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STARSZY CMENTARZ PARAFII EWANGELICKIEJ
NA PSIM POLU (1790/921945 R.)
Do 1945 r. funkcjonowa³o we Wroc³awiu 12 parafii protestanckich: w. Marii Magdaleny, w.
Krzysztofa, w. El¿biety, w. Barbary, Zbawiciela, w Praczach Odrzañskich, w. Bernardyna,
11 Tysiêcy Dziewic1, na Psim Polu, imienia Lutra,
w Lenicy, w Swojczycach, dwie gminy: ewangelicko-reformowana (kalwiñska) i staroluterañska
oraz Wolny Zwi¹zek Religijny (Burak, Okólska
2007, spis treci2). Zmarli cz³onkowie tych parafii
byli chowani na 37 cmentarzach parafialnych3
1

2

3

Parafie protestanckie we Wroc³awiu nie mia³y, i nie maj¹,
wezwania, jak parafie katolickie, a tylko nosi³y okrelone nazwy lub funkcjonowa³y pod okrelonym imieniem,
jak np: imienia Zbawiciela (St. Salvator), imienia Lutra,
ale  11 Tysiêcy Dziewic (Elftausend Jungfrauen). W
przypadku tej ostatniej dodaæ nale¿y, ¿e tak brzmia³a pe³na
jej nazwa (nie: w. Urszuli i 11 Tysiêcy Dziewic) i tak
podawana jest ona równie¿ w innych opracowaniach, starszych ni¿ opracowanie cmentarzy wroc³awskich autorstwa
M. Buraka i H. Okólskiej (2007, tam dalsza lit.)
Przy opracowywaniu wyników badañ cmentarzy na Psim
Polu, w czêci opisuj¹cej historiê parafii i cmentarzy protestanckich we Wroc³awiu, korzystalimy pierwotnie z maszynopisu pracy pod red. Marka Buraka i Haliny Okólskiej, Dawne cmentarze Wroc³awia (Wroc³aw 1995),
z prywatnego egzemplarza, dedykowanego pani Halinie
ledzik-Kamiñskiej; za jego udostêpnienie bardzo dziêkujemy. Wiele informacji zyskalimy tak¿e w czasie rozmów z Autorami, szczególnie z pani¹ Halin¹ Okólsk¹,
której serdecznie dziêkujemy za uprzejmoæ i cierpliwoæ.
By³y to: po 3 cmentarze przy parafiach w. Marii Magdaleny, w. Barbary, Jedenastu Tysiêcy Dziewic, po 2 
przy parafii w. Krzysztofa, imienia Lutra, na Psim Polu,
w Swojczycach, w Praczach i przy gminie kalwiñskiej, po
1- przy parafiach w. El¿biety, w Lenicy, gminie staroluterañskiej i Wolnym Zwi¹zku Religijnym, 5  przy parafii w. Bernardyna i 7 przy parafii Zbawiciela. Cmentarze te funkcjonowa³y w ró¿nych okresach, niektóre zamykano, czêæ zosta³a zlikwidowana inne, z kolei, powiêk-

(wiêkszoæ z nich posiada³a przynajmniej dwa pola
grzebalne) oraz na 10 cmentarzach zlokalizowanych
na terenie poszczególnych gmin4. Dodaæ nale¿y
tak¿e 3 cmentarze komunalne i tzw. Cmentarz Wielki, gdzie równie¿ chowano protestantów. Czêæ
z tych nekropoli uleg³a likwidacji ju¿ w XVIII, XIX
i pocz¹tkach XX w.5 Znacz¹ca wiêkszoæ jednak
funkcjonowa³a a¿ do 1945 r. i zosta³a zamkniêta
ostatecznie dopiero po 29 lipca 1957 r. Podjêta tego
dnia uchwa³a Rady Miejskiej Wroc³awia zapocz¹tkowa³a proces zamykania i likwidowania ponie-

4

5

szano lub  dzielono wraz z powiêkszaniem siê zasiêgu
parafii (patrz: Burak, Okólska 2007, s. 116203).
Odrêbne cmentarze mieli ewangelicy zamieszkuj¹cy Klecinê i Partynice, O³taszyn, Brochów, Stab³owice, Huby,
Glinianki, Muchobór Wielki, Kuniki, G¹dów Ma³y, D¹bie (Burak, Okólska 2007, s. 205269).
W 1918 r. przekszta³cono w plac zabaw teren zamkniêtego od 1867 r. cmentarza przy kociele w. Krzysztofa (Burak, Okólska 2007, s. 149). W latach 1993/94 przy kociele
tym prowadzono badania archeologiczne, w zwi¹zku z remontem sieci odwadniaj¹cej i zabezpieczaniem fundamentów obiektu od strony zewnêtrznej  natrafiono wówczas
na ossuaria, niszcz¹ce starsze nawarstwienia (Bresch, Buko 1998, s. 403). W roku 1997, w zwi¹zku z remontem
kocio³a po powodzi, prowadzono badania archeologiczne wewn¹trz wi¹tyni; natrafiono wówczas na jamy grobowe, wskazuj¹ce na istnienie na tym terenie cmentarza
jeszcze przed wybudowaniem kocio³a (tam¿e, s. 417).
Likwidacja, nieu¿ywanego od koñca XVIII w., cmentarza
przy kociele Zbawiciela na placu Czystym (Salvatorplatz)
przeprowadzona zosta³a po po¿arze tego kocio³a w 1894 r.
(Burak, Okólska 2007, s. 168); du¿y cmentarz w. Barbary (Friedhof zu St. Barbara), po³o¿ony w rozwidleniu
ulicy Strzegomskiej i Legnickiej, otwarty przed 1852 r.
i zamkniêty po epidemii cholery w 1867 r., zosta³ zlikwidowany w zwi¹zku z budow¹ w tym miejscu, w latach
19111913, kocio³a w. Paw³a (Burak, Okólska 2007,
s. 123125).
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mieckich cmentarzy. Tereny po nich zosta³y przejête przez miasto i przeznaczone pod ró¿nego rodzaju
inwestycje Kilkanacie cmentarzy pozostawiono
pocz¹tkowo do renowacji lub jako rezerwowe 
do ewentualnego póniejszego wykorzystania do
celów grzebalnych, jednak¿e po 1967 r. i one zosta³y zlikwidowane. (Burak, Okólska 2007, s. 18). Trzy
dawne ewangelickie nekropole  na Brochowie oraz
cmentarze parafii ewangelickich w Praczach i Lenicy s¹ obecnie u¿ytkowane przez parafie katolickie (w. Jerzego w Brochowie, w. Anny w Praczach,
w. Rodziny w Lenicy); parafianie dzia³aj¹cych we
Wroc³awiu zborów ewangelickich s¹ chowani na
cmentarzach komunalnych.
W 2004 r. w zwi¹zku z budow¹ ekranów akustycznych oraz uk³adaniem linii telekomunikacyjnych wzd³u¿ al. Jana III Sobieskiego przeprowadzone zosta³y badania archeologiczne w obrêbie dwóch
cmentarzy parafii ewangelickiej na Psim Polu6.
6

Przy pierwszej z tych inwestycji, od 09.06 do 20.08.2004 r.
badania prowadzili: Karol Bykowski, Barbara Krukiewicz,
Marcin Paternoga i Honorata Rutka (Bykowski, Krukiewicz,
Paternoga, Rutka 2004), natomiast we wrzeniu tego samego roku Aleksandra Pankiewicz i Andrzej Winiewski nadzorowali inwestycjê telekomunikacyjn¹ i wyeksplorowali kolejne groby (Winiewski, Pankiewicz, Szczurowski 2005).

Pierwsza wi¹tynia ewangelicka na Psim Polu
(miasto od 1252 r.) powsta³a w 1603 r. i zosta³a zniszczona w 1646 r., w czasie wojny trzydziestoletniej. W latach 17901792, dziêki zgodzie Fryderyka Wilhelma II koció³ zosta³ odbudowany, wed³ug
projektu inspektora budowlanego Leissera (Burak,
Okólska 2007, s. 186). W 1845 r. miasto liczy³o 779
mieszkañców, za parafia skupia³a 396 ewangelików
z Psiego Pola, Paw³owic i Zakrzowa (¯urek 2000,
s. 688). Wraz z budow¹ tego kocio³a, za³o¿ony zosta³ cmentarz parafialny. Po³o¿ony by³ on na parceli miêdzy ul. K³okoczyck¹ (d. Glockschützer Weg)
i ul. T. Bora-Komorowskiego (d. Sakrauer Strasse),
wzd³u¿ ul. K³okoczyckiej, siêgaj¹c od pó³nocy do
linii kolejowej Wroc³aw-Olenica (ryc. 1). Cmentarz
usytuowany by³ w pobli¿u kocio³a i domu parafialnego (ryc. 2)7, mia³ kszta³t trapezu o d³ugoci maksymalnej ok. 140 m i szerokoci 70 m i zajmowa³
powierzchniê 0,92 ha. W latach 18901891 wybudowano nowy koció³ oraz za³o¿ono drugi cmentarz
parafialny. Po³o¿ony by³ on miêdzy ul. Sycowsk¹
(d. Gross-Wartenberger Strasse) i znajduj¹cym siê
od pó³nocy nasypem torów kolejowych (ryc. 1).
7

Dziêkujemy panu Karolowi Bykowskiemu za udostêpnienie pocztówki ze swoich zbiorów.

Ryc. 1. Plan Wroc³awia, 1931 r. (czerwon¹ strza³k¹ oznaczono starszy cmentarz parafialny)
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Cmentarz mia³ kszta³t wyd³u¿onego prostok¹ta
o d³ugoci ok. 170 m, szerokoci 5080 m i powierzchniê 1,09 ha. Koció³ oraz obie nekropole
funkcjonowa³y do 1945 r. Zniszczony w toku dzia³añ wojennych koció³ rozebrano po wojnie, za
cmentarze w 1958 r. zosta³y zamkniête. W 1962 r.,
zgodnie z decyzj¹ Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, ich teren zosta³ przeznaczony na poszerzenie ul. K³okoczyckiej, budowê estakady i trasy wylotowej E-12 z Wroc³awia na Warszawê (obecna al.
Jana III Sobieskiego).

Ryc. 2. Pocztówka z widokiem kocio³a ewangelickiego
na Psim Polu, 1916 r. Po lewej stronie kocio³a  fragment
starszego cmentarza ewangelickiego (ze zbiorów Karola
Bykowskiego)

WYNIKI BADAÑ ARCHEOLOGICZNYCH8
W obrêbie starszego cmentarza wykonano 13
sonda¿y (nr 113) o wymiarach od 1,3×1 do 2,4×1,1
m, o ³¹cznej powierzchni 25,1 m2. Badania przeprowadzono równie¿ w obrêbie wykopu liniowego
(wyk. I/04) d³ugoci ok. 25 m, szerokoci od 0,4 do
1,5 m, o powierzchni ok. 12 m2. W sumie przebadano 37 m2, co stanowi ok. 0,4% ca³ej powierzchni
cmentarza (ryc. 3). Eksploracjê prowadzono tylko
w obrêbie inwestycji. W zwi¹zku z niewielk¹ powierzchni¹ wykopów, wynikaj¹c¹ z przyjêtego zakresu prac budowlanych, ods³oniêto i wyeksplorowano tylko fragmenty grobów, które bezporednio
by³y nara¿one na zniszczenie (ryc. 4).
W sonda¿u nr 1 ods³oniêto fragment fundamentowej czêci muru (ryc. 5). Mur przebiega³ po osi
NWSE, mia³ szerokoæ 1 m i jego korona znajdowa³a siê na g³êbokoci 123,4 m n.p.m.  10 cm poni¿ej poziomu chodnika. Wzniesiono go z cegie³
o wymiarach: 6×12,5×25; 7×12,5×25 cm, w uk³adzie
opus emplectum. Mur licowa³y g³ówki cegie³, za
w rodku muru ceg³y i ich fragmenty u³o¿one by³y
nieregularnie. Zaprawa by³a stosunkowo krucha,
mia³a barwê kremow¹ z widocznymi grudkami niezlasowanego wapna. Posadowiono go na podmurówce z³o¿onej z warstwy otoczaków o wymiarach:

