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1. Wstęp

Miejscowość Nowy Targ, położona jest na wschód
od doliny dolnej Wisły i Nogatu, około dwudziestu kilometrów na południe od Malborka, w makroregionie
określanym jako Pojezierze Wschodniopomorskie,
w mezoregionie Pojezierze Iławskie, w strefie obejmującej pofałdowany, pagórkowaty teren, charakteryzujący
się znaczną ilością jezior (Kondracki J., 1981, s. 283).
W obrębie miejscowości Nowy Targ znanych jest
dwanaście stanowisk archeologicznych odkrytych po II
wojnie światowej w trakcie badań powierzchniowych,
prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, i częściowo z badań sondażowych. Tylko jedno, wielokulturowe cmentarzysko (stanowisko nr 6), symboliczne serce mikroregionu, zostało systematycznie przebadane metodą wykopaliskową. Odkrycia tego cmentarzyska dokonano przypadkowo w 1974 roku w czasie
budowy zabudowań fermy hodowlanej. O fakcie pojawienia się grobów powiadomiono Muzeum Zamkowe
w Malborku, ale dopiero po wzniesieniu budynków gospodarczych. Do badań pozostała tylko niezabudowana
część stanowiska, dodatkowo zniszczonego poprzez
liczne niwelacje i porządkowanie terenu podczas budowy. Samo cmentarzysko położone jest około 500 m od
centrum wsi Nowy Targ, na rozległym płaskowyżu, otoczonym od strony północnej jeziorem. Od strony północnego-wschodu płaskowyż ogranicza niewielki strumień (Ryc. 1). Stanowisko rozciągało się na osi NE‑SW
i zajmowało obszar około 115 arów (Kazimierczak E.,
1980, s. 135; Kazimierczak E., Wichrowska E., 1987,
s. 289) (Ryc. 2).
Prace wykopaliskowe na cmentarzysku w miejscowości Nowy Targ rozpoczęto w 1974 roku. Prowadzono
je do roku 1980 roku, z przerwą w 1978 roku. Pracami
wykopaliskowymi kierowała Ewa Kazimierczak, a pod
koniec badań również Ewelina Wichrowska. Przebadano wówczas około 28 arów, na których odkryto 638
obiektów (Ryc. 2 – części I-VII), przy czym w rzeczywistości liczba odkrytych wówczas obiektów była znacznie
wyższa (w przypadku niektórych obiektów stosowano
bowiem przyrostki „a” i „b”).
Już od samego początku bogactwo, jak i duża roz-

piętość czasowa materiałów z tego cmentarzyska, wykazały, że natrafiono na wyjątkowe w skali tej części Polski
stanowisko. Pierwsza faza jego użytkowania obejmuje
okres schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, związanej głównie z rozwojem kultury łużyckiej i wpływami
kultury pomorskiej (Bukowski Z., 2007, s. 132-133).
Łącznie można wyróżnić z tej fazy około 30-40% obiektów z całej ich liczby. Jeżeli chodzi o formy grobów, wystąpiły groby jamowe, popielnicowe i kloszowe, czyste,
w obstawie kamiennej, jak i z resztką stosu. Płytka ich
lokalizacja oraz wieloletnia głęboka orka spowodowały,
że groby popielnicowe, a zwłaszcza kloszowe, zachowały
się w bardzo złym stanie.
Najważniejszą fazą rozwojową cmentarzyska w Nowym Targu był czas egzystencji kultur oksywskiej i wielbarskiej. Z okresem przedrzymskim związanych było
około 7-8% odkrytych wówczas obiektów. Zwraca
uwagę w inwentarzu grobów obecność nożyków sierpikowatych, zwykłych noży żelaznych, narzędzia żniwnego określanego jako koser, klamer do pasa o formach
zawiasowych, jak i określanych jako elementy gotlandzkie. Ciekawym elementem był całkowity brak broni
w grobach „oksywskich”, za wyjątkiem jednej ostrogi
(obiekt nr 4). Ostatnia faza użytkowania cmentarzyska
w Nowym Targu, tzw. wielbarska, jest zdecydowanie
najciekawsza. Wiąże się z nią ponad 30% pochówków,
zarówno szkieletowych, popielnicowych, jak i jamowych. Materiały z badań w latach siedemdziesiątych XX
wieku dostarczyły wielu grup zabytków. Była to cała seria zapinek A67 i A68 z fazy B1, zapinek serii pruskiej II
grupy, do form A38, A57 i A72 z fazy B2-B2/C1. Groby
z fazy B2/C1-C1a to głównie pochówki szkieletowe i ciałopalne, w których wystąpiły zapinki A41, A120 i A127.
Kres użytkowania cmentarzyska wyznacza faza chronologiczna C3 i D, która reprezentowana jest przez zapinki
o gąsienicowatym kabłąku, kuszowate formy serii 2,
grupy VI Almgrena oraz sprzączki do pasa H 18-19.
Na stanowisko powrócono w 2011 roku. Wówczas
pracami kierowali autorzy niniejszej pracy. Prowadzono
je w północnej części stanowiska (Ryc. 2-cz. VII, Ryc. 2c)
celem weryfikacji przebiegu granicy stanowiska w tym
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rejonie. W 1980 roku na tej części cmentarzyska, założono wykop o długości około 50 m i szerokości 10 m.
Skupienie odkrytych wówczas obiektów wystąpiło na
pierwszych 10-15 metrach wykopu (Ryc. 2c). W 2011
roku założono dwa wykopy o łącznej powierzchni
2 arów. Jeden z nich przylegał do starszego wykopu od
strony zachodniej i południowej (Ryc. 2c). Drugi, niewielkich rozmiarów, był wykopem sondażowym, założonym pomiędzy ogrodzeniem a drogą (Ryc. 2a – wykop sondażowy). Łącznie w wyniku prac wykopaliskowych w 2011 roku, zarejestrowano 46 obiektów. Były
to pochówki ciałopalne, szkieletowe oraz jamy, będące
obiektami towarzyszącymi cmentarzysku lub stanowiącymi fragment osady.
Opracowanie materiałów archeologicznych ze stanowiska nr 6 w miejscowości Nowy Targ było możliwe
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych,
na realizację zadania nr 1772/12, pt. Wielokulturowe
cmentarzysko w Nowym Targu.
Zabytki nowotarskie zostały ponownie zinwentaryzowane. Ceramikę oraz wszystkie zabytki wydzielone
opisano, część zabytków zrekonstruowano. Sporządzono
dokumentację rysunkową, fotograficzną i opisową materiału ruchomego, oraz dokumentację graficzną planów
i profili obiektów archeologicznych. Ponadto wykonano
specjalistyczne badania archeobotaniczne przez dr Joannę Abramów, metaloznawcze przez mgr inż. Iwonę
Żmudę-Trzebiatowską i prof. dr hab. inż. Gerarda Śliwińskiego (Zakład Fotofizyki, Instytut Maszyn Przepływowych PAN), dendrochronologiczne przez prof.
dr hab. Tomasza Ważnego (Pracownia Badań Dendro-

chronologicznych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, UMK), petrograficzne ceramiki przez dr
Wojciecha Bartza (Pracownia Mikroskopowa Zakładu
Petrologii Eksperymentalnej, Instytut Nauk Geologicznych UW), badania zasolenia ceramiki przez Laboratorium Technologiczno-Konserwatorskie, Politechniki
Wrocławskiej. Dodatkowo wykonano opracowania materiału krzemiennego przez dr Joannę Gawrońską, opracowanie tkanin przez prof. dr hab. Jerzego Maika, oraz
ponowną analizę antropologiczną przez dr Lidię Cymek
i dr Franciszka Rożnowskiego.
Niniejsza praca składa się czterech części. Część
pierwsza to katalog zabytków, część druga ma charakter
analityczny, część trzecia to wyniki analiz specjalistycznych i opracowania materiałów krzemiennych i tkanin.
Na część czwartą, ostatnią składają się ryciny i tablice.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować
przede wszystkim dyrekcji Muzeum Zamkowego w Malborku za możliwość realizacji projektu, w formie połowy
jego finansowania, za opiekę, cierpliwość i pomoc jaką
okazała podczas powstawania tej pracy.
Wyrazy wdzięczności i podziękowania kierujemy
pod adresem redaktora naukowego i recenzenta niniejszej pracy dr hab., prof. UG, prof. PAN Witolda Świętosławskiego, oraz dr hab. Tadeusza Grabarczyka, za cenne
uwagi i rady.
Również gorące wyrazy wdzięczności przekazujemy
paniom Ewie Kaźmierczak i Ewelinie Wichrowskiej, za
przekazanie całej dokumentacji polowej.
Na zakończenie pragniemy najserdeczniej podziękować Agacie i naszym Rodzicom za wsparcie, pomoc,
cierpliwość i zrozumienie, jaką okazali nam podczas pisania tej pracy.
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Ryc. 1 Lokalizacja cmentarzyska, stanowiska nr 6 w miejscowości Nowy Targ.
Fig. 1 Location of the cemetery, Site 6 in the locality of Nowy Targ.
Abb. 1 Die Lokalisation des Gräberfeldes, Ausgrabungsstätte Nr. 6 in der Ortschaft Nowy Targ.
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Ryc. 2 Nowy Targ, stan. 6. Plan zbiorczy cmentarzyska z wydzielonymi sektorami badań.
Fig. 2 Nowy Targ, Site 6. Overall plan of the cemetery with marked research sectors.
Abb. 2 Nowy Targ, Ausgrabungsstätte 6. Übersichtsplan des Gräberfeldes mit Markierung der untersuchten Sektoren.
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2. Historia badań archeologicznych w rejonie mikroregionu Nowy Targ

Dzieje odkryć oraz historia badań archeologicznych
na stanowiskach archeologicznych na terenie prawobrzeżnego Powiśla i mikroregionu Nowy Targ jest długa.
Sięga bowiem jeszcze XIX w. oraz okresu początku XX w.
W sposób szczególny tekst ten będzie skupiać się na problematyce okresów, z których materiały były reprezentowane na cmentarzysku w Nowym Targu, a mianowicie
epoce brązu/wczesnej epoce żelaza, młodszym okresie
przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich/okresie
wędrówek ludów, przy okazji sygnalizując również problematykę związaną z innymi okresami chronologicznymi i jednostkami kulturowymi.
Pierwsze prace i odkrycia archeologiczne na terenie
okolic miejscowości Nowy Targ miały miejsce jeszcze
XIX w. Był to okres wzmożonego zainteresowania problematyką szeroko pojętych tzw. starożytności oraz prób
ratowania i porządkowania tego dziedzictwa (por. Grabarczyk T., 2003, s. 9). Jako jedne z pierwszych wymienić tu należy cmentarzysko kurhanowe z okresu wczesnej epoki żelaza, które miało istnieć w Starym Targu.
Wspominał o nim w swojej pracy A. Lissauer (Lissauer
A., 1887, s. 83)1. Na cmentarzysku odkryto grób skrzynkowy, który miał zawierać pięć popielnic (Łuka L. J.,
1966a, s. 34). Na początku XX w. na terenie Starego
Targu odkryto także grób skrzynkowy, który miał zawierać popielnicę, misę i przystawkę (Łuka L. J., 1966a,
s. 34-35). W samym Nowym Targu (stanowisko na tzw.
polu Jochta) w 1876 r. ratownicze badania na cmentarzysku grobów skrzynkowych, prowadził polski archeolog – amator ówczesnego czasu, Gotfryd Ossowski
(Łuka L. J., 1966a, s. 30-31; por. także Kucharski L., 2010,
s. 73 i nast.). Był to jeden z elementów jego obecności na
terenach tzw. Powiśla, związanych m. in. z badaniami
wykopaliskowymi prowadzonymi w Buchwałdzie (obecnie Bukowo – Ossowski G., 1879, tabl. III). W swojej
pracy pt. Prusy Królewskie publikował też wizerunek popielnicy ze Starego Targu (tamże, tabl. XLI a:1), prawdopodobnie z odkryć, o których mowa wyżej. W innej ze
swoich prac opublikował on informację o zniszczonych
grobach kurhanowych, prawdopodobnie z okresu wcze1

Był lekarzem (por. Grabarczyk T., 2000, s. 137-139).

snej epoki żelaza, które miały być położone nad brzegiem jeziora Kuksy (Ossowski G., 1881, s. 28). Ok. 1878 r.
w rejonie Telkwic, gm. Stary Targ, pozyskano duży napierśnik kultury pomorskiej, złożony aż z 11 pierścieni
(Łuka L. J., 1966a, s. 37). W 1884 r. na tzw. polu Radtkego w Nowym Targu, badania wykopaliskowe przeprowadził archeolog amator, z wykształcenia botanik,
H. Conwentz2. Wiadomo, że zbadał on tam trzy groby
skrzynkowe, w jednym z nich odkryto osiem popielnic.
W naczyniach znajdowały się dary grobowe w formie
paciorków szklanych i zabytków brązowych (Hoffmann
M., 1999, s. 360, tabl. CLVI:15). Ten sam badacz przeprowadził także badania powierzchniowe na badanej
w okresie późniejszym rozległej osadzie w Sztumie, gm.
loco (Łuka L. J., 1966, s. 393), oraz penetrował cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kulikach, gm. Sztum
(Łuka L. J., 1966a, s. 25). W Węgrach, gm. Sztum, ok.
1877 roku prace wykopaliskowe na cmentarzysku kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi przeprowadził W. Marschall (Łuka L. J., 1966, s. 414)3.
Był on również odkrywcą grobu skrzynkowego o formie
krzyża, z miejscowości Linki, gm. Mikołajki Pomorskie
(Łuka L. J., 1966a, s. 26). Odkrycia licznych grobów
skrzynkowych były także wzmiankowane z miejscowości Brzezi Ostrów (ok. 1980 r. – Łuka L. J., 1966a, s. 5),
także w Cygusach (grób popielnicowy-tamże, s. 7)
i Czerninie (ok. 1911-tamże, s. 7)4 oraz Kołozębiu, gm.
Mikołajki Pomorskie (tamże, s. 22). Także w Sztumskiej
Wsi, gm. Sztum w XIX wieku doszło do odkrycia licznych grobów skrzynkowych kultury pomorskiej, których inwentarz nie jest znany (Lissauer A., 1887, s. 82;
Łuka L. J., 1966, s. 393). Z miejscowości Ramzy (właściBył wieloletnim, prężnie działającym dyrektorem Muzeum
Prowincjonalnego Prus Zachodnich w Gdańsku (np. Grabarczyk T.,
2005, s. 66).
3
Był on aktywnym członkiem Towarzystwa Przyrodniczego
w Gdańsku (Grabarczyk T., 2003, s. 10). Z zawodu był natomiast fizykiem. L. J. Łuka podaje, że część odkryć (m. in. część popielnic ze
Starego Targu) pozostawała w XIX i w pocz. XX w. w jego prywatnej
kolekcji (w Malborku), później przekazano je do Muzeum w Królewcu (Łuka L. J., 1966, s. 34).
4
Wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Sztum.
2
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wie Ramzy Małe), gm. Sztum, pochodził natomiast
skarb złożony z dwóch napierśników, bransolety brązowej i większej ilości „zwojów spiralnych” (Łuka L. J.,
1966a, s. 33-34). W II poł. XIX wieku nastąpił też wzrost
zainteresowań odkryciami z epoki kamienia (por. Grabarczyk T., 2009, s. 19). Na fali tych zainteresowań wcześniej wzmiankowany H. Conwentz przeprowadził
pierwszą penetrację wielokulturowego stanowiska w Kaczynosie, gm. Stare Pole (tamże, s. 20)5. Efektem tych
zainteresowań dla terenów Powiśla był zbiór zabytków
z młodszej części epoki kamienia, wśród których wymieniano topór łódkowaty z Barlewic, gm. Sztum, klinowate formy ze Sztumu i Nowego Targu, migdałowate
okazy ze Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi, gm. Sztum, oraz
romboidalny okaz z Kątek, gm. Stary Targ. Wymieniane
były również trzy siekiery kamienne o przekroju trapezowatym z samego Nowego Targu (por. Pawłowski A.,
1999, s. 86-91). Niestety brak było większej ilości informacji o miejscach odkryć tych zabytków, poza obrębem
miejscowości, z których je pozyskano (tamże, s. 85).
Zbiór zabytków neolitycznych, pochodzących prawdopodobnie z amatorskich badań w XIX i pocz. XX w., z terenu okolic Białej Góry, gm. Sztum, znajdował się
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu (Małecka‑Kukawka J., Wawrzykowska B., 1999, s. 57 i nast.)6.
W 1909 r. na cmentarzysku grobów obwarowanych, położonych w Sztumie, między jeziorami: Sztumskim
i Parlety, badania ratownicze przeprowadziło Muzeum
Prowincjonalne Prus Zachodnich w Gdańsku. Pozyskano niestety tylko fragmenty popielnic i przepalone
kości ludzkie (Amtl. Ber. W. P. M., 1909, s. 31). Era archeologii tej części terenu Polski w okresie międzywojennym wiąże się zdecydowanie z osobą Waldemara
Heyma. Był on m. in. kierownikiem tzw. Muzeum Regionalnego w Kwidzynie i prowadził bardzo liczne prace
na terenie Powiśla. W 1928 r. przeprowadził on badania
ratownicze na cmentarzysku w Lasach, gm. Stary Targ
(Żórawska A., 2005a, s. 282). W 1936 r. obiektem jego
zainteresowania był obiekt w Nowej Wsi (dawniej Nowa
Wieś Królewska). Z odkrytych tam 52 grobów, siedem
zaliczyć można było do wczesnej epoki żelaza, pozostałe
były pochówkami, które można było wiązać z kulturą
oksywską (Teska M., 2011, s. 198, tabela 2; Strobin A.,
Odkryto tam „kamienne nożyki, drapacze i fragmenty ceramiki
z ornamentem odciskanego sznura” (Amtl. Ber. W. P. M., 1885, s. 8-9).
6
Tam łącznie 98 fr. ceramiki i 25 zabytków krzemiennych wiązanych z kulturą pucharów lejkowatych (Małecka-Kukawka J., Wawrzykowska B., 1999, s. 60, 62).
5

2011, s. 180-181)7. W tej samej miejscowości prowadzono również badania na osadzie z wczesnej epoki żelaza (Hoffmann M., 1999, s. 106), z której pochodziło
domostwo słupowe (tamże, s. 370, tabl. CLXVI:1).
W tym samym roku podjął on badania na rozległej osadzie z okresu wpływów rzymskich w Sztumie8. Efektem
prac było odsłonięcie m. in. 14 pieców, wraz z pozyskanym z nich materiałem zabytkowym (datowanie tego
obiektu to okres wczesnorzymski – Przewoźna K., 1971,
s. 232; s. 274, ryc. 58). We sierpniu i wrześniu 1936 r.
Heym przeprowadził też prace na ogromnym cmentarzysku w Starym Targu, gm. loco. Zwracał uwagę oczywiście jego rozmiar – 432 groby, jak i rozpiętość czasowa
jego użytkowania. Wystąpiły bowiem na nim groby
z okresu epoki brązu (kultura łużycka), młodszego
okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich,
po okres wędrówek ludów (Żórawska A., 2005b, s. 111).
Także w 1936 r. Heym przeprowadził niewielkie badania
ratownicze w Parowach, gm. Sztum. Na cmentarzysku
odsłonięto groby popielnicowe, jamowe i jeden kloszowy. Z dorywczo badanej osady pochodziła natomiast
ceramika (Hoffmann M., 1999, s. 118; s. 342, tabl.
CXXXVIII:8-11). W 1937 r. przeprowadzono również
prace na rozległej, silnie zniszczonej osadzie w pobliżu
granicy Klecewa i Starego Targu. Obiekt ten był wiązany
z okresem późnolateńskim (młodszy okres przedrzymski – por. Przewoźna K., 1971, s. 215-216; s. 255, ryc. 28).
W tym samym roku pozyskano również zabytki świadczące o istnieniu kolejnej osady z okresu wpływów
rzymskich w Waplewie, gm. Stary Targ (Przewoźna K.,
1971, s. 234). W 1938 r. W. Heym przeprowadził badania
na osadzie z okresu lateńskiego w Barlewicach, gm.
Sztum (Łuka L. J., 1966, s. 4). W tym samym czasie prowadził on także prace w Kalwie, gm. Stary Targ, na częściowo zniszczonym cmentarzysku grobów jamowych
z okresu szeroko ujmowanej wczesnej epoki żelaza
(tamże, s. 21). Jeszcze przed II wojną światową ten sam
badacz podjął też badania na terenie samego Nowego
Targu, na terenie przynajmniej trzech dużych osad,
z okresu wczesnej epoki żelaza9. Z terenu miejscowości
znane było domostwo słupowe z przedsionkiem, datoM. Teska w swoim zestawieniu podaje liczbę grobów na cmentarzysku w Nowej Wsi, na „ponad 50”. W zbiorach Muzeum Zamkowego w Kwidzynie znajdują się pojedyncze zabytki z tych badań.
8
Na osadzie również pojedynczy duży obiekt z okresu wczesnej
epoki żelaza (Łuka L. J., 1966, s. 36, ryc. 14).
9
Dzisiaj trudne do lokalizacji, określane jako pole Radtkego, czy
tzw. grunty należące do Tredera.
7

13

wane na ten okres (Hoffmann M., 1999, s. 370, tabl.
CLXVI:2) Na stanowisku określanym jako pole Grochowskiego, w 1936 r. W. Heym odkrył 27 grobów,
w większości jamowych, siedem kloszowych i jeden
skrzynkowy (Hoffmann M., 1999, s. 109). Na innym
cmentarzysku, określanym jako pole Trodera, ten sam
badacz uratował trzynaście grobów, w tym cztery pochówki kloszowe (tamże s. 110). Należy też wspomnieć,
że znaleziska ceramiki z okresu wpływów rzymskich,
wraz z adnotacją o istniejącym cmentarzysku z tego
okresu w Nowym Targu, wzmiankowała w swojej pracy
K. Przewoźna (Przewoźna K., 1971, s. 224). W okresie
końca XIX w. i początków XX w. notujemy też zainteresowanie osadnictwem średniowiecznym, wśród którego
na pierwszy plan wysuwały się oczywiście grodziska.
Obiekty warowne tego typu miały istnieć zarówno w samym Nowym Targu10 jak i pobliskim Starym Targu (na
północ od miejscowości – Łęga W., 1932, s. 555).
Zaawansowane prace na terenie Powiśla przerwała
II wojna światowa, w wyniku której w dużej mierze
uległy zniszczeniu zgromadzone zabytki i dokumentacja z badań przechowywane w Malborku i Kwidzyniu
(przetrwały stosunkowo nieliczne zbiory i część dokumentacji archiwalnej – Łuka A., 1965, s. 16-17). Część
zabytków, niekiedy jeszcze w trakcie trwania II wojny
światowej, została wywieziona do Gdańska i obecnie jest
przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (np. ze Starego Targu)11. Po II wojnie omawiany teren został objęty ochroną archeologiczną przez Dział
Archeologii Muzeum Pomorskiego powstały w 1952 r.
Jego działanie było jednak utrudnione, gdyż zatrudniał
na początku tylko jedną osobę, a terenem jego działania
był duży obszar województwa gdańskiego, wraz z częścią powiatów województwa bydgoskiego i przyszłego
elbląskiego. W tym okresie notujemy na omawianym
terenie nieliczne prace powierzchniowe prowadzone
przez M. Pietrzaka (Sztum i Węgry w 1960 r. – Łuka L. J.,
1966a, s. 36, 38).
Powstanie Muzeum Zamkowego w Malborku otworzyło w 1961 r. nowy etap w badaniach archeologicznych
na omawianym terenie. W obrębie nowo utworzonej instytucji muzealnej powstał dział archeologiczny, którego
kompetencje i zakres działania stopniowo poszerzano.
Pierwszym efektem działalności było przeprowadzenie
Opis jego położenia i formy jest jednak nad wyraz lakoniczny
(Łęga W., 1932, s. 555)
11
Por. Żórawska A., 2005b, s. 111.
10

badań powierzchniowo-weryfikacyjnych stanowisk archeologicznych (we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku). Objęły one jednak głównie teren
Żuław i okolic na północny-wschód od Malborka (Szymańska A., 1968, s. 348, ryc. 1). Od 1962 prowadzono
prace na osadzie i grodzisku w Węgrach, gm. Sztum.
Badania na tym obiekcie (kierowane przez M. Haftkę)
trwały do 1966 r. Prowadzono je przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Był to obiekt dwufazowy użytkowany już w okresie wczesnej epoki żelaza,
głównym okresem jego zasiedlenia było średniowiecze.
Z odkrytych zabytków należy wspomnieć duży zbiór
ceramiki, w tym całe naczynia gliniane, srebrny denar
niemiecki z lat 1027-1036 r., nóż, wędzidło, żelazny haczyk, przęśliki, gwoździe i noże żelazne, żelazny oścień,
kościany grzebień, wędzidło, tuleję grotu, czy kamienne
rozcieracze. Gród w Węgrach, bardzo dobrze położony
i mocno obwarowany wałami, pełnił prawdopodobnie
rolę strażniczą. Mógł też pełnić rolę handlową, o czym
miałoby świadczyć znalezisko wyżej wymienianego denara, czy odważników do wagi (omówienie – por. Haftka
M., 1987, s. 38-39; 2010, s. 13-16). A. Pawłowski sugerował, że gród w Węgrach prosperował w ramach jakieś
większej organizacji terenowej obejmującej pogranicze
polsko-pruskie (Pawłowski A., 1987, s. 22; także Haftka
M., 2010, s. 12). W 1973 r. Muzeum Zamkowe przeprowadziło również badania w Kalwie, gm. Stary Targ. Na
stanowisku stwierdzono występowanie osadnictwa pradziejowego z okresu wczesnej epoki żelaza. W okresie
późnego średniowiecza istniał tam prawdopodobnie
tzw. gródek stożkowaty, o niewielkiej powierzchni (datowany na okres XII-XIII/XIV w.12). W omawianym
okresie (lata siedemdziesiąte XX w.) Muzeum Zamkowe
prowadziło także intensywne prace nad osadnictwem
średniowiecznym związanym również z okresem krzyżackim. Jako przykład można tu podać prace w Stążkach,
gm. Mikołajki Pomorskie. W ich wyniku odsłonięto pozostałości siedziby rycerskiej, założonej po opanowaniu
tego terenu przez Krzyżaków. Wewnątrz założenia odsłonięto ślady 8 budynków, o różnej konstrukcji (sumikowo-łątkowej, słupowej i słupowo-plecionkowej). Były
to budynki o funkcjach mieszkalnych, ale też i gospodarczych oraz zbrojownia. Ciekawymi znaleziskami były
również: gliniany piec kopułkowy, piec dymarski, kamienna wędzarnia, czy ceglany dwukomorowy piec kopułowy (Pawłowski A., 1984, s. 94-102). W latach 1978
12
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i 1980 prowadzono prace na dwóch osadach użytkowanych w okresie wpływów rzymskich: Nowym Targu, gm.
Stary Targ (stan. 10) i Parowach, gm. Sztum. Szczególnie ciekawe były odkrycia w tej pierwszej, stanowiącej
zaplecze osadnicze cmentarzyska. Prace na tym pierwszym stanowisku kontynuowano też w 1983 r., doprowadziły one do odkrycia budynku, pozostałości pieca (być
może tzw. wapiennika), jamy odpadkowej i paleniska.
Z obiektów pozyskano typowy materiał ceramiczny kultury wielbarskiej (Piekalski J., 1987, s. 345-348; s. 347,
ryc. 2).
Jedną z relatywnie młodszych grup badań były prace
w ramach AZP, prowadzonego na omawianym terenie
od 1979 r. (Pawłowski A., 1987, s. 12, ryc. 2). Już w latach
osiemdziesiątych przeprowadzono natomiast prace wykopaliskowe w Kątkach, gm. Stary Targ13. Odkryto tam
pozostałości dwóch czworokątnych domostw słupowych
Pod kierownictwem S. Marcysiaka w 1984 r. i Z. Sawickiego
w latach 1986-1988 r. (Hoffmann M., 1999, s. 68-69).
13

z okresu wczesnej epoki żelaza z jamami gospodarczymi
i paleniskami (Hoffmann M., 1999, s. 68). Bardzo bogaty materiał zabytkowy z tego stanowiska obejmował
duże naczynia zasobowe, garnki, naczynia sitowate, talerze, misy. Ponadto odkryto kamienną osełkę, cztery
kościane szydła i trzy rozcieracze (tamże, s. 361, tabl.
CLVII). Z żalem należy przyznać, że po 1990 r. praktycznie zaniechano prac badawczych na omawianym obszarze.
Omawiany region zasługuje na szersze badania,
w tym zwłaszcza weryfikację wykopaliskową wielu bardzo ciekawych stanowisk archeologicznych odkrytych
podczas badań Archeologicznego Zdjęcia Polski. Jako
zadanie badawcze należy też przedstawić zebranie dziejów poszczególnych okresów i faz w serię monograficznych ujęć, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych
źródeł, w tym także dokumentacji archiwalnej i zabytków, które uległy zniszczeniu lub rozproszeniu w wyniku działań II wojny światowej.
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3. Katalog

3.1 Wprowadzenie
W niniejszym katalogu ujęto wszystkie groby, domniemane groby, oraz inne obiekty jak jamy, czy ślady
po nieokreślonych obiektach, które wystąpiły w obrębie cmentarzyska. Ze względu na obecność właśnie tej
licznej grupy obiektów towarzyszących cmentarzysku,
w zapisie pozycji katalogowej zastosowano nazewnictwo
jako obiekt, a nie grób. Łącznie zestawienie zawiera 682
obiekty, z których piętnaście to obiekty tzw. podwójne,
oznaczone numerem obiektu łącznie z dodaną literą a14.
Wszystkie zabytki pochodzące z cmentarzyska
(stan. 6) w Nowym Targu, przechowywane są obecnie
w Muzeum Zamkowym w Malborku. Przy każdym numerze obiektu podano lokalizację w obrębie poszczególnych wykopów i arów. Numery katalogu muzealiów
archeologicznych oraz numery inwentarza polowego,
podane zostały przy kolejnych obiektach (w nawiasie
okrągłym), zaś przy poszczególnych znaleziskach (w nawiasie kwadratowym) podano nr tablicy, rysunku i zdjęcia zabytku. Numeracja inwentarzy polowych w wielu
obiektach może się powtarzać z uwagi na to, iż podczas
badań zastosowano odrebną numerację inwentarzy polowych dla zabytków ceramicznych, wydzielonych, krzemiennych i kości. Przy opisach i inwentarzach obiektów
zastosowano określenia antropologiczne, opisy analiz
dendrochronologicznych i archeobotanicznych. W inwentarzu poszczególnych obiektów uwzględniono znaleziska krzemieni, tkanin i nasion. Szczegółowy ich katalog
znajduje się w artykułach: J. Abramów, J. Gawrońskiej i J.
Maika, stanowiących część niniejszej pracy.
Na tablicach nie umieszczono wszystkich planów
obiektów. Uwzględniono najbardziej czytelne i przede
Dotyczy obiektów nr 31, 57, 60, 71, 197, 200, 385, 390, 414, 476,
485, 489, 504, 518, 657. Obiekt nr 31 został potraktowany podwójnie, gdyż zabytki uwzględnione w katalogu pochodzą bezpośrednio
z obiektu i z jego okolic. Pozostałe obiekty, początkowo traktowano
pojedynczo, w trakcie eksploracji zostały wydzielone jako obiekty
podwójne. Obiekty nr 677 i nr 678 początkowo zostały potraktowane
jako dwa osobne. W trakcie eksploracji zostały połączone (pod numerem 678).
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wszystkim te, które wnoszą informacje o rozmieszczeniu
zabytków w obrębie obiektu, bądź usytuowaniu np. szkieletu ludzkiego. Dla zobrazowania naczynia czy śladów po
resztkach trumny, zastosowano skalę w odcieniu szarości.
Kolorystyka ta jest umowna i nie odpowiada naturalnym
barwom. Część zabytków, pochodzących z cmentarzyska,
ze względu na silne zniszczenie, nie posiada dokumentacji rysunkowej i nie została umieszczone w tablicach.
Klasyfikacji materiału zabytkowego dokonano na
podstawie ujęć typologicznych. Zabytki klasyfikowano
w przypadku zachowania kompletnego lub w większej
całości i istnienia cech pozwalających na określenie typu.
Dla młodszego okresu przedrzymskiego zastosowano
klasyfikację: dla zapinek – J. Kostrzewskiego (1919)
i w jednym przypadku15 M. Feugére (1985), dla naczyń
glinianych – A. Strobin (2012), dla ostróg – J. Ginalskiego (1991), dla klamer do pasa – J. Kostrzewskiego
(1919), dla sprzączek typu gotlandzkiego – J. Beckera
(1993). Dla okresu wpływów rzymskich zastosowano następujące klasyfikacje: dla zapinek okresu – O. Almgrena
(1923), dla zapinek gąsienicowatych – M. Tuszyńskiej
(1988), dla naczyń glinianych – R. Wołągiewicza (1993);
dla sprzączek do pasa – R. Madydy-Legutko (1987), dla
okuć końca pasa – K. Raddatza (1957), dla bransolet – T.
Grabarczyka (1983), dla klamerek esowatych – A. von
Müllera (1957), dla paciorków – M. Tempelmann-Mączyńskiej (1985), dla grzebieni – S. Thomasa (1960), dla
szpil – B. Beckmanna (1996).
W katalogu zastosowano następujące skróty: ob. –
obiekt; br. – brązowy; żel. – żelazny; dł. – długość; szer.
– szerokość; gr. – grubość; śred. – średnica; wys. – wysokość; g – gram; głęb. – głębokość; zach. – zachowany;
kat. – karta katalogu muzealiów Muzeum Zamkowego
w Malborku; inw. pol. – numer inwentarza polowego;
NOK – nieokreślony/a; ST – klasyfikacja wg. A. Strobin;
JG – klasyfikacja wg. J. Ginalskiego; A – klasyfikacja wg
O. Almgrena; MT – klasyfikacja wg M. Tuszyńskiej; RW
– klasyfikacja wg R. Wołągiewicza; TM – klasyfikacja wg
M. Tempelman-Mączyńskiej.
15
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3.2. Obiekty i inne znaleziska
Ob. nr 1 – Działka A
Jama zawierająca kilka kamieni o wymiarach
90 x 80 cm i miąższości 40 cm. Wypełnisko obiektu to
ciemnobrunatna ziemia, na obrzeżach znajdowała się
spalenizna.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: czarna i czarnoszara. Waga: 14 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3392, inw. pol. 1/74):
1. 
Fragmenty naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej
i czarnej, część wtórnie przepalona, w tym trzy fragmenty facetowanych wylewów.
2. K
 ości ludzkie. Trzy niewielkie odcinki trzonów kości długich. Ponad dwadzieścia drobnych ułamków
o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres przedrzymski
Ob. nr 2 – Działka A
Płytka jama o wymiarach 75 x 50 cm. Wypełnisko
obiektu to ciemnobrunatna ziemia ze smugami spalenizny.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 3 – Działka A
Płytka jama barwy szarobrunatnej, wymiarów
150 x 95 cm. Wypełnisko obiektu to ciemnobrunatna
ziemia ze spalenizną w części północnej.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 4 – Działka A
Grób popielnicowy z resztką stosu. Rozległa jama,
o wymiarach 120 x 120 cm i miąższości 40 cm, usytuowana była pośrodku działki. Zawierała popielnicę pośrodku, która była przykryta uszkodzoną misą. Dookoła
popielnicy rozrzucone były drobne, przepalone kości.
Z naczynia wystawała żelazna ostroga, wewnątrz popielnicy znajdowała się spiralka.
Wiek: osoba dorosła, 18 – 20 lat. Płeć: kobieta (?). Waga:
1200 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (kat. 3394, inw. pol. 3/74):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o prostej krawędzi wylewu, zbliżonej do typu ST IA-B, barwy ciemnobrunatnej.

2. F
 ragmenty naczynia gl., misy o pogrubionej krawędzią zbliżonej do typu ST VII A-B, barwy ceglastobrunatnej.
3. Ostroga żel., kabłąkowa o szerokich zaczepach typu
JG - A; dł. 6,8 cm, gr. 0,4 cm [Tablica I:1].
4. Trzy łańcuszki br. z zawieszką w formie podwójnego
kółka; dł. 5,1 cm, śred. kółka 0,9-1,0 cm [Tablica I:2].
5. Blaszka br. kształtu trapezowatego z otworem; dł.
2,5 cm, szer. 1,4 cm [Tablica I:3].
6. Spiralka z cienkiego drutu br., zachowana we fragmentach; dł. zach. 2,5-3,3 cm, gr. drutu 0,4-0,5 cm
[Tablica I:4].
7. Fragment br. spiralki lub sprężynki od zapinki (?); dł.
zach. ok. 3,0 cm [Tablica I:5].
8. Kości ludzkie. Źle przepalone wycinki delikatnej budowy kości sklepienia czaszki z otwartymi szwami,
małe wyrostki kłykciowe żuchwy 18/8 mm, obie części skaliste (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 5 – Działka A
Grób popielnicowy. Jama w kształcie owalu o wymiarach 70 x 50 cm wypełniona spalenizną. Obiekt
osiągnął miąższość 26 cm. Naczynie silnie zniszczone,
zachowane szczątkowo, wewnątrz którego znaleziono
zabytki metalowe, było umieszczone z boku jamy grobowej.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara i ciemnoszara. Waga: 16 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3393, inw. pol. 2/74, 29/74)
1. 
Fragmenty naczynia gl., niewielkich rozmiarów,
barwy ceglastej, z prostym, pogrubionym wylewem.
2. Nożyk żel., sierpikowaty, o częściowo niezachowanym ostrzu; dł. 7,5 cm, szer. ostrza 1,5 cm, szer. rękojeści 0,6 cm [Tablica I:1].
3. Sprężynka br. zapinki, zachowana fragmentarycznie; dł. 1,2 cm, gr. drutu 0,3 cm [Tablica I:2].
4. 
Przęślik gl., dwustożkowaty, niesymetryczny,
o wklęsłych wierzchołkach; wys. 2,3 cm, śred. 4,3
cm, śred. otworu 0,8 cm [Tablica I:3].
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
6. Kości ludzkie. Pięć małych ułamków kości sklepienia czaszki i dwanaście krótkich odcinków ze
szkieletu pozaczaszkowego (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: A2/A3 (?)
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Ob. nr 6 – Działka A
Jama o wymiarach 80 x 80 cm i miąższości 20 cm,
zawierająca spaleniznę i popiół.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 7 – Działka A
Grób popielnicowy. Płytka jama barwy ciemnobrunatnej o wymiarach 60 x 60 cm i miąższości około
10 cm. Naczynie umieszczone było w części północnej
jamy obiektu.
Wiek: osoba dorosła, 25 – 35 lat. Płeć: kobieta. Waga:
1310 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (kat. 3398 – 3399, inw. pol. 4/74):
1. 
Naczynie gl., popielnica we fragmentach, barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, z wyodrębnioną szyjką, zachowany fragment taśmowatego
ucha.
2. Zapinka br. zbliżona do typu A35; dł. 4,0 cm, wys.
2,2 cm, szer. sprężynki 3,0 cm [Tablica I:1].
3. Zapinka br. typu A41; dł. 3,2 cm, wys. 1,3 cm, szer.
sprężynki 3,2 cm [Tablica I:2].
4. Kości ludzkie. Źle przepalone wycinki delikatnej budowy kości sklepienia czaszki z otwartym szwem
strzałkowym i węgłowym, ostry brzeg oczodołu
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Datowanie: B2b
Ob. nr 8 – Działka A
Płytka jama o wymiarach 60 x 35 cm, barwy szarobrunatnej.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 9 – Działka A
Jama z obstawą kamienną, obiekt częściowo uszkodzony. Brak wyposażenia. Wymiary jamy wynosiły
55 x 60 cm, miąższość osiągnęła 30 cm. Wypełnisko to
ciemnobrunatna ziemia ze smugami spalenizny.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 10 – Działka B
Grób popielnicowy z obstawą kamienną. Całe naczynie z lekko uszkodzoną krawędzią, przy dnie obstawione
było małymi kamieniami. Wokół popielnicy rozciągała
się jama grobu barwy ciemnobrunatnej zawierająca kości. Miąższość jamy wynosiła 43 cm. Podczas eksploracji

połówkowej obiektu w profilu zaznaczyła się druga jama
– obiekt nr 11.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3400, 3401, inw. pol. 5/74):
1. Naczynie gl. typu RW - IC1, naczynie wazowatego
kształtu o łagodnie wyodrębnionej krawędzi, przechodzące w zwężoną szyjkę, wydętym załomie brzuśca umieszczonym powyżej wysokości naczynia,
powierzchnia szyjki i dna gładka, poniżej załomu
zagładzana; wys. 18 cm, śred. wylewu 18 cm, śred.
brzuśca 21 cm, śred. dna 8 cm [Tablica II:1].
2. Przęślik gl. dwustożkowaty; wys. 2,3 cm, śred. 3,6
cm [Tablica II:2].
3. Kości ludzkie. Dwa bardzo drobne fragmenty kości
nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 11 – Działka B
Jama barwy ciemnobrunatnej, która została zaobserwowana podczas eksploracji połówkowej obiektu nr 10.
W trakcie eksploracji obiektu nr 11 wydzielono kolejny
obiekt nr 15. Obiekt nr 11 to jama dość dużych rozmiarów – 90 x 90 cm. Zawierała węgiel drzewny i drobne
przepalone kości.
Inwentarz: bark.
Datowanie: NOK
Ob. nr 12 – Działka B
Grób popielnicowy. Jama grobowa o wymiarach
100 x 100 cm, miąższość 35 cm. Wypełnisko jamy to
spalenizna i ciemnobrunatna ziemia. Popielnica silnie
uszkodzona w północnej części jamy grobowej, misa zachowana fragmentarycznie, w połowie. Obok naczynia
znajdowało się kilka kamieni. Wewnątrz popielnicy znaleziono zabytki metalowe.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: czarnoszara i beżowa. Waga: 4 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3403 - 3404, 3483, inw. pol. 6/74 ):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy szerokootworowej, zbliżonej do typu RW – I, barwy ceglastobrunatnej i miejscami brunatnej, powierzchnie obmazywane i gładzone, wylew lekko wyodrębniony, wychylony na zewnątrz.
2. 
Fragmenty naczynia gl., misy (?) szerokootworowej (?) lub naczynia zbliżonego do typu
RW – VI/VII, dno lekko wklęsłe, barwa czarna, po-
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wierzchnie gładzone; wys. 14,5 cm, śred. wylewu
19,0, cm, śred. dna 7,0 cm.
3. Zapinka br. typu A45; dł. 5,9 cm, wys. 2,5 cm, szer.
sprężynki 2,4 cm [Tablica II:1].
4. Fragment nóżki zapinki br. AIII, zdobiona ornamentem rytego trójkąta; dł. zach. 3,4 cm, szer. 1,3 cm
[Tablica II:2].
5. Uszkodzona szpila żel., zachowana w dwóch fr. silnie skorodowana; dł. 11,5 cm, gr. od 0,05 - 0,2 cm
[Tablica II:3].
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Sześć nieokreślonych drobnych wycinków kości (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B1a – B1b
Ob. nr 13 – Działka B
Płytka jama o wymiarach 65 x 65 cm, wypełniona
spalenizną.
Inwentarz: bark
Datowanie: NOK
Ob. nr 14 – Działka B
Jama dużych rozmiarów (130 x 70 cm), zniszczona
przez wkop współczesny. Wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 3402; inw. pol. 6a/74)
1. Fragmenty ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacono, ceramika wtórnie przepalona.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 15 – Działka B
Jama została wydzielona podczas eksploracji obiektu
nr 11. Zaciemnienie barwy ciemnobrunatnej, o wymiarach 13 x 130 cm i miąższości 25 cm, zawierające węgiel
drzewny i przepalone, drobne kości.
Inwentarz: (kat. 3405, inw. pol. 7/74)
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. 
Fragmenty ceramiki barwy czarnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, jeden z fragmentów
zdobiony ornamentem pojedynczej rytej linii.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 16 – Działka D
Obiekt nr 16 był rozległym zaciemnieniem
(130 x 130 cm) obejmującym półkoliście jaśniejszą ziemię. W profilu jama ujawniła dużą miąższość, bo aż

65 cm oraz warstwy kamieni i przepalone kości.
Inwentarz: bark
Datowanie: NOK
Ob. nr 17 – Działka D
Obiekt nr 17 to płytka jama o miąższości 20-30 cm
barwy ciemnobrunatnej. W obiekcie tym nie zaobserwowano kości.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 18 – Działka D
Jama.
Inwentarz (kat. 3406, inw. pol. 8/74)
1. 
Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 19 – Działka D
Obiekt nr 19 to płytkie zaciemnienie.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowoszara (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 3407; inw. pol. 9/74)
1. Fragment ceramiki, barwy ceglastej, powierzchnia
chropowacona.
2. Kości ludzkie. Pięć nieokreślonych fragmentów kości
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: pradzieje
Ob. nr 20 – Działka D
Obiekt nr 20 to prawdopodobnie grób zniszczony
przez współczesny wkop pod słup. Była to rozległa
plama brunatnej ziemi z licznymi fragmentami ceramiki
i drobnych kości.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3408, inw. pol. 9a/74, 92/74):
1. Naczynie gl., popielnica dwustożkowata (?), o nisko
położonym załomie brzuśca, bez wyodrębnionej
szyjki, barwa ciemnobrunatna, powierzchnia gładzona, przy dnie obmazywana, zachowana fragmentarycznie.
2. Kości ludzkie. Pięć bardzo drobnych ułamków kości
o nieokreślonej przynależności (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: epoka brązu
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Ob. nr 21 – Działka D
Grób popielnicowy. Po podczyszczeniu obiektu, wyłonił się wieniec dosyć sporych rozmiarów (110‑190 cm)
składający się z drobnych kamieni, otoczaków. Miąższość obiektu od poziomu wieńca do calca wynosiła
45 cm. Między kamieniami znaleziono ozdobę z brązu
(4). Mniejsze kamienie otaczały duży kamień. Wokół konstrukcji znajdował się jasny piasek z drobnymi
przepalonymi kośćmi. Wewnątrz wieńca również występowały kości. Na wschód, w odległości około 35 cm
od zewnętrznej granicy wieńca, mieściły się dwa kamienie, z których jeden był płaską płytą. Zalegały one
w brunatnej ziemi. Po eksploracji wieńca kamiennego,
pod największym kamieniem ukazała się popielnica (1)
przykryta misą (2). Zawartość popielnicy została nienaruszona. Zawierała szpilę żelazną (3) i fragmenty brązowych kolczyków (5-6), brązowych spiralek (8) i blaszek
(7) [Tablica CL:1].
Wiek: 30 – 40 lat. Płeć: kobieta. Waga: 1890 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 313).
Inwentarz (kat. 3409, 3482, inw. pol. 10/74):
1. Naczynie gl., popielnica jajowata, szerokootworowa,
z wylewem zagiętym do wewnątrz naczynia i wyraźnie zaznaczonym dnem, ceramika barwy jasnobrunatnej, w pobliżu wylewu mały plastyczny guzek;
wys. 21 cm, śred. wylewu 16 cm, śred. dna 11,5 cm
[Tablica III:1].
2. Naczynie gl., misa w kształcie wycinka kuli, o prostym brzegu, powierzchnia gładzona, barwa jasnobrunatna; wys. 7,5 cm, śred. wylewu 20,5 cm [Tablica III:2].
3. Prosta szpila żel., z dużą tarczowatą główką, miseczkowatą odmianą; dł. zach. 10,2 cm, śred. tarczy
6,7 cm, gr. drutu 0,5 cm [Tablica III:3].
4. Ozdoba br. złożona z trzech półkul, od strony wewnętrznej przymocowany drut; dł. 3,8 cm, szer. półkul 1,2 cm, wys. 0,7 cm [Tablica III:4].
5. Dwa kółka br., jedno wykonane z drutu o przekroju
okrągłym, a drugie wykonane z drutu o przekroju
prostokątnym, a) śred. 1,0 – 1,1 cm, gr. drutu 0,1 –
0,2 cm [Tablica III:5].
6. Kolczyk (?) br. zachowany w dwóch fragmentach;
śred. około 2,6 cm; gr. drutu 0,2 cm [Tablica III:6].
7. Cztery fragmenty blaszki br.
8. Siedem fragmentów spiralek br. [Tablica III:7].
9. Kości ludzkie. Miernie przepalone wycinki kości sklepienia czaszki ze znacznie zarośniętymi
od wewnątrz szwami, zrekonstruowano oczodół:

wysokość ± 30 mm, mf-ek ± 39 mm, brzeg nadoczodołowy jest ostry, wyrostek kłykciowy żuchwy
– 19/8 mm, zębodoły są otwarte, drobne; ząb kręgu
obrotowego – 9/10 mm, wydrążenie łopatki – szer.
23 mm, głowa kości ramiennej – 38 mm, jej bloczek
– 24 mm, głowa kości promieniowej – 19 mm, obie
głowy kości udowych ± 41 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 313).
Datowanie: okres lateński
Ob. nr 22 – Działka D
Zniszczona jama o trudno uchwytnym kształcie.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 23 – Działka E
W narożniku północno – wschodnim działki E odkryto obiekt nr 23. Grób (?) popielnicowy, zniszczony.
Naczynie ustawione w jasnym piasku i nakryte misą.
Inwentarz (kat. 3410, inw. pol. 12/74)
1. 
Naczynie gl., popielnica, o nieokreślonej formie,
barwy jasnobrunatnej, zachowana fragmentarycznie.
2. Fragment misy o prostym brzegu, barwy ceglastej,
powierzchnia gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 24 – Działka E
Obiekt nr 24 został odsłonięty w środkowej części działki E. Jama silnie zniszczona, o niewyraźnych
kształtach. Zaciemnienie nie zawierało kości i wyposażenia.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 25 – Działka E
Obiekt nr 25 był bezładnym układem kamieni o wymiarach 50 x 50 cm, między którymi znaleziono fragmenty ceramiki i drobne kości prawdopodobnie zwierzęce.
Inwentarz (inw. pol. 17/74)
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 26 – Działka F
Obiekt nr 26 był naczyniem umieszczonym bezpośrednio w jasnym piasku, bez śladów jamy. Obiekt nie
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zawierał kości. Popielnica nakryta misą.
Inwentarz (kat. 3411, inw. pol. 18/74):
1. Fragmenty naczynia gl., misy o prostej krawędzi,
barwy brunatnej, o częściowo obmazywanej powierzchni.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 27 – Działka F
Obiekt nr 27 był grobem jamowym o owalnym
kształcie, wymiarach 55 x 40 cm, miąższości tylko
10 cm i intensywnie czarnym zabarwieniu. W przekroju,
w dolnej partii jamy uwidoczniła się warstwa popiołu
i drobnych kostek.
Inwentarz (kat. 3412, inw. pol. 19/74):
1. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 28 – Działka F
Jama dość dużych rozmiarów (123 x 113 cm) – domniemany stos. Było to rozległe, niezbyt regularne
zaciemnienie zlokalizowane w północno-wschodniej
części działki. W środkowej partii jama zawierała spaleniznę oraz drobne kamienie. Po wykonaniu przekroju,
obiekt nr 28 okazał się układem pięciu obiektów: trzech
jamowych o nr 28, 40, 41 i dwoma popielnicowymi grobami nr 37 i 38.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 8 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 3416, 3424, 3425, inw. pol. 24/74, 31/74,
31a/74):
1. 
Fragmenty ceramiki, w tym fragment brzuśca
z plastycznym guzkiem, jeden fragment przydenny,
barwa ceglasta, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Igła żel., okrągła, częściowo zagięta o wyraźnie zaznaczonym otworze; dł. zach. 8,6 cm, gr. 0,3 – 0,4
cm [Tablica II: 1].
3. Fragmenty naczynia gl., barwy czarnej, powierzchnie gładzone, w tym fragment płaskiego dna naczynia oraz prostego wylewu; śred. dna 4 cm.
4. Kości czaszki. Jeden bardzo drobny fragmencik sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziesięć niewiel-

kich odcinków trzonów kości długich. Jedenaście
fragmentów o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), okres wpływów
rzymskich (3)
Ob. nr 29 – Działka F
Nieregularny układ kamieni, po eksploracji których
pojawiło się intensywne zaciemnienie o średnicy około
60 cm i głębokości 20 cm.
Wiek i płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych:
szara. Waga: 8 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3414, inw. pol. 21/74):
1. Fragmenty ceramiki, barwa brunatna i ceglastobrunatna, powierzchnie gładzone.
2. Kości ludzkie. Osiem ułamków kości nieokreślonych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 30 – Działka E/F
Obiekt nr 30 był nieregularnym układem kamieni (na
głębokości 30 cm od powierzchni wykopu) umieszczonych w ciemnej, miejscami czarnej ziemi. Jama obiektu
o wymiarach 60 x 60 cm i miąższości 35 cm, wchodziła
w profil wykopu, po poszerzeniu którego, ujawniło się
silnie zniszczone naczynie – obiekt nr 33. Po usunięciu
kamieni z obiektu nr 30, ujawniła się kolistego kształtu
jama grobowa o średnicy około 70 cm i zabarwieniu
prawie czarnym, która rozpościerała się ku dołowi. Występowały drobne rozrzucone kości. Podczas eksploracji
obiektu najpierw pojawił się luźno w ziemi przęślik (5)
i nóż żelazny (4). Poniżej natrafiono na zmiażdżone naczynie leżące bokiem (1) z wylewem zwróconym ku dołowi. Pod nim znaleziono kolejne, mniejsze naczynie (2)
wypełnione przemieszaną ziemią z drobnymi kośćmi.
Obok luźno w ziemi znajdowała się fibula w dwóch fragmentach (3).
Inwentarz (kat. 3426-3428, inw. pol. 32/74):
1. 
Fragment przydenny miniaturowego naczynia
gl., o płaskim dnie, wtórnie przepalone; śred. dna
5,5 cm;
2. Fragmenty miniaturowego naczynia gl., zbliżone do
typu ST VIIID, z bruzdami pod wychylonym wylewem, wtórnie przepalone; śred. wylewu ok. 8 cm
[Tablica IV:1].
3. Fragmenty zapinki br. zbliżonej do typu O (?); dł.
zach 3,1 cm, szer. sprężynki 0,9 cm, wys. zach. ok.
2,2 cm [Tablica IV:2].
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4. N
 óż żel., prosty, pozbawiony rękojeści; dł. 9,2 cm,
szer. 1,4 cm, gr. 0,4 cm [Tablica IV:3].
5. Przęślik gl., dwustożkowaty, wys. 2,3 cm, śred. 3,2
cm [Tablica IV:4]
Datowanie: A3
Ob. nr 31 – Działka F (1) / Ob. nr 31 okolice – Działka
F (2)
Grób popielnicowy. Obiekt nr 31 był silnie zniszczonym naczyniem, leżącym na boku, umieszczonym
bezpośrednio w jasnym piasku, zawierającym drobne
kostki. Od strony północnej, na skraju zaciemnienia nr
28 znaleziono fragment fibuli.
Inwentarz (kat. 3415; inw. pol. 22/74, 23/74)
1. 
Naczynie gl., popielnica dwustożkowata, szerokootworowa, z ostrym załomem brzuśca i wyraźnie
zaznaczoną, wysoką, cylindryczną szyjką, barwy
jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone; wys. 24,0 cm, śred. otworu 20,0 cm, śred. dna
10,0 cm [Tablica IV:1].
2. Fragment kabłąka br. zapinki zbliżonej do typu O; dł.
3,5 cm, gr. 0,2 cm [Tablica IV:2].
Datowanie: IV/V epoka brązu (1); A3/B1 (2)
Ob. nr 32 – Działka H
Grób jamowy. Jama zawierająca fragmenty ceramiki
i drobne kostki. Miąższość obiektu sięgała do 25 cm.
Wypełnisko jamy to ciemnobrunatna ziemia i spalenizna.
Inwentarz (kat. 3417; inw. pol. 25/74)
1. Fragmenty miniaturowego naczynia, o niewyodrębnionym, płaskim dnie, ceramika barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
2. 
Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym jeden fragment prostego wylewu.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 33 – Działka H
Jama o wymiarach 100 x 60 cm, z luźno ułożonymi
kamieniami. Wypełnisko to ciemnobrunatna ziemia.
Inwentarz (kat. 3418, inw. pol. 26/74)
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwa ciemnobrunatna, powierzchnia gładzona.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem i guzkiem
na krawędzi wylewu, barwa jasnobrunatna, powierzchnia gładzona.
3. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ceglastobru-

natnej, powierzchnia gładzona i chropowacona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 34 – Wykop 2
Grób jamowy. W profilu wykopu został zauważony
ślad jamy i kamienie. Obiekt nr 34 był jamą barwy brunatnej przemieszanej ze smugami przepalonej ziemi.
W górnej partii obiektu rysował się w profilu nieregularny układ kamieni, z jednym dużym, płaskim kamieniem pomiędzy mniejszymi. Między kamieniami
widoczna była ceramika i kości w partii czarnej ziemi.
Pod nią znajdował się jaśniejszy piasek wraz z częścią
naczynia. Pod warstwą piasku rysowała się kolejna warstwa przepalonej ziemi. Naczynie prawdopodobnie było
wrzucone do jamy grobowej bezwładnie, pod naczyniem zaobserwowano kości.
Wiek: osoba dorosła, może w wieku 30 – 40 lat (Maturus I ?). Płeć: być może kobieta (?). Barwa szczątków
kostnych: beżowoszara, jasnobeżowa, niektóre zabarwione na zielonkawy kolor (fragmenty kości długich).
Waga: 152 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3419-3420; inw. pol. 27/74)
1. Naczynie gl., zbliżone do typu RW – IVA, barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone, zachowane
jedno ucho; śred. wylewu ok. 13 cm, wys. zach. ok.
21 cm [Tablica V:1]
2. Zapinka br. zbliżona do typu A42, zniekształcona;
dł. 7,2 cm, wys. ok. 3,7 cm, szer. sprężynki 4,5 cm
[Tablica V:2].
3. Bransoleta br., sztabkowata, o prosto zakończonych
główkach zachodzących na siebie; śred. 5,4 – 6,2 cm,
gr. sztabki 0,5 cm. [Tablica V:3]
4. Przedmiot szklany, kształtem przypominający grzybek; wys. 0,6, szer. 0,5, gr. 0,3 cm.
5. Kości czaszki. Szesnaście ułamków kości sklepienia
– wszystkie niewielkich rozmiarów. Część łuski kości
potylicznej z guzowatością wewnętrzną. Trzy ułamki
kości skroniowej – część łuski, wycinek z okolicy
otworu słuchowego zewnętrznego i fragment części
skalistej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Uszkodzony trzon
kręgu szyjnego – o małych rozmiarach. Dziesięć
nieco dłuższych i szesnaście krótszych oraz kilkanaście drobnych ułamków trzonów kości długich.
Fragmenty dwóch głów palców stopy (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2b
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Ob. nr 35 – Wykop 2
Grób popielnicowy (?) – zniszczony. Jama grobowa
o wymiarach 75 x 75 cm, barwy brunatnej, w której
widoczny był fragment dużego naczynia. Od strony
wschodniej w jamie znajdowały się dwa kamienie, a na
całej powierzchni obiektu widoczne były przepalone
kości. Po eksploracji obiektu, stwierdzono, iż naczynie
leżało do góry dnem. Naczynie bardzo zniszczone, dwustożkowate, z zaokrąglonym załomem brzuśca. Obok
mieściły się mniejsze dwa naczynia – popielnice, również bardzo zniszczone. W naczyniach bardzo mała
liczba kości.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa. Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 3421, inw. pol. 28/74):
1. 
Fragmenty naczynia gl., grubościennego, typu
RW – I (?), z zachowanym płaskim dnem, barwy
brunatnej po ciemnobruatną, powierzchnie obmazywane.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy typu RW – III,
barwy brunatnej, część środkowa naczynia chropowacona, pozostałe gładzone.
3. 
Fragmenty wylewu naczynia gl. wychylonego na
zewnątrz, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Fragment trzonu
kości strzałkowej (?). Pięć bardzo małych ułamków
o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 36 – Wykop 2
W odległości około 20 cm od klosza, przy kamieniach natrafiono na kilka fragmentów ceramiki, które
określono jako obiekt nr 36. Grób popielnicowy (?).
Wiek: osoba dorosła, 35 – 55 lat. Płeć: mężczyzna (?).
Waga: 25 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 314).
Inwentarz (inw. pol. 28a/74)
1. Fragmenty naczynia grubościennego, barwy brunatnej.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki, masywnej budowy kości sklepienia i kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 314).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 37 – Działka G
Obiekt nr 37 był grobem popielnicowym. Naczynie

silnie zniszczone, ułożone było bokiem bezpośrednio
w jasnym piasku, na głębokości około 50 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nieokreślono. Waga: 10 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 308).
Inwentarz (kat. 3422; inw. pol. 29/74)
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy o cylindrycznej szyjce (?), barwy brunatnej,
powierzchnia naczynia do 1/3 wysokości chropowacona, powyżej gładzona [Tablica V:1].
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone, trudne do zidentyfikowania kości delikatnej budowy (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 308).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 38 – Działka F
Grób popielnicowy. Kości znajdowały się pomiędzy ściankami obu naczyń. Naczynia silnie zniszczone,
zachowane we fragmentach. Jedno naczynie było ułożone nad drugim, jakby je przykrywało. Naczynia ułożone bezpośrednio w jasnym piasku.
Wiek: osoba dorosła Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szarobeżowa i beżowa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3423; inw. pol. 30/74):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, grubościennej
o chropowaconej ceglastej powierzchni.
2. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy, o łagodnym załomie brzuśca, ceramika barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Kości czaszki. Dwadzieścia sześć ułamków kości
sklepienia. Fragment łuski kości potylicznej. Wycinek z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego.
Przednia część trzonu żuchwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem odcinków trzonów kości długich. Bardzo liczne ułamki
drobne, nieokreślone. Bardzo dużo drobnego
żwirku. Część trzonu kręgu. Dwa ułamki łuków
kręgów. Część talerza kości biodrowej. Wycinek
głowy kości długiej. Część bloczka kości ramiennej. Wycinek powierzchni rzepkowej kości udowej.
Dwadzieścia siedem odcinków trzonów kości długich. Bardzo liczne ułamki drobne, nieokreślone.
Bardzo dużo drobnego żwirku (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Ob. nr 39 – Działka H
Grób popielnicowy. Popielnica ułożona bezpośrednio w jasnym piasku. Naczynie zawierało dużą liczbę
kości, bez wyposażenia.
Wiek: osoba zmarła w wieku 30 – 50 lat (Maturus). Płeć:
mężczyzna. Barwa szczątków kostnych: biaława i kremowobeżowa. Waga: 649 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3429; inw. pol. 33/74):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy, barwy brunatnej, o częściowo chropowaconym
brzuścu, u nasady szyjki zdobionej ornamentem pojedynczej linii rytej.
2. Kości czaszki. Sześć dużych, dwanaście średniej wielkości i ponad czterdzieści drobnych ułamków kości
sklepienia, brzegi ząbkowane świadczą o zarastaniu
się szwów czaszkowych, dość grube. Kawałek łuski kości potylicznej z masywną guzowatością zewnętrzną. Wycinek łuski kości czołowej – z partii
środkowej (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzony kręgów
szyjnych i piersiowych oraz ich ułamki, a także fragmenty ich łuków lub wyrostków. Odcinki żeber. Wycinki powierzchni stawowych głów i kłykci. Ponad
trzydzieści dłuższych odcinków trzonów oraz bardzo liczne ich mniejsze fragmenty (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 40 – Działka G
Grób jamowy kształtu kolistego, o średnicy około
40 cm i niewielkiej miąższości – 15 cm. Zarejestrowany
został w dużym zaciemnieniu, pierwotnie określanym
jako obiekt nr 28 na głębokości około 15 cm od jego
powierzchni. Jama obiektu wypełniona była spalenizną,
z dużą ilością słabo przepalonych kości.
Wiek: 40 – 50 lat (Maturus II). Płeć: mężczyzna. Barwa
szczątków kostnych: szara i czarnoszara. Waga: 233 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 36/74)
1. Igła żel., dł. zach. 4,6 cm, gr. 0,2 cm, gr. uszka 0,3 cm
[Tablica V:1].
2. Przęślik gl., walcowaty, wys. 0,9 cm, śred. 2,4 cm,
śred. otworu 0,5 cm [Tablica V:2].
3. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Kości czaszki. Pięćdziesiąt ułamków kości sklepienia,
wiele grubych i masywnych, dwanaście z brzegami
ząbkowanymi – ich stan świadczy o zaawansowa-

nym procesie zarastania się szwów czaszkowych.
Wycinek kości skroniowej z okolicy dołu żuchwowego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa ułamki łuków
kręgów. Dwadzieścia trzy duże, o grubej istocie zbitej i obszernych jamach szpikowych, ułamki trzonów kości długich. Bardzo liczna grupa ułamków
kości długich silnie pokawałkowanych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 41 – Działka F
Jama o wymiarach 70 x 60 cm i o ciemnobrunatnym zabarwieniu. Miąższość obiektu osiągnęła zaledwie
10 cm. Bez wyposażenia i kości.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 42 – Działka G
Na skraju obiektu nr 30, w odległości około 60 cm
w kierunku na północny-wschód, w brunatnej ziemi
zarejestrowano silnie zniszczone naczynia (płytkie posadowienie obiektu) przykryte kloszem. Jama grobowa
osiągnęła wymiary 100 x 52 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią, klosz z boku podparty był dwoma
kamieniami. Wokoło naczyń znajdowały się drobne kości.
Inwentarz (kat. 3420, 3431-3433; inw. pol. 34/75)
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
szerokootworowej (?), barwy brunatnej, miejscami
jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu 18,0 cm [Tablica VI:1].
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią i pogrubionym wylewie, barwy brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred.
dna 8,5 cm; śred. wylewu 26,0 cm [Tablica VI:2].
3. Fragmenty naczynia gl., klosza, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
4. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment dna,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza – Ha C (?) (1-3), okres
wpływów rzymskich (4)
Ob. nr 43 – Działka G
Grób popielnicowy, zniszczony. Naczynie umieszczone było bezpośrednio w jasnym piasku.
Inwentarz (kat. 3435; inw. pol. 37/74)
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy brunat-
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nej, częściowo chropowaconej powierzchni.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 44 – Działka G
Grób jamowy z brukiem kamiennym o wymiarach
100 x 80 cm, miąższość około 18 cm. Wypełnisko to spalenizna. Na powierzchni wystąpił zwarty bruk kamienny,
między kamieniami w trakcie oczyszczania znaleziono
trzy drobne skorupy. Od strony południowej zachował
się wieniec kamienny, ziemia między kamieniami ciemnobrunatna wraz ze śladami spalenizny. Pod brukiem
i wieńcem kamiennym zalegała czarna, przepalona ziemia, tworząc w rzucie poziomym, dosyć regularny owal.
Jama zalegała na głębokości 0,18 m i tworzyła kształt
nieckowaty, w której znajdowała się jedna skorupa
i jedna przepalona kość.
Inwentarz (kat. 3445, inw. pol. 46/74, 64/74):
1. Fragmenty ceramiki w tym fragment brzuśca ze śladami po utrąconym uchu, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchni gładzonej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 45 – Działka G
Grób skrzynkowy składający się z czterech łupanych kamieni o wymiarach około 60 x 50 cm, otaczających popielnicę przykrytą drobnymi kamieniami. Popielnica szczelnie przylegała do kamieni, była nakryta
misą, która nie zachowała się w całości. Pod dnem
popielnicy, oraz we wnętrzu skrzyni zalegała czarna,
przepalona ziemia. Od strony południowej, w obrębie
jamy grobowej, poza obrębem skrzyni grobowej, również zalegała czarna, przepalona ziemia, w której znajdowały się nieliczne, drobne, przepalone kości ludzkie.
Warstwa spalenizny osiągnęła 5 cm.
Wiek – prawdopodobnie młodzieńczy. Płeć – być może
żeńska. Barwa szczątków: jasnokremowa. Waga: 117 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3443 – 3444; inw. pol. 45/74):
1. 
Naczynie gl., popielnica jajowata, szerokootworowa, asymetryczna, o prostej krawędzi i niewyodrębnionej szyjce, barwy ceglastej, powierzchnie
gładzone; wys. 16,5 cm, śred. otworu 18,0 cm, śr.
dna 7,5 cm [Tablica VI].
2. Fragmenty naczynia gl., półkolistej (?) misy o prostej krawędzi ceramika barwy ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone.

3. F
ragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym jeden fragment prostego wylewu.
4. Kości czaszki. Pięćdziesiąt sześć fragmentów kości
sklepienia, cienkie, drobne, na trzech wyraźne ząbkowanie brzegów. Część wyrostka zębodołowego
żuchwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Uszkodzona głowa
kości ramiennej o średnicy około 38 mm. Dwa małe
wycinki innych głów. Osiem nieco większych odcinków trzonów. Fragmenty żeber. Liczne drobne
ułamki kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 46 – Działka G
Obiekt nr 46, kształtu wydłużonego owalu, o wymiarach 80 x 35 cm, zorientowanego na osi N-S, składał
się z kamieni, tworząc pierścień obwarowania. W ziemi
barwy brunatnej, pomiędzy kamieniami wystąpiły przepalone kości. Pod kamieniami znajdowała się ceramika.
Inwentarz (kat. 3438; inw. pol. 41/74):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o wydłużonej
szyjce, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 47 – Działka G
Jama (?) lub grób jamowy (?)16 osiągnęła wymiary
190 x 85 cm i miąższość 75 cm. Wypełnisko obiektu to
ciemnobrunatna ziemia i spalenizna.
Inwentarz (kat. 3439; inw. pol. 42/74):
1. 
Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastej,
część z nich wtórnie przepalona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 48 – Działka G
Jama o wymiarach 90 x 70 cm i miąższości 70 cm.
Wypełnisko obiektu to spalenizna.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 49 – Działka G
Obiekt nr 49 składał się ze stosunkowo luźno rozrzuconych kamieni, nie tworzących zwartego bruku.
16

Trudno określić typ obiektu, ze względu na brak kości.
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Ziemia między kamieniami znacznie ciemniejsza, zaś
pod kamieniami znajdowały się resztki zniszczonej popielnicy, przy której wystąpiły przepalone ludzkie kości.
Obiekt osiągnął wymiary 40 x 40 cm.
Inwentarz (kat. 3448; inw. pol. 48/74):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, miejscami chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 50 – Działka G
Grób jamowy o wymiarach 80 x 55 cm i miąższości
40 cm, z trzema kamieniami od strony południowo-zachodniej, zorientowany na osi NE-SW. Wypełnisko jamy
ciemnobrunatne, przy kamieniach spalenizna z niewielką ilością przepalone kości ludzkie.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3449, 49/74):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 5,0 cm, szer. 1,5 cm,
gr. 0,9 cm; b) dł. 1,9 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,3 cm; c)
dł. 3,1 cm, szer. 1,6 cm, gr. 1,2 cm (Gawrońska J., poz.
kat. 1) [Tablica CXLII:5,8].
3. Kości ludzkie. Mały ułamek części skalistej kości
skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (?)
Ob. nr 51 – Działka G
Obiekt nr 51 był wieńcem składającym się z sześciu
kamieni (trzy były raczej średniej wielkości), który otaczał kamień wypełniający wolną przestrzeń pośrodku.
Przy kamieniach wystąpiła ceramika. Pod pierwszą warstwą kamieni, wystąpiła druga warstwa kamieni, tworząca obwarowanie popielnicy (?). Po eksploracji drugiej
warstwy kamieni, tzw. obwarowania popielnicy, popielnicy nie było, natomiast wystąpiły drobne, przepalone
kości. Obiekt osiągnął wymiary 45 x 55 cm.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3446; inw. pol. 47/74):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,3 cm, szer. 1,4 cm,
gr. 1,1 cm; b) dł. 2,2 cm, szer. 1,7 cm, 1,0 cm (Gawrońska J., poz. kat. 2).

3. K
 ości czaszki. Dwa niewielkie ułamki kości sklepienia, cienkie (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Ułamek żebra.
Siedemnaście fragmentów bardzo drobnych o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 52 – Działka 01
Grób szkieletowy. W części środkowej wykopu, zaobserwowano dość dużych rozmiarów (220 x 140 cm)
zaciemnienie, kształtu nieregularnego, zorientowane na
osi NW-SE. Jama wypełniona brunatną ziemią, przemieszaną ze spalenizną. Wystąpiły również dwa kamienie ułożone w czarnej warstwie.
Inwentarz (kat. 3470, inw. pol. 73/74):
1. Zapinka br. typu A57/58; dł. 7,6 cm, wys. 1,8 cm,
szer. sprężynki 2,3 cm [Tablica VIII:1].
2. Zapinka br., zbliżona do typu A92; dł. 7,5 cm, wys.
4,2 cm, szer. sprężynki 5,3 cm [Tablica VIII:2].
Datowanie: B2a
Ob. nr 53 – Działka 01
Obiekt nr 53 to niewielkich rozmiarów, zwarty zespół kilku małych kamieni umieszczonych w brunatnym piasku.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 54 (okolice) – Działka 01
Jama wypełniona intensywną spalenizną, o wymiarach 140 x 95 cm i miąższości 55 cm. W części południowej jamy znajdowały się trzy kamienie, przy których zarejestrowano znikomą ilość kości. Pod kamieniami była
spalona czarna warstwa, zaś pod spalenizną rysowała się
jama wypełniona brunatną ziemią, w której wystąpiły
niespalone fragmenty kości ludzkich, w tym fragmenty
czaszki i zęby, które zaginęły.
Inwentarz (kat. 3458, inw. pol. 62/74):
1. Fragment wylewu naczynia gl. z częściowo utrąconym i przewężonym uchem, barwy ciemnobrunatnej.
Datowanie: młodszy okres przedrzymski
Ob. nr 55 – Działka 01
Jama obiekt nr 55 położona w profilu wykopu, osiągnęła wymiary 110 x 65 cm i miąższość 70 cm. Wypełnisko obiektu to ciemnobrunatna ziemia i spalenizna.

26

Inwentarz (inw. pol. kości 78/74):
1. 
Krzemień; wymiary: dł. 5,3 cm, szer. 3,8 cm,
gr. 2,6 cm (Gawrońska J., poz. kat. 3) [Tablica
CXXXVIII:1].
Datowanie: NOK
Ob. nr 56 – Działka H
Po podczyszczeniu wykopu – działki H, w partii
środkowej zarejestrowano bruk kamienny, który został oznaczony jako obiekt nr 56. Po eksploracji bruku
i ściągnięciu dużego kamienia, nie zaobserwowano jamy.
Wymiary bruku – 110 x 80 cm. Obok bruku wystąpiło
niewielkich rozmiarów, kształtu owalnego zaciemnienie
– jama, położone pomiędzy obiektami nr 56 i 57. Podczas eksploracji połówkowej, zaobserwowano kolejny
obiekt (obiekt nr 61) poniżej warstwy jasnego piasku,
który zalegał pod powyższym zaciemnieniem.
Inwentarz (kat. 3450, inw. pol. 50/74 – 53/74):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną,
powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym jeden zdobiony ornamentem dołków paznokciowych,
należące prawdopodobnie do czterech naczyń.
2. Krzemień; wymiary: dł. 4,6 cm, szer. 2,7 cm, gr.
1,9 cm (Gawrońska J., poz. kat. 4) [Tablica CXlII:4].
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 57 (2) i 57a (1) – Działka H
Obiekt nr 57 to grób popielnicowy. Naczynie zostało
umieszczone bokiem, bezpośrednio w jasnym piasku.
Od strony południowo-zachodniej, umieszczone zostało do góry dnem, drugie, podobne naczynie (obiekt
nr 57a). W obu naczyniach nie zaobserwowano kości.
Od strony północnej obiektu nr 57, zarejestrowano niewielkie zaciemnienie – jamę (ob. nr 56 i 57 – zaciemnienie), zawierającą kości i węgiel drzewny.
Wiek: dziecko zmarło w wieku Infans I. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: kremowobeżowa.
Waga: 445 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3451-3452, inw. pol. 54/74-55/74):
1. 
Naczynie gl., dwustożkowata popielnica o wyraźnie zaznaczonym załomie brzuśca i oddzielonej
ornamentem pojedynczej linii rytej, krótkiej cylindrycznie szyjce, ceramika barwy jasnobrunatnej,
powierzchnie gładzone; wymiary wys. 16 cm, śred,
otworu 17,5 cm, śred, dna 8, 5 cm [Tablica VII:1].
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Krzemień; wymiary: dł. 2,9 cm, szer. 2,2 cm, gr.

1,4 cm (Gawrońska J., poz. kat. 4 i 5) [Tablica
CXXXVIII:11, CXLII:7].
4. Kości czaszki. Ponad pięćdziesiąt ułamków kości
sklepienia, drobne i bardzo drobne, cienkie, nie
w pełni wykształcone. Trzy ułamki kości podstawy
czaszki. Część wyrostka jarzmowego kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Drobne ułamki
trzonów kręgów (istota gąbczasta) oraz niewielkie
ułamki ich łuków. Ząb kręgu obrotowego z częścią
trzonu. Ułamki trzonów kości długich, kilka z końcami na których widać ślady po chrząstce nasadowej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: epoka brązu (1), wczesna epoka żelaza (2)
Ob. nr 58 – Działka H
Obiekt nr 58 to bruk kamienny ( 80 x 80 cm) zalegający w silnie przepalonej ziemi. Pod brukiem znajdowała się silnie zniszczona popielnica (?) lub fragmenty
ceramiki.
Wiek: dziecko, 7-14 lat (?). Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Inwentarz (kat. 3454, inw. pol. 57/74):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, jeden z fragmentów posiadał ślady po utrąconym uchu.
2. Kości ludzkie. Kilka dobrze przepalonych, delikatnej
budowy kości: sklepienia czaszki i kości długie (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 59 – Działka H
W odległości około 35 cm od obiektu nr 58, w kierunku południowym, została zarejestrowana intensywna
spalenizna – obiekt nr 59, o miąższości około 40 cm.
Jama osiągnęła wymiary 70 x 50 cm.
Wiek: dziecko, 0-2 lat. Płeć: nie określono. Waga: 10 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Inwentarz (inw. pol. 56/74):
1. Naczynie gl., popielnica dwustożkowata o słabo zaznaczonej, stożkowatej szyjce, barwy jasnobrunatnej,
powierzchnie gładzone, zachowana fragmentarycznie; śred. dna 8,5 cm, wys. zach. 12 cm, śred. brzuśca
18 cm [Tablica VII:1].
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości: sklepienia
czaszki, część skalista i kości długie (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Ob. nr 60 (1, 5)/60a (2-4, 6) – Działka H
W południowej części działki zaobserwowano
bezładne skupisko kamieni (60), pomiędzy którymi
widoczne były fragmenty ceramiki. Kształtu wydłużonego i wymiarach 170 x 120 cm. Kamienie zalegały
w warstwie brunatnego piasku. W przekroju obiekt był
kształtu nieckowatego, z podwójnym układem kamieni.
Miąższość obiektu sięgała 80 cm. Po zdjęciu kamieni odsłonięto naczynie silnie uszkodzone. Od strony zachodniej obiektu 60 przylegała jama ze spalenizną, a za jamą
widoczne były fragmenty naczynia i drobne przepalone
kości (60a). Pod obiektem nr 60a rysował się obiekt nr
72 – grób szkieletowy.
Pierwszy osobnik (obiekt nr 60). Wiek: 3-5 letnie dziecko.
Płeć: nie określono. Waga: 15 g (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Drugi osobnik (obiekt nr 60a). Wiek: 3-5 letnie dziecko.
Płeć: nie określono. Waga: 150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Inwentarz (kat. 3455, 3465 – 3469, inw. pol. 58/74, 69/74,
69a/74-72/74):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o łagodnie zaokrąglonym brzuścu i wyraźnie zaznaczonym dnie,
ze śladami po utrąconym uchu przy krawędzi wylewu, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastej po brunatną,
w tym jeden fragment dna płaskiego, wyraźnie zaznaczonego i fragmenty dwóch wylewów naczyń.
4. 
Fragment brzuśca naczynia z utrąconym uchem,
barwa brunatna, pow. gładzona.
5. Kości ludzkie ob. nr 60. Dobrze przepalone wycinki
kości: sklepienia czaszki z otwartymi szwami i łopatki.
6. Kości ludzkie ob. nr 60a. Dobrze przepalone wycinki
delikatnej budowy kości: obie części skaliste, fragmenty nasadki trzonów kości długich.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-3); okres wpływów
rzymskich (4)
Ob. nr 61 – Działka H
Jama owalnego kształtu, niewielkich rozmiarów
(średnica około 50 cm). Wypełnisko jamy to jasnobrunatna ziemia. Na spodzie jamy zalegały dwa polne kamienie wielkości 22-23 cm. Między kamieniami znajdowały się liczne kości.
Wiek: osoba młodociana, 18-20 lat. Płeć: kobieta (?).

Waga: 20 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Inwentarz (kat. 3459; inw. pol. 63/74):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki z otwartymi szwami i fragmenty kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 62 – Działka H
Jama (?) położona w odległości około 80 cm w kierunku południowym od obiektu nr 57. Fragmenty naczynia silnie zniszczonego (?) lub fragmenty ceramiki
umieszczone były bezpośrednio w piasku.
Inwentarz (kat. 3464, inw. pol. 68/74):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, w tym dwa małe fragmenty wylewów i mały
fragment przydenny.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 63 – Działka 02
Grób popielnicowy. Fragmenty naczynia ułożone
bezpośrednio w jasnym piasku. Dno leżało do góry
dnem. Obok naczynia znajdowały się cztery drobne
kostki.
Wiek: dziecko (?). Płeć: nie określono (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Inwentarz (kat. 3463, inw. pol. 66/74):
1. 
Fragmenty naczynia gl., dwustożkowa tej popielnicy, o wysokiej, stożkowatej szyjce, u której nasady
popielnica była zdobiona ornamentem potrójnej
poziomej linii rytej i krokiewek, ceramika barwy
brunatnej, do wysokości połowy naczynia chropowacona, powyżej gładzona; śred. dna 10,5 cm [Tablica IX].
2. Kości ludzkie. Kilka dobrze przepalonych delikatnej budowy kości sklepienia czaszki i kości długich
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 64 – Działka 02
Grób popielnicowy (?). W północno-wschodniej części wykopu zarejestrowano na gł. 30 cm od powierzchni
fragmenty naczynia.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 7 g (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Inwentarz (kat. – brak, inw. pol. - brak):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy brunat-
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nej i ciemnobrunatnej, naczynie w partii przydennej
było gładzone, powyżej chropowacone; śred. dna ok.
10,5 cm.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone, delikatnej budowy kości sklepienia czaszki, szwy zarastające od
wewnątrz, część skalistą, trzon żuchwy z drobnymi
zębodołami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s.
309).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 65 – Działka 02
Grób popielnicowy w obstawie kamiennej (?). Popielnica ułożona na boku, bezpośrednio w jasnym piasku i obstawiona niewielkimi kamieniami.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowaj (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 3473; inw. pol. 81/74):
1. 
Fragmentarycznie zachowana dwustożkowata popielnica, o załomie brzuśca na wysokości połowy
naczynia, u nasady szyjki naczynie było zdobione
ornamentem potrójnej poziomej linii i krokiewek,
ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone, śred. dna 9 cm.
2. Kości ludzkie. Cztery niewielkie fragmenty kości
nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 66 – Działka 02
Grób popielnicowy składający się z dwóch naczyń,
silnie zniszczonych w obstawie kamiennej od strony
południowo – zachodniej i północnej.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Waga: 10 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3460 – 3462, inw. pol. 64/74 – 65/74):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, o płaskim dnie.
2. Fragmenty naczynia gl., misy, o prostym wylewie,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Kości ludzkie. Cztery drobne ułamki kości sklepienia. Odcinek trzonu kości długiej. Szesnaście
ułamków nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 67 – Działka 02
Jama wypełniona czarną ziemią. Osiągnęła miąższość 25 cm i wymiary 120 x 90 cm.
Inwentarz (kat. 3472, inw. pol. 76/74):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 68 – Działka 02
Obiekt nr 68 to być może grób szkieletowy, bez zachowanego szkieletu. Obiekt stanowiło skupisko okrągłych
kamieni polnych ułożonych w brunatnej jamie. Jama
osiągnęła wymiary 130 x 110 cm. Grób zorientowany na
osi NS. W przekroju widoczny warstwowy układ dużych
kamieni ułożonych na przemian z mniejszymi.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 69 – Działka 02
Na powierzchni jamy grobowej, na głębokości około
60-70 cm od powierzchni, został odsłonięty owalny
układ kamieni. Pod brukiem kamiennym, na głębokości 1 m wystąpił wyraźny zarys jamy o wymiarach 150
x 90 cm i zabarwieniu brunatnym. Układ jamy wyraźnie zorientowany w kierunku północno – południowym
z lekkim odchyleniem na zachód. W części środkowej
odsłonięto dwa kamienie, pod którymi zaobserwowano
węgle drzewne i dwa fragmenty ceramiki oraz niewielką
ozdobną płytkę brązową z uszkiem po stronie wewnętrznej. W środkowej części jamy zaobserwowano ponadto
czarne smugi. Od strony południowej zarys grobu
mniej czytelny, przechodzi w rdzawe smugi żwiru na tle
brunatno-żółtego piasku. W części północnej jamy zauważono niewielki kamień od strony zachodniej, przy
kamieniu leżały trzy paciorki. Jeden ze szkliwa o barwie niebiesko-żółtej, zdobiony 5 wizerunkami twarzy
kobiety. Zostały w niego wtopione kwatery na czarnym
tle w żółtej ramce, a w każdej z kwater widnieje piękny
kobiecy portret o czarnych włosach i oczach, z ustami
zaznaczonymi czerwoną kreską. Drugi paciorek z zielonego szkliwa z żółtymi wkładkami uległ rozkruszeniu.
Trzeci paciorek był płaski, wykonany z bursztynu.
Inwentarz (kat. 3478 – 3479, inw. pol. 90/74):
1. Tarczka br., wykonana z cienkiej blachy, ozdobiona
wypukłymi punktami, od wewnątrz przymocowane
uszko z taśmy brązowej, dł. 5,0 cm, szer. 3,0 cm, gr.
0,1 cm [Tablica VIII:1].
2. Paciorek twarzowy typu TM369, w niebieskie tło
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paciorka w środkowej partii wtopiony został szeroki
pas barwy żółto-czarnej z przedstawieniami pięciu
twarzy kobiecych, wys. 1,5 cm, śred. 1,7 cm [Tablica
VIII:2].
3. Paciorek szklany barwy zielonej, z żółtym ornamentem, rozkruszył się podczas eksploracji.
4. Paciorek bursztynowy, płaski – zaginął.
Datowanie: wczesny okres wpływów rzymskich
Ob. nr 70 – Działka 02
Jama o wymiarach 60 x 60 cm, której wypełnisko stanowiła ciemnobrunatna ziemia.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 71 (1) / 71a – Działka 02
Obiekt nr 71 był naczyniem rysującym się w południowo-wschodnim narożniku wykopu. Było to naczynie bezpośrednio umieszczone w brunatnej warstwie.
Obok rysował się wkop obiektu nr 71a – jama barwy
brunatnej z ciemniejszymi smugami.
Wiek: 30 – 50 lat (Maturus II). Płeć: prawdopodobnie
są to szczątki mężczyzny (?). Barwa szczątków kostnych:
beżowokremowa. Waga: 682 g (Cymek L., Rożnowski F,
2012).
Inwentarz (kat. 3477, inw. pol. 87/74):
1. Naczynie gl. typu RW – II, barwa od ciemnobrunatnej po ceglastą, pow. gładzona; wys. 19,5 cm, śred.
wylewu 15 cm, śred. dna 11-11,5 cm [Tablica IX:1].
2. Kości czaszki. Trzydzieści dwa ułamki sklepienia
czaszki, a wśród nich pięć z ząbkowanym brzegiem
– jeden z silnie zrośniętym szwem część kości czołowej m wyrostkiem jarzmowym i zaokrąglonym brzegiem nadoczodołowym, większość ma masywną
budowę. Część skalista lewej kości skroniowej. Wycinek kości skroniowej z okolicy dołu żuchwowego
i guzka stawowego oraz inny fragment będący częścią łuski. Wyrostek czołowy prawej kości jarzmowej. Blaszka wewnętrzna trzonu żuchwy ze śladami
po zębodołach. Wyrostek kłykciowy żuchwy (o masywnej budowie) (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy wycinki trzonów kręgów i cztery ułamki ich łuków lub wyrostków.
Pięć większych i drobne odcinki żeber. Część rzepki.
Uszkodzona głowa kości promieniowej (o średnicy
około 22 mm). Trzy wycinki powierzchni stawowych. Dwadzieścia osiem większych i liczne drobne
odcinki trzonów kości długich. Liczne drobne

ułamki kości z tej części szkieletu – nieokreślone.
Wycinek panewki kości miednicznej. Dwa ułamki
końca dalszego kości udowej. Część kości piętowej.
Powierzchnia stawowa kłykcia kości piszczelowej.
Dziesięć dość długich i masywnych trzonów kości długich oraz piętnaście odcinków mniejszych,
a także liczne odcinki drobne tych trzonów. Kilka
odcinków żeber. Liczna grupa fragmentów małych
rozmiarów – nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 72 – działka H, wykop 1
Grób szkieletowy – zniszczony. Pod obiektem nr 60a
zaobserwowano brunatną jamę ze smugami spalenizny.
Obiekt został zarejestrowany na głębokości 70 cm od
powierzchni wykopu. Miał kształt owalu o wymiarach
130 x 80 cm. Od strony zachodniej przylegała do niego
jama o zabarwieniu brunatnym ze smugami spalenizny.
Na dnie jamy grobowej znaleziono zapinkę (1) oraz
zęby. Po wyeksplorowaniu jamy, na dnie w żółtym piasku, prawdopodobnie calcu, leżały luźno cztery okrągłe
kamienie.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: zielonkawa od ozdób w pobliżu (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3471, inw. pol. 74/74):
1. Częściowo uszkodzona zapinka br. typu A68, dł. 6,0
cm, wys. 2,1 cm [Tablica V:1].
2. Kości ludzkie. Dwie korony zębów trzonowych.
Jedna korona zęba przedtrzonowego. Dwa korzenie.
Cząstki szkliwa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B1b
Ob. nr 73 – Ar I, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa była dużych rozmiarów: 150 x 110 cm. Pod brukiem składającym się z dużych kamieni pojawiła się spalenizna wyraźnie odcinająca się w żółtym piasku na głębokości 22 cm. Miąższość
obiektu osiągnęła około 40 cm.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: czarnoszara, beżowa
i jasnobeżowa. Waga: 7 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz: (inw. pol. 3/75, 4/75, 8/75, 10/75):
1. Kości ludzkie. Cztery nieco dłuższe i pięć krótkich
odcinków trzonów kości długich. Siedem bardzo
drobnych fragmentów kości nieokreślonych. Dwa
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ułamki trzonu kości długiej. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 74 – Ar II, ćw. 3
Grób popielnicowy z resztkami stosu został odsłonięty
na głębokości około 11 cm od powierzchni wykopu. Jama
płytka, osiągnęła miąższość zaledwie 13 cm. Obiekt rysował się na tle jasnego piasku. Popielnica otoczona była kamieniami, pomiędzy którymi zarejestrowano dużą ilość
drobnych, przepalonych kości. Jama grobowa obiektu nr
74 przecinała jamę obiektu nr 78.
Wszystkie szczątki kostne z tego obiektu są bardzo silnie
pokawałkowane, stąd też można było wyselekcjonować
tylko niewielką ich część o bardziej charakterystycznych
cechach budowy anatomicznej.
Wiek: osoba zmarła w wieku 25 – 35 lat (Adultus). Płeć:
być może są to szczątki kobiety (?). Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 712 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4180-4181; inw. pol. 2/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, w tym fragment
dna naczynia, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragment płaskiego dna naczynia gl., ceramika barwy
jasnobrunatnej.
3. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, ceramika barwy brunatnej
4. Fragmenty naczynia gl., misy półkolistej z wgięciem
pod krawędzią, ceramika barwy ceglastej [Tablica
IX:1].
5. Kości czaszki. Dwadzieścia trzy ułamki kości sklepienia, wśród nich cztery z brzegami ząbkowanymi;
wiele z nich jest rozwarstwionych od wysokiej temperatury, część łuski kości potylicznej. Mały wycinek
kości skroniowej i ułamek łuku jarzmowego. Mały
wycinek trzonu żuchwy z zębodołem (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Cztery niewielkie
wycinki trzonów kręgów i piętnaście ułamków ich
łuków. Fragment kości krzyżowej – wycinek trzonu.
Szesnaście różnej długości odcinków żeber oraz ich
bardzo drobne ułamki. Wycinek końca dalszego kości udowej. Część rzepki. Głowa kości promieniowej
(średnicy około 19-20 mm). Część głowy kości udowej
(średnica większa niż 32 mm). Dziewięć niewielkich
wycinków kości z powierzchniami stawowymi (głów
lub kłykci). Pięćdziesiąt dłuższych (powyżej 20 mm)
odcinków trzonów kości długich, część z grubą istotą

zbitą i ze znacznymi jamami szpikowymi, ponadto
bardzo dużo ułamków trzonów (krótkie). Kilka drobnych ułamków paliczków. Bardzo liczna grupa kości
nieokreślonych pod względem ich przynależności
anatomicznej. Dużo prószywa kostnego (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 75 – Ar I, ćw. 3
Grób jamowy odcinał się w jasnym piasku barwą
intensywnie czarną, kolistym kształtem. Został zaobserwowany na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu.
Osiągnął wymiary około 60 x 50 cm i miąższość 40 cm.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3995, 4098; inw. pol. 1/75, 2/75, 23/75)
1. Nóż żel., z krótką rękojeścią, o łukowato wygiętym
ostrzu; dł. 15,0 cm, szer. ostrza 1,5 cm, szer. rękojeści
0,8 cm [Tablica X:1].
2. Pięć krzemieni, wymiary: a) dł. 1,1 cm, szer.1,0 cm,
gr 0,5 cm, b) dł. 4,1 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,5 cm, c) dł.
4,3 cm, szer. 2,6 cm, gr. 2,0 cm, d) dł. 2,4 cm, szer. 1,5
cm, gr. 1,1 cm, e) dł. 3,7 cm, szer. 2,2 cm, gr 1,8 cm
(Gawrońska J., poz. kat. 6) [Tablica CXXXI:1,3,6-7,
CXL:10].
3. Kości ludzkie. Trzy bardzo drobne fragmenty kości
nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: młodszy okres przedrzymski – A2/A3 (?)
Ob. nr 76 – Ar I, ćw. 3
Jama nieregularnego kształtu, zarejestrowana na głębokości 33 cm od powierzchni wykopu. Wypełnisko
obiektu nr 76 to spalenizna wyraźnie rysująca się na tle
jasnego, przemieszanego piasku. Obiekt osiągnął wymiary 85 x 80 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 77 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy. Zarejestrowany na głębokości
40 cm. Popielnica silnie uszkodzona tkwiła w jamie spalenizny.
Wiek: dziecko 0-7 lat (Infans I) Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 181 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4183; inw. pol. 5/75, 16/75)
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacono.
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2. F
 ragment przydenny naczynia gl., z płaskim dnem,
barwy brunatnej.
3. Fragmenty gl. pokrywy oczkowatej, z dwoma otworami, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Kości czaszki. Ponad sto bardzo drobnych i cienkich
fragmentów sklepienia czaszki, nie w pełni wykształcone. Uszkodzona część skalista prawej kości skroniowej i fragment drugiej. Dwa małe ułamki szkliwa
zębów mlecznych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Ponad pięćdziesiąt odcinków trzonów kości długich i żeber. Część
głowy kości długiej. Bardzo liczne drobne fragmenty
kości o nieokreślonej dokładnie przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza – Ha C (?)
Ob. nr 78 – Ar I, ćw. 3
Grób jamowy o wymiarach 60 x 45 cm i miąższości
35 cm, został zarejestrowany na głębokości około 29 cm
od powierzchni wykopu. Wypełnisko obiektu stanowiła
ciemnobrunatna ziemia, intensywnie odcinająca się
w jasnobeżowym piasku.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 7/75):
1. Kości ludzkie. Jeden drobny fragment kości nieokreślonej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 79 – Ar I, ćw. 4 / Ar II, ćw. 3 / Ar III, ćw. 1
Grób jamowy w obstawie kamiennej, wystąpił na
głębokości od 16 do 22 cm od powierzchni wykopu. Regularny, kolisty układ kamieni polnych, pod którym na
głębokości 46 cm rysowała się jama grobowa o wymiarach 97 x 90 cm. W obiekcie tym wystąpiła obstawa kamienna, a pod nią plama spalenizny z nikłymi śladami
kości.
Inwentarz (kat. 4147, 4158 – 4159, 4193, 4302; inw. pol.
113/75, 125/75, 131/75, 173/75 - 174/75):
1. Fragment przepalonego dna miniaturowego naczynia gl., śred. dna 3,5 cm.
2. Fragmenty przepalonego dna o pogrubionej, silnie
facetowanej krawędzi.
3. Igła żel. z podłużnym uchem, dł. 8,3 cm, gr. 0,2 cm
[Tablica X:1].
4. Fragment szpili (?) żel., dł. 2,5 cm, gr. 0,3 cm [Tablica X:2].

5. N
ożyk żel., sierpikowaty o półksiężycowatym
ostrzu i podwójnie złożonej rączce, dł. zach. 7,3 cm,
szer. ostrza 1,4 cm, gr. 0,3 cm, szer. rękojeści 1,2 cm
[Tablica X:3].
6. Przęślik gl., dwustożkowaty, o spłaszczonych wierzchołkach, wtórnie przepalony; wys. 3,0 cm, śred.
4,3 cm [Tablica X:4].
Datowanie: okres przedrzymski – A2/A3 (?)
Ob. nr 80 – Ar II, ćw. 1
W środkowej partii wykopu, po podczyszczeniu,
ukazał się niewielki układ kamieni. Oznaczono go jako
obiekt nr 80 – grób popielnicowy w obstawie kamiennej.
Popielnica była nakryta misą, silnie uszkodzona, otoczona polnymi kamieniami, a wokół niej były rozrzucone w dużej ilości drobne kości i węgle drzewne. Wymiary całość obiektu wynosiły 70 x 80 cm.
Wiek: dziecko (Infans). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i szara. Waga: 15 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4179; inw. pol. 1/75, 12/75)
1. 
Fragmenty naczynia gl., jajowatej (?) popielnicy,
barwy brunatnej, powierzchni gładzonej, śred. dna
ok. 8 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem, zdobionej
ornamentem poziomej linii i krótkich pionowych
nacięć, ceramika barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
3. Kości czaszki. Osiemnaście bardzo drobnych i bardzo cienkich ułamków kości sklepienia. Uszkodzona
część skalista kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy niewielkie
ułamki żeber. Pięć odcinków trzonów kości długich.
Duża grupa drobnych fragmentów nieokreślonych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza – okres lateński (?)
Ob. nr 81 – Ar II, ćw. 1
Jama, wypełniona ciemnobrunatną ziemią, nieregularnego kształtu, płytka. Zarejestrowana została dosyć
wysoko, bo na głębokości 24 cm od powierzchni wykopu, w luźnym, przemieszanym piasku. Obiekt osiągnął wymiary 70 x 30 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
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Ob. nr 82 – Ar II, ćw. 1
Obiekt nr 82 był skupiskiem kamieni wpisanym w wydłużoną (80 x 90 cm) jamę spalenizny. Zarejestrowany został na głębokości 40-60 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (inw. pol. 4/75):
1. Kilka fragmentów ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, w tym jeden fragment prostego wylewu naczynia.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 83 – Ar I, ćw. 3
Jama o średnicy około 30 cm, wypełniona spalenizną,
została zarejestrowana na głębokości 21 cm.
Inwentarz (kat. 4182; inw. pol. 3/75):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy, o brunatnej
powierzchni, w tym dwa fragmenty zdobione ornamentem linii rytej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 84 – Ar III, ćw. 1
Grób jamowy pod brukiem kamiennym. Płytką jamę,
podłużnego kształtu, o rozmiarze 80 x 25 cm, wypełnioną spalenizną, przykrywały kamienie tworzące bruk.
Bruk został zarejestrowany na głębokości 25 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 5 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 51/75):
1. Kości ludzkie. Jedenaście drobnych fragmentów kości o nieokreślonej przynależności anatomicznej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 85 – Ar II, ćw. 2
Jama o wymiarach 70 x 45 cm, wypełniona spalenizną, przykrytą kamieniami tworzącymi bruk. Kamienie
wystąpiły na głębokości około 25-29 cm od powierzchni
wykopu, zaś jama ze spalenizną na głębokości 38 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 86 – Ar I, ćw. 3
Na głębokości 50 cm, w pobliżu obiektu nr 75,
w jasnym piasku natrafiono na obiekt nr 86 – niewielkie
skupisko silnie przepalonych kości. Jama grobowa była
bardzo płytka, na jej dnie ukazał się w piasku sposób
ułożenia zmarłego. Średnica jamy grobowej osiągnęła

około 15 cm.
Wiek i płeć: 25-35 letniej kobiety (?). Waga: 950 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (kat. 4273, inw. pol. 2/75):
1. Jeden paciorek szklany typu TM160, wys. 1,3 cm,
śred. 1,8 cm [Tablica V:1].
2. Połowa paciorka szklanego typu TM160, wys. zach.
1,2 cm, śred. 1,6 cm [Tablica V:2].
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości
sklepienia czaszki z częściowo zarastającymi od wewnątrz szwami, obie części skaliste, ostry brzeg nadoczodołowy, głowa kości udowej – 40 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 87 – Ar I, ćw. 3 / Ar III, ćw. 1
Grób popielnicowy. Popielnica silnie uszkodzona,
zawierała kości. Naczynie umieszczone było na głębokości około 30 cm, bezpośrednio w jasnobrunatnym piasku.
Brak śladów spalenizny. Kości były luźno rozrzucone
w brunatnej, przemieszanej warstwie.
Pierwszy osobnik. Wiek: osoba dorosła, zmarła w wieku
30 – 50 lat. Płeć: nie określono (być może męska ?). Barwa
szczątków kostnych: jasnoszara, szara i jasnobeżowa.
Waga: 223 g.
Drugi osobnik. Wiek: powyżej 20 lat (Adultus ?) Płeć: Kobieta ?. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 237 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4186; inw. pol. 15/75, 20/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, o płaskim dnie,
barwy ceglastobrunatnej, miejscami czernionej; wymiary śred. dna około 10 cm.
2. Kości czaszki pierwszego osobnika. Czternaście ułamków kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika.
Kilka ułamków żeber. Liczne odcinki trzonów kości
długich. Wycinek głowy kości długiej. Część wyrostka barkowego łopatki. Wycinek kości miednicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości czaszki drugiego osobnika. Trzydzieści siedem
ułamków kości sklepienia czaszki, a wśród nich trzy
z brzegiem ząbkowanym, cienkie. Mały fragment części skalistej kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika.
Wycinek panewki kości miednicznej. Trzydzieści dwa
odcinki trzonów kości długich. Krótkie odcinki żeber.
Bardzo liczne silnie rozdrobnione fragmenty kości,
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których przynależności nie udało się określić (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 88 – Ar III, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynie silnie uszkodzone, zarejestrowane na głębokości 30 cm, w jasnym piasku. Brak
spalenizny.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: 6 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4185, inw. pol. 11/75. 22/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
2. Kości ludzkie. Osiem bardzo drobnych ułamków kości nieokreślonych. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

brunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym trzy fragmenty prostych wylewów i jeden fragment płaskiego dna.
2. Kości czaszki. Pięć małych ułamków kości sklepienia
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden dłuższy
i dziesięć krótkich odcinków trzonów kości. Wycinek
główki. Wycinek istoty gąbczastej głowy kości długiej.
Sześć nieco dłuższych i pięć krótszych odcinków trzonów kości długich. Dwadzieścia fragmentów drobnych, nieokreślonych. Prószywo kostne. Dziewięć
ułamków o nieokreślonej przynależności (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 89 – Ar I, ćw. 3
Grób jamowy odkryty na głębokości 28 cm od powierzchni wykopu. Wymiary obiektu osiągnęły 60 x 25/30
cm. Wypełnisko jamy stanowiła spalenizna wyraźnie odznaczająca się na tle żółtego piasku.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: jasnoszara i szara.
Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4184 nr inw. pol. 6/75, 13/75, 17/75):
1. Fragment ceramiki barwy brunatnej, zdobiony ornamentem poziomej linii rytej; powierzchnia gładzona.
2. Kości ludzkie. Dwa drobne fragmenty sklepienia
czaszki. Jeden odcinek trzonu kości długiej (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Ob. nr 91 – Ar III, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 90 x 70 cm. Jama wypełniona spalenizną.
Wiek: prawdopodobnie osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i szara.
Waga: 17 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 3997; nr inw. pol. 13/75, 19/75, 25/75):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone.
2. Krzemień, wymiary: dł. 1,0 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,6 cm
(Gawrońska J., poz. kat. 7).
3. Kości czaszki. Jeden fragment kości sklepienia czaszki
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Cztery drobne
ułamki żeber, siedem odcinków trzonów kości długich. Duża liczba fragmentów drobnych, nieokreślonych. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 90 – Ar III, ćw. 2/ Ar IV, ćw. 1
Grób jamowy z brukiem, dość sporych wymiarów:
250 x 220 cm. Luźno ułożone kamienie – bruk, zostały
odkryte na głębokości 10-15 cm od powierzchni wykopu.
Pod brukiem ujawniła się płytka jama grobowa – 20 cm,
przesycona spalenizną. Obok jamy wystąpiły dwie jamy
posłupowe.
Wiek: są to szczątki osoby dorosłej. Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 31 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4230; nr inw. pol. 12/75, 18/75, 67/75,
95/75):
1. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastej po ciemno-

Ob. nr 92 –Ar II, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 200 x
80 cm, zorientowana na osi NS. Ujawnił się na głębokości 86 cm. Szkielet ułożony na osi NS, na prawym boku
w pozycji skurczonej. W okolicy lewej strony czaszki znajdowało się kółko (2), pod kręgosłupem umieszczone były
szczypce (1).
Inwentarz (kat. 4274, 4276, inw. pol. 5/75, 8/75 ):
1. 
Szczypce żel. z niewyodrębnionym uchwytem; dł.
4,1 cm, szer. 0,5 cm [Tablica VIII:1].
2. Kółko żel.; śred. 2,4 cm, gr. drutu 0,3 cm [Tablica
VIII:2].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
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Ob. nr 93 – Ar I, ćw. 1
Grób jamowy zlokalizowany na głębokości 50 cm od
powierzchni wykopu, wypełniony spalenizną na tle jasnego piasku. W jamie wystąpiły luźno ułożone kamienie
– bruk. Wymiar obiektu wynosił 90 x 100 cm.
Wiek: dziecko zmarło w wieku do 7 roku życia (Infans I).
Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i ciemnoszara. Waga: 48 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 23/75):
1. Kości czaszki. Czterdzieści siedem drobnych i bardzo drobnych oraz cienkich ułamków kości sklepienia. Jeden wycinek kości z części twarzowej (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy małe ułamki
łuków kręgów. Piętnaście odcinków trzonów kości
długich. Wycinek głowy. Bardzo liczne fragmenty
drobne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 94 – Ar III, ćw. 1
Grób jamowy na głębokości 89 cm od powierzchni
wykopu. Miąższość jamy osiągnęła 50 cm. W profilu
miała nieckowaty kształt. Wypełnisko jamy to spalenizna z brukiem kamiennym. Po zdjęciu pierwszej warstwy bruku, ujawniła się druga warstwa kamieni.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 2 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (nr inw. pol. 33/75, 37/75, 70/75):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, w tym dwa małe fragmenty prostego wylewu.
2. Kości ludzkie. Czternaście bardzo drobnych fragmentów kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 95 – Ar V, ćw. 1
Grób jamowy z brukiem o wymiarach 100 x 70 cm
i miąższości 80 cm. Jama grobowa przesycona spalenizną z kamieniami polnymi – brukiem. Jedno z naczyń
ułożone do góry dnem, drugie zaś podparte kamieniem.
Wokół jamy widoczne dołki słupowe.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 10 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4194; nr inw. pol. 31/75, 34/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy z uchem, barwy

ceglastej, zdobionej ornamentem poziomej linii
krótkich nacięć i podwójnej linii rytej, powierzchnie
gładzone; śred. dna 7,5 cm.
2. 
Fragment naczynia gl., misy o prostej krawędzi,
barwy brunatnej, powierzchnia gładzona.
3. Kości czaszki. Siedem bardzo drobnych fragmentów
kości czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden ułamek żebra.
Cztery większe odcinki trzonów kości długich. Bardzo liczne drobne ułamki o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 96 – Ar III, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony. Naczynie ustawione bezpośrednio w jasnym piasku na głębokości
35 cm od powierzchni wykopu.
Wiek - być może są to szczątki dziecka (?). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (nr inw. pol. 34/75, 36/75):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Kości ludzkie. Trzy bardzo drobne ułamki sklepienia
czaszki (?). Jeden fragment kości nieokreślonej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 97 – Ar II, ćw. 1
Jama na głębokości 57 cm, kształtu kwadratowego
o wymiarach 60 x 60 cm, wypełniona spalenizną.
Inwentarz (kat. 3996; nr inw. pol. 24/75):
1. Krzemień; wymiary: dł. 5,8 cm, szer. 3,3 cm, gr.
2,5 cm (Gawrońska J., poz. kat. 8).
Datowanie: NOK
Ob. nr 98 – Ar III, ćw. 1
Przy północno-wschodniej ścianie wykopu odsłonięto jamę grobową o średnicy około 60 cm, obudowaną kamieniami. W jamie przesyconej spalenizną, odsłonięto przewrócone i silnie zniszczone dwa naczynia,
prawdopodobnie ustawione w głębokich misach i przykryte pokrywami lub misami (?). Szczątki kostne, silnie
przepalone i rozrzucone, tkwiły pomiędzy fragmentami
naczyń.
Wiek: prawdopodobnie osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 16 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
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Inwentarz (kat. 4100 - 4104, 4207 - 4209; inw. pol. 10/75,
12/.75 – 16/75, 27/75, 49/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy o wysokiej i słabo wyodrębnionej szyjce, barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone [Tablica
XI:1].
2. Fragmenty naczynia gl., misy, o prostym brzegu zagiętym do środka, barwy czarnej, powierzchnie gładzone [Tablica XI:2].
3. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy jajowatego
kształtu, o karbowanym brzegu, barwy ceglastobrunatnej, miejscami ceglastej, powierzchnie gładzone;
śred. dna 10,0 cm [Tablica XI:3].
4. Bransoleta br. z końcami częściowo zachodzącymi
na siebie, wykonana z drutu o przekroju prostokątnym; śred. 4,1cm, gr. drutu 0,3 cm [Tablica XI:4].
5. Bransoleta br., z końcami częściowo zachodzącymi
na siebie, z grubej, czworokątnej sztabki, zdobionej ornamentem rytej linii; śred. 4,2 cm, gr. sztabki
0,4 cm [Tablica XI:5].
6. Dwa fragmenty br. naszyjnika, wykonanego z pręta
o okrągłym przekroju; dł. zach. 11,0 cm - 11,4 cm, gr.
pręta 0,5 – 0,6 cm [Tablica XI:6].
7. Trzy br. zausznice (?) i fragment czwartej, wykonane
z drutu o przekroju płaskim; śred. 1,2 – 2,0 cm, gr.
drutu 0,1 cm [Tablica XI:7].
8. Trzy fragmenty przedmiotu wykonanego z drutu br.
o przekroju okrągłym, dwa zaginęły; dł. 2,5 cm, gr.
drutu 0,1 – 0,3 cm [Tablica XI:8].
9. Fragment szpili (?) żel., kolec, pozbawiony główki;
dł. zach. 6,8 cm, gr. 0,1 – 0,4 cm [Tablica XI:9].
10. Kości czaszki. Trzy małe ułamki kości sklepienia
czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
11. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa większe
ułamki trzonów kości długich. Szesnaście bardzo
drobnych fragmentów kości fragmentów nieokreślonych co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: Ha D/okres lateński
Ob. nr 99 – Ar II, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa kształtu prostokątnego,
o wymiarach 70 x 152 cm, zorientowana na osi WE. Zarejestrowana została dosyć głęboko, bo na około 74 cm
od powierzchni wykopu. Obiekt osiągnął miąższość
około 73 cm. Na dnie jamy znaleziono ceramikę.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).

Inwentarz (nr inw. pol. 26/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie chropowacone.
2. Kości ludzkie. Jeden ułamek trzonu kości długiej.
Cząstki prószywa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 100 – Ar V, ćw. 1
W narożniku wschodnim wykopu odsłonięto, na
głębokości około 24 cm od powierzchni wykopu, obiekt
nr 100, który złożony był z kilku naczyń silnie zniszczonych. Kości były ułożone w naczyniu z taśmowatym
uchem (2), ułożonym bokiem na kamieniach, od góry
zaś przykryty był misą.
Wiek: dziecko (Infans). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 6 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4099, 4190 - 4191, nr inw. pol. 7/75,
25/75, 31/75):
1. Naczynie gl., mały, dwustożkowaty kubek, o łagodnym załomie brzuśca, z szyjką oddzieloną słabo zaznaczonym uskokiem i śladami po utrąconym uszku;
ceramika barwy ceglastobrunatnej; powierzchnie
gładzone; wys. 12,5 cm, śred. otworu 8 cm, śred. dna
6 cm [Tablica XII:2].
2. Fragmenty naczynia gl., baniastego (?) kubka, z dużym taśmowatym uchem i zaznaczoną szyjką, ucho
zdobione było ornamentem dwóch odciśniętych
punktów i dwóch pionowych odciśniętych linii; ceramika barwy brunatnej, miejscami czerniona; powierzchnie gładzone [Tablica XII:1].
3. 
Fragment naczynia gl., misy o prostym brzegu,
barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty gl. naczynia grubościennego, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia chropowacona.
5. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i czarnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
6. Dwa krzemienie, a) dł. 1,5 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,3
cm, b) dł. 1,5 cm, szer. 0,6 cm, gr. 0,2 cm (Gawrońska J., poz. kat. 9) [Tablica CXL:4-5].
7. Kości czaszki. Dwadzieścia jeden bardzo drobnych
i cienkich kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
8. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy krótkie odcinki trzonów kości długich. Bardzo liczne drobne
ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Ob. nr 101 – Ar V, ćw. 1
Grób kloszowy odkryty na głębokości 33 cm od powierzchni wykopu, o średnicy około 180 cm i miąższości
40 cm����������������������������������������������
. Przykryty był zwartym brukiem kamiennym. Popielnica umieszczona była bezpośrednio w piasku, bez
obstawy kamiennej, przykryta misą i nakryta kloszem.
W obiekcie nie zaobserwowano spalenizny.
Wiek: dziecko 0-7 lat (Infans I). Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: kremowa. Waga: 5 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4195 - 4196, inw. pol. 32/75, 33/75):
1. 
Fragmenty naczynia gl., klosza grubościennego,
barwy ceglastej, powierzchnie chropowacone; śred.
dna 10 cm.
2. Naczynie gl., kubek jajowaty o płaskim dnie, na krawędzi wylewu ślady po utraconym uszku, barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 11 cm, śred.
dna 6 cm, śred wylewu 12 cm [Tablica X:1].
3. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty naczynia gl., misy o prostym wylewie,
barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
5. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
6. Kości czaszki. Trzy ułamki części skalistej kości skroniowej. Cztery bardzo drobne fragmenty kości sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa małe ułamki
trzonu kości długiej. Liczne drobniutkie fragmenciki kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 102 – Ar V, ćw. 1
Grób jamowy. Obiekt wypełniony spalenizną. Jama
o wymiarach 160 x 110 cm i miąższości 60 cm.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4105, 4127, inw. pol. 28/75 - 29/75,
33/75, 85/75):
1. 
Fragment br. bransolety sztabkowatej; dł. zach.
2,2 cm, gr. sztabki 0,4 cm [Tablica X:1].
2. Przęślik gl., dwustożkowaty, o wyraźnie spłaszczonych wierzchołkach; wys. 1,5 cm, śred. 3,1 cm, śred.
otworu: 0,6 cm [Tablica X:2].
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
4. Kości ludzkie. Dwa bardzo drobne fragmenty kości,

nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 103 – Ar III, ćw. 3
Grób popielnicowy. Popielnica ustawiona była
na dwóch dużych, płaskich kamieniach, regularnego
kształtu, bezpośrednio w jasnym piasku.
Wiek: być może dziecko. Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Inwentarz (kat. 4086 - 4087, inw. pol. 35/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
z wysoką stożkowatą szyjką (?), u jej podstawy naczynie było zdobione ornamentem poziomej linii
rytej, barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone.
2. Kości ludzkie. Parę dobrze przepalonych kości trudnych do zidentyfikowania, być może dziecka (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Datowanie: późna epoka brązu
Ob. nr 104 – Ar V, ćw. 1
Jama o wymiarach około 1m², wypełniona ciemnobrunatnym, przemieszanym lub nawiezionym, luźnym
piaskiem. Zawartość obiektu – ceramika i kości, prawdopodobnie mogły należeć do innego obiektu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowoszara (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 4089, inw. pol. 38/75, 40/75):
1. Fragment naczynia gl., misy z guzkiem plastycznym
przy krawędzi, barwy brunatnej.
2. 
Fragmenty ceramiki, barwy od czarnej po ceglastą, powierzchnie gładzone i chropowacone; w tym
trzy małe fragmenty wylewów, jeden z fragmentów
posiadał ślady po utrąconym uchu, dwa fragmenty
zdobione były ornamentem rytych linii, ukośnych
krótkich kresek.
3. Kości ludzkie. Trzynaście bardzo drobnych ułamków kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 105 – Ar III, ćw. 3
Grób jamowy wypełniony spalenizną, zarejestrowany
na głębokości około 30 cm od powierzchni wykopu.
Miąższość osiągnął około 30 cm.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 309).
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Inwentarz (kat. 4106, 4197, inw. pol. 30/75, 37/75):
1. Fragmenty misy z prostą krawędzią (?), barwy brunatnej.
2. 
Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym dwa fragmenty prostych wylewów.
3. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,6 cm
(Gawrońska J., poz. kat. 10) [Tablica CXVIII:8].
4. Kości ludzkie. Parę dobrze przepalonych kości sklepienia i kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J.,
1987, s. 309).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 106 – Ar V, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 120 x 80 cm i miąższości
100 cm. Zarejestrowany został na głębokości 40 cm od
powierzchni wykopu. Wypełnisko obiektu to spalenizna.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4198, inw. pol. 39/75, 41/75):
1. Fragment naczynia gl., misy z uszkiem, zdobionej ornamentem linii dołków paznokciowych, barwy brunatnej [Tablica XIII].
2. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Kości ludzkie. Sześć bardzo drobnych fragmentów
kości o nieokreślonej przynależności anatomicznej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: Ha C/D
Ob. nr 107 – Ar III, ćw. 3
Grób kloszowy z resztką stosu, o wymiarach
100 x 80 cm i miąższości 80 cm. Popielnica nakryta
misą i kloszem odkryta została na głębokości około
33-47 cm od powierzchni wykopu. Naczynie ustawione
było na skraju jamy, częściowo w jasnym piasku, częściowo w spaleniźnie.
Wiek: dziecko, 4-6 lat. Płeć: nie określono. Waga: 100 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 310).
Inwentarz (kat. 4205, 4211, inw. pol. 46/75):
1. Naczynie gl., wazowata popielnica, z oddzielonym
uskokiem, wysoką cylindryczną szyjką i dwoma
uchami przy załomie, ornament składający się z pionowych i skośnych linii rytych, w jednym miejscu
tworząc krokiewkę (?), ornament umieszczony przy
załomie brzuśca i przy jednym uchu; wymiary: wys.
14, 5 cm, śred. otworu 12, 5 cm, śred. dna 7,5 cm,
śred. brzuśca 19,5 cm [Tablica XIII:1].

2. F
 ragmenty ceramiki barwy od ceglastej do ciemnobrunatnej, w tym mały fragment wylewu oraz ucha
naczynia.
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone obie części kości
sklepienia z otwartymi szwami, skaliste, korony zębów trzonowych (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 310).
Datowanie: V epoka brązu/wczesna epoka żelaza
Ob. nr 108 – Ar III, ćw. 3
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 109 – Ar III, ćw. 3
Grób jamowy o wymiarach 40 x 30 cm i miąższości
12 cm. Usytuowany bardzo płytko, na głębokości 14 cm
od powierzchni wykopu. Jama obiektu to rozmyta plama
barwy ciemnobrunatnej.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4221, inw. pol. 39/75, 58/75):
1. 
Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastej,
w tym dwa małe fragmenty wylewów.
2. Kości ludzkie. Jedenaście bardzo drobnych ułamków kości, nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (?)
Ob. nr 110 – Ar II, ćw. 3
Grób popielnicowy. Został zauważony na głębokości
28 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa osiągnęła
średnicę około 57-60 cm. Popielnica mocno zniszczona
ustawiona była w bezpośrednio w jasnym piasku, zaś
jama spalenizny znajdowała się na zachód od naczynia.
Popielnica nakryta była misą.
Wiek: dziecko, 7-14 lat. Płeć: nie określono. Waga: 10 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Inwentarz (kat. 4007, 4203, inw. pol. 44/75, 50/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy jasnobrunatnej, powierzchnie prawdopodobnie chropowacone do wysokości załomu brzuśca.
2. Fragmenty naczynia gl., misy pogrubionej i z niewielkim wgięciem pod krawędzią, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Cztery krzemienie; wymiary a) dł. 2,8 cm, szer. 1,8
cm, gr. 1,6 cm; b) dł. 2,8 cm, szer. 0,8 cm, gr.0,5 cm;
c) dł. 1,8 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,3 cm; d) dł. 1,7 cm,
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szer. 1,1 cm, gr. 0,1 cm (Gawrońska J., poz. kat. 11)
[Tablica CXV:1-4].
4. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki z dobrze widocznymi szwami, część skalistą
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 111 – Ar II, ćw. 3
Jama wypełniona spalenizną, o średnicy około
100 cm i nieregularnym, wydłużonym kształcie.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 112 – Ar II, ćw. 3
Jama o wymiarach 30 x 40 cm, wypełniona była
spalenizną, kształtu nieregularnego. Obiekt został zarejestrowany na głębokości około 20 cm od powierzchni
wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 113 – Ar V, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynie – popielnica, zostało
umieszczone bezpośrednio w jasnym piasku. Góra naczynia została zarejestrowana na głębokości około 30 cm
od powierzchni wykopu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 42/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
barwy jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo
chropowacone; śred. dna 9 cm; śred. wylewu ok.
22 cm [Tablica XIV:1].
2. Fragmenty misy z guzkiem na krawędzi, barwy ceglastej, powierzchnie gładzone [Tablica XIV:2].
3. Kości ludzkie. Korzeń zęba stałego. Jedenaście fragmentów o nieokreślonej przynależności anatomiczne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

głębokości 15 cm od powierzchni wykopu. Wymiary
obiektu wynosiły 40 x 20 cm.
Inwentarz (kat. 4206, inw. pol. 48/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o prostym wylewie i niewydzielonej szyjce (?), zdobionej ornamentem linii rytej, barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone.
2. Fragment wylewu naczynia gl., wychylonego na zewnątrz, barwy jasnobruantej.
3. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 115 – Ar II, ćw. 3
Grób popielnicowy. Obiekt został zarejestrowany na
głębokości 26 cm od powierzchni wykopu. Naczynie
ustawione bokiem, bezpośrednio w żółtym piasku, przykryte było brukiem kamiennym. W sąsiedztwie popielnicy wystąpiła ciemniejsza jama – obiekt nr 123.
Inwentarz (kat. 3456, 4222, inw. pol. 59/75):
1. 
Naczynie gl., popielnica z wysoką cylindryczną
szyjką, oddzieloną od brzuśca linią rytą, ceramika
barwy szarobrunatnej, powierzchnie naczynia gładzone, w części dolnej obmazywane poziomo i ukośnie – zaginęła18.
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 114 – Ar II, ćw. 2/3
Grób (?)17 popielnicowy. Skupisko ceramiki w otoczeniu kamieni znalezione zostało dosyć płytko, bo na

Ob. nr 116 – Ar V, ćw. 1
Jama spalenizny z brukiem kamiennym. Obiekt został oznaczony na głębokości 22 cm od powierzchni
wykopu. Jama dość dużych wymiarów – 140 x 150 cm.
Bruk kamienny wstąpił w ciemnobrunatnej warstwie
i w spaleniźnie, pomiędzy kamieniami zarejestrowano
fragmenty ceramiki.
Inwentarz (kat. 4090, inw. pol. 47/75):
1. Fragmenty naczynia gl., szerokootworowego kubka
o cylindrycznej szyjce i półkolistym dnie, barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone [Tablica
XIV].
2. 
Fragmenty ceramiki brunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone, ceramika z śladami okopcenia.
Datowanie: Ha/okres lateński (1), okres wpływów
rzymskich (2)

W dzienniku badań i w karcie obiektu obecność kości uznane
są jako „nikłe ślady”. Wspomniane nikłe ślady kości nie trafiły do
badań antropologicznych w roku 1980 i 2012.

Zabytek zaginął, opis naczynia został ustalony na podstawie
zapisu w dzienniku badań i schematycznego rysunku na karcie katalogu muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku.
18

17
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Ob. nr 117 – Ar V, ćw. 1
Grób popielnicowy. Góra popielnicy odkryta została
na głębokości 26 cm od powierzchni wykopu. Naczynie
umieszczone bezpośrednio w jasnym piasku. Popielnica
była nakryta misą. Wewnątrz popielnicy umieszczone
były kości w porządku anatomicznym.
Wiek: osoba dorosła, zmarła w wieku Maturus. Płeć: być
może są tu szczątki dwóch osób – kobiety i mężczyzny (?). Barwa szczątków kostnych: beżowa i jasnoszara,
kilka zabarwionych na zielono-niebieski i rdzawy kolor.
Waga: 325 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012)
Inwentarz (kat. 4006, 4216 – 4217, inw. pol. 42/75, 52/75,
55/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
z wyraźnie zaznaczoną cylindryczną szyjką, barwy
brunatnej, do wysokości załomu brzuśca powierzchnie miejscami chropowacone, śred. dna 10 cm [Tablica XIV].
2. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem i niewielkim
wgięciem pod krawędzią, naczynie było zdobione
guzkiem na krawędzi oraz ornamentem dołków paznokciowych lokowanych w poziomych rzędach.
3. Fragmenty talerza o karbowanej krawędzi, barwy
ceglastobrunatnej, zdobionego na powierzchni ornamentem paznokciowym.
4. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i ceglastej, w tym mały fragment wylewu naczynia, powierzchnie gładzone.
5. Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 0,3 cm, gr.
0,3 cm (Gawrońska J., poz. kat. 12) [Tablica CXL:12].
6. Kości czaszki. Czterdzieści dziewięć ułamków kości
sklepienia. Mały wycinek części skalistej kości skroniowej z okolicy kanałów półkolistych. Korzeń żebra
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Uszkodzony zrąb
kręgu obrotowego. Kilka ułamków łuków kręgów.
Dwadzieścia jeden nieco dłuższych odcinków trzonów kości długich. Liczne drobne ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).

Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 118 – Ar V, ćw. 1
Grób kloszowy w obstawie kamiennej. Oznaczony na
głębokości 50 cm od powierzchni wykopu. Popielnica
ustawiona była na kamieniu, wokół znajdował się wieniec z siedmiu kamieni. Przykryta była misą, a całość nakryta kloszem. Jama grobu wypełniona była spalenizną,
łączyła się z jamą obiektu nr 113.

Pierwszy i drugi osobnik. Wiek: obie osoby w wieku
30-50 lat. Płeć: kobieta i mężczyzna. Barwa szczątków
kostnych: jasnobeżowa, kremowa, niektóre szare. Waga:
1366 g.
Trzeci osobnik. Wiek: 25-30 lat (Adultus). Płeć: być może
męska (?). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa
i szara. Waga: 243 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4126, 4212 – 4213, inw. pol. 48/75, 50/75,
80/75):
1. 
Naczynie gl., wysoka baniasta popielnica, z załomem brzuśca przypadającym na 2/3 wysokości naczynia i krótką słabo zaznaczoną szyjką, ceramika
barwy jasnobrunatnej, miejscami ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. 24,5 cm, śred. otworu
17,5 cm, śred. dna 9 cm [Tablica XV:1].
2. Naczynie gl., misa półkolista, zdobiona na wylewie
ornamentem czterech plastycznych guzków, barwy
brunatnej; wys. 8,5 cm, śred. wylewu 22 cm [Tablica
XV:2].
3. Fragmenty naczynia gl., baniastego klosza, barwy
ceglastobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone; śred. dna ok. 11 cm.
4. 
Szpila żel. z łabędzią szyjką, i główką zawiniętą
w uszko; dł. 11 cm, gr. 0,3 cm; 4126; 80/75 [Tablica
XV:3].
5. Kości czaszki pierwszego i drugiego osobnika. Sześćdziesiąt fragmentów kości sklepienia czaszki. Szesnaście ułamków sklepienia z ząbkowanymi brzegami.
Dwie części skaliste kości skroniowych. Ułamek
łuku jarzmowego. Trzy wycinki podstawy czaszki.
Część łuski kości potylicznej. Wyrostki czołowe lewej i prawej kości jarzmowej i wycinek trzonu. Fragment wyrostka czołowego kości szczękowej i mały
wycinek jej wyrostka zębodołowego. Dwa ułamki
żuchwy – część trzonu z gałęzią. Wycinek trzonu
żuchwy z kątem żuchwy. Pięć korzeni zębów stałych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego i drugiego osobnika. Dwadzieścia jeden różnej wielkości
ułamków trzonów kręgów szyjnych, piersiowych
i lędźwiowych. Szesnaście ułamków łuków. Trzon
kręgu obrotowego z ułamanym zębem. Fragment
pierwszego kręgu krzyżowego. Wycinek wydrążenia
stawowego łopatki (szerokość 28 mm). Dziesięć wycinków głów kości długich. Trzy wycinki panewki
kości miednicznej. Wycinek talerza kości biodrowej
z powierzchnią uchowatą. Trzy wycinki powierzchni
stawowej kości piszczelowej. Część guza kulszowego.
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Mały wycinek bloczka kości ramiennej. Wycinek
bloczka kości skokowej. Część końca bliższego kości udowej. Uszkodzona głowa kości promieniowej
(średnica około 22 mm). Dwa wycinki grzebienia
łopatki. Osiemdziesiąt dwa ułamki trzonów kości
długich i bardzo liczne fragmenty tych trzonów
krótkie. Dwadzieścia cztery odcinki żeber. Osiem
uszkodzonych paliczków. Kość grochowata. Bardzo
liczna grupa drobnych ułamków kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości czaszki trzeciego osobnika. Dwadzieścia trzy
ułamki kości sklepienia czaszki w tym cztery z wyraźnie ząbkowanymi brzegami. Wyrostek czołowy
szczęki. Wycinek kości skroniowej z wyrostkiem
jarzmowym. Część kości czołowej z lewym wyrostkiem jarzmowym i brzegiem nadoczodołowym
(okrągły). Dwa wycinki wyrostka zębodołowego.
Dwa zęby trzonowe i cztery korzenie innych zębów
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
8. Kości szkieletu pozaczaszkowego trzeciego osobnika.
Sześć uszkodzonych trzonów kręgów. Fragment
trzonu obojczyka – dwa ułamki. Drobne odcinki żeber. Fragmenty wyrostków lub łuków kręgów. Dwa
wycinki grzebienia kości biodrowej. Trzy wycinki
powierzchni stawowych. Część kości główkowatej
i część kości łódeczkowatej. Ułamki paliczków. Dwadzieścia pięć nieco dłuższych i liczne krótkie odcinki
trzonów kości długich. Bardzo liczne fragmenty
drobnych nieokreślonych co do ich przynależności
anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres lateński
Ob. nr 119 – Ar I, ćw. 2;
Grób popielnicowy oznaczony na głębokości 34 cm
od powierzchni wykopu. Naczynia – fragmenty, umieszczone były bezpośrednio w jasnym piasku. Fragmenty
popielnic przylegały do czarnej jamy. Przepalone kości
ludzkie porozrzucane były w jamie i wewnątrz popielnic.
Wiek: prawdopodobnie młodzieńczy (Iuvenis). Płeć: nie
określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara i szara.
Waga: 92 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4218-4219, 4226, inw. pol. 50/75, 55/75,
65/75):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy o częściowo
chropowaconej powierzchni poniżej załomu brzuśca, barwy jasnobrunatnej; wys. zach. 10,5 cm, śred.
dna 8 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., grubościennego, barwy ja-

snobrunatnej, w tym fragment wylewu zdobionego
ornamentem dołków paznokciowych.
3. 
Fragment wylewu naczynia odchylonego na zewnątrz, barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
4. Kości czaszki. Dwadzieścia dwa ułamki sklepienia
czaszki, w tym trzy z ząbkowanym brzegiem. Fragment części skalistej kości skroniowej. Mały ułamek
wyrostka zębodołowego prawej szczęki. Część wyrostka zębodołowego żuchwy. Korzeń zęba stałego
trzonowego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa wycinki istoty
gąbczastej trzonów kręgów. Pięć odcinków żeber.
Czternaście nieco większych odcinków trzonów
kości długich. Trzy wycinki głów kości długich (ze
śladami po chrząstce nasadowej). Bardzo liczne
drobne fragmenty kości nieokreślonych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 120 – Ar II, ćw. 3
Jama zlokalizowana na głębokości 24 cm od powierzchni wykopu, wypełniona była ciemnobrunatną
ziemią, osiągnęła wymiary 75 x 50 cm.
Inwentarz (inw. pol. 41/75):
1. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 121 – Ar I, ćw. 4
Grób popielnicowy z luźno ułożonym brukiem
i resztką stosu. Obiekt na arze I zarejestrowano zaledwie
na głębokości 25 cm od powierzchni wykopu. Osiągnął
miąższość około 40 cm oraz wymiary 140 x 100 cm. Popielnica nakryta misą umieszczona była w centrum jamy
grobowej.
Inwentarz (kat. 4200 - 4202, inw. pol. 43/75):
1. Fragment jajowatego (?) naczynia gl., o karbowanym wylewie, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia gładzona [Tablica XVI:1].
2. Fragment przydenny naczynia gl., o pogrubionym
dnie, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie obmazywane; śred. dna 12 cm [Tablica XVI:2].
3. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone [Tablica XVI:3].
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej.
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Datowanie: okres lateński
Ob. nr 122 – Ar III, ćw. 3
Jama o wymiarach 60 x 55 cm, wypełniona spalenizną.
Inwentarz (kat. 4107, inw. pol. 33/75, 53/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastobrunatnej po
brunatną, powierzchnie chropowacone i gładzone.
2. 
Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,4 cm,
gr. 1,3 cm (Gawrońska J., poz. kat. 13) [Tablica
CXXXIX:5].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 123 – Ar II, ćw. 3
Grób kloszowy z obstawą kamienną i resztkami stosu.
Górna część klosza została zarejestrowana na głębokości
29 cm od powierzchni wykopu. Klosz ustawiony był do
góry dnem na dużym, płaskim kamieniu, wokół obstawiony był wieńcem kamiennym, nakrywał popielnicę
przykrytą misą. Od strony wschodniej klosza, poza kamieniami, znajdowało się ułożone bokiem mniejsze naczynie, nakryte misą. Jama grobowa osiągnęła wymiary
80 x 70 cm i miąższość około 45 cm.
Liczba osób: dwie. Wiek: obie osoby zmarły prawdopodobnie w wieku 20-30 lat. Płeć: są to chyba szczątki
mężczyzny i kobiety. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa, bardzo mocno przepalone – od wysokiej temperatury stosu niektóre fragmenty nawet odkształcone. Waga: 453 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4002, 4118, 4120, 4122, 4125, 4128-4129,
4138, 4155, 4223, inw. pol. 32/75, 54/75, 60/75, 61/7564/75, 76/75, 79/75, 90/75, 117/75, 163/75):
1. Naczynie gl., popielnica dwustożkowata, niesymetryczna o ostrym załomie brzuśca i wyraźnie zaznaczonej stożkowatej szyjce, u jej nasady trzy duże
plastyczne guzy, ceramika barwy ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. 20,5 – 23.5 cm, śred.
otworu 17 cm, śred. dna 7 cm [Tablica XVII:1].
2. Naczynie gl., półkolista misa, zdobiona na krawędzi
wylewu ornamentem potrójnych plastycznych guzków, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone,
wys. 4,5 cm, śred. 19 cm [Tablica XVII:2].
3. 
Naczynie gl., półkolista misa o prostej krawędzi,
barwy brunatnej, wys. 5 cm, śred. otworu 15,5 cm
[Tablica XVII:3].
4. Naczynie gl., klosz jajowaty, o karbowanym wylewie,
barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone;
wys. 32,5 cm, śred. wylewu 31 cm, śred. dna 11,5 cm

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

[Tablica XVII:4].
Naczynie gl., dwustożkowate, miniaturowe naczynie
o półkolistym dnie, stożkowatej szyjce, na załomie
brzuśca cztery niewielkie plastyczne guzki, barwa
brunatna, gładzona; wys. 6,5 cm, śred otworu 8,5 cm
[Tablica XVII:5].
Szpila żel. z dużą tarczowatą główką, dł. kolca 9,4 cm,
gr. 0,5 cm, śred. tarczki 6,0 cm, gr. 0,4 cm [Tablica
XVII:6].
Fragmenty dwóch kolczyków br., gr. drutu 0,1 – 0,2
cm, śred. ok. 2,5 cm gr [Tablica XVII:7].
Fragmenty przedmiotu wykonanego z drutu br.

o przekroju płaskim, dł. 1,2 cm, szer. 0,3 cm, gr.
0,1 cm.
Bransoleta (?) żel. ze zgrubieniami, stopiona z kośćmi i fragmentami br. kolczyków (?) i br. miniaturowej bransolety (?) – zespół zabytków zaginął.
Fragmenty przedmiotu żel., skorodowany, dł. zach.
2,9 cm, szer. 0,7 cm, gr. 0,4 cm.
Przęślik gl., niesymetryczny kształtu gruszkowatego;
wys. 1,9 cm, śred. 3,3 cm, śred. otworu 0,6 cm [Tablica XVII:8].
Pięć krzemieni, wymiary: a) dł. 2,3 cm, szer. 1,5 cm,
gr. 0,4 cm; b) dł. 3,9 cm, szer. 3,0, gr. 1,7 cm; c) dł.
4,3 cm, szer. 3,6 cm, gr. 1,6 cm; d) dł. 3,7, szer. 3,6, gr.
1,6 cm; e) dł. 3,7, szer. 2,9, gr. 1,5 cm (Gawrońska J.,
poz. kat. 14-15) [Tablica CXIV:10, CXV:8-11].
Spetryfikowana gąbka, wymiary: dł. 4,5 cm, szer.
2,3 cm, gr. 1,4 cm (Gawrońska J., poz. kat. 15) [Tablica CXV:12].
Kości czaszki. Pięćdziesiąt trzy ułamki kości sklepienia oraz dziewiętnaście takich samych ułamków,
ale każdy z nich z ząbkowanym brzegiem. Wycinek łuski kości potylicznej. Ułamek kości czołowej
z brzegiem nadoczodołowym i lewym wyrostkiem
jarzmowym (zabarwiona na rdzawy kolor od żelaza
i na zielono od zabytku z brązu). Duży ułamek kości
ciemieniowej. Część kości skroniowej z wyrostkiem
jarzmowym. Ułamek skrzydeł większych kości klinowej. Cztery ułamki małe podstawy czaszki. Wycinek kości czołowej z brzegiem nadoczodołowym
i wyrostkiem jarzmowym prawym. Trzy uszkodzone części skaliste – dwie kości skroniowych prawych i jedna lewej. Wycinek z okolicy dołu żuchwy.
Fragmenty dwóch kości szczękowych lewych. Część
kości czołowej z jej partii środkowej – z kolcem nosowym (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Kości szkieletu pozaczaszkowego. Część boczna kręgu
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szczytowego. Mały wycinek bloczka kości ramiennej.
Trzon kręgu obrotowego z zębem (wysokość 33 mm,
wysokość trzonu 19 mm). Dwa ułamki łopatki. Dwa
wycinki kłykci kości udowych. Wycinki powierzchni
stawowej górnej kości piszczelowych. Uszkodzona
rzepka. Duży fragment głowy kości ramiennej (średnica mogła wynosić około 40 mm). Osiem małych
wycinków powierzchni stawowych głów lub kłykci.
Część głowy kości promieniowej (średnica powyżej
17 mm). Sześćdziesiąt nieco dłuższych odcinków
trzonów kości długich. Piętnaście dłuższych i liczne
drobne odcinki żeber. Ułamki paliczków. Drobne
wycinki kości miednicznych (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza – wczesny/środkowy
okres lateński
Ob. nr 124 –Ar I, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy o wymiarach
240 x 80 cm, pojawił się na głębokości 25 cm od powierzchni wykopu. Szkielet wystąpił na głębokości
122 cm. Jama grobowa zorientowana na osi wschód-zachód. Szkielet ułożony w pozycji skurczonej, na lewym
boku, z głową skierowaną na E. Na głębokości około
70 cm, jama grobowa wcinała się w obiekt nr 125 i 140.
Wiek: 45 – 50 lat (Maturus II). Płeć: mężczyzna. Barwa
szczątków kostnych: beżowa (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 4130, 4135, inw. pol. 69/75, 97/75,
114/75):
1. Zapinka br. zbliżona do typu A77, dł. 5,3 cm; wys.
1,7 cm, szer. sprężynki 3,0 cm [Tablica XVIII].
2. Fragment żelaznego przedmiotu, silnie skorodowanego.
3. Czaszka i żuchwa. Uległa daleko idącemu zniszczeniu. Zachowały się następujące fragmenty: kość czołowa z dobrze wykształconymi łukami brwiowymi
i zaokrąglonymi brzegami nadoczodołowymi (szerokość czoła najmniejsza [ft-ft] – 88 mm, szerokość
czoła największa [co-co] – 100 mm). Łuska kości
potylicznej z zaznaczonymi kresami karkowymi
i znaczną guzowatością wewnętrzną (szerokość
otworu potylicznego 36 mm; Ast-ast – 96 mm).
Część sklepienia – zrośnięte ze sobą lewa kość ciemieniowa, część prawej kości ciemieniowej i ułamek
łuski kości potylicznej [Eu-eu] – 132 mm. Pięć innych dużych ułamków sklepienia – nie jest możliwa
pełna rekonstrukcja sklepienia czaszki z powodu

zmian deformacyjnych jakie zaszły po wydobyciu kości. Lewa i prawa kości skroniowe. Trwale
zrośnięte prawa kość szczękowa i kość jarzmowa
(połowa szerokości jarzmowej – 60 mm, wysokość
oczodołu prawego 40), mf-ek 41? Prawy wyrostek
zębodołowy z zębami od I1 do M2. Uszkodzona żuchwa, po stronie prawej z zebami od I1 do M2, a po
stronie lewej Pm1, Pm2 M1 i M2. Luźne zęby dwa
trzonowe i pierwszy siekacz. Korony zębów starte
w znacznym stopniu. Wysokość twarzy górna [n-pr]
– 68 mm? Szerokość międzyoczodołowa wewnętrzna
[mf-mf] – 22 mm? Szerokość nosa – 24 mm? Wysokość nosa [n-ns] – 50 mm? (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Kość ramienna
lewa (długość fragmentu – 262 mm). Kość ramienna prawa (długość fragmentu – 321 mm; średnice trzonu w środku: największa – 22 mm, najmniejsza 19 mm; szerokości głowy: górno dolna
– 45 mm, strzałkowa – 46 mm). Kości łokciowe: lewa
– fragment o długości 193 mm, a prawej – 216 mm.
Kości promieniowe, fragmenty o długości: lewej
– 193 mm, prawej 216 mm; średnica głowy prawej – 19 mm? Kości udowe – fragmenty o długości:
lewa – 320 mm, prawa 350 mm; przekroje trzonu
prawej: strzałkowy – 31 mm, poprzeczny – 29 mm.
Ułamek obojczyka. Wycinek łopatki. Fragment kości krzyżowej. Uszkodzona kość skokowa. Wycinek
głowy. Ułamki paliczków. Ułamki lewej i prawej kości miednicznej, każdy z częścią panewki (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2a
Ob. nr 125 – Ar I, ćw. 4
Grób jamowy o wymiarach 50 x 90 cm, wypełniony
spalenizną. Jama została zarejestrowana na głębokości
około 25 cm od powierzchni wykopu. Do głębokości
70 cm jama grobowa występowała równolegle z obiektem nr 124. Głębiej jama grobowa obiektu nr 124 zniszczyła obiekt nr 125.
Wiek: osoba dorosła, chyba zmarła w wieku 30 – 40 lat
(Maturus). Płeć: być może są to szczątki kobiety (bardzo gracilna budowa kości). Barwa szczątków kostnych:
szara i beżowoszara. Waga: 214 g19 (Cymek L., RożKości obiektu nr 125 mogą należeć również do obiektu nr 124.
Nr inw. jest dla tych obiektów wspólny, gdyż kości z obu obiektów
były przemieszane.
19
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nowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4009, 4037, 4287, inw. pol. 53/75, 65/75,
68/75, 96/75, 175/75):
1. Muszelka; dł. 0,7 cm, gr. 0,2 cm.
2. 
Fragmenty ceramiki, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie chropowacone, miejscami obmazywane
i gładzone (z obiektów nr 124 i 125).
3. Dwa krzemienie: wymiary: a) dł. 2,3 cm, szer. 1,7 cm,
gr. 0,7; b) dł. 2,1 cm, szer. 1,3 cm, gr. 1,0 cm (Gawrońska J., poz. kat. 16-17).
4. Kości czaszki. Jedenaście ułamków kości sklepienia.
Dwa wycinki trzonu żuchwy z zębodołami. Wyrostek dziobiasty żuchwy (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa ułamki łuków
kręgów. Odcinki krótkie żeber. Fragmenty paliczków. Ponad trzydzieści nieco dłuższych odcinków
trzonów kości długich. Bardzo liczna grupa kości
drobnych, nieokreślonych pod względem ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. 126 - ?
Brak oznaczenia obiektu w dokumentacji.
Ob. nr 127 – Ar I, ćw. 2
Grób popielnicowy obsypany resztką stosu. Jama kolistego kształtu, średnicy 150 cm, wypełniona spalenizną.
W północno-zachodniej części obiektu, umieszczona
była popielnica, wypełnioną przepalonymi kośćmi. Wewnątrz popielnicy umieszczona była zapinka (4) i nóż
(7). Tuż obok naczynia ustawione były dwa mniejsze naczynia (2-3) – przystawki, ustawione do góry dnem.
Wiek: dwie osoby, dorosła 30-35 lat, dziecko, 0-3 lat. Płeć:
kobieta. Waga: 250 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 314).
Inwentarz (kat. 4003 – 4004, 4108, 4124, 4277 – 4284,
4288, inw. pol. 34/75, 36/75 – 41/75, 54/75 – 56/75,
61/75, 69/75, 78/75, 92/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o czarnej gładzonej powierzchni i facetowanym wylewie, z fragmentem przewężonego ucha.
2. Naczynie gl., miniaturowy kubek zbliżony do typu
ST VI K - (zaginęło).
3. Naczynie gl., szerokootworowe, miniaturowe naczynie o pogrubionym brzegu, ceramika barwy ceglastej, zbliżone do typu ST VIII B [Tablica XVIII:10]

4. Z
 apinka br. typu 11b, z żagielkowatym kabłąkiem
wg M. Feugére; dł. 5,3 cm, wys. 2,2 cm, szer. sprężynki 1,2 cm, szer. kabłąka 1,6 cm [Tablica XVIII:1].
5. Sprzączka do pasa, br. o okrągłej ramie; śred. 1,8 cm,
dł. kolca 2,4 cm, gr. ramy 0,4 cm [Tablica XVIII:2].
6. Ozdoba br., być może wisiorek lub zawieszka lub zakończenie pasa, kształtu trapezowatego, zakończona
kulką, dwie dookolne listwy, wewnątrz przytwierdzona poprzeczka, wys. 4,1 cm, śred. kulki 1,1 cm,
śred. u nasady wraz z listwą 2,5 cm, śred. u nasady
1,5 cm, gr. poprzeczki 0,2 cm [Tablica XVIII:3].
7. Nóż żel., prosty; dł. 12,7 cm, szer. ostrza 1,7 cm, gr.
ostrza 0,5 cm [Tablica XVIII:4].
8. Fragment drucika żel.; dł. zach. 4,2 cm, gr. 0,4 cm
[Tablica XVIII:5].
9. 
Fragment przedmiotu wykonanego z br. drutu
o przekroju okrągłym, zakończony kółkiem, z fragmentami nitu; dł. zach. 2,3 cm, gr. 0,4 cm, szer. uszka
0,8 cm [Tablica XVIII:6].
10. Blaszka br. z ornamentem punktowym, gr. blaszki
0,1 cm [Tablica XVIII:7].
11. Fragment okucia wykonanego z drutu br. o przekroju prostokątnym, dł. 2,7 cm, szer. 1,7 cm, śred.
drutu od 0,2 – 0,4 cm [Tablica XVIII:8].
12. Fragment zniszczonego przedmiotu br.; dł. 2,0 cm,
gr. 0,9 cm.
13. Trzy grudki przetopionego brązu; a) dł. 1,1 cm, gr.
0,5 cm; b) dł. 2,9 cm, grubość 2,0 cm; c) dł. 1,5 cm,
szer. 0,9 cm.
14. Kulka gl.; śred. 1,7 cm [Tablica XVIII:9].
15. Krzemień; wymiary: dł. 5,4 cm, szer. 2,2 cm, gr.
1,6 cm (Gawrońska J., kat. poz. 18) [Tablica CXL:11].
16. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości
sklepienia czaszki kobiety i małego dziecka, z zarastającymi szwami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 314).
Datowanie: A3
Ob. nr 128 – Ar I, ćw. 2
Jama wypełniona spalenizną, o wymiarach
40 x 45 cm. Miąższość obiektu osiągnęła 15 cm. Naczynie umieszczone było w jasnobrunatnej ziemi na głębokości 50 cm, na północ od spalenizny.
Inwentarz (kat. 4228, inw. pol. 91/75):
1. Naczynie gl., półkolista misa o prostym pogrubionym brzegu, ślady po utraconym uszku, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 6,0 cm,
śred. otworu 21 cm [Tablica XXI].
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Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 129 – Ar I, ćw. 2
Grób jamowy o wymiarach 150 x 50 cm, wypełniony
spalenizną. Początkowo obiekt widoczny był jako kilka
plam, na większej głębokości plamy zachodziły na siebie
tworząc jedną jamę.
Szczątki kostne z dwóch różnych obiektów 129 i 146,
oznaczone dwoma różnymi numerami inwentarza połączono w jeden zespół kości. W tym przypadku skoncentrowano się na określeniu liczby osób, ich wieku i płci.
Liczba osób: dwie. Wiek i płeć: mężczyzna zmarł mając
40 – 50 lat (Maturus II), a kobieta w wieku 30 – 40 lat
(Maturus I). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa,
kremowa i szara. Waga: 1357 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4115, 4295 – 4298, inw. pol. 49/75, 62/75,
72/75, 81/75 – 84/75):
1. Krótki prosty, żel. nóż o wyraźnie zaznaczonej rękojeści; dł. 10,0 cm, szer. ostrza 1,6 cm, szer. rękojeści
0,8 cm, gr. 0,25 cm [Tablica XVIII:1].
2. Fragment bransolety (?) br. o okrągłym przekroju
drutu, dł. zach. 3,4 cm, śred. drutu 0,3 cm, śred. zakończenia 0,4 cm [Tablica XVIII:2].
3. Dwa fragmenty zapinki br., fragm. kabłąka i igły;
dł. zach. kabłąka 2,4 cm, szer. kabłąka 0,5 cm, gr.
guzka 0,6 cm, dł. igły 1,4 cm, gr. igły 0,2 cm [Tablica
XVIII:3].
4. Igła żelazna częściowo skorodowana, zachowana we
fragmentach; dł. zach. 5,4 cm, gr. 0,2- 0,7 cm.
5. Paciorek szklany typu TM7; wys. 0,5 cm, śred. 0,7 cm
[Tablica XVIII:4].
6. Kości czaszki. Kości sklepienia bardzo liczne, wyróżniono wśród nich dwie grupy: cienkich o delikatnej
budowie oraz dość dużych o budowie masywnej.
Z charakterystycznych fragmentów wymienić należy: części skaliste, wyrostek czołowy kości jarzmowej, część gałęzi żuchwy z wyrostkiem dziobiastym,
uszkodzony wyrostek kłykciowy żuchwy (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. W zbiorze reprezentowane są różnej wielkości ułamki: trzonów kręgów i ich łuków, odcinki żeber o różnej grubości.
Cztery duże wycinki głów kości długich i wycinki
głów o mniejszej średnicy, głowa kości promieniowej (o średnicy 21-22 mm), bardzo liczne są ułamki
trzonów pochodzące ze wszystkich kości kończyn
górnych i dolnych, kilkanaście ułamków paliczków.

Bardzo liczna jest także grupa ułamków kości, których przynależności anatomicznej nie określono
z powodu rozdrobnienia (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: A2-A3 (1-4); okres wpływów rzymskich (5)
Ob. nr 130 – Ar I, ćw. 2a
Grób popielnicowy w obstawie kamiennej, osiągnął
wymiary 45 x 40 cm, umieszczony bezpośrednio w jasnym piasku. Został zlokalizowany na 28 cm głębokości
od powierzchni wykopu.
Wiek: osoba dorosła, 35 – 50 lat. Płeć: nie określono.
Waga: 830 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (inw. pol. 189/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, o wyraźnie zaznaczonym, płaskim dnie; śred. dna 13 cm.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości
sklepienia czaszki z częściowo zarośniętymi szwami
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 131 – Ar V, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynie umieszczone w jamie
o wymiarach 30 x 25 cm, wypełnionej ciemnobrunatną
ziemią. Popielnica była nakryta misą i kamieniem
Liczba osób: prawdopodobnie trzy. Wiek: Maturus II,
Maturus, Iuvenis. Płeć: mężczyzna, kobieta, osoba młodociana lub dziecko starsze. Barwa szczątków kostnych:
jasnobeżowa, kremowa, szara i niebieskawa. Waga:
1325 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4220, inw. pol. 52/75, 56/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowa tej (?) popielnicy o częściowo chropowaconym brzuścu, ceramika barwy jasnobrunatnej.
2. 
Fragment naczynia gl., misy o prostej krawędzi,
barwy jasnobrunatnej.
3. Kości czaszki. Osiemdziesiąt jeden ułamków kości
sklepienia oraz trzydzieści takich samych ułamków,
ale każdy z nich z ząbkowanym brzegiem – stan
ząbkowania dwojaki, na jednych ułamkach widać
zarastanie się szwów czaszkowych, a drugie są ostro
piłkowane. Trzy wycinki łuski kości potylicznej –
każdy z guzowatością wewnętrzną. Wycinki kości
skroniowych: jeden z okolicy wyrostka sutkowego,
dwa z częścią wyrostka jarzmowego, część skalista,
fragment z częścią dołu żuchwowego, wycinek łuski.
Część wyrostka zębodołowego szczęki. Dwa wycinki
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trzonu żuchwy. Uszkodzony wyrostek kłykciowy
żuchwy. Ząb trzonowy o startej koronie i korzeń
innego zęba trzonowego (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Ponad sto różnej
długości ułamków trzonów kości długich. Piętnaście
wycinków trzonów kręgów (jeden lędźwiowy? z guzkami Schmorla). Ponad dwadzieścia ułamków wyrostków i łuków kręgów. Dziewięć różnej wielkości
wycinków głów kości długich. Dwa wycinki kłykci
kości udowych. Wycinek bloczka kości ramiennej.
Fragmenty paliczków rąk i stóp. Trzy ułamki grzebienia łopatki. Dwie zerodowane kości skokowe.
Wycinek panewki kości miednicznej. Kilkanaście
większych i liczne drobne odcinki żeber. Głowa kości promieniowej ze śladami po chrząstce nasadowej
(średnicy 14 mm). Bardzo liczna grupa kości silnie
rozdrobnionych. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 132 – Ar II, ćw. 3
Grób popielnicowy z resztą stosu. Obiekt nr 132
stratygraficznie był umieszczony poniżej obiektu nr 123,
zarejestrowano go na głębokości 63 cm od powierzchni
wykopu. Rozległa jama kształtu prostokątnego, która
wypełniona była spalenizną. Wymiary obiektu osiągnęły
80 x 60 cm. W części północno-wschodniej obiektu
umieszczona była popielnica. Wewnątrz popielnicy (1)
oprócz kości znaleziono zapinkę żelazną (6), nożyk (5),
przęślik (8) oraz krzemień (9). W jamie grobowej, obok
popielnicy umieszczone było drugie naczynie, wtórnie
przepalone (2).
Wiek: 7-14 letnie dziecko. Płeć: nie określono. Waga:
300 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (kat. 4038, 4109 – 4114, 4121, 4285 – 4286,
inw. pol. 35/75, 44/75 – 48/75, 62/75, 64/75, 66/75,
176/75):
1. Naczynie gl. typu ST 1L, situla z uchem, barwy czarnej, gładzone, lśniące, zdobione ornamentem swastyk; wys. 23 cm, śred. dna 11 cm, śre. otworu 19 cm
[Tablica XIX:1].
2. 
Naczynie gl., dwustożkowaty, niesymetryczny kubek z przewężonym uchem, zbliżony do formy ST
VI K-L, powierzchnie porowate poprzez częściowe
wtórne przepalenie; wys. 10 cm, śred. otworu 10 cm,
śred. 5 cm [Tablica XIX:7].
3. Sprzączka żel. do pasa, o okrągłej ramie i częściowo

zachowanym, prostym kolcu, przekrój drutu romboidalny; śred. 2,9 cm, gr. drutu 0,4 cm, dł. zach.
kolca 1,8 cm [Tablica XIX:3].
4. Sprzączka żel. do pasa, okrągła, o pogrubionej ramie,
ze fragmentami zniszczonego kolca; śred. 3,0 cm, gr.
drutu ramy 0,7 cm, szer. drutu ramy 0,9, szer. kolca
1,5 cm [Tablica XIX:4].
5. 
Nożyk żel. sierpikowaty, o wydłużonej prostej
i w przekroju kwadratowej rękojeści; dł. całości
10,7 cm, dł. rękojeści 5,3 cm, gr. rękojeści 0,5 cm,
szer. ostrza 0,5 – 1,5 cm, gr. ostrza 0,2 cm [Tablica
XIX:5].
6. Zapinka żel. typu N; dł. 5,2 cm, wys. 2,5 cm, szer.
sprężynki 1,2 cm [Tablica XIX:6].
7. Fragment dolnej części kabłąka zapinki br.; dł. zach.
2,7 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,4 cm.
8. Przęślik gl., dwustożkowaty, niesymetryczny; wys.
2,3 cm, śred. 4,4 cm, śred. otworu 0,7 cm [Tablica
XIX:2].
9. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,4 cm, szer 3,2 cm,
gr. 0,8 cm; b) dł. 2,9 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,1 cm
(Gawrońska J., poz. kat. 19-20) [Tablica CXXXIX:4,
CXLII:2].
10. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości: sklepienia
czaszki z otwartymi szwami, głowa kości promieniowej – 14 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 317).
Datowanie: A3/B1
Ob. nr 133 – Ar II, ćw. 3
Grób popielnicowy z resztką stosu, o wymiarach
60 x 70 cm. Na głębokości około 41 cm zarysowała się
ciemnobrunatna plama z nieregularnym układem kamieni. Naczynie ustawione na dużym kamieniu, przykryte misą i dużym kamieniem, oraz otoczone wieńcem
kamiennym.
Wiek: dziecko, 7-14 lat. Płeć: nie określono. Waga: 800 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Inwentarz (kat. 4025, 4039, 4224 - 4225, inw. pol. 65/75,
177/75):
1. Naczynie gl., baniasta popielnica o krótkiej, słabo zaznaczonej, stożkowatej szyjce, u jej nasady ornament
poziomej linii dołków, barwa brunatna, miejscami
ceglastobrunatna, powierzchnia do wysokości szyjki
chropowacona, powyżej gładzona; wys. 20,5 cm,
śred. otworu 19,5 cn, śred. dna 11,5 cm, śred. brzuśca 24 cm [Tablica XXI:1].
2. Naczynie gl., półkolista misa z niewielkim wgięciem
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pod krawędzią, ze słabo wyodrębnionym dnem,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; wys.
7,5 cm, śred. 20,5 cm, śred. dna ok. 8 cm [Tablica
XXI:2].
3. Stopione kółka br. kolczyków (?), śred. 3,7 cm, gr.
drutu 0,2 – 0,3 cm [Tablica XXI:3].
4. Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 2,5 cm, gr.
0,3 cm (Gawrońska J., poz. kat. 21) [Tablica CXLI:2].
5. Kości ludzkie. Źle przepalone fragmenty kości
w tym: sklepienia z otwartymi szwami, obie części skaliste, korony zębów, ząb kręgu obrotowego –
8/8 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 314).
Datowanie: okres lateński
Ob. nr 134 – Ar V, ćw. 1
Grób jamowy został zlokalizowany na głębokości
48 cm od powierzchni wykopu. Dużych rozmiarów
jama grobowa (około 2m²), wypełniona była spalenizną.
Fragmenty kostne należą nawet do dwóch osób:
Pierwszy osobnik. Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga:
12 g.
Drugi osobnik. Wiek: dziecko (Infans). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 3 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4116 – 4117, inw. pol. 59/75 – 60/75 ):
1. Dwa brązowe zakończenia naszyjnika (?), wykonanego ze sztabki o przekroju okrągłym i spłaszczonym, oraz końcami sklepanymi w kółka, a) dł. zach.
9,2 cm, szer. sztabki 0,6 cm, b) dł. zach. 6,3 cm, śred.
sztabki 0,4 cm [Tablica XVIII:4].
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika. Trzy nieco dłuższe i dwadzieścia jeden małych
ułamków kości tej części szkieletu. Liczne cząstki
prószywa kostnego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości czaszki drugiego osobnika. Siedem drobnych
ułamków kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika.
Cztery niewielkie odcinki trzonów kości długich?
Kilkanaście bardzo małych ułamków kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 135 – Ar III, ćw. 3
Jama nieregularnych kształtów, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią. Obiekt osiągnął wymiary
40 x 50 cm.

Inwentarz (inw. pol. 67/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym dwa
proste wylewy; ceramika pochodzi prawdopodobnie od trzech różnych naczyń.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 136 – Ar V, ćw. 1
Obiekt został zaobserwowany na głębokości 48 cm
od powierzchni wykopu. Intensywna plama spalenizny
z zawartością ceramiki i krzemieniem, osiągnęła wymiary około 70 x 100 cm. W części południowo-zachodniej obiektu zarejestrowano dołek po słupku.
Inwentarz (kat. 4013, 4027, inw. pol. 68/75, 121/75):
1. 
Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i brunatnej, powierzchnie chropowacone i obmazywane,
w tym jeden fragment prostego wylewu.
2. 
Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,2 cm, szer.
2,2 cm, gr. 2,1 c; b) dł. 4,2 cm, szer. 3,4 cm, gr. 2,2 cm
(Gawrońska J., poz. kat. 22-23) [Tablica CXXXI:5,
CXLI:4].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 137 – Ar V, ćw. 1
Grób popielnicowy (? – w zawartości obiektu brak
kości). Fragmenty popielnicy zostały zlokalizowane
w ścianie NE wykopu.
Inwentarz (kat. 4227, inw. pol. 69/75):
1. 
Fragment dwustożkowatego naczynia brzuśca,
barwy ceglastobrunatnej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 138 – Ar III, ćw. 3
Grób jamowy na głębokości około 77 cm od powierzchni wykopu, wypełniony spalenizną. Nieregularnego kształtu jama grobowa osiągnęła wymiary 130 x
70 cm.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 10 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 65/75, 93/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy od brunatnej po ciemnobrunatną, miejscami czarnej, powierzchnie chropowacone i obmazywane.
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Sześć odcinków
trzonów kości długich. Ułamek żebra. Kawałek paliczