturus, przypuszczalnie bez trumny. Spoczywa³ on g³ow¹ na W, z praw¹
rêk¹ z³o¿on¹ na miednicy, a lew¹  na klatce piersiowej.
Szkielet by³ niemal kompletny  nie zachowa³y siê jedynie paliczki d³oni. W zasypisku znaleziono fragmenty
¿elaznego gwodzia i u³amek ceramiki naczyniowej.
Grób 218. Zarys grobu ukaza³ siê na g³êbokoci 116,10
m n.p.m. Zachowa³a siê trapezowata jama grobowa
o wymiarach 167×36/45×28 cm oraz prostok¹tna drewniana trumna (156×34×25 cm). Pochowano w niej kobietê
w wieku maturus. G³owa zmar³ej by³a skierowana na W,
lewa rêka u³o¿ona na miednicy, za prawa  na linii pasa.
Szkielet zachowa³ siê niemal w ca³oci, choæ koci by³y
silnie przemieszane. W zasypisku natrafiono na fragmenty
¿elaznych gwodzi i 3 u³amki ceramiki naczyniowej.
Grób 219. Pochówek odkryto na g³êbokoci 115,88
m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t prostok¹ta i wymiary
170×35×30 cm. Nie stwierdzono pozosta³oci trumny.
Szkielet, nale¿¹cy do osoby doros³ej, zachowa³ siê niemal kompletnie  brakowa³ jedynie paliczków d³oni i stóp.
Czaszka by³a skierowana na W, rêce  wyci¹gniête wzd³u¿
boków, nogi  zgiête w kolanach i u³o¿one na boku. W
zasypisku znaleziono 10 fragmentów ceramiki naczyniowej oraz ¿elazne gwodzie.
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Grób 220. Pochówek zniszczy³ grób 244. Zarys jamy
grobowej by³ nieczytelny, nie stwierdzono równie¿ ladów
trumny. Na g³êbokoci 116,32 m n.p.m. ods³oniêto szkielet kobiety adultus, pochowanej g³ow¹ na W. Zachowa³y
siê: fragment czaszki, kr¹g szyjny oraz nieokrelone fragmenty koci d³ugich. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 221. Poni¿ej tego pochówku znajdowa³ siê grób
228. Odkryto go na g³êbokoci 115,59 m n.p.m. Jama
grobowa zachowana by³a fragmentarycznie ((110)×44
cm), podobnie jak drewniana trumna ((104)×35×(10) cm).
Pochowano w niej osobê doros³¹, z g³ow¹ skierowan¹ na
W. Ze szkieletu zachowa³o siê kilka krêgów lêdwiowych,
miednica (przemieszczona), koci ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 222. Jama grobowa, w du¿ej mierze zniszczona
przez koparkê, zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 116,13
m n.p.m. (wymiary: (48)×38×(21) cm). Doros³¹ kobietê
pochowano przypuszczalnie bez trumny, g³ow¹ w kierunku W. Zachowa³y siê jedynie fragmenty koci piszczelowych i strza³kowych oraz paliczki stóp. W zasypisku
znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Grób 223. Pochówek znajdowa³ siê pod grobem 183.
Jamê grobow¹ (187×78×25 cm) i drewnian¹ trumnê
(160×34/40×23 cm) zarejestrowano na g³êbokoci 115,25
m n.p.m. Zachowa³ siê niemal kompletny szkielet (doros³a kobieta), o silnie przemieszanych kociach tu³owia.
G³owa zmar³ej by³a skierowana na W, a rêce przypuszczalnie u³o¿ono na linii pasa. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 224. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci
115,48 m n.p.m. (wymiary: 101×23×(18) cm). Zachowa³a
siê równie¿ drewniana trumna o kszta³cie trapezowatym
i wymiarach 91 (d³ugoæ zachowana)×16/31×(14) cm. Pochowano w niej osobê doros³¹ o nieustalonej p³ci. G³owa
zmar³ego by³a skierowana na W. Ze szkieletu zachowa³y
siê fragmenty czaszki, krêgos³up, ¿ebra, koci lewego ramienia i przedramienia. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 225. Partia stropowa grobu prawdopodobnie
zosta³a zniszczona przez grób 213. Odkryto j¹ na g³êbokoci 115,39 m n.p.m., jej wymiary wynosi³y 162×
×34×(20) cm. Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê
(146×30×(17) cm), w której zachowa³y siê jedynie fragmenty nieokrelonych koci d³ugich osobnika infans I.
Grób by³ zorientowany wg osi EW. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 226. Jama grobowa o wymiarach 187×52/58×30
cm zarysowa³a siê na g³êbokoci 116,11 m n.p.m. W drewnianej trumnie (177×37/46×26 cm) pochowano kobietê
w wieku juvenis/adultus. Jej g³owa by³a u³o¿ona na W,
lewa rêka le¿a³a na klatce piersiowej, a prawa  na linii
pasa. Szkielet by³ kompletny. W zasypisku natrafiono na
br¹zowe okucia trumny (?).

Grób 227. Pochówek ods³oniêto na g³êbokoci 115,62
m n.p.m. Zachowa³a siê tam prostok¹tna jama grobowa (wymiary 108×31×(12) cm) i drewniana trumna (104×27×(10)
cm). W jej zachodniej czêci ods³oniêto jedynie kilka zêbów osobnika infans I. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 228. Na g³êbokoci 115,60 m n.p.m. natrafiono
na trapezowat¹ jamê grobow¹ (202×39/44/×32 cm) oraz
prostok¹tn¹ trumnê (170×39×25 cm). W trumnie odkryto szkielet kobiety maturus, z czaszk¹ na W. Rêce zmar³ej by³y prawdopodobnie u³o¿one na klatce piersiowej.
Szkielet zachowa³ siê niemal ca³kowicie  brakowa³o
jedynie paliczków. Koci tu³owia by³y silnie przemieszane
i przemieszczone. Wyposa¿enia nie stwierdzono (ryc. 6).
Grób 229. Jama grobowa zarysowa³a siê na g³êbokoci 116,08 m n.p.m. (wymiary: 54×26×(4) cm). Zachowana by³a równie¿ drewniana trumna (52×19×(2) cm). Ze
szkieletu bardzo s³abo zachowa³y siê fragmenty czaszki
(w zachodniej czêci trumny) oraz koci d³ugich. Prawdopodobnie by³ to pochówek ma³ego dziecka. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 230. Pochówek ten znajdowa³ siê w jednej jamie z pochówkiem 208. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 116,25 m n.p.m. (wymiary: 180×33/63×(15) cm).
Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano przypuszczalnie
bezporednio w ziemi (brak ladów trumny), g³ow¹ w
kierunku W. Ze szkieletu zachowa³y siê obie koci piszczelowe i strza³kowe, koci stóp oraz bli¿ej nieokrelone
fragmenty kostne. W zasypisku grobu znaleziono 2 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 231.W grób 231 zosta³ wkopany pochówek 235.
Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 116,28 m
n.p.m. (wymiary: 170×20/46×20 cm). Pochowano tam
mê¿czyznê adultus/maturus, prawdopodobnie bezporednio w ziemi. G³owa zmar³ego by³a skierowana na W.
Szkielet zachowany bardzo dobrze  brakowa³o jedynie
paliczków i koci lewego przedramienia (prawe u³o¿one
na linii pasa). Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 232. Jama grobowa, s³abo czytelna, zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 116,06 m n.p.m. Jej zachowane
wymiary wynosi³y 47×16/20×(2) cm. Nie znaleziono ladów trumny, natomiast odkryto tam fragmenty krêgos³upa i ¿eber, kilka zêbów oraz nieokrelon¹ koæ d³ug¹.
Zmar³ego (ma³e dziecko) pochowano g³ow¹ na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 233. Na g³êbokoci 116,29 m n.p.m. zarysowa³a siê prostok¹tna jama grobowa o wymiarach 138×40×20
cm. Pochowano tam kobietê juvenis, przypuszczalnie bez
trumny. Zmar³a zosta³a u³o¿ona g³ow¹ na W, z rêkoma
na piersi. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿eber, krêgos³upa i miednicy, fragmenty koci ramion i przedramion
oraz ud i podudzi. W zasypisku znaleziono fragmenty
¿elaznych gwodzi.
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Grób 234. Pochówek zosta³ wkopany w starszy grób
226. Jamê grobow¹ uchwycono na g³êbokoci 115,85 m
n.p.m. (wymiary: 31×17×(3) cm). Nie stwierdzono ladów trumny ani wyposa¿enia. Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty czaszki i nieokrelonych koci d³ugich (piszczelowej i strza³kowej?). Zmar³ego pochowano g³ow¹ na W.
By³ to pochówek ma³ego dziecka.
Grób 235. Pochówek zosta³ wkopany w grób 231.
Zlokalizowano go na g³êbokoci 116,05 m n.p.m. Jama
grobowa mia³a kszta³t trapezu i wymiary 80×17/21×(10)
cm. Szcz¹tki kostne le¿a³y bezporednio w jamie  zachowa³y siê fragmenty czaszki oraz nieokrelone koci
d³ugie. Zmar³y zosta³ pochowany g³ow¹ na W. W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi ¿elaznych.
Grób 236. Na g³êbokoci 115,81 m n.p.m. ods³oniêto
jedynie niewielki fragment dna trumny o wymiarach
10×14 cm oraz fragmenty nieokrelonych koci d³ugich
osobnika doros³ego. Pochówek usytuowany by³ na osi
EW. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 237. Partia stropowa pochówku zosta³a zniszczona przez grób 203. Zarys jamy grobowej zarejestrowano
na g³êbokoci 115,78 m n.p.m. (wymiary: 210×46/57×
×52 cm). W drewnianej trumnie (188×36/42×50 cm) pochowano doros³ego mê¿czyznê, g³ow¹ skierowanego
na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, prawa koæ ramieniowa i fragment lewej, fragmenty koci
przedramion, fragmenty miednicy, koci ud i podudzi oraz
stóp. W zasypisku natrafiono na fragmenty ¿elaznego
gwodzia oraz 2 u³amki ceramiki naczyniowej.
Grób 238. Pochówek zosta³ zniszczony przez groby
150 i 151. Jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,18 m n.p.m., jej wymiary wynosi³y 184×43/56×
×(12) cm. W jej obrêbie zachowa³a siê drewniana, prostok¹tna trumna (140×34×(9) cm). Zmar³y zosta³ pochowany przypuszczalnie g³ow¹ na W. Ze szcz¹tków kostnych zachowa³y siê jedynie koæ udowa i piszczelowa.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 239. Pochówek zosta³ uszkodzony przez grób
242. Wymiary jamy grobowej wynosi³y 185×44/48×(13)
cm, a drewnianej trumny  176×34/43×(11) cm. G³owa
zmar³ego (osoby doros³ej) by³a przypuszczalnie u³o¿ona
na W. Zachowa³y siê jedynie fragmenty nieokrelonych
koci d³ugich. W zasypisku znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Grób 240. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 116,08 m n.p.m. (wymiary: (143)×25/43×(12) cm).
Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano przypuszczalnie
bezporednio w ziemi, g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty koci przedramion oraz koci ud
i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
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Grób 241. Jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,97 m n.p.m. Mia³a kszta³t trapezowaty, a jej
wymiary wynosi³y 162×33/44×(23) cm. Pochowana tu
kobieta spoczywa³a w pozycji wyprostowanej, g³ow¹ na
W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, kilka ¿eber, krêgos³up, miednica, koci ramion i przedramion (uk³ad zaburzony) oraz ud i podudzi, kilka paliczków stóp, rzepki.
W zasypisku znaleziono ¿elazne gwodzie i ich fragmenty
oraz u³amek ceramiki naczyniowej.
Grób 242. Pochówek zosta³ wkopany w grób 239.
Ods³oniêto go na g³êbokoci 115,89 m n.p.m. W prostok¹tnej jamie grobowej (wymiary: 120×28 cm) zosta³a z³o¿ona drewniana trumna (113×20×(7) cm), w której zachowa³ siê jedynie fragment nieokrelonej koci d³ugiej.
W zasypisku znaleziono ¿elazne gwodzie i ich fragmenty.
Pochówek by³ zorientowany wg osi EW.
Grób 243. Odkryto tu trapezowat¹ jamê grobow¹ (wymiary: 184×34/48×24 cm) i tego samego kszta³tu drewnian¹ trumnê (173×28/40×20 cm). Spoczywa³ w niej
osobnik m³odociany (juvenis), z g³ow¹ skierowan¹ na NW
i rêkoma skrzy¿owanymi na miednicy. Szkielet by³ niemal kompletny. W zasypisku natrafiono na fragmenty
¿elaznych gwodzi i 4 u³amki ceramiki. Niwelacja obiektu: 115,92 m n.p.m.
Grób 244. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
220. W owalnej jamie grobowej (g³êbokoæ: 115,88 m
n.p.m., wymiary: 162×38×20 cm) pochowano kobietê
maturus, z g³ow¹ skierowan¹ na NW. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki oraz nieokrelonych koci d³ugich. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 245.W pochówek wkopano dwa groby dzieciêce oznaczone numerami 254 i 255. Na g³êbokoci 115,79
m n.p.m. ods³oniêto trapezowat¹ trumnê (182×40/45×(15)
cm) bez ladów wkopu. Pochowano w niej mê¿czyznê
maturus, u³o¿onego g³ow¹ na NW. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgos³up, kilka ¿eber, koci ramion
i przedramion (koci przedramion przemieszczone), miednica, koci ud i podudzi, czêæ paliczków stóp oraz lewa
rzepka. W zasypisku grobu natrafiono na ¿elazne gwodzie.
Grób 246. Jama grobowa zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,64 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y 189×40/56×33
cm. Pochowano tu przypuszczalnie osobnika p³ci mêskiej,
z praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na klatce piersiowej a lew¹ na miednicy. G³owa zmar³ego by³a skierowana na NW. Szkielet
le¿a³ w drewnianej trumnie (184×37/54×28 cm) i by³ niemal kompletny  brakowa³o jedynie koci lewej stopy.
Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 247. Zarys jamy grobowej o wymiarach 163×
×26/36×21 cm ods³oniêto na g³êbokoci 115,96 m n.p.m.
Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany przypuszczalnie bez-
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porednio w ziemi, z g³ow¹ skierowan¹ na NW, lew¹ rêk¹
u³o¿on¹ na klatce piersiowej i praw¹  na linii pasa. Ze
szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramion
i przedramion oraz ud i podudzi. W zasypisku znaleziono ¿elazne gwodzie i ich fragmenty.
Grób 248. Pochówek zlokalizowano na g³êbokoci
115,96 m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t trapezu
i wymiary 180×27/34×(16) cm. Pochowano w niej kobietê
adultus, w pozycji wyprostowanej i z g³ow¹ u³o¿on¹ w
kierunku W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, kilka ¿eber
i krêgów, koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi;
koci przemieszczone. W zasypisku natrafiono na fragmenty ¿elaznych gwodzi. W czêci wschodniej grobu
odkryto fragment drugiej czaszki (mê¿czyzna adultus) 
przypuszczalnie czêæ pochówku wtórnego.
Grób 249. Na g³êbokoci 115,92 m n.p.m. ods³oniêto
trapezowat¹ drewnian¹ trumnê o wymiarach 182×22/38×
×29 cm. lady wkopu by³y niewidoczne. Zmar³y (doros³y) zosta³ pochowany g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramion i przedramion,
miednica, koci ud i podudzi; koci r¹k i miednicy by³y
przemieszczone. W zasypisku grobu znaleziono ¿elazne
gwodzie oraz fragment ceramiki naczyniowej.
Grób 250. Trapezowata trumna ukaza³a siê na g³êbokoci 115,97 m n.p.m. (wymiary: 180×35/44 cm). Zarys
jamy grobowej by³ nieczytelny. Zmar³y (maturus) spoczywa³ z g³ow¹ na W, lew¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku,
a praw¹  przypuszczalnie na linii pasa. Zachowa³y siê
fragmenty czaszki, koci ramion i przedramion, miednica, koci ud i podudzi, kilka koci stóp. W zasypisku natrafiono na ¿elazne gwodzie i ich fragmenty.
Grób 251.W czêci zachodniej jama grobowa zosta³a
zniszczona przez groby 201 i 202. Jej trapezowaty zarys
uchwycono na g³êbokoci 115,67 m n.p.m. (wymiary:
212×43/49×(13) cm).W drewnianej trumnie (195× ×30/
38×(11) cm) pochowano osobnika (mê¿czyznê?) maturus, g³ow¹ skierowanego na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgos³up, ¿ebra, miednica, koci ramion
i przedramion oraz ud i podudzi. W zasypisku znaleziono gwodzie ¿elazne.
Grób 252. Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. Odkryto drewnian¹, trapezowat¹ trumnê o wymiarach
(168)×21/29×30 cm. Pochowano w niej osobnika p³ci mêskiej, z g³ow¹ u³o¿on¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty czaszki, krêgos³up, kilka ¿eber, koci ramion
i przedramion, miednica oraz koci ud i podudzi; koci
tu³owia i r¹k by³y przemieszczone. Wyposa¿enia nie
stwierdzono, w zasypisku znaleziono jedynie fragment naczynia glinianego (u³amek stalowoszarego wylewu, datowanego na XV w.). Niwelacja obiektu  115,59 m n.p.m.
Grób 253. Na g³êbokoci 115,53 m n.p.m. ods³oniêto
jamê grobow¹ (186×42×23 cm) i drewnian¹ trumnê

(175×40×(10) cm). Zosta³a w niej z³o¿ona kobieta maturus. Jej g³owa by³a skierowana na W, a prawa rêka u³o¿ona na biodrze. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci
prawego ramienia i przedramienia, lewa koæ ramieniowa, miednica, koci ud i podudzi; koci tu³owia i r¹k by³y
przemieszczone. W zasypisku grobu znaleziono ¿elazne
gwodzie oraz 4 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 254. By³ to jeden z pochówków wkopanych
w grób 245; pod nim zalega³ pochówek 255. Zarys jamy
grobowej by³ nieczytelny, natomiast na g³êbokoci 115,77
m n.p.m. zarejestrowano drewnian¹ trumnê (wymiary:
93×21 cm). Zachowa³y siê te¿ drobne fragmenty czaszki
i ¿eber oraz przypuszczalnie koci udowe. By³ to prawdopodobnie pochówek ma³ego dziecka (infans I), pochowanego g³ow¹ na W.
Grób 255. Pochówek zosta³ wkopany w grób 245. Nad
nim zalega³ grób 254. Na g³êbokoci 115,73 m n.p.m.
zlokalizowano prostok¹tny zarys trumny (120×20 cm),
a w nim fragmenty czaszki, krêgos³upa, koci r¹k i nóg.
By³ to prawdopodobnie pochówek dziecka infans II,
g³ow¹ zwróconego na W. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 256. Strop grobu zosta³ zniszczony przez grób
230. Pochówek zapad³ siê do grobu 268. Na g³êbokoci
115,90 m n.p.m. znaleziono jedynie fragment nieokrelonej koci d³ugiej osoby doros³ej bez ladów wkopu czy
pozosta³oci trumny.
Grób 257. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 115,63 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y
(128)×40/50×(20) cm. Zmar³ego mê¿czyznê pochowano
w drewnianej trumnie ((115)×35/39×(18) cm), z g³ow¹
skierowan¹ prawdopodobnie na W i lew¹ rêk¹ u³o¿on¹
na miednicy. Zachowa³y siê koci lewego przedramienia,
miednica, koci ud i podudzi. W zasypisku natrafiono na
¿elazne gwodzie.
Grób 258. Trapezowata jama grobowa zosta³a odkryta
na g³êbokoci 115,63 m n.p.m. Zachowane wymiary:
(165)×28/39×(8) cm. Zmar³y (infans II) zosta³ pochowany
w drewnianej trumnie ((104)×29/32×(6) cm). Ze szcz¹tków kostnych zachowa³y siê jedynie fragmenty kostne we
wschodniej czêci jamy oraz kilka zêbów. W zasypisku
znaleziono gwód ¿elazny. Pochówek by³ usytuowany
na osi EW.
Grób 259. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,69 m n.p.m. (wymiary: (164)×60×32 cm). Zachowa³a siê równie¿ drewniana trumna ((155)×40×29 cm),
a w niej fragmenty czaszki i miednicy, koæ udowa, obie
koci podudzi, kilka zêbów oraz nieokrelone koci d³ugie; koci by³y przemieszczone, z wyj¹tkiem koci podudzi. G³owa zmar³ego (osoby doros³ej) by³a skierowana
przypuszczalnie na W. W zasypisku natrafiono na fragmenty gwodzi ¿elaznych.
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Grób 260. W czêci zachodniej pochówek zosta³ zniszczony przez grób 261. Zarys jamy grobowej ukaza³ siê
na g³êbokoci 115,60 m n.p.m. (zachowane wymiary:
137×51/59 cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano
przypuszczalnie bezporednio w ziemi. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki oraz nieokrelonych koci d³ugich; koci by³y przemieszane. Pochówek zorientowano wg osi EW. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 261. Pochówek zosta³ wkopany w grób 260.
Zachowa³ siê jedynie usytuowany na osi EW zarys jamy
grobowej o kszta³cie prostok¹ta i zachowanych wymiarach (31)×18×(8) cm. Niwelacja obiektu: 115,54 m n.p.m.
Grób 262. Pochówek zosta³ zniszczony w czêci stropowej przez grób 237. Jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,59 m n.p.m. (190×39/46×35 cm). Zmar³y spoczywa³ w drewnianej trumnie (163×26/36×30 cm), g³ow¹
na W, praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na linii pasa, a lew¹ wyci¹gniêt¹
wzd³u¿ boku. Ze szkieletu zachowa³y siê: ¿uchwa, obojczyk, fragmenty krêgos³upa, kilka ¿eber, koci ramion
i przedramion, miednica, koci ud i podudzi oraz kilka
koci lewej stopy. W zasypisku znaleziono ¿elazny
gwód i fragment kolejnego.
Grób 263. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
247. Na g³êbokoci 115,63 m n.p.m. natrafiono na trapezowaty zarys jamy grobowej (113×26/38×(9) cm). Zachowa³a siê tak¿e drewniana trumna o wymiarach 100×23/
29×(6) cm, a w jej zachodniej czêci  kilka zêbów infans I. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 264. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
247. Odkryto tam trapezowat¹ jamê grobow¹ (g³êbokoæ:
115,70 m n.p.m., zachowane wymiary: 111×33/43×11
cm). Zmar³¹ kobietê z³o¿ono prawdopodobnie bezporednio w ziemi, z g³ow¹ skierowan¹ byæ mo¿e na E. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿ebra, fragment miednicy oraz fragmenty nieokrelonych koci. W zasypisku
grobu znaleziono ¿elazne gwodzie.
Grób 265. Jama grobowa o wymiarach 194×56/48×25
cm zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,69 m n.p.m. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano w drewnianej trapezowatej trumnie (178×28/35×20 cm), g³owê kieruj¹c na W.
Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, kilka ¿eber,
negatyw krêgos³upa, prawa koæ udowa oraz obie koci
piszczelowe. W zasypisku znaleziono 3 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 266. Czêæ stropowa pochówku zosta³a zniszczona przez grób 249. Zarys jamy grobowej zarejestrowano
na g³êbokoci 115,58 m n.p.m. (wymiary: 201× ×44×26
cm). Kobietê adultus z³o¿ono w drewnianej trumnie
(169×20/37×24 cm), z g³ow¹ skierowan¹ na W i praw¹
rêk¹ u³o¿on¹ przypuszczalnie na brzuchu. Ze szkieletu
zachowa³y siê fragmenty czaszki i ¿eber, koci ramion
i przedramion, miednica, koci ud i podudzi. W zasypi-
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sku znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi oraz u³amek
ceramiki naczyniowej.
Grób 267. Strop pochówku zosta³ zniszczony przez
grób 252. Na g³êbokoci 115,58 m n.p.m. zachowa³ siê
prostok¹tny zarys jamy grobowej 180×50×35 cm) oraz
trapezowata trumna (172×24/34×33 cm). Pochowano
w niej mê¿czyznê maturus, u³o¿onego g³ow¹ na W. Ze
szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, krêgos³up,
fragmenty ¿eber i miednicy oraz koci ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 268. Strop grobu zosta³ zniszczony przez grób
256. Na g³êbokoci 115,48 m n.p.m. ods³oniêto trapezowat¹ drewnian¹ trumnê bez widocznych ladów jamy grobowej. Jej wymiary wynosi³y 155×35/28×17 cm. By³ to
pochówek dziecka (infans II) u³o¿onego g³ow¹ na W.
Zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramion i przedramion oraz ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 269. Jamê grobow¹, usytuowan¹ na osi EW
odkryto na g³êbokoci 115,57 m n.p.m. (zachowane wymiary: (55)×28×(17) cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano przypuszczalnie bezporednio w ziemi. Ze szkieletu zachowa³y siê jedynie fragmenty koci piszczelowych.
W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi ¿elaznych
i u³amek ceramiki naczyniowej. Poni¿ej znajdowa³ siê
grób 280.
Grób 270. Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano nad
grobem 272. Jama grobowa sta³a siê widoczna na g³êbokoci 115,56 m n.p.m. (zachowane wymiary: 180×49 cm).
Znaleziono w niej jedynie fragment koci udowej. Pochówek by³ usytuowany na osi EW. Wyposa¿enia nie
stwierdzono.
Grób 271. Pochówek ten niszczy³ grób 273. ods³oniêto
go na g³êbokoci 115,60 m n.p.m. Zachowane wymiary
jamy grobowej wynosi³y 131×40 cm. Zmar³y (osobnik
adultus/maturus) zosta³ przypuszczalnie pochowany bez
trumny, z g³ow¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki
i nieokrelonych koci d³ugich. W zasypisku grobu znaleziono fragment przedmiotu wykonanego z ¿elaza.
Grób 272. Strop grobu zosta³ zniszczony przez grób
270. Poni¿ej znajdowa³ siê pochówek 277. Na g³êbokoci 115,40 m n.p.m. natrafiono na fragmenty koci nóg
bez widocznych ladów wkopu ani trumny. Zmar³y (doros³y) spoczywa³ przypuszczalnie z g³ow¹ na W. W zasypisku znaleziono gwodzie ¿elazne i u³amek ceramiki
naczyniowej.
Grób 273. Pochówek zosta³ uszkodzony przez grób
271. Poni¿ej znajdowa³ siê pochówek 279. Zarys jamy
grobowej zarejestrowano na g³êbokoci 115,49 m n.p.m.
(wymiary: 165×38/45×(18) cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano prawdopodobnie bez trumny, z g³ow¹
skierowan¹ na NW. Zachowa³y siê fragmenty czaszki oraz
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koci d³ugie r¹k i nóg. W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi i przedmiotów ¿elaznych.

i przedramienia oraz prawa koæ udowa. W zasypisku znaleziono fragmenty przedmiotów z ¿elaza.

Grób 274. Pochówek zlokalizowano na g³êbokoci
115,46 m n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t trapezu
i wymiary 160×35/42×(9) cm. Zmar³ego pochowano
w drewnianej trumnie (150×23/39×(7) cm), g³ow¹ przypuszczalnie na W. Ze szcz¹tków kostnych zachowa³y siê
niewielkie fragmenty koci nóg. Wyposa¿enia nie stwierdzono.

Grób 280. Strop jamy zosta³ zniszczony przez grób
269. Poni¿ej znajdowa³ siê grób 284. Czêciowo zniszczon¹ jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci 115,43
m n.p.m. (wymiary: (75)×40×(19) cm). Zachowa³a siê
tak¿e drewniana prostok¹tna trumna ((62)×29×(16) cm),
a w niej obie koci piszczelowe i strza³kowe osoby doros³ej. Zmar³ego pochowano przypuszczalnie z g³ow¹
w kierunku W. W zasypisku wyst¹pi³y fragmenty ¿elaznych gwodzi.

Grób 275. Zmar³y zosta³ pochowany na wieku trumny z grobu 281. Drewnian¹ trumnê o wymiarach
122×30×(5) cm ods³oniêto na g³êbokoci 115,42 m n.p.m.
Zarys jamy grobowej by³ nieczytelny. W trumnie znaleziono jedynie 2 zêby osobnika doros³ego. Pochówek by³
zorientowany wg osi EW. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 276. Trapezowata jama grobowa (182×53/59×27
cm) zosta³a odkryta na g³êbokoci 115,66 m n.p.m. W jej
obrêbie zachowa³a siê drewniana trumna (176×45×24
cm), a w niej fragmenty czaszki, ³opatki, koci ramion
i przedramion, kilka ¿eber oraz koci ud i podudzi (koci tu³owia i r¹k by³y przemieszczone). Zmar³ego pochowano z g³ow¹ na W. W zasypisku znaleziono fragmenty
gwodzi i nieokrelonych przedmiotów z ¿elaza.
Grób 277. Pochówek zosta³ uszkodzony przez grób
272. Zmar³ego pochowano na wieku trumny z grobu 278.
Znaleziono tam prostok¹tn¹ jamê grobow¹ (166×50×32
cm) i prostok¹tn¹ trumnê drewnian¹ (164×40×(15) cm).
By³ to pochówek kobiety maturus, z³o¿onej g³ow¹ na W.
Zachowa³y siê fragmenty czaszki, prawa koæ ramieniowa (?), fragment koci lewego przedramienia, fragmenty
miednicy i fragmenty koci nóg. Niwelacja obiektu:
155,55 m n.p.m.
Grób 278. Strop jamy zosta³ uszkodzony przez grób
277. Jej wymiary wynosi³y 180×43×24 cm. Niwelacja
obiektu: 115,15 m n.p.m. Zmar³¹ kobietê maturus/senilis
z³o¿ono do grobu w drewnianej trumnie (175×37×22 cm),
g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹ z³o¿on¹ na miednicy, a praw¹
byæ mo¿e na brzuchu. Zachowa³y siê fragmenty czaszki,
¿ebra, krêgos³up (koci przemieszczone), koci lewego
ramienia i przedramienia, prawa koæ ³okciowa (?), fragment miednicy, koci ud i podudzi, kilka koci stóp.
W zasypisku grobu natrafiono na fragmenty przedmiotów
¿elaznych.
Grób 279. Strop jamy zosta³ zniszczony przez grób
273. Poni¿ej znajdowa³ siê grób 282. Zarys jamy grobowej ods³oniêto na g³êbokoci 115,32 m n.p.m., jej zachowane wymiary wynosi³y 188×40/45×32 cm. Zmar³y (osoba doros³a) zosta³ pochowany w drewnianej trumnie
(175×35/27×26 cm), z g³ow¹ prawdopodobnie skierowan¹ na W i praw¹ rêk¹ u³o¿on¹ na linii pasa. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty koci prawego ramienia

Grób 281. Strop jamy zosta³ zniszczony przez grób
275. Odkryto j¹ na g³êbokoci 115,31 m n.p.m. (wymiary: 161×55×(14) cm). W jej obrêbie ods³oniêto drewnian¹
trumnê o kszta³cie prostok¹ta (132×26×(11) cm). Zachowa³y siê fragmenty koci d³ugich nóg oraz kilka zêbów.
G³owa zmar³ego (adultus) by³a przypuszczalnie skierowana na W. W zasypisku znaleziono fragment przedmiotu wykonanego z ¿elaza.
Grób 282. Strop jamy zosta³ zniszczony przez grób
279. Jej trapezowaty zarys ukaza³ siê na g³êbokoci 115,27
m n.p.m. (wymiary: 176×56/44×30 cm). W drewnianej
trumnie (174×44/33×25 cm) pochowano kobietê adultus.
Jej g³owa by³a skierowana na W, a rêce wyci¹gniête
wzd³u¿ tu³owia. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿uchwa,
¿ebra i krêgi (przemieszane), koci ramion i przedramion,
miednica, koci ud i podudzi, czêæ paliczków d³oni i stóp.
Znaleziono tam 2 owalne szkie³ka bêd¹ce prawdopodobnie pozosta³oci¹ medalionu (ryc. 10).
Grób 283. Zarys jamy zosta³ zlokalizowany na g³êbokoci 115,79 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y 200×
×37/46×26 cm. Pochowany tam mê¿czyzna maturus zosta³ z³o¿ony w drewnianej trumnie (186×30/38×(22) cm),
z g³ow¹ skierowan¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, kilka ¿eber i krêgów, miednica, koæ udowa, koci podudzi oraz koci ródstopi (szcz¹tki kostne
by³y silnie przemieszczone). W zasypisku znaleziono
kulkê o³owian¹ i ¿elazne gwodzie.
Grób 284. Strop pochówku zosta³ zniszczony przez
grób 280. Poni¿ej znajdowa³ siê grób 285. Na g³êbokoci 115,20 m n.p.m. odkryto fragment dna trumny o wymiarach (38)×28 cm oraz nieokrelony fragment kostny
(byæ mo¿e kr¹g). Nie stwierdzono wyposa¿enia. Pochówek usytuowano na osi EW.
Grób 285. Strop jamy zosta³ zniszczony przez grób
284. Ods³oniêto go na g³êbokoci 115,21 m n.p.m. (zachowane wymiary jamy grobowej: (107)×47×25 cm).
Zmar³a kobieta zosta³a pochowana w drewnianej trumnie
((98)×34×24 cm), z g³ow¹ u³o¿on¹ przypuszczalnie na W.
Zachowa³y siê koci udowe, piszczelowe i strza³kowe oraz
kilka paliczków. W zasypisku znaleziono nó¿ ¿elazny ze
z³amanym sztychem.
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Grób 286. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób 287.
W trapezowatej jamie grobowej (wymiary: 193×45/16 cm)
ods³oniêto kawa³ki dna trumny wraz z fragmentami czaszki i koci d³ugich osoby doros³ej oraz czêci¹ ¿elaznej
sztabki. Niwelacja obiektu: 115,76 m n.p.m. Grób usytuowano na osi EW.

Grób 293. Pochówek odkryto na g³êbokoci 115,69
m n.p.m. W prostok¹tnej jamie grobowej (180×30 cm),
usytuowanej na osi EW, ods³oniêto nieokrelone fragmenty koci d³ugich oraz koci lewego ródstopia osobnika doros³ego. W zasypisku znaleziono fragmenty
przedmiotów z ¿elaza.

Grób 287. Pochówek zniszczy³ grób 286. Jama grobowa ukaza³a siê na g³êbokoci 115,79 m n.p.m., jej wymiary wynosi³y 206×40×(22) cm. Zachowa³a siê te¿ drewniana trumna (180×33×(19) cm) i fragmenty koci piszczelowych, lewej strza³kowej i nieokrelone fragmenty kostne osobnika doros³ego. G³owa zmar³ego by³a przypuszczalnie skierowana na W.

Grób 294. Jama grobowa zosta³a ods³oniêta na g³êbokoci 115,78 m n.p.m. (wymiary: 184×55×(13) cm).
Zachowa³a siê równie¿ prostok¹tna drewniana trumna
o wymiarach 160×41×(12) cm, zawieraj¹ca szcz¹tki zmar³ego: fragmenty czaszki, lewy obojczyk, prawa ³opatka,
kilka ¿eber, koci ramion i przedramion, fragmenty miednicy, koci ud i podudzi oraz negatywy koci stóp. Zmar³y (osoba doros³a) zosta³ pochowany g³ow¹ na W i z rêkoma z³o¿onymi na miednicy. W zasypisku natrafiono na
¿elazne gwodzie.

Grób 288. Jamê grobow¹ o wymiarach 208×30 cm
zlokalizowano na g³êbokoci 115,83 m n.p.m. Zmar³y
(doros³y) zosta³ pochowany prawdopodobnie bezporednio w ziemi, z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty prawej koci udowej oraz obu piszczelowych
oraz fragment koci d³ugiej prawej rêki. W zasypisku
znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Grób 289. Na g³êbokoci 115,98 m n.p.m. ods³oniêto
prostok¹tn¹ jamê grobow¹ o wymiarach 180×50 cm oraz
drewnian¹ trumnê (160×30 cm). Pochowano tam kobietê adultus, z g³ow¹ skierowan¹ na W i lew¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku. Zachowa³y siê fragmenty czaszki,
fragment krêgos³upa i kilka ¿eber, koci lewego ramienia i przedramienia, fragment miednicy, koci ud i podudzi oraz kilka koci stóp. W zasypisku grobu znaleziono
fragmenty przedmiotów ¿elaznych, przypuszczalnie gwodzi.
Grób 290. Trapezowata jama grobowa o zachowanych
wymiarach (135)×33/38 cm zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,89 m n.p.m. Znaleziono równie¿ drewnian¹ trumnê
((12)8×30/48 cm), zawieraj¹c¹ szcz¹tki zmar³ego: fragmenty koci ramieniowych, koci przedramion, miednicê, koci ud i podudzi oraz koci ródstopia. Pochowano
go g³ow¹ na W, z rêkoma wyci¹gniêtymi wzd³u¿ tu³owia.
Grób 291. Na g³êbokoci 115,80 m n.p.m. ukaza³a siê
jama grobowa o nieregularnym zarysie i wymiarach
205×48×(4) cm. Zosta³ tam pochowany osobnik p³ci mêskiej, prawdopodobnie bez trumny. Spoczywa³ on z g³ow¹
na W. Ze szcz¹tków kostnych zachowa³y siê fragmenty
koci ramion i przedramion (przemieszczone), fragmenty miednicy oraz koci ud i podudzi. W zasypisku znaleziono fragmenty przedmiotów wykonanych z ¿elaza.
Grób 292. Jamê grobow¹ ods³oniêto na g³êbokoci
115,82 m n.p.m. (wymiary: 190×40 cm). Zmar³y (osoba
doros³a) zosta³ pochowany prawdopodobnie bezporednio
w ziemi. Zachowa³a siê jedynie czêæ koci stóp. W zasypisku znaleziono równie¿ fragmenty gwodzi i przedmiotów z ¿elaza. Pochówek by³ usytuowany na osi EW.
Poni¿ej znajdowa³ siê grób 302.
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Grób 295. Zarys prostok¹tnej jamy grobowej ukaza³
siê na g³êbokoci 115,85 m n.p.m. Jej wymiary wynosi³y
180×38 cm. W prostok¹tnej trumnie (161×30 cm) pochowano kobietê maturus (?). Jej g³owa by³a skierowana na
W, lewa rêka z³o¿ona na klatce piersiowej, a prawa  na
linii pasa. Zachowa³y siê fragmenty czaszki i ¿eber, koci ramion i przedramion, miednica, obie koci udowe
i prawa piszczelowa oraz fragmenty koci stóp. W zasypisku znaleziono u³amek ceramiki naczyniowej i fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Grób 296. Doros³y zmar³y zosta³ pochowany bezporednio w trapezowatej jamie grobowej ((123)×43/54 cm),
z g³ow¹ u³o¿on¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, fragmenty koci ramion i przedramion oraz
nieokrelone fragmenty kostne. W zasypisku wyst¹pi³y
fragmenty przedmiotu ¿elaznego oraz 1 gwód. Niwelacja obiektu: 115,86 m n.p.m.
Grób 297. Prostok¹tn¹ jamê grobow¹ odkryto na g³êbokoci 115,87 m n.p.m. Jej zachowane wymiary wynosi³y 162×43×37 cm. Zachowa³a siê równie¿ drewniana
trumna o wymiarach (160)×35×(12) cm. Zmar³ego z³o¿ono g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹ na miednicy, a praw¹  na
linii pasa. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki,
negatywy ¿eber i krêgos³upa, koci ramion i przedramion,
miednica, koci udowe (obie z³amane w tym samym miejscu, w pobli¿u nasad dalszych). W zasypisku znaleziono
¿elazne gwodzie i 2 fragmenty ceramiki naczyniowej.
Grób 298. Zarys trapezowatej jamy grobowej zosta³
ods³oniêty na g³êbokoci 115,86 m n.p.m. (wymiary:
177×53/71 cm). W prostok¹tnej trumnie (163×43 cm) pochowano osobnika p³ci mêskiej, uk³adaj¹c go g³ow¹
w kierunku W, z lew¹ rêk¹ u³o¿on¹ na klatce piersiowej
i praw¹  na linii pasa. Szkielet by³ niemal kompletny 
nie zachowa³y siê krêgi szyjne, lewa koæ piszczelowa,
koci d³oni oraz stóp W zasypisku natrafiono na ¿elazne
gwodzie.
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Grób 299. Pochówek zlokalizowano na g³êbokoci
115,96 m n.p.m. Zmar³y (osoba doros³a) zosta³ pochowany
bezporednio w trapezowatej jamie grobowej (187×26/
36 cm), z g³ow¹ na W. Zachowa³y siê niewielkie fragmenty
czaszki i ¿eber, fragment lewej koci ³okciowej (?), prawej koci udowej oraz obu koci piszczelowych. Znaleziono fragmenty przedmiotów z ¿elaza.
Grób 300. Odkryta tam jama grobowa mia³a kszta³t
prostok¹ta i wymiary 147×40/46×(14) cm. Zmar³y (dziecko infans I/II) zosta³ pogrzebany w drewnianej trumnie
(134×28×(12) cm), z g³ow¹ na W. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿eber i miednicy, fragment prawej koci ramieniowej i lewej ³okciowej (?), koci ud i podudzi (przemieszczone). W zasypisku natrafiono na ¿elazne gwodzie i u³amek ceramiki naczyniowej. Niwelacja
obiektu: 115,86 m n.p.m.
Grób 301. Na g³êbokoci 115,82 m n.p.m. ods³oniêto
prostok¹tn¹ jamê grobow¹ o wymiarach 101×47×(12) cm.
Z drewnianej trumny (90×40×(11) cm) zachowa³y siê jedynie negatywy desek wraz z fragmentami gwodzi. Nie
zachowa³y siê ¿adne szcz¹tki kostne. By³ to pochówek
dziecka, usytuowany na osi EW.
Grób 302. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
292. Zapad³ siê do grobu 312. Zlokalizowano go na g³êbokoci 115,71 m n.p.m. By³ to pochówek doros³ej kobiety z³o¿ony w drewnianej trumnie (169×24/30 cm).
Zmar³a spoczywa³a z g³ow¹ na W i rêkami skrzy¿owanymi na linii pasa b¹d miednicy. Jama grobowa mia³a
zarys prostok¹tny i wymiary 180×45 cm. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, negatyw krêgos³upa, koci ramion i przedramion, miednica oraz koci ud i podudzi. W zasypisku znaleziono monetê (ryc. 8) oraz fragmenty przedmiotów ¿elaznych.
Grób 303. Na g³êbokoci 115,52 m n.p.m. odkryto
drewnian¹ trumnê (wymiary: 78×16×11 cm) bez ladów
wkopu. Znaleziono w niej jedynie fragmenty czaszki, le¿¹ce w jej zachodniej czêci, a tak¿e ¿elazne gwodzie
i 2 fragmenty ceramiki naczyniowej (w zasypisku). Prawdopodobnie by³ to pochówek dzieciêcy.
Grób 304. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób 290.
Zarys jamy grobowej ukaza³ siê na g³êbokoci 115,74 m
n.p.m. Jama grobowa mia³a kszta³t trapezu (wymiary:
194×34/54 cm), podobnie jak drewniana trumna (184×
×29/40 cm). Zmar³ego (osobê doros³¹) pochowano g³ow¹
na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki oraz prawej koci udowej i obu piszczelowych. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 305. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
301. Poni¿ej znajdowa³ siê grób 307. Jama grobowa zarysowa³a siê na g³êbokoci 115,76 m n.p.m., jej wymiary
wynosi³y 80×22/25×(9) cm). Zachowa³a siê tak¿e drewniana trumna (76×18/21×(7) cm), w której znaleziono

niewielkie, nieokrelone fragmenty kostne. W zasypisku
natrafiono na gwodzie i fragmenty przedmiotów ¿elaznych. Pochówek by³ usytuowany na osi EW.
Grób 306. Pochówek zlokalizowano na g³êbokoci
115,45 m n.p.m. W prostok¹tnej jamie grobowej (172×
×45×(17) cm) z³o¿ono drewnian¹ trumnê (162×35×(15)
cm) ze szcz¹tkami doros³ej kobiety. G³owa zmar³ej by³a
skierowana na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramion i przedramion (przemieszczone) oraz koci
ud i podudzi. W zasypisku znaleziono fragmenty gwodzi i u³amek ceramiki naczyniowej.
Grób 307. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
305. W obrêbie jamy grobowej (194×36×23 cm) ods³oniêto drewnian¹ trumnê (178×32×21 cm), w której zosta³a pochowana doros³a kobieta. Z³o¿ono j¹ g³ow¹ na W,
z praw¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ tu³owia. Ze szkieletu
zachowa³y siê fragmenty czaszki, koci ramieniowe i fragment prawej koci ³okciowej, fragment miednicy (przemieszczony) oraz koci ud i podudzi. W zasypisku natrafiono na fragmenty gwodzi i przedmiotów ¿elaznych.
Niwelacja obiektu: 115,75 m n.p.m.
Grób 308. Strop jamy zosta³ zniszczony przez grób
297. Jej prostok¹tny zarys zarejestrowano na g³êbokoci
115,59 m n.p.m. (wymiary: 200×56×(18) cm). Zmar³y
zosta³ pochowany w drewnianej trumnie (184×31/34×(16)
cm). By³ to osobnik przypuszczalnie p³ci mêskiej. U³o¿ono go g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹ wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ tu³owia, a praw¹  na linii pasa. Ze szkieletu zachowa³y siê
fragmenty czaszki, kilka ¿eber, negatyw lêdwiowego odcinka krêgos³upa, koci ramion i przedramion oraz ud i
podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 309. Odkryto go na g³êbokoci 115,75 m n.p.m.
Jama grobowa mia³a kszta³t trapezowaty i wymiary
171×43/56×30 cm. Zmar³ego pochowano w drewnianej
trumnie (159×37/43×28 cm), z g³ow¹ skierowan¹ na NW
i rêkoma skrzy¿owanymi na klatce piersiowej. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿uchwa, krêgos³up, ¿ebra, koci ramion i przedramion, miednica, koci ud i podudzi.
W zasypisku znaleziono fragmenty ¿elaznych gwodzi.
Grób 310. Zosta³ zniszczony przez grób 295. Zachowa³ siê zarys prostok¹tnej jamy grobowej (175×40×(18)
cm) oraz drewniana trumna (165×27×(15) cm) ze szcz¹tkami mê¿czyzny maturus. Niwelacja obiektu: 115,52 m
n.p.m.Zmar³ego pochowano g³ow¹ na W z rêkoma skrzy¿owanymi na linii pasa b¹d na klatce piersiowej. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, fragmenty koci ramion
i przedramion, lewa koæ udowa, koci piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 311. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
310. Jego zarys uchwycono na g³êbokoci 115,59 m n.p.m.
W obrêbie jamy grobowej (170×41/45×(21) cm) ods³oniêto trapezowat¹ trumnê (164×34/40×(18) cm), a w niej
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fragmenty czaszki i nieokrelone koci d³ugie. Zmar³y
(osoba doros³a) zosta³ pochowany g³ow¹ na W. W zasypisku znaleziono fragment ceramiki naczyniowej.
Grób 312. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
302. Zapad³ siê do grobu 314. Zachowa³a siê prostok¹tna jama grobowa (185×50 cm) oraz drewniana prostok¹tna trumna (172×30 cm). Niwelacja obiektu: 115,59 m
n.p.m. Spoczywa³a tam doros³a kobieta, g³ow¹ skierowana
na W i z rêkoma prawdopodobnie wyci¹gniêtymi wzd³u¿
tu³owia. Ods³oniêto fragmenty czaszki, obojczyki, lew¹
koæ ramieniow¹, obie koci ³okciowe oraz koci udowe
i piszczelowe. W zasypisku znaleziono fragmenty przedmiotów z ¿elaza.
Grób 313. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
303. W prostok¹tnej jamie grobowej (206×35×(8) cm)
z³o¿ono drewnian¹ trumnê (177×30×(6) cm) ze szcz¹tkami kobiety adultus/maturus. Niwelacja obiektu: 115,44
m n.p.m. Zmar³a zosta³a pochowana g³ow¹ na W, z lew¹
rêk¹ z³o¿on¹ na linii pasa, a praw¹  na klatce piersiowej. Ze szkieletu zachowa³y siê fragmenty czaszki, kilka
¿eber, koci ramion i przedramion, miednica, koci ud,
podudzi i ródstopi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 314. Zosta³ zniszczony przez grób 312. Znaleziono go na g³êbokoci 115,39 m n.p.m. Trumnê (165×
×31/38×(8) cm) ods³oniêto w obrêbie trapezowatej jamy
grobowej (182×44/47×(19) cm). By³ to pochówek kobiety
maturus, z³o¿onej g³ow¹ w kierunku W. Zachowa³y siê
fragmenty czaszki, koci ramion i przedramion (przemieszczone), fragment miednicy, koci ud i podudzi. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 315. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
306. Jama grobowa o wymiarach 170×36/42×25 cm, za-

rysowa³a siê na g³êbokoci 115,31 m n.p.m. Zmar³y (osobnik juvenis) zosta³ pochowany w drewnianej trumnie
(160×26/34×23 cm), z g³ow¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, ¿uchwa, fragmenty ¿eber, fragment miednicy oraz koci ud i podudzi. W zasypisku grobu znaleziono fragment ceramiki naczyniowej.
Grób 316. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
307. Zarys jamy grobowej o wymiarach 188×45×(12) cm
ods³oniêto na g³êbokoci 115,49 m n.p.m., podobnie jak
drewnian¹ trumnê (172×34×(9) cm) ze szcz¹tkami doros³ej kobiety. Pochowano j¹ g³ow¹ na W, z lew¹ rêk¹ przypuszczalnie wyci¹gniêt¹ wzd³u¿ boku. Znaleziono fragmenty czaszki, obojczyk, ³opatkê, koci lewego ramienia
i przedramienia, lew¹ koæ udow¹ i fragment prawej oraz
koci piszczelowe. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 317. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
313. Zmar³¹ kobietê maturus pochowano na wieku trumny z grobu 318. Na g³êbokoci 115,26 m n.p.m. zaobserwowano zarys jamy grobowej o wymiarach 187×42/57
cm oraz drewnian¹ trapezowat¹ trumnê (172×32/47 cm).
G³owa zmar³ej by³a skierowana na W, rêce przypuszczalnie z³o¿one na linii pasa. Wyposa¿enia nie stwierdzono.
Grób 318. Pochówek zosta³ zniszczony przez grób
317. Na g³êbokoci 115,17 m n.p.m. zachowa³a siê drewniana trumna kszta³tu trapezowatego (172×32/40 cm).
Zarys jamy grobowej by³ niewidoczny. By³ to pochówek
kobiety senilis, u³o¿onej g³ow¹ na W. Zachowa³y siê fragmenty czaszki, kilka ¿eber i krêgów, koci ramion
i przedramion, fragment miednicy, koæ udowa oraz koci piszczelowe. Szcz¹tki kostne by³y silnie przemieszczone. Wyposa¿enia nie stwierdzono.

LITERATURA
Bia³ob³ocki K.
19911992 Zbiór medalików z wykopalisk archeologicznych w Lubiniu pod Kocianem, Slavia Antiqua, t.
33, [1993], s. 161195.
Chudziñska B.
1998 Dewocjonalia z nowo¿ytnego cmentarzyska we wsi
Maniowy na Podhalu, Kraków.
Czerska B., Bykowski K., Limisiewicz A., Rzenik P.
1996 Wyniki badañ archeologicznych prowadzonych na
terenie Ostrowa Tumskiego we Wroc³awiu, w zwi¹zku z wymian¹ sieci wodoci¹gowej, Wroc³aw (mpis
w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego).
D¹browski P., Krzy¿anowska M., Kwiatkowska B.,
Szczurowski J.
2003 Wstêpna ocena antropologiczna szcz¹tków kostnych
z nowo¿ytnego cmentarza przy ul. Wyszyñskiego we
Wroc³awiu (mpis w Instytucie Archeologii UWr).

50

Demidziuk K.
1998 Archiwalia archeologiczne z terenu Wroc³awia do
1945 r., Wroc³aw.
Descoeudres G., Cueni A., Hesse CH., Keck G.
1995 Sterben in Schwyz: Beharrung und Wandlung im
Totenbrauchtum einer ländlichen Siedlung vom
Spätmittelalter bis in die Neuzeit, Basel.
Dostál B.
1968 Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte
in Znojmo-Hradite, Sborník Prací Filosofické Fakulty Brnìnské Univerzity, t. 17, s. 766.
Furmanek M.
2003 Wstêpne wyniki badañ archeologiczno-architektonicznych w rejonie kocio³a pw. Wszystkich wiêtych w Gliwicach, Rocznik Muzeum w Gliwicach,
t. 18, s. 315342.

NEKROPOLE WROC£AWSKIEJ KATEDRY P.W. W. JANA CHRZCICIELA...
Furmanek M., Michnik M.
2004 Dewocjonalia z cmentarza przy kociele pw. Wszystkich wiêtych w Gliwicach, Rocznik Muzeum
w Gliwicach, t. 19, s. 401418.
Goliñski M.
2003 Identyfikacja cmentarza nowo¿ytnego odkrytego
przy ul. Wyszyñskiego w wietle historiografii (mpis
w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego).
Jungnitz J.
1896 Die Feststellung der katholischen Pfarrsprengel
Breslaus, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und
Alterthum Schlesiens, t. 30.
Kizik E.
1998 mieræ w miecie hanzeatyckim w XVIXVIII
wieku. Studium z nowo¿ytnej kultury funeralnej,
Gdañsk.
Kr¹piec M., Szychowska-Kr¹piec E.
2004 Wyniki analizy dendrochronologicznej i dendrologicznej prób drewna pochodz¹cych z badañ archeologicznych prowadzonych we Wroc³awiu, al. kard.
S. Wyszyñskiego, Biblioteka Uniwersytecka (mpis
w Instytucie Archeologii UWr).
Kurnatowscy Z. i S.
2002 Obol zmar³ych w wielkopolskich zwyczajach pogrzebowych [w:] Moneta mediaevalis, Warszawa,
s.129134.
Limisiewicz A., Roczek M., Wachowski K.
2004 Sprawozdanie z badañ przeprowadzonych w 2003
roku na terenie budowy Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Wroc³awskiego, l¹skie Sprawozdania Archeologiczne, t. 46, s. 175180.
Macek M.
1993 Bestattungen in der Mariä Himmelfahrt in Markgrafneusiedl, Niederösstereich, Fundberichte aus
Österreich, t. 32, s. 381410.
Ma³achowicz E.
2000 Katedra wroc³awska. Dzieje i architektura, Wroc³aw.

Miszkiewicz B.
1974 Analiza antropologiczna materia³ów kostnych
z Ostrowa Tumskiego (katedry wroc³awskiej) z XVI
XVIII wieku, Prace i Materia³y Antropologiczne, t.
88, s. 95106.
Pater J.
1998 Pfarrbücherverzeichnis für das Erzbistum Breslau,
Regensburg.
Prohaska-Gross Ch.
1992 Der Spitalfriedhof [w:] D. Lutz, Ch. Prohaska-Gross
(red.), Vor dem grossen Brand. Archäologie zu
Füssen des Heidelberger Schlosses, Stuttgart, s. 27
33.
Rostkowska B.
1996 Dewocjonalia, medaliki i krzy¿yki. Tkaniny ozdobne
[w:] Sandomierz. Badania 19691975, S. Tabaczyñski (red.), t. 2, Collegium Gostomianum, Warszawa, s. 405420.
Rubinková M.
1999 Pohøební ritus 17. a 18. století na Morave. Praca
magisterska w archiwum Katedry Antropologii Wydzia³u Przyrodniczego Uniwersytetu Masaryka
w Brnie.
Trybuszewski P.
2006 Wygl¹d trumien okrelony na podstawie badañ archeologicznych przeprowadzonych w kociele Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny [w:] Non
omnis moriar. Zwyczaje pogrzebowe w XVII i XVIII-wiecznym Toruniu (katalog wystawy), Muzeum
Okrêgowe w Toruniu, s. 6471.
Witkowski J.
1990 Inwentarz zabytków ruchomych odkrytych w krypcie kocio³a pocysterskiego w Lubi¹¿u [w:] Lubi¹¿.
Klasztor cystersów. Wyniki badañ z lat 198889,
T. Kaletyn (red.), WOAK we Wroc³awiu, Wroc³aw,
s. 3251.
2003 Dewocjonalia z cmentarzyska na terenie budowy Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Wroc³awskiego
(mpis w Instytucie Archeologii UWr).

dr Magdalena Wojcieszak
ul. Prusa 25/48, 50-319 Wroc³aw
e-mail: magda_roczek@poczta.onet.pl

51