17×23; 11×16; 6×9 cm, po³¹czonych podobn¹ zapraw¹. Odkryty fragment to czêæ muru cmentarnego, okalaj¹cego cmentarz. wiadczy o tym jego przebieg  wzd³u¿ ul. K³okoczyckiej, w miejscu, gdzie
na planach znajduje siê granica cmentarza, oraz
przedstawienie takiego muru na pocztówce z widokiem kocio³a ewangelickiego na Psim Polu (ryc. 2).
Podczas zak³adania cmentarza jego teren zosta³ zmeliorowany. W sonda¿u nr 2 na g³êbokoci 122,49 m
n.p.m. (1 m poni¿ej obecnej powierzchni chodnika),
we wkopie o szerokoci 30 cm, wype³nionym warstw¹ ciemnoszarej gliniastej ziemi, ods³oniêto drena¿
u³o¿ony z rurek ceramicznych o rednicy 5 cm i d³ugoci 32 cm. Przebiega³ on po osi NWSE (ryc. 6).
Podobnie zbudowany drena¿ odkryto w odleg³oci
ok. 70 m na wschód, w obrêbie sonda¿u 10, na g³êbokoci 122,52 m n.p.m. (1,1 m poni¿ej powierzchni chodnika). Drena¿e znajdowa³y siê w miejscach
niezajêtych przez pochówki, zapewne wzd³u¿ ci¹8

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badañ starszego cmentarza. Badania archeologiczne pochówków m³odszego cmentarza zawarto w sprawozdaniu przekazanym do
Archiwum Wojewódzkiego Dolnol¹skiego Konserwatora
Zabytków (Bykowski, Krukiewicz, Paternoga, Rutka 2004,
s. 79).
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Ryc. 3. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Plan wykopów w obrêbie inwestycji. Skala 1:500
Legenda:1  linia kolejowa; 2  al. Jana III Sobieskiego; 3  wspó³czesna zabudowa; 4  zasiêg m³odszego
cmentarza ewangelickiego; 5  zasiêg starszego cmentarza ewangelickiego; 6  przebieg sonda¿y w miejscu
budowy ekranów akustycznych; 7  przebieg wykopu 1 z budowan¹ lini¹ telekomunikacyjn¹; a  dawny
dom starców (istniej¹cy); b  koció³ ewangelicki (nieistniej¹cy). Oprac. Marcin Paternoga

gów komunikacyjnych  alejek cmentarza. Niestety, nie zachowa³y siê ¿adne plany i projekty budowy cmentarza. O sposobie rozplanowania kwater na
cmentarzu mo¿na wnioskowaæ na podstawie uk³adu jam grobowych9. Obecnoæ grobów stwierdzono w 12 sonda¿ach oraz na odcinku o d³ugoci 11 m
9

Dokumenty zwi¹zane z funkcjonowaniem parafii ewangelickiej na Psim Polu zaginê³y, co wykaza³a kwerenda przeprowadzona przez Marka Buraka i Halinê Okólsk¹ w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu  ustna informacja H. Okólskiej.

w wykopie liniowym. Odkryto ³¹cznie 48 grobów,
z których przebadano 31 (jak ju¿ wy¿ej wspomniano  przebadano fragmentarycznie)10. Stwierdzono
wystêpowanie dwóch poziomów grobów  starszego i m³odszego. Orientacja ods³anianych pochówków by³a generalnie taka sama i przebieg³a po osi
10

W sonda¿u nr 9 nie odkryto pozosta³oci grobów. Fragmenty
grobów, ods³oniête w sonda¿ach nr 10 i 11, nie by³y zagro¿one zniszczeniem i nie zosta³y wyeksplorowane. Opisy
wyeksplorowanych grobów przedstawiono w czêci materia³owej artyku³u

Ryc. 4. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Uk³ad grobów odkrytych na cmentarzu.
Legenda: 1  uk³ad szkieletów w grobach (linia ci¹g³a  m³odszy poziom grobów, linia przerywana  starszy poziom
grobów); 2  mur cmentarza; 3  studzienka telekomunikacyjna; 131  numery grobów. Oprac. Aleksandra Pankiewicz
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Ryc. 5. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 1, mur cmentarza z przyleg³ym grobem nr 1
(starszy poziom grobów); wyposa¿enie grobu nr 1: a  koraliki naszyjnika, b  kolczyki.
Legenda do ryc. 519  jak na ryc. 5. Ryc. 525 rys. Marcin Paternoga

NWSE (tab. 1) Groby uk³ada³y siê w wyranie czytelne rzêdy biegn¹ce z pó³nocnego wschodu na po³udniowy zachód, tj. poprzecznie do d³u¿szej osi
cmentarza (ryc. 4). Zmarli chowani byli g³ow¹
w kierunku pó³nocno-zachodnim. Zaobserwowano
tylko dwa odstêpstwa od tej regu³y. Trumna w grobie nr 1 zorientowana zosta³a w kierunku NESW,
szkielet za zwrócony by³ czaszk¹ na SW (ryc. 5),
co wi¹za³o siê z lokalizacj¹ tego grobu tu¿ przy
murze cmentarnym. Zmar³y spoczywa³ prostopadle
do linii przebiegu muru cmentarnego, z g³ow¹
zwrócon¹ w kierunku muru (ryc. 5). Odmienny uk³ad
szkieletu zaobserwowano równie¿ w grobie nr 16 
jama grobowa zosta³a zorientowana, tak jak wszystkie pozosta³e, po osi NWSE, lecz zmar³y z³o¿ony zosta³ g³ow¹ w kierunku SE (ryc. 13). W tym
przypadku prawdopodobne jest, ¿e grabarze podczas

zakopywania trumny omy³kowo obrócili zmar³ego
g³ow¹ na SE. Mo¿na stwierdziæ, ¿e uk³ad pochówków w obydwu poziomach nie wynika³ z zasad zwi¹zanych z okrelonym rytua³em pogrzebowym, lecz
zale¿a³ od lokalizacji i rozplanowania cmentarza.
Podobn¹ zale¿noæ orientacji pochówków od rozplanowania cmentarza, zaobserwowano podczas badañ
nekropolii garnizonu wroc³awskiego tzw. Militärefriedhof, który funkcjonowa³ w latach 18641945 na
terenie po³o¿onym miêdzy obecnymi ulicami: lê¿n¹
(d. Lohestrasse), Winiow¹ (d. Kirschallee) i Wi¹zow¹ (d. Rüstemallee). Cmentarz ten, o powierzchni
2,3 ha, mia³ kszta³t rombu i podzielony zosta³ sieci¹ cie¿ek na pola w formie ró¿nej wielkoci trapezów (Burak 2001, s. 1, plan 1). Przeprowadzone
badania wykaza³y, ¿e poszczególne pochówki
w obrêbie kwater zgrupowane by³y w rzêdy o orien-
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Ryc. 6. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 2, grób nr 2 (m³odszy poziom grobów)
i grób nr 3 (starszy poziom grobów); elementy trumny z grobu nr 2:
a  uchwyt, b  ozdoba wieka

Ryc. 7. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 3, grób nr 4 (m³odszy poziom grobów)
i grób nr 5 (starszy poziom grobów); elementy trumny z grobu nr 3: a  krzy¿yk z wieka,
b  ozdoba wieka, c  uchwyt; element trumny z grobu nr 4  d  ozdoba wieka;
wyposa¿enie grobu nr 4: e  zapiêcie kolczyka, f  okulary

II. CMENTARZE EWANGELICKIE

188

Ryc. 8. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 4, grób nr 6 (m³odszy poziom grobów)
i grób nr 7 (starszy poziom grobów); elementy trumny z grobu nr 6: b  gwodzie, c 
uchwyt, e  krzy¿yk z wieka; wyposa¿enie grobu nr 6: a  dzwoneczek z br¹zu, d  okulary

Ryc. 9. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 5, grób nr 8 (m³odszy poziom grobów);
elementy trumny: a  ozdoba wieka, b  uchwyt
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Ryc. 10. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 6, grób nr 9
(m³odszy poziom grobów) i grób nr 10 (starszy poziom grobów)

Ryc. 11. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 7, grób nr 11
(m³odszy poziom grobów) i grób nr 12 (starszy poziom grobów)
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Ryc. 12. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 8, grób nr 13 i grób nr 14 (m³odszy
poziom grobów) oraz grób nr 15 (starszy poziom grobów); elementy trumny
z grobu nr 14: a  uchwyt, b  ozdoba wieka

Ryc. 13. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 12, grób nr 16 i grób nr 17
(m³odszy poziom grobów) oraz grób nr 18 (starszy poziom grobów)

Ryc. 14. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 13, grób nr 19
(starszy poziom grobów); wyposa¿enie: a  krzy¿yk

Ryc. 15. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Wykop I/04, grób nr 20 i grób nr 21
(m³odszy poziom grobów) oraz grób nr 22 (m³odszy poziom grobów) i grób nr 23
(starszy poziom grobów); elementy trumien  gwodzie z grobów nr 22 (c) i 23 (b);
wyposa¿enie: a  grzebieñ z grobu nr 22
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Ryc. 16. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Wykop I/04, grób nr 24 (m³odszy poziom
grobów) i grób nr 25 (m³odszy poziom grobów); a  uchwyt trumny z grobu nr 24

Ryc. 17. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Wykop I/04, grób nr 26 i grób nr 27
(m³odszy poziom grobów) oraz grób nr 28 (m³odszy poziom grobów),elementy
trumien: a  ozdoba wieka z grobu nr 27 b  uchwyt z grobu nr 28

Ryc. 18. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Wykop I/04, grób nr 29 (m³odszy poziom
grobów) oraz grób nr 30 (m³odszy poziom grobów) i grób nr 31 (starszy poziom grobów);
elementy trumien: a  uchwyt wieka z grobu nr 29, b  uchwyt z grobu nr 30

Ryc. 19. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Wykop I/04, znaleziska lune,
a  ozdoba wieka trumny, b  nó¿ka trumny
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tacji po linii EW i NS. W jamach grobowych
zmarli sk³adani byli g³ow¹ zwrócon¹ na wschód lub
zachód w obrêbie jednego szeregu, co by³o najprawdopodobniej zwi¹zane z ustawianiem krzy¿y u wezg³owia danego szeregu (Konczewski i in. 2001, s.
2, rzut poziomy grobów). Na wspó³czesnych nekropolach kwatery i poszczególne groby s¹ orientowane w zale¿noci od wytyczonych granic i uk³adu ci¹gów komunikacyjnych na poszczególnych cmentarzach.
W obrêbie cmentarza na Psim Polu szkielety nale¿¹ce do starszego poziomu ods³aniano na g³êbokoci od 1,171,25 do 1,71,75 m, poni¿ej obecnego poziomu chodnika (tab. 1). G³êbokoæ pochówków, w obrêbie badanej czêci cmentarza, zwiêksza³a
siê w kierunku z zachodu na wschód, co czêciowo
zwi¹zane by³o z podnoszeniem siê obecnego poziomu gruntu  od 123,54 do 123,66 m n.p.m. Groby
m³odszego poziomu pochówków tak¿e mia³y ró¿n¹
g³êbokoæ  od 1 m na zachodzie do 1,351,45 m
na wschodzie.
Odkryto czêciowo 14 grobów, które mo¿na wi¹zaæ ze starszym, ni¿szym poziomem pochówków
oraz 34 groby z m³odszego, wy¿szego poziomu.
W obrêbie starszego poziomu pochówków przebadano 11 grobów (nr 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 19, 23,
31), z kolei w m³odszym poziomie wyeksplorowano 19 grobów (nr 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17,
2022, 2427, 29, 30). Ods³aniane zarysy jam grobowych kolejnych poziomów najczêciej pokrywa³y siê (np.: groby nr 2 i 3  ryc. 6; groby nr 6 i 7 
ryc. 8; groby nr 9 i 10  ryc. 10; groby nr 11 i 12 
ryc. 11; groby nr 13 i 15  ryc. 12), ale te¿ czêciowo na siebie zachodzi³y (groby nr 16 i 18  ryc. 13;
groby nr 22 i 23  ryc. 15; groby nr 30 i 31  ryc.
18) lub by³y wzglêdem siebie przesuniête (groby nr
4 i 5  ryc. 7). Pomimo nak³adania siê pochówków,
starsze, znacznie g³êbiej po³o¿one groby, zachowa³y siê w bardzo dobrym stanie. W jednym przypadku stwierdzono, ¿e szcz¹tki ludzkie ze starszego grobu (nr 3) zosta³y wydobyte i nastêpnie z³o¿one na
dnie nowej jamy grobowej bez zachowania uk³adu
anatomicznego (ryc. 6). W sytuacji, gdy ró¿nica poziomów pochówków by³a niewielka, dochodzi³o do
zgniecenia i za³amania trumny starszego pochówku
(np. groby nr 30 i 31  ryc. 18). Wystêpowanie
dwóch poziomów pochówków by³o zwi¹zane z d³ugotrwa³ym u¿ytkowaniem nekropoli i jej ograniczon¹ powierzchni¹. Podobn¹ sytuacjê stwierdzono
na cmentarzu garnizonowym przy ul. Winiowej
(Konczewski i in. 2001, s. 2).
Cia³a zmar³ych sk³adane by³y w drewnianych
trumnach, których konstrukcja i forma by³a odmien-

na w poszczególnych poziomach pochówków. Wszystkie trumny m³odszego poziomu pochówków zachowa³y siê tylko w postaci przebarwieñ i smug pochodz¹cych z roz³o¿onego drewna. lady te wskazywa³y,
¿e trumny mia³y formê prostok¹tów o szerokoci
0,50,6 m, prawdopodobnie o ustawionych pionowo ciankach. Trumny odkryte w ni¿szym poziomie
pochówków zachowa³y siê bardzo dobrze. Mia³y one
formê trapezu, którego szersza podstawa znajdowa³a
siê przy g³owie zmar³ego, za wê¿sza w jego nogach.
Zarejestrowana szerokoæ trumny na wysokoci czaszki wynosi³a: 0,7 m (grób nr 18), 0,6 m (grób nr
1), 0,55 m (grób nr 19). W grobach, w których odkryto trumny na ca³ej d³ugoci, stwierdzono ich szerokoæ przy nogach zmar³ego: 0,35 m (grób nr 7, 12)
lub 0,25 m (grób nr 10). cianki trumien wykonano
z desek o gruboci 24 cm. By³y one wychylone na
zewn¹trz pod k¹tem oko³o 120 stopni w stosunku do
dna trumien (ryc. 11, 12, 20, 23).
Trumny m³odszego poziomu pochówków zbijano za pomoc¹ gwodzi o d³ugoci 78 cm, wykonanych maszynowo z drutu o rednicy 4 mm i zaopatrywano je w okucia i elementy ozdobne. Wród tych
przedmiotów mo¿na wyró¿niæ dwie grupy. Pierwsza grupa to elementy z wieka trumny  krzy¿yk, figurka ukrzy¿owanego Chrystusa i ozdobne okucia,
druga za to elementy ze skrzyni trumny  ozdobne
okucia oraz zdobione uchwyty. Wród ozdób wieka, w grobie nr 4 znaleziono figurkê ukrzy¿owanego Chrystusa o wymiarach 17,5×29 cm, odlan¹
z ¿elaza (ryc. 7:a), za w grobie nr 6 krucyfiks odlany z br¹zu, o wymiarach 9×14,5 cm. Ramiona krzy¿a, o szerokoci 1,11,2 cm, maj¹ trójlistne zakoñczenia; figurka Chrystusa ma wysokoæ 8 cm (ryc.
8:e). W kolejnych piêciu grobach (nr 2, 4, 8, 14, 27)
i skupisku koci nr 1 znaleziono okucia zdobi¹ce
wieka i górne czêci trumien (tab. 1). By³y to elementy wykonane ze spi¿u i mia³y ró¿ne formy: krzy¿yk (grób nr 2, ryc. 6:a), stylizowana lilijka (grób
nr 4, ryc. 7:b), tarczka (grób nr 8, ryc. 7:d), pêk kwiatów (grób nr 27, ryc. 17:a), liæ (skupisko koci nr 1)
lub bardziej rozbudowan¹ formê, zdobion¹ granulacj¹ (grób nr 14, ryc. 12:b). By³y one przykrêcane
za pomoc¹ rub do pokryw trumien. Ozdobne okucia skrzyñ trumien zachowa³y siê tylko szcz¹tkowo
w dwóch grobach (nr 20, 22), za uchwyty znaleziono w 11 grobach (nr 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 24, 28,
29, 30) i skupisku koci nr 1. Charakteryzuj¹ siê one
bardzo ró¿nymi kszta³tami i wymiarami. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ uchwyty z³o¿one z rdzenia
z prêta ¿elaznego, który otaczano blach¹ ¿elazn¹ lub
tworzywem sztucznym (bakelit?), formuj¹c w ten
sposób r¹czkê uchwytu, np.: groby nr 2, 4, 6, 9, 14,
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Ryc. 20. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 1, widok szkieletu w grobie 1

24. Uchwyt móg³ mieæ formê zbli¿on¹ do litery D 
z prost¹ r¹czk¹ i ramionami ³ukowato zachylonymi
ku sobie, a koñcami wygiêtymi do góry (ryc. 6:b,
10, 12:a), lub formê zbli¿on¹ do litery C z ³ukowato wygiêt¹ r¹czk¹ i odgiêtymi na zewn¹trz koñcami
uchwytu (ryc. 7:c, 8:c, 16:a). Blacha stanowi¹ca
ok³adzinê r¹czki mog³a byæ g³adka (ryc.12:a), b¹d

zdobiona trybowaniem (ryc. 7:c, 8:c). Kolejn¹ grupê stanowi¹ uchwyty odlewane z ¿elaza. Znaleziono je w grobach nr 13, 29, 30 i skupisku koci nr 1.
Uchwyty mia³y ramiona oraz r¹czki profilowane
i bogato zdobione (ryc. 18:a, 18:b). Mocowane by³y
do desek trumien przy pomocy p³askich tarczek.
Wród odkrytych uchwytów wyró¿niaj¹ siê dwa 

Ryc. 21. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 3, widok szkieletu w grobie 4
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Ryc. 22. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 5, widok szkieletu w grobie 8

od trumny z grobu nr 8. Mia³y one formê zbli¿on¹
do antab. W ¿elaznej kuli o rednicy 9 cm, po³¹czonej z okr¹g³¹ p³ask¹ tarczk¹ o rednicy 9,5 cm, która
przylega³a do boku trumny, znajdowa³ siê otwór
przelotowy o rednicy ok. 3,5 cm, w którym poziomo osadzono ko³ek o d³ugoci 29 cm (ryc. 9:b).
W grobie nr 28 znaleziono fragment okucia uchwytu wykonany z mosi¹dzu poz³acanego. Ma on for-

mê pó³kola z koñcami odgiêtymi na zewn¹trz. £ukowata r¹czka o szerokoci 3 cm, soczewkowata
w przekroju, by³a zdobiona stylizowanymi liæmi
dêbu i ¿o³êdziami (ryc. 17:b).
Trumny starszego poziomu pochówków pozbawione by³y tylu elementów ozdobnych. Tylko w jednym z 11 grobów (nr 5) znaleziono prost¹ ozdobê
wieka trumny odlan¹ z ¿elaza (ryc. 7:d). Deski tru-

Ryc. 23. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 7, widok szkieletu w grobie 12
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Ryc. 24. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 12, widok szkieletu w grobie 16

mien starszego poziomu zbijano z pomoc¹ kutych
gwodzi, czworok¹tnych w przekroju o d³ugoci
6,58 cm.
W wykopie I/04, w warstwach zasypiskowych,
poza jamami grobów znaleziono ozdobê wieka oraz
nó¿kê trumny. Ozdoba wieka ma formê licia o wysokoci 6,5 cm, szerokoci 4 cm i gruboci 0,5 cm,
przymocowanego do tarczki o rednicy 5 cm i gru-

boci 0,7 cm (ryc. 19:a). Nó¿kê trumny, o wysokoci 6,5 cm, odlano z ¿elaza w stylizowanej formie
skorupy ¿ó³wia. Mocowana by³a w naro¿niku dna
trumny za pomoc¹ trzech rub (ryc. 19:b).
Jak ju¿ wspomniano, cia³a w trumnach w obydwu poziomach pochówków uk³adane by³y na
wznak, g³ow¹ w kierunku na NW. W lepiej zachowanych trumnach starszego poziomu (groby nr 1, 15,

Ryc. 25. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Sonda¿ 13, widok szkieletu w grobie 19
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18) zaobserwowano nagromadzenie trocin i wiórków
drewna w miejscach, gdzie pierwotnie z³o¿ona by³a
g³owa zmar³ego. W grupie starszych pochówków
stwierdzono, ¿e zmarli mieli rêce z³o¿one na miednicy. Nie jest pewne, czy by³a to obowi¹zuj¹ca
wówczas powszechnie regu³a, poniewa¿ ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê wykopów, uk³ad r¹k
mo¿liwy by³ do zaobserwowania tylko w piêciu
z jedenastu grobów (groby: nr 1  ryc. 5, nr 5  ryc.
7, nr 7  ryc. 8, nr 19  ryc. 14, nr 31  ryc. 18) odkrytych w starszym poziomie pochówków. W m³odszym poziomie pochówków, uk³ad r¹k zmar³ych, zaobserwowano tylko w szeciu z dziewiêtnastu grobów (nr 4, 6, 8, 16, 17, 22), ale by³ on bardziej zró¿nicowany. Obydwie rêce z³o¿one na miednicy zaobserwowano w grobach nr 6, 8 (ryc. 9), 16; w grobie
nr 4 (ryc. 7) i 22 lewa rêka za³o¿ona by³a na miednicy, prawa za wyprostowana wzd³u¿ tu³owia;
obydwie rêce wyprostowane mia³ zmar³y pochowany w grobie nr 16 (ryc. 13.
Innym elementem odró¿niaj¹cym groby starszego i m³odszego poziomu pochówków by³a obecnoæ
wyposa¿enia zmar³ych w trumnach. Czêciej wystêpowa³o ono w grobach starszego poziomu pochówków. Odkryto je w trzech z jedenastu grobów (nr 1,
5, 19), podczas gdy w m³odszym poziomie pochówków, elementy wyposa¿enia stwierdzono tylko
w dwóch z dwudziestu przebadanych grobów (nr 6,
22).
W grobie nr 1, na dnie trumny, przy ¿uchwie, znaleziono parê kolczyków. Wykonano je ze z³ota, maj¹
formê pó³kul o rednicy 9 mm. Zamykanie stanowi¹
wyci¹gniête uszka o d³ugoci 1,5 cm (ryc. 5:b).
W tym samym grobie, wród krêgów szyjnych krêgos³upa, znaleziono 19 paciorków naszyjnika  przeroczystych, szklanych kuleczek o rednicy 9 mm
z otworami o rednicy 1 mm (ryc. 5:a). Pierwotnie
prawdopodobnie by³y to imitacje pere³. W grobie
nr 5, w pobli¿u czaszki znaleziono fragment zapiêcia kolczyka ze srebra (ryc. 7:e). Pozosta³a czêæ kolczyka wykonana by³a najprawdopodobniej z jakiego surowca organicznego, który siê nie zachowa³.
Na wysokoci koci miednicy odkryto dwie czêci
okularów. Szk³a maj¹ owaln¹ formê o wymiarach
2,8×3,7 cm i umieszczono je w oprawce z drutu ¿elaznego (ryc. 7:f). W grobie nr 19, pomiêdzy koæmi
miednicy i paliczków d³oni, znaleziono krzy¿yk porcelanowy, który pierwotnie zmar³y trzyma³ w z³o¿onych rêkach (ryc. 25). Ma on 13,8 cm d³ugoci
i 8,5 cm szerokoci. Koñce ramion krzy¿yka s¹ cebulowato zakoñczone i nosz¹ lady poz³acania (ryc.
14:a). Znajduje siê na nim figurka ukrzy¿owanego

Chrystusa o wysokoci 4,7 cm. W grobie nr 6, pomiêdzy koæmi miednicy i paliczków d³oni, znaleziono fragment dzwoneczka z br¹zu o wysokoci 5,5
cm (ryc. 8). Podstawa dzwoneczka ma formê prostok¹ta o wymiarach 4,3×6 cm, cianki z trzech stron
zwê¿aj¹ siê sto¿kowato ku górze, za jeden bok jest
prosto ciêty (ryc. 8:a). W grobie tym przy lewej
koci udowej znaleziono równie¿ okulary. Szk³a
mia³y owaln¹ formê o wymiarach 2,9×3,5 cm, i oprawiono je w drut br¹zowy o rednicy 1,5 mm (ryc. 8:d).
Przy szk³ach znaleziono czêæ oprawki zak³adan¹ za
ucho, ma ona d³ugoæ 10,5 cm i wykonano j¹ z drutu br¹zowego o rednicy 2 mm. W grobie nr 22 przy
prawej koci udowej, na wysokoci kolana znaleziono grzebieñ o d³ugoci 18,4 i szerokoci 2,63,8 cm
wykonany z surowca nieorganicznego. Na jednym
z boków, powy¿ej zêbów, widoczny jest napis: GARANTIE (ryc. 15:a).
Wród odkrytych elementów wyposa¿enia grobów, mo¿na wiêc wyró¿niæ cztery kategorie. Pierwsza to ozdoby. Nale¿¹ tu kolczyki z grobów nr 1 i 5
oraz koraliki naszyjnika z grobu nr 1. Druga kategoria to przedmioty osobiste zmar³ych, czego przyk³adem mog¹ byæ okulary znalezione w grobach
nr 5 i 6, za trzecia to przybory toaletowe, np.: grzebieñ z grobu nr 22. Czwarta kategoria to dewocjonalia  krzy¿yk znaleziony w grobie nr 19 oraz dzwoneczek z grobu nr 6. Te dwa ostatnie przedmioty,
zw³aszcza dzwoneczek, zas³uguj¹ na szczególna
uwagê. Znalezisko to nie ma bowiem, jak dot¹d, cis³ej analogii formalnej. Symbolika dzwonów w liturgii pogrzebu wi¹¿e siê ze wskazywaniem zmar³ym drogi w zawiaty. W³o¿enie w d³onie zmar³emu dzwoneczka najprawdopodobniej mia³o takie
znaczenie, choæ niewykluczone, ¿e  z jakiego nieznanego powodu  by³ on przez zmar³ego wczeniej
noszony  dzwoneczek ten jest z jednej strony sp³aszczony. Dodaæ nale¿y, ¿e przedmioty te u¿ywane
by³y w ró¿nych celach  np. nosili je trêdowaci 
jako ostrze¿enie dla innych, oraz np. pielgrzymi
i tancerze; ale te¿ przedmioty te mia³y i maj¹ do dzi
okrelone symboliczne znaczenie w liturgii i obrzêdach religijnych.
Wymienione cztery grupy przedmiotów stanowi¹
powszechnie spotykane elementy wyposa¿enia grobów na ówczenie funkcjonuj¹cych cmentarzach.
Wród przedmiotów odkrytych w grobach cmentarza przy ul. Winiowej (Konczewski, Ciasnocha,
Ciara 2001, Inwentarz przedmiotów) by³y m.in.:
ró¿añce, ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, krzy¿yk; przybory toaletowe: grzebienie z tworzywa sztucznego,
kociana szczoteczka do zêbów, lusterko; przedmioty
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osobiste: proteza zêbów, scyzoryk, portfel, okulary;
ozdoby: piercionek, obr¹czka. Podobnie wspó³czenie powszechnie umieszczane s¹ w grobach ozdoby, przedmioty osobiste zmar³ych oraz dewocjonalia.
W kontekcie wyposa¿enia grobów, trzeba zwróciæ uwagê na zaobserwowane w dwóch sporód nich
naruszenie uk³adu zw³ok w trumnach, zwi¹zane
z okradaniem grobów w okresie funkcjonowania
cmentarza. lady takich praktyk zaobserwowano
wród pochówków starszego poziomu grobów (groby nr 1, 7).
W grobie nr 1, ods³oniêto szkielet w uk³adzie
anatomicznym, u³o¿ony na wznak czaszk¹ w kierunku SW. Czaszka, bez ¿uchwy, zosta³a oderwana od
krêgos³upa i rzucona na ¿ebra (ryc. 5, 20). W trakcie eksploracji grobu zaobserwowano, ¿e na czaszce
znajdowa³a siê warstwa zbutwia³ego drewna pochodz¹ca z wieka trumny. wiadczy³oby to o tym, ¿e
przemieszczenie czaszki nast¹pi³o ju¿ w momencie
zamkniêcia trumny, gdy sk³adano j¹ do grobu. Przeczy temu jednak anatomiczny uk³ad ¿uchwy i krêgów szyjnych oraz obecnoæ koralików naszyjnika
i kolczyków w miejscu, gdzie pierwotnie znajdowa³a
siê g³owa zmar³ego. Profanacji grobu dokonano najpewniej podczas przygotowywania w tej samej ja-

mie grobowej pochówku drugiego, m³odszego poziomu. Podczas kopania nowego grobu, grabarze
mieli mo¿liwoæ dokonania kradzie¿y czêci
przedmiotów ze znajduj¹cego siê g³êbiej starszego
grobu. Uwadze osób, które naruszy³y grób, umknê³y jednak kolczyki, które opad³y w trociny na dno
trumny przy ¿uchwie. Na pewno nie mo¿na ³¹czyæ
faktu przemieszczenia czaszki z tzw. zabiegami antywampirycznymi, spotykanymi czasami na nekropolach. Z podobn¹ sytuacj¹ przemieszczenia czaszki
mamy do czynienia w grobie nr 7 (ryc. 8), w którym
zosta³a ona odnaleziona pomiêdzy koæmi miednicy. Ze wzglêdu na czêciowe ods³oniêcie tego grobu, nie mo¿na powiedzieæ, czy by³o w nim jakiekolwiek wyposa¿enie.
Zaobserwowane ró¿nice w obrz¹dku pogrzebowym pomiêdzy obydwoma poziomami pochówków
nie pozwalaj¹ na szczegó³owe okrelenie ich chronologii. Ramowo, na podstawie charakterystycznej
formy trumien, ni¿szy poziom pochówków mo¿na
datowaæ ogólnie na okres od koñca XVIII w.
(po 1790 r.) do pierwszych dziesiêcioleci XIX w.,
kiedy to dominowaæ zaczynaj¹ prostok¹tne trumny
z pionowymi ciankami.

***
W ród³ach pisanych znaleæ mo¿na wiele informacji o pogrzebach i towarzysz¹cych im ceremoniach we Wroc³awiu. Pierwsze próby uregulowania
organizacji pogrzebów zawiera³ tzw. porz¹dek kocielny i szkolny, wydany tu w 1528 r. (Burak, Okólska 2007, s. 25). Ale dopiero w XVII wieku ustalono podstawowe zasady przebiegu uroczystoci pogrzebowych (a tak¿e chrzcin i wesel). Szczegó³owe
przepisy wydano kolejno w 1634 i 1653 r. (Burak,
Okólska 2007, s. 117). Zasady te zmieniano i regulowano wielokrotnie. Miêdzy innymi od 2. po³owy
XVII w. (po 1654 r.) rada miejska zmieni³a stanowisko w kwestii wczeniej obowi¹zuj¹cego zakazu
publicznych pogrzebów katolickich (za wyj¹tkiem
pogrzebów osób nale¿¹cych do stanu szlacheckiego, piastuj¹cych wa¿ne stanowiska), co znalaz³o swój
wyraz w ustaleniu przez w³adze miejskie, w porozumieniu z Urzêdem Zwierzchnim, zasad, które od
tej pory mia³y obowi¹zywaæ przy organizowaniu
pogrzebów w miecie (Matwijowski 1969, s. 153
155). Dok³adnie okrelona zosta³a wielkoæ orszaku, iloæ piewanych pieni, a nawet liczba niesionych wiec, co uzale¿nione by³o od pozycji spo³ecznej zmar³ego, pe³nionej funkcji, a tak¿e zasobów finansowych rodziny (opisy kilku pogrzebów  kato-
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lickich i protestanckich  por. Matwijowski 1969,
s. 154161). Tak zwane porz¹dki pogrzebowe (Begräbnissordnung) zawiera³y dok³adne wskazania co
do nastêpuj¹cych po sobie faz uroczystoci: odprowadzenia zw³ok, liturgii s³owa w wi¹tyni oraz z³o¿enia cia³a do grobu, a w 1841 r. wroc³awski konsystorz wyda³ ujednolicony cennik us³ug zwi¹zanych
z pochówkami dla wszystkich parafii ewangelickich
znajduj¹cych siê pod patronatem magistratu (Burak,
Okólska 2007, s. 117, 118).
Mniej wiemy o takich szczegó³ach zwi¹zanych
z ceremonia³em pogrzebowym we Wroc³awiu, jak
formy trumien, ich zdobienie, wyposa¿enie zmar³ego. Ordynacje innych miast Hanzy (Szczecin,
Gdañsk, Elbl¹g, Brema, Hamburg, Stade, Groeningen) w XVII i XVIII w. szczegó³owo to regulowa³y. Przepisy te by³y reakcj¹ na pewn¹ wybuja³oæ
trumien barokowych  zarówno w formie, jak
i w zdobnictwie, a spowodowa³y, ¿e zdobienie trumien zaczêto ograniczaæ do taniej, nieartystycznej
galanterii: niby-okuæ, kartuszy, kwiatonów  wyciêtych z cieniutkiej blachy miedzianej lub cynowej
i przybitych do desek. Z regu³y okucia i uchwyty nie
spe³nia³y praktycznych funkcji i nie wzmacnia³y konstrukcji trumien, niesionych przecie¿ do grobu na
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marach. Skutecznoæ tych antybarokowych przepisów zapewnia³o rozci¹gniêcie ich tak¿e na rzemielników, którym pod kar¹ grzywny zakazano przyjmowania okrelonych zleceñ. Jako zbytek traktowano tak¿e trumny o podwy¿szonych wiekach (o przekroju szecio- i omiok¹ta  jak przekroje szlacheckich portretów trumiennych) (Kizik 2001, s. 202
208). Prawdopodobnie przepisy takie obowi¹zywa³y tak¿e we Wroc³awiu (ale, jak opisano wczeniej,
zarówno zdobienia trumien, jak i ich elementy  choæ
skromne  wykonane by³y z trwalszego materia³u,
ni¿ cieniutka blacha miedziana czy cynowa).
Pod koniec XVIII w. pojawi³y siê równie¿ przepisy reguluj¹ce warunki sanitarne  m.in. zwi¹zane
z pogrzebami. Edykt Fryderyka Wielkiego z 1773 r.
nakazywa³ lokowanie cmentarzy poza murami miast.
We Wroc³awiu nowe zasady zaczê³y obowi¹zywaæ
od 13 grudnia 1775 r., na podstawie reskryptu cesarskiego, zobowi¹zuj¹cego w³adze miejskie do kontroli ródmiejskich nekropoli i sporz¹dzenia stosownego sprawozdania z tych dzia³añ w ci¹gu czterech
tygodni. Mo¿na wiêc przyj¹æ rok 1776 jako pocz¹tek lokowania cmentarzy poza murami miasta (Burak, Okólska 2007, s. 312). Wtedy te¿  osobnymi
statutami cmentarnymi  zaczêto regulowaæ wielkoæ
miejsc pochówków na poszczególnych nekropolach.
Mo¿liwe, ¿e skutkiem tych regulacji i zapewne zwi¹zanych z nimi ograniczeñ by³o rozpowszechnienie
siê z czasem prostok¹tnych trumien o pionowych
ciankach (co mog³o te¿ byæ efektem odchodzenia
od ³agodnych kszta³tów barokowych trumien i pojawienia siê pewnej standaryzacji, seryjnoci ich
produkcji)11. Ju¿ we wczeniejszej ordynacji miasta Stade (1662 r.) zabroniono mieszczanom u¿ywa-

nia trumien o podwy¿szonych wiekach. Traktowano to jako zbytek (o czym wy¿ej), ale  przede wszystkim  podkrelano, ¿e zajmuj¹ one zbyt du¿o miejsca w mogi³ach i s¹ trudniejsze do przesuwania (Kizik 2001, s. 202).
Przeprowadzone w niewielkim zakresie badania
archeologiczne starszego cmentarza parafii ewangelickiej na Psim Polu wykaza³y bardzo intensywne
jego u¿ytkowanie przez ponad 150 lat  od koñca
XVIII w. do 1945 r. Na podstawie obserwacji zagêszczenia grobów na przebadanym fragmencie, w stosunku do ca³ej powierzchni cmentarza wynosz¹cej
0,92 ha, mo¿na szacunkowo okreliæ liczbê zmar³ych
pochowanych na tym cmentarzu na ok. 300012.
Wród zaobserwowanych elementów obrz¹dku
pogrzebowego nie stwierdzono jakichkolwiek pozosta³oci praktyk charakterystycznych tylko i wy³¹cznie dla pochówków ewangelickich. Wydaje siê, ¿e
groby te nie ró¿ni¹ siê równie¿ niczym szczególnym
od pochówków na cmentarzach parafii rzymskokatolickich we Wroc³awiu.
Dodaæ nale¿y, ¿e badania archeologiczne cmentarza na Psim Polu w 2004 r. by³y pierwszymi pracami wykonanymi na tego rodzaju nekropoli we
Wroc³awiu. ¯aden z funkcjonuj¹cych w granicach
miasta do 1945 r. cmentarzy ewangelickich nie zachowa³ siê w swoim pierwotnym kszta³cie. Regu³¹
by³o, ¿e zmarli z likwidowanych cmentarzy (nie tylko ewangelickich) nie byli ekshumowani i przenoszoni na inne miejsce. Wobec licznie prowadzonych
obecnie w miecie ró¿nego rodzaju inwestycji, konieczne jest wiêc wprowadzenie spójnego planu
ochrony konserwatorskiej i programu badañ wszystkich dawnych wroc³awskich cmentarzy.

MATERIA£Y
W tej czêci artyku³u zawarto opisy wyeksplorowanych pochówków, skupisk koci i materia³ów
lunych odkrytych w sonda¿ach i wykopie liniowym
z terenu starszego cmentarza ewangelickiego na Psim
Polu.
S k u p i s k o k o  c i nr 1  kobieta, adultus/maturus (+? +?). Lokalizacja: sonda¿ 1, przy murze
cmentarza. Opis: na g³êb. 0,8 m od obecnego poziomu u¿ytkowego ods³oniêto skupisko kilkunastu koci ludzkich  w tym czêci trzech czaszek, u³o¿onych bez uk³adu anatomicznego. Elementy trumny:
przy kociach znaleziono ozdobê wieka i 5 uchwytów. Ozdoba wieka mia³a formê stylizowanego li11

Informacja ustna H. Okólskiej.

cia o d³ug. 6 i szer. 2,5 cm. odlew z br¹zu osadzony na ¿elaznej rubie o d³ug. 7 cm. Jedna para
uchwytów, wykonana z prêta ¿elaznego o redn.
0,7 cm, z ok³adzin¹ z tworzywa sztucznego, mia³a
formê zbli¿on¹ do prostok¹ta o wymiarach 9×28 cm
i prost¹ r¹czkê o redn. 1,7 cm, przechodz¹ca prostopadle w proste ramiona z koñcami wygiêtymi na
zewn¹trz i do góry. Kolejna para uchwytów  ¿elaznych, odlewanych, o formie zbli¿onej do prostok¹ta
o wymiarach 8×19 cm, mia³a soczewkowat¹ r¹czkê, w przekroju sp³aszczon¹, o szer. 3,5 cm, prze12

Podczas badañ cmentarza garnizonowego na ulicy Winiowej w wykopie o powierzchni ok. 30 arów znaleziono 1050
szkieletów, z³o¿onych w dwóch poziomach w 831 jamach
grobowych (Konczewski, Ciasnocha, Ciara 2001, s.2).
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chodz¹c¹ prostopadle w ³ukowato rozchylone na
zewn¹trz ramiona z koñcami wygiêtymi do góry; do
obydwu koñców ramion przymocowane zosta³y
okr¹g³e tarczki o redn. 7 cm. Pojedynczy uchwyt,
równie¿ odlewany z ¿elaza, mia³ formê prostok¹ta
o wymiarach 9×20 cm i prost¹ r¹czkê, w przekroju
owaln¹, o szer. 3 cm, przechodz¹c¹ prostopadle
w ramiona z koñcami wygiêtymi na zewn¹trz i do
góry. Uwagi: w skupisku znajdowa³y siê fragmenty
szkieletów najmniej trzech osób. Najprawdopodobniej jest to pozosta³oæ wtórnego pochówku fragmentów szkieletów i czêci trumien wydobywanych podczas przygotowywania kolejnych grobów na tym
cmentarzu.
G r ó b nr 1  kobieta, infans II (714 lat). Lokalizacja: sonda¿ 1, poni¿ej skupiska koci nr 1. Opis:
jama grobowa o szer. 0,7 i ods³oniêtej d³ug. 0,9 m,
wype³niona by³a warstw¹ jasno¿ó³tego piasku przemieszanego z szar¹ próchnic¹. W jej wnêtrzu ods³oniêta zosta³a drewniana trumna u³o¿ona wzd³u¿ osi
NESW (ryc. 5). Mia³a ona trapezowat¹ formê, maksymaln¹ szer. 0,5 m w czêci SW (gdzie znajdowa³a siê czaszka). Zachowane deski trumny mia³y
grub. 34 cm. cianki mia³y wys. 30 cm i opada³y
ukonie do wnêtrza, w kierunku dna trumny o szer.
maksymalnej 35 cm. W trumnie, na g³êb. 1,25 m od
obecnego poziomu u¿ytkowego, znajdowa³ siê szkielet u³o¿ony na wznak czaszk¹ w kierunku SW. Czaszka zosta³a oderwana od krêgos³upa i z³o¿ona wród
¿eber na piersi (ryc. 5, 20). Pozosta³a, ods³oniêta
czêæ szkieletu u³o¿ona by³a z zachowaniem uk³adu anatomicznego. Wyposa¿enie: przy krêgach szyjnych znaleziono 19 szklanych koralików o redn.
0,9 cm (ryc. 5:a). Pod ¿uchw¹ na dnie trumny, odkryto 2 z³ote kolczyki w formie pó³kul o redn.
0,5 cm (ryc. 5:b). Elementy trumny: 2 gwodzie ¿elazne o d³ug. 6,5 cm i 8 cm, w przekroju czworok¹tne
0,4×0,4 cm. Uwagi: wydobyto górn¹ czêæ szkieletu (powy¿ej koci miednicy) z czaszk¹. Uk³ad szkieletu naruszony zosta³ najprawdopodobniej podczas
zakopywania m³odszych pochówków. P³eæ okrelono na podstawie wyposa¿enia.
G r ó b nr 2  kobieta?, wiek? Lokalizacja: sonda¿ 2. Opis: w wype³nisku jamy grobowej, o szer.
0,7 i ods³oniêtej d³ug. 1,15 m, w warstwie ciemnoszarej piaszczystej próchnicy widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. U³o¿ona ona by³a
po osi NWSE i mia³a prawdopodobnie zarys prostok¹ta o szer. 0,5 m. W trumnie na g³êb. 1 m od
obecnego poziomu u¿ytkowego ods³oniêto doln¹
czêæ szkieletu u³o¿onego na wznak g³ow¹ w kierunku NW (ryc. 6). Wyposa¿enie: brak. Elementy
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trumny: ozdoba wieka w formie krzy¿yka o wys.
4 cm i rozpiêtoci ramion 3 cm, umieszczonego na
kuli o redn. 1,5 cm; odlew z br¹zu?, osadzony na
¿elaznej rubie o d³ug. 5,5 cm (ryc. 6:a). Uchwyt
trumny w formie litery D o wymiarach 9,2×17 cm;
prosta r¹czka o szer. 2 cm, owalna w przekroju przechodz¹ca w ³ukowate ramiona z koñcami wygiêtymi do góry. Wykonany zosta³ z prêta ¿elaznego
o redn. 0,7 cm z ok³adzin¹ z tworzywa sztucznego
(ryc. 6:b). Uwagi: wydobyto doln¹ czêæ szkieletu
z koæmi miednicy.
G r ó b nr 3  p³eæ?, wiek? Lokalizacja: sonda¿
2, pod grobem nr 2. Opis: w s³abo czytelnej jamie
grobowej, zorientowanej po osi NWSE, w warstwie
szarego ¿wiru, na g³êb. 1,17 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, odkryto kilkanacie koci, zalegaj¹cych bez uk³adu anatomicznego (ryc. 6). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: gwod ¿elazny
o d³ug. 5,5 cm w przekroju czworok¹tny 0,4 × 0,4 cm.
Uwagi: pozosta³oæ pochówku zniszczonego przez
m³odszy, wy¿ej po³o¿ony grób nr 2.
G r ó b nr 4  p³eæ?, maturus (5055 lat). Lokalizacja: sonda¿ 3. Opis: w jamie grobowej, o szer.
0,65 i ods³oniêtej d³ug. 1,1 m, wype³nionej warstw¹
ciemnoszarej piaszczystej próchnicy przemieszanej
z grudkami ¿ó³tej gliny widoczne by³y roz³o¿one
szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a prawdopodobnie zarys prostok¹ta
o szer. 0,5 m (w czêci ods³oniêtej). W trumnie na
g³êb. 0,95 m poni¿ej poziomu chodnika, ods³oniêto
doln¹ czêæ szkieletu u³o¿onego na wznak czaszk¹
w kierunku NW, z lew¹ rêk¹ za³o¿on¹ na miednicê
i praw¹ wyprostowan¹ wzd³u¿ tu³owia (ryc. 7, 21).
Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: figurka ukrzy¿owanego Chrystusa z wieka trumny o wymiarach
17,5×29 cm; odlew wykonany z ¿elaza (ryc. 7:a).
Ozdoba wieka, w formie stylizowanej lilijki o wys.
5 i szer. 2,6 cm. Odlew z br¹zu(?), osadzony na ¿elaznej rubie o d³ug. 6,4 cm (ryc. 7:b). Dwa uchwyty
trumny w formie pó³koli o wymiarach 10×24,3 cm;
krótkie, proste ramiona z koñcami wygiêtymi do
góry i ³ukowata r¹czka o szer. 2,5 cm, owalna w przekroju. Wykonane zosta³y z prêta ¿elaznego o redn.
0,7 cm z ok³adzin¹ z blachy ¿elaznej trybowanej.
Uchwyty by³y mocowane do trumny za pomoc¹ ¿elaznej tamy o szer. 0,9 cm (ryc. 7:c). Dwa gwodzie
o d³ug. 7 cm, wykonane z drutu o redn. 0,4 cm.
Uwagi: Wydobyto czêæ szkieletu bez czaszki. Miêdzy ¿ebrami znaleziono 3 zêby ze z³otymi plombami.
G r ó b nr 5  p³eæ?, senilis (ok. 50 lat). Lokalizacja: sonda¿ 3, czêciowo pod grobem nr 4. Opis:
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w jamie grobowej, o szer. 0,65 i ods³oniêtej d³ug.
1,25 m, wype³nionej warstw¹ ¿ó³tego ¿wiru widoczne by³y deski drewnianej trumny. Zalega³a ona
wzd³u¿ osi NWSE i mia³a zarys trapezu o maksymalnej szer. 0,6 m w czêci NW gdzie znajdowa³a
siê czaszka i szer. 0,35 m na wys. kolan. cianki
trumny opada³y ukonie w kierunku dna. Szkielet,
ods³oniêty na g³êb. 1,25 m od obecnego poziomu
u¿ytkowego, u³o¿ony by³ na wznak, czaszk¹ w kierunku NW, twarz¹ zwrócony na S, a rêce z³o¿ono
na miednicy (ryc. 7). Wyposa¿enie: przy ¿uchwie
znaleziono fragment zapiêcia srebrnego kolczyka
(ryc. 7:e), za na wys. pasa, po prawej stronie  dwa
owalne szk³a okularów, o wymiarach 2,8×3,9 cm,
w oprawce z drutu ¿elaznego (ryc. 7:f). Elementy
trumny: odlewana z ¿elaza, osadzona na rubie ozdoba z wieka trumny o wys. 6,7 i szer. 4 cm, w formie
stylizowanego krzy¿yka (ryc. 7:d). Gwód o d³ug.
6,5 cm, wykonany z drutu o wymiarach 0,4×0,4 cm.
Uwagi: wydobyto ca³y szkielet, bez koci stóp.
G r ó b nr 6  kobieta, wiek? Lokalizacja: sonda¿ 4. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,8 i ods³oniêtej d³ug. 1,3 m, wype³nionej szar¹ piaszczyst¹
próchnic¹, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny, zalegaj¹cej wzd³u¿ osi NWSE. Mia³a ona prawdopodobnie zarys prostok¹ta o szer. 
w ods³oniêtej czêci  0,5 m. W trumnie, na g³êbokoci 0,9 m poni¿ej poziomu chodnika, ods³oniêto
doln¹ czêæ szkieletu u³o¿onego na wznak czaszk¹
w kierunku NW, rêce z³o¿one by³y na miednicy (ryc.
8). Wyposa¿enie: miêdzy koæmi d³oni, na miednicy znajdowa³ siê fragment dzwoneczka z br¹zu
o wys. 5,5 cm. Podstawa dzwoneczka ma formê prostok¹ta o wymiarach 4,3×6 cm, cianki z trzech stron
zwê¿aj¹ siê sto¿kowato ku górze, za jeden bok jest
prosto ciêty (ryc. 8:a). Przy lewej koci udowej
znaleziono okulary. Szk³a mia³y owaln¹ formê
o wymiarach 2,9×3,5 cm i oprawiono je w drut br¹zowy o redn. 1,5 mm (ryc. 8:d). Przy szk³ach znaleziono równie¿ czêæ oprawki okularów zak³adan¹
za ucho, o d³ug. 10,5 cm, wykonan¹ z drutu br¹zowego o redn. 2 mm. Elementy trumny: krucyfiks
z wieka o d³ug. 14,5 i rozpiêtoci ramion 9 cm. Ramiona o szer. 1,11,2 cm maj¹ tróllistne zakoñczenia. Figurka Chrystusa na krzy¿yku mia³a wys. 8 cm
(ryc. 8:e). Obydwie czêci krucyfiksu odlane zosta³y z br¹zu. Uchwyt trumny, w formie zbli¿onej do
prostok¹ta o wymiarach 10×25,7 cm, z prost¹ r¹czk¹,
o szer. 2 cm i owaln¹ w przekroju oraz prostymi,
prostopadle ustawionymi ramionami, o koñcach
wygiêtych na zewn¹trz i do góry. Uchwyt wykonano z prêta ¿elaznego o redn. 0,8 cm, z ok³adzin¹

z blachy ¿elaznej, trybowanej w stylizowane motywy rolinne (ryc. 8:c). Cztery gwodzie o d³ug. od
5 do 7,5 cm, wykonane z drutu o redn. 0,4 cm (ryc.
8:b). Uwagi: wydobyto doln¹ czêæ szkieletu z miednic¹.
G r ó b nr 7  p³eæ?, adultus (3035 lat). Lokalizacja: sonda¿ 4, pod grobem nr 6. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,5 i ods³oniêtej d³ug. 1,3 m, wype³nionej warstw¹ ¿ó³to-szarego ¿wiru widoczne by³y
roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona
wzd³u¿ osi NWSE i mia³a zarys trapezu o maksymalnej uchwyconej szer. 0,42 m w czêci NW, na
wys. miednicy szkieletu, i szer. 0,35 w czêci SE,
gdzie znajdowa³y siê koci stóp. cianki trumny,
o zachowanej wys. 17 cm, opada³y ukonie w kierunku dna trumny. Szkielet, ods³oniêty na g³êb. 1,4 m
od obecnego poziomu u¿ytkowego, u³o¿ony by³ na
wznak, z rêkoma z³o¿onymi na miednicy. Czaszka
by³a oderwana od krêgos³upa i z³o¿ona powy¿ej
miednicy (ryc. 8). Wyposa¿enie: brak. Elementy
trumny: trzy gwodzie o d³ug. od 3 do 5,7 cm, czworok¹tne w przekroju o wymiarach 0,4×0,4 cm. Uwagi: wydobyto doln¹ czêæ szkieletu z koæmi miednicy. Uk³ad szkieletu zosta³ naruszony najprawdopodobniej podczas zakopywania m³odszych pochówków.
S k u p i s k o k o  c i nr 2  p³eæ i wiek?. Lokalizacja: sonda¿ 5. Opis: na g³êb. 1 m od obecnego poziomu u¿ytkowego ods³oniêto skupisko kilkunastu
koci ludzkich u³o¿onych bez uk³adu anatomicznego. Uwagi: koci zdeponowane wtórnie, najprawdopodobniej podczas budowy sieci energetycznej.
G r ó b nr 8  mê¿czyzna, maturus (5055 lat).
Lokalizacja: sonda¿ 5, poni¿ej skupiska koci nr 1.
Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,7 i ods³oniêtej
d³ug. 1,1 m, wype³nionej ciemnoszar¹ piaszczyst¹
próchnic¹, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi NWSE
i mia³a zarys prawdopodobnie prostok¹ta, o szer.
0,5 m. W jej wnêtrzu, na g³êb. 1,2 m od obecnego
poziomu u¿ytkowego, znajdowa³ siê szkielet, u³o¿ony na wznak, g³ow¹ skierowany w kierunku NW
i z rêkoma z³o¿onymi na miednicy (ryc. 9, 22). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: dwie odlane
z br¹zu ozdoby wieka w formie tarczek o redn.
2,5 cm i grub. 1,4 cm; osadzone zosta³y na ¿elaznej
rubie o d³ug. 7,5 cm (ryc. 9:a). Dwa uchwyty, w formie ¿elaznej kuli o redn. 9 cm po³¹czonej z okr¹g³¹,
p³ask¹ tarczk¹ o redn. 9,5 cm przylegaj¹c¹ do boku
trumny. W kuli znajduje siê otwór przelotowy
o redn. ok. 3,5 cm, w którym osadzono ko³ek o d³ug.
2932 cm. Uchwyt by³ przymocowany do trumny za
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pomoc¹ ruby o d³ug. 4 cm (ryc. 9:b). Trzy gwodzie o d³ug. 7; 5,5 i 4,5 cm, wykonane z drutu
o redn. 0,4 cm. Uwagi: wydobyto ca³y szkielet, bez
koci stóp. W górnej szczêce dwie z³ote koronki.
G r ó b nr 9  p³eæ, wiek? Lokalizacja: sonda¿ 6.
Opis: w jamie grobowej, o szer. ok. 0,7 i ods³oniêtej d³ug. 0,4 m, wype³nionej ciemnoszar¹ piaszczyst¹
próchnic¹ przemieszan¹ z jasnym piaskiem, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi NWSE i mia³a prawdopodobnie zarys prostok¹ta o szer. 0,45 m. W trumnie, na
g³êb. 1,14 m od obecnego poziomu u¿ytkowego,
ods³oniêto koci stóp szkieletu u³o¿onego na wznak
czaszk¹ w kierunku NW (ryc. 10). Wyposa¿enie:
brak. Elementy trumny: uchwyt trumny w formie
litery D o wymiarach 7×17 cm, z prost¹ r¹czk¹
o redn. 2 cm i ³ukowatymi ramionami, z koñcami
wygiêtymi do góry. Wykonano go z prêta ¿elaznego o redn. 1 cm, z ok³adzin¹ r¹czki z surowca nieorganiczego. Dwa gwodzie o d³ug. 4 i 5,2 cm, wykonane z drutu o redn. 0,4 cm. Uwagi: wydobyto
koci stóp i podudzia.
G r ó b nr 10  p³eæ i wiek? Lokalizacja: sonda¿
6 pod grobem nr 9. Opis: w jamie grobowej, o szer.
ok. 0,6 i ods³oniêtej d³ug. 0,9 m, wype³nionej warstw¹ czarnej piaszczystej próchnicy przemieszanej
z ¿ó³to-bia³ym ¿wirem, widoczne by³y roz³o¿one
szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE, mia³a zarys trapezu o maksymalnej szer.
0,55 m w czêci NW na wys. miednicy szkieletu
i szer. 0,35 m w czêci SE, gdzie znajdowa³y siê koci stóp. Jej cianki o zachowanej wys. 17 cm opada³y ukonie w kierunku dna trumny. W jej wnêtrzu,
na g³êb. 1,28 m poni¿ej poziomu chodnika, znajdowa³ siê szkielet u³o¿ony na wznak czaszk¹ w kierunku NW (ryc. 10). Wyposa¿enie: brak. Elementy
trumny: dwa gwodzie o d³ug. 3,5 i 5 cm w przekroju czworok¹tne o wymiarach 0,4×0,4 cm. Uwagi: wydobyto doln¹ czêæ szkieletu z miednic¹.
G r ó b nr 11  p³eæ i wiek? Lokalizacja: sonda¿
7. Opis: jama grobowa o szer. ok. 0,6 i ods³oniêtej
d³ug. 1,2 m, po osi NWSE, wype³niona by³a warstw¹ czarnej, piaszczystej próchnicy przemieszanej
z ¿ó³to-bia³ym ¿wirem. W jej wnêtrzu nie znaleziono szcz¹tków trumny, lecz, na g³êb. 1,3 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, czytelny wkop, o wymiarach 0,4×0,6 m, wype³niony piaszczyst¹ próchnic¹ barwy szaro¿ó³tej (ryc. 11). Wyposa¿enie: brak.
Elementy trumny: brak. Uwagi: najprawdopodobniej
jest to zasypisko po ekshumowanym pochówku.
G r ó b nr 12  p³eæ i wiek? Lokalizacja: sonda¿
7 pod grobem nr 11. Opis: w jamie grobowej, o szer.
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ok. 0,75 m i ods³oniêtej d³ug. 1,4 m, wype³nionej
warstw¹ szarej piaszczystej próchnicy przemieszanej z ¿ó³to-bia³ym ¿wirem, widoczne by³y szcz¹tki
drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a zarys trapezu, o maksymalnej szer.
0,55 m w czêci NW na wys. miednicy szkieletu
i szer. 0,35 m  w czêci SE, gdzie znajdowa³y siê
koci stóp. Doskonale zachowa³y siê deski cian oraz
wieko trumny. Wieko wykonane by³o z desek o gruboci 2 cm, cianki trumny mia³y zachowan¹ wys.
25 cm, ukonie opada³y w kierunku dna trumny i wykonano je z desek o gruboci 2 cm. W trumnie, na
g³êb. 1,56 m od obecnego poziomu u¿ytkowego,
ods³oniêto koci szkieletu u³o¿onego na wznak czaszk¹ w kierunku NW (ryc. 11, 23). Wyposa¿enie:
brak. Elementy trumny: brak Uwagi: wydobyto
doln¹ czêæ szkieletu z koæmi miednicy.
G r ó b nr 13  kobieta, senilis (max. 60 lat). Lokalizacja: sonda¿ 8. Opis: w jamie grobowej, o szer.
0,7 i ods³oniêtej d³ug. 0,5 m, wype³nionej warstw¹
ciemnoszarej piaszczystej próchnicy, wymieszanej
z bia³ym piaskiem i drobnymi kamykami, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Przebiega³a ona po osi NWSE i mia³a zarys prawdopodobnie prostok¹ta o szer. 0,5 m (ryc. 12). We wnêtrzu trumny, na g³êb. 1,4 od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto górn¹ czêæ szkieletu po³o¿onego na wznak, czaszk¹ w kierunku NW. Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: uchwyt w formie litery D o wymiarach 9×19 cm. Odlana z ¿elaza, prosta r¹czka, owalna w przekroju, o szer. 3,5 cm przechodzi w ³ukowate ramiona z koñcami wygiêtymi
do góry. Uchwyt by³ przymocowany do trumny za
pomoc¹ p³askich okr¹g³ych tarczek o redn. 6 cm,
zaopatrzonych w ruby. Uwagi: wydobyto czaszkê
i krêgi szyjne.
G r ó b nr 14  p³eæ i wiek? Lokalizacja: sonda¿
8  0,3 m na NW od grobu nr 13. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,7 i ods³oniêtej d³ug. 0,3 m, wype³nionej warstw¹ ciemnoszarej piaszczystej próchnicy wymieszanej z bia³ym piaskiem, widoczne by³y
roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona
wzd³u¿ osi NWSE i mia³a szer. 0,4 m (ryc. 12). We
wnêtrzu trumny, na g³êb. 1,38 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, znajdowa³ siê szkielet u³o¿ony
na wznak, czaszk¹ w kierunku NW. Wyposa¿enie:
brak. Elementy trumny: odlana z br¹zu ozdoba
z wieka o wys. 7 i szer. max. 3,7 cm, bogato rozbudowana i dekorowana stylizowanym filigranem. Osadzono j¹ na rubie o d³ug. 6,5 cm (ryc. 12:b). Dwa
uchwyty trumny, w formie zbli¿onej do prostok¹ta
o wymiarach 7,5×11,5 cm, z prostymi r¹czkami,
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o szer. 1,6 cm, owalnymi w przekroju, przechodz¹cymi w prostopadle ustawione, proste ramiona,
z koñcami wygiêtymi do góry. Wykonano je z prêta
¿elaznego o redn. 0,7 cm, z ok³adzin¹ r¹czki z blachy ¿elaznej (ryc. 12:a). Trzy gwodzie o d³ug. 4;
5,5 i 6 cm, wykonane z drutu o redn. 0,4 cm. Uwagi: wydobyto koci stóp szkieletu.
G r ó b nr 15  p³eæ?, juvenis. Lokalizacja: sonda¿ 8 pod grobem nr 13. Opis: w jamie grobowej,
o szer. 0,9 i ods³oniêtej d³ug. 0,7 m, wype³nionej
warstw¹ ciemnoszarej piaszczystej próchnicy, przemieszanej z bia³ym piaskiem, widoczne by³y szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a szer. 0,7 m (ryc. 12). Wieko wykonane by³o z desek o gruboci 2 cm, cianki trumny
mia³y zachowan¹ wys. 25 cm, ukonie opada³y
w kierunku dna trumny i wykonano je z desek o gruboci 2 cm. We wnêtrzu trumny, na g³êb. 1,75 m od
obecnego poziomu u¿ytkowego, znajdowa³ siê szkielet u³o¿ony na wznak, czaszk¹ w kierunku NW. Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto czaszkê i obojczyki.
G r ó b nr 16  mê¿czyzna, maturus/senilis (50
60 lat). Lokalizacja: sonda¿ 12. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,75 i ods³oniêtej d³ug. 0,95 m, wype³nionej warstw¹ ciemnoszarej piaszczystej próchnicy, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej
trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi NWSE i mia³a
szer. 0,5 m. W jej wnêtrzu, na g³êb. 1,15 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, znajdowa³ siê szkielet
po³o¿ony na wznak, czaszk¹ w kierunku SE i rêkoma z³o¿onymi na miednicy (ryc. 13, 24). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto górn¹ czêæ szkieletu wraz z miednic¹.
G r ó b nr 17  mê¿czyzna, maturus/senilis (50
60 lat). Lokalizacja: sonda¿ 12  0,25 m na E od grobu nr 16. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,7 i ods³oniêtej d³ug. 1,25 m wype³nionej ciemnoszar¹ piaszczyst¹ próchnic¹, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a zachowan¹ szer. 0,4 m. W trumnie,
na g³êb. 1,45 m od obecnego poziomu u¿ytkowego,
znajdowa³ siê szkielet, u³o¿ony na wznak, czaszk¹
w kierunku NW (ryc. 13) i z wyprostowanymi
wzd³u¿ cia³a rêkoma. Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto górn¹ czêæ szkieletu.
G r ó b nr 18  kobieta, adultus/maturus (3035
lat). Lokalizacja: sonda¿ 12, pod grobem nr 16. Opis:
w jamie grobowej, o szer. 0,75 i ods³oniêtej d³ug.
0,9 m, wype³nionej bia³ym ¿wirem przemieszanym
z szar¹ piaszczyst¹ próchnic¹, widoczne by³y roz-

³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona
wzd³u¿ osi NWSE i mia³a zarys trapezu o maksymalnej szer. 0,55 m w czêci NW. Jej cianki mia³y
zachowan¹ wys. 15 cm i ukonie opada³y w kierunku dna trumny. W trumnie, na g³êb. 1,7 m od obecnego poziomu, ods³oniêto koci szkieletu u³o¿onego
na wznak, czaszk¹ w kierunku NW (ryc. 13). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto górn¹ czêæ szkieletu.
G r ó b nr 19  mê¿czyzna, maturus/senilis (50
60 lat). Lokalizacja: sonda¿ 13. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,6 i ods³oniêtej d³ug. 1,3 m, wype³nionej bia³ym i ciemno¿ó³tym piaskiem, przemieszanym ze ¿wirem i drobnymi, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿
osi NWSE i mia³a zarys trapezu o maksymalnej
szer. 0,55 w czêci N oraz 0,4 m w czêci S. W trumnie, na g³êb. 1,55 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci szkieletu u³o¿onego na
wznak czaszk¹ w kierunku NW, z rêkoma z³o¿onymi na miednicy. Wród koci paliczków odkryto
krzy¿yk porcelanowy, który pierwotnie w³o¿ony by³
w z³o¿one d³onie zmar³ego (ryc. 14, 25). Wyposa¿enie: krzy¿yk porcelanowy o d³ug. 13,8 cm i szer.
8,5 cm, z koñcami ramion cebulowato zakoñczonymi, ze ladami poz³acania. Na krzy¿yku znajduje siê
figurka ukrzy¿owanego Chrystusa o wys. 4,7 cm
(ryc. 14:a). Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto ca³y szkielet, bez koci stóp.
G r ó b nr 20  kobieta, maturus. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w pó³nocnym profilu wykopu widoczny by³ zarys jamy grobowej, wype³nionej jasnoszar¹ próchnic¹ przemieszan¹ z ¿ó³tym piaskiem.
Grób najprawdopodobniej wykopano wzd³u¿ osi
NWSE. Wtórnie zlokalizowane fragmenty koci
ods³oniêto na g³êb. 1,2 m od obecnego poziomu u¿ytkowego (ryc. 15). Wyposa¿enie: brak. Elementy
trumny: fragment okucia trumny o d³ug. 5 cm i szer.
3 cm, wykonany z blachy ¿elaznej o grub. 1 mm.
Dwa gwodzie o d³ug. 6,5 cm i 8 cm, wykonane
z drutu o redn. 0,4 cm. Uwagi: wydobyto czaszkê
i pojedyncze koci, które zosta³y przemieszczone
podczas prowadzonych prac ziemnych.
G r ó b nr 21  p³eæ?, m³odociany. Lokalizacja:
wykop I/04. Opis: w po³udniowym profilu wykopu
widoczny by³ zarys jamy grobowej, wype³nionej jasnoszar¹ próchnic¹ przemieszan¹ z ¿ó³tym piaskiem,
roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny i koci. Jamê
wykopano wzd³u¿ osi NWSE. Wtórnie ods³oniête
fragmenty koci zalega³y na g³êb. 1,15 m od obecnego poziomu gruntu, (ryc. 15). Wyposa¿enie: brak.
Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto fragmenty
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oci i czaszki, które zosta³y przemieszczone podczas
prowadzonych prac ziemnych.
G r ó b nr 22  mê¿czyzna, adultus. Lokalizacja:
wykop I/04. Opis: w jamie grobowej o szer. 0,6
i ods³oniêtej d³ug. 1,2 m wype³nionej szar¹, przepiaszczon¹ próchnic¹ widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a zarys prawdopodobnie prostok¹ta
o szer. 0,5 m. W trumnie, na g³êb. 1,25 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci szkieletu u³o¿onego na wznak, czaszk¹ w kierunku NW
i z praw¹ rêk¹ wyprostowan¹, a lew¹ z³o¿on¹ na miednicy. Przy prawej koci udowej, na wys. kolana
u³o¿ony by³ grzebieñ (ryc. 15). Wyposa¿enie: grzebieñ o d³ug. 18,4 cm i szer. 2,63,8 cm, wykonany
z surowca nieorganicznego. Na jednym z boków, powy¿ej zêbów napis: GARANTIE (ryc. 15:a). Elementy trumny: cztery gwodzie o d³ug. 5; 6,5; 7,8;
8 cm, wykonane z drutu o redn. 0,4 cm. Fragment
okucia trumny, o wymiarach 3×4 cm, wykonany
z blachy ¿elaznej. Uwagi: wydobyto doln¹ czêæ
szkieletu, bez koci podudzia i stóp.
G r ó b nr 23  kobieta, maturus. Lokalizacja: wykop I/04, pod grobem nr 22. Opis: w jamie grobowej, o ods³oniêtej d³ug. 0,45 m, widoczne by³y
szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE, jej zachowana czêæ mia³a zarys trapezu
o maksymalnej szer. ok. 0,35 w czêci N i 0,28 m w
czêci S oraz uchwyconej d³ug. 0,5 m. cianki mia³y zachowan¹ wys. 25 cm i ukonie opada³y w kierunku dna trumny, wykonano je z desek o gruboci
2 cm. W trumnie, na g³êb. 1,35 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci szkieletu u³o¿onego na wznak czaszk¹ w kierunku NW (ryc. 15).
Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: trzy gwodzie
o d³ug. 6; 7,5; 8,7 cm, w przekroju czworok¹tne
o wymiarach 0,4×0,4 cm. Uwagi: wydobyto doln¹
czêæ szkieletu, bez koci podudzia i stóp. Trumna
czêciowo zniszczona przez grób nr 22. W jamie
grobowej znaleziono ponadto koci nale¿¹ce do innego osobnika.
G r ó b nr 24  mê¿czyzna, maturus. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w pó³nocnym profilu wykopu widoczny by³ zarys jamy grobowej, o szer. 0,3
m, wype³nionej szar¹, przepiaszczon¹ próchnic¹
przemieszan¹ z jasno¿ó³tym piaskiem. Grób wykopano wzd³u¿ osi NWSE. Na g³êb. 1 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto fragment szkieletu, u³o¿onego na wznak, czaszk¹ w kierunku NW
(ryc. 16). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny:
uchwyt trumny w formie pó³kola o wymiarach
12,5×24,3 cm, z ³ukowata r¹czk¹ o szer. 4 cm,
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owaln¹ w przekroju, p³ynnie przechodz¹c¹ w ramiona z koñcami wygiêtymi do góry i na zewn¹trz.
Wykonano go z prêta ¿elaznego o redn. 1 cm,
z ok³adzin¹ z blachy ¿elaznej (ryc. 16:a). Uwagi: wydobyto fragment czaszki.
G r ó b nr 25  kobieta, senilis. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,83 i ods³oniêtej d³ug. 0,55 m, wype³nionej jasnoszar¹ przepiaszczon¹ próchnic¹, widoczne by³y roz³o¿one
szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a zarys prawdopodobnie prostok¹ta
o szer. 0,5 m. W trumnie, na g³êb. 1,2 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci szkieletu, u³o¿onego na wznak, czaszk¹ w kierunku NW
(ryc. 16). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny:
brak. Uwagi: wydobyto górn¹ czêæ szkieletu.
G r ó b nr 26  p³eæ?, doros³y. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w s³abo czytelnej jamie grobowej,
wype³nionej jasnoszar¹ przepiaszczon¹ próchnic¹,
szcz¹tki drewnianej trumny nie zachowa³y siê.
W grobie, wykopanym wzd³u¿ osi NESW, na g³êb.
1,25 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci szkieletu u³o¿onego na wznak. (ryc. 17).
Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: brak. Uwagi: wydobyto fragmenty koci udowych.
G r ó b nr 27  p³eæ?, maturus/senilis. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w jamie grobowej, o szer. ok.
0,6 i ods³oniêtej d³ug. 0,45 m, wype³nionej jasnoszar¹, przepiaszczon¹ próchnic¹ przemieszan¹ z ¿ó³tym piaskiem, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki
drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a zarys prawdopodobnie prostok¹ta
o szer. 0,5 m. W trumnie, na g³êb. 1,23 m od obecnego poziomu gruntu, ods³oniêto koci szkieletu,
u³o¿onego na wznak czaszk¹ w kierunku NW (ryc.
17). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: odlana
z br¹zu ozdoba wieka o wymiarach 3,3×5,5 cm,
w formie piêciu p¹czków kwiatu wyrastaj¹cych
z jednej ³odygi (ryc. 17:a). Osadzono j¹ na ¿elaznej
rubie o d³ug. 5,7 cm. Uwagi: wydobyto fragmenty
czaszki i kr¹g szyjny.
G r ó b nr 28 nieeksploatowany  p³eæ?, doros³y.
Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w pó³nocnym profilu wykopu widoczny by³ zarys jamy grobowej,
o szer. 0,6 m, wype³nionej jasnoszar¹ próchnic¹,
w obrêbie czytelne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny, która zalega³a wzd³u¿ osi NWSE. Wtórnie zlokalizowane fragmenty koci ods³oniêto na
g³êb. 1,15 m od obecnego poziomu gruntu (ryc. 17).
Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: odlany z poz³acanego mosi¹dzu fragment okucia uchwytu,
w formie pó³kola z koñcami odgiêtymi na zewn¹trz
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i ³ukowat¹ r¹czk¹ o szer. 3 cm, soczewkowat¹
w przekroju, p³ynnie przechodz¹c¹ w ramiona. Okucie ma zdobienia w formie stylizowanych lici dêbu
i ¿o³êdzi (ryc. 17:b). Uwagi: wydobyto fragmenty
koci, które zosta³y przemieszczone podczas prowadzonych prac ziemnych.
G r ó b nr 29  p³eæ?, adultus. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,8 i ods³oniêtej d³ug. 0,52 m, wype³nionej jasnoszar¹ przepiaszczon¹ próchnic¹ widoczne by³y roz³o¿one
szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi
NWSE i mia³a zarys prawdopodobnie prostok¹ta
o szer. 0,6 m. W trumnie, na g³êb. 1,2 m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci szkieletu, u³o¿onego na wznak, czaszk¹ w kierunku NW
(ryc. 18). Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny:
Odlana z ¿elaza, para uchwytów, w formie zbli¿onej do prostok¹ta, o wymiarach 10×27,5 cm. Ich soczewkowate r¹czki, w przekroju sp³aszczone, o szer.
4 cm, przechodzi³y prostopadle w ³ukowato rozchylone na zewn¹trz ramiona z koñcami wygiêtymi do
góry. Do obydwu koñców ramion przymocowane
zosta³y tarczki o wymiarach 5,6×5,7 cm, w zarysie
zbli¿one do kwadratu z zaokr¹glonymi naro¿nikami. Uchwyt oraz tarczki zdobione s¹ stylizowanymi motywami rolinnymi (ryc.18:a). Uwagi: wydobyto doln¹ czêæ szkieletu poni¿ej koci miednicy.
G r ó b nr 30  mê¿czyzna, adultus/maturus. Lokalizacja: wykop I/04. Opis: w jamie grobowej,
o szer. 0,7 i ods³oniêtej d³ug. 0,5 m, wype³nionej jasnoszar¹, przepiaszczon¹ próchnic¹, widoczne by³y
roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona
wzd³u¿ osi NWSE i mia³a zarys prawdopodobnie
prostok¹ta o szer. 0,5 m. W trumnie, na g³êb. 1,15
m od obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto
koci szkieletu, zalegaj¹ce bez zachowanego uk³adu anatomicznego (ryc. 18). Wyposa¿enie: brak.

Elementy trumny: odlany z ¿elaza uchwyt trumny,
w formie zbli¿onej do prostok¹ta o wymiarach
10,5×19 cm, z prost¹ r¹czk¹, o szer. 3,5 cm, trapezowat¹ w przekroju, przechodz¹c¹ w prostopadle
ustawione, proste ramiona z koñcami wygiêtymi na
zewn¹trz i do góry. Do obydwu koñców ramion przymocowane zosta³y tarczki o redn. 5,5 i gruboci
0,8 cm, z trzpieniami do mocowania uchwytu o d³ug.
2 cm (ryc. 18:a). Trzy gwodzie o d³ug. 4,5; 5,5
i 7 cm, wykonane z drutu o redn. 0,4 cm. Uwagi:
wydobyto liczne koci szkieletu.
G r ó b nr 31  mê¿czyzna, maturus. Lokalizacja:
wykop I/04, pod grobem nr 30. Opis: w jamie grobowej, o szer. 0,9 i ods³oniêtej d³ug. 0,55 m, wype³nionej jasnoszar¹ przepiaszczon¹ próchnic¹ przemieszan¹ z piaskiem, widoczne by³y roz³o¿one szcz¹tki drewnianej trumny. Zalega³a ona wzd³u¿ osi NW
SE i mia³a zarys trapezu o szer. 0,52 m w czêci N
i 0,43 m w czêci S. W trumnie, na g³êb. 1,35 m od
obecnego poziomu u¿ytkowego, ods³oniêto koci
szkieletu, u³o¿onego na wznak, czaszk¹ w kierunku
NW, którego rêce by³y z³o¿one na miednicy (ryc. 18).
Wyposa¿enie: brak. Elementy trumny: fragment okucia trumny o d³ug. 6 cm i szer. 1,5 m, wykonany
z blachy ¿elaznej. Cztery gwodzie o d³ug. 4,55,5
cm, czworok¹tne w przekroju o wymiarach 0,3×0,3
i 0,4×0,4 cm. Uwagi: wydobyto rodkow¹ czêæ
szkieletu.
Znaleziska lune
Wy k o p I/04. Opis: ozdoba wieka w formie licia o wys. 6,5 cm, szer. 4 cm i grub. 0,5 cm, przymocowanego do tarczki o redn. 5 cm i gruboci 0,7
cm (ryc. 19:a). Odlana z ¿elaza nó¿ka trumny, o wys.
6,5 cm; ma zdobienie w formie stylizowanej skorupy ¿ó³wia. By³a przykrêcana do dna za pomoc¹
trzech rub (ryc. 19:b).
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Nr
grobu

skupisko
koci 1

1

2

3

4

5

6

7

skupisko
koci 2

8

9

10

11

12

13

Sonda¿/
Wykop

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

m³odszy

starszy

m³odszy

starszy

m³odszy

m³odszy



starszy

m³odszy

starszy

m³odszy

starszy

m³odszy

starszy



Poziom
pochówku

1,4 m

1,56 m

1,3 m

1,28 m

1,14 m

1,2 m

1m

1,4 m

0,9 m

1,25 m

0,95 m

1,17 m

1m

1,25 m

0,8 m

G³êbokoæ

prostok¹t

trapez

?

trapez

prostok¹t

prostok¹t



trapez

prostok¹t

trapez

prostok¹t

?

prostok¹t

trapez



Forma
trumny

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE



NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE

NESW



Trumna

NW

NW

?

NW

NW

NW



NW

NW

NW

NW

?

NW

SW



Czaszka

Orientacja

K









M

?



K







K?

K

K+?+?

P³eæ

senilis
maks. 60 lat









maturus
5055 lat

?

adultus
3035 lat



senilis
ok. 60 lat

maturus
5055 lat





infans II
714 lat

adultus
/maturus +?+?

Wiek











z³o¿one na
miednicy



z³o¿one na
miednicy

z³o¿one na
miednicy

z³o¿one na
miednicy

L  za³o¿ona
na miednicy;
P  wyprostowana









Uk³ad r¹k

Tabela 1. Wroc³aw, al. Jana III Sobieskiego. Zestawienie grobów

















dzwoneczek
z br¹zu; okulary

okulary, zapiêcie
kolczyka







2 z³ote kolczyki,
19 koralików
naszyjnika


5 uchwytów

Wyposa¿enie
grobu

Uwagi

zniszczony przez
grób nr 4

czaszka pomiêdzy
¿ebrami szkieletu,
p³eæ wg
wyposa¿enia

1 osoba,
lokalizacja wtórna

czaszka pomiêdzy
koæmi miednicy

1 uchwyt





2 gwodzie

1 uchwyt,
2 gwodzie
brak trumny 
ekshumowany?

2 ozdoby wieka, 2 z³ote koronki
2 uchwyty,
3 gwodzie



3 gwodzie

1 krzy¿yk z wieka,
1 uchwyt,
4 gwodzie

1 ozdoba wieka,
1 gwód

1 ozdoba wieka, 3 z³ote plomby
1 krzy¿yk z wieka,
2 uchwyty,
2 gwo¿dzie

1 gwód

1 ozdoba wieka,
1 uchwyt

2 gwodzie

1 ozdoba wieka, szcz¹tki 3 osób;
lokalizacja wtórna

Elementy
trumny

II. CMENTARZE EWANGELICKIE

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26
27

28

29
30

31

lune

8

8
12

12

12

13

I/04

I/04

I/04

I/04

I/04
I/04
I/04
I/04

I/04

I/04
I/04

I/04

I/04

?

starszy

m³odszy
m³odszy

m³odszy

m³odszy
m³odszy
m³odszy
m³odszy

starszy

m³odszy

m³odszy

m³odszy

starszy

starszy

m³odszy

starszy
m³odszy

m³odszy

?

1,35 m

1,2 m
1,15 m

1,15 m

1m
1,2 m
1,25 m
1,23 m

1,35 m

1,25 m

1,15 m

1,2 m

1,55 m

1,7 m

1,45 m

1,75 m
1,25 m

1,38 m



trapez

prostok¹t
?

?

?
prostok¹t
?
prostok¹t?

trapez?

prostok¹t

?

?

trapez

trapez

prostok¹t

trapez
prostok¹t

prostok¹t



NWSE

NWSE
NWSE

NWSE

NWSE
NWSE
NESW
NWSE

NWSE

NWSE

NWSE?

NWSE?

NWSE

NWSE

NWSE

NWSE
NWSE

NWSE



NW

NW
?

?

NW
NW
?
NW

NW

NW

?

?

NW

NW

NW

NW
SE

NW



M

?
M

?

M
K
?
?

K

M

?

K

M

K

M


M





adultus
adultus/
maturus
maturus

maturus
senilis
doros³y
maturus/
senilis
doros³y

maturus

adultus

m³odociany

juvenis
maturus/
senilis
5060 lat
maturus/
senilis
5060 lat
adultus/
maturus
3035 lat
maturus/
senilis
5060 lat
maturus



z³o¿one
na miednicy







L  za³o¿ona
na miednicy;
P  wyprostowana
z³o¿one
na miednicy









z³o¿one na
miednicy



wyprostowane


z³o¿one na
miednicy

















grzebieñ
z tworzywa
sztucznego






krzy¿yk
porcelanowy










fragm. okucia
uchwytu
2 uchyty
1 uchwyt,
3 gwodzie
fragm. okucia,
4 gwodzie
ozdoba wieka,
nó¿ka trumny

1 uchwyt


1 ozdoba wieka,
3 gwo¿dzie

3 gwodzie

fragm. okucia
4 gwo¿dzie



fragm. okucia,
2 gwo¿dzie





1 ozdoba wieka,
2 uchwyty,
3 gwodzie



z wykopu z terenu
cmentarza

koci
przemieszczone
w trakcie badañ
koci
przemieszczone
w trakcie badañ



STARSZY CMENTARZ PARAFII EWANGELICKIEJ NA PSIM POLU (1790/921945 R.)
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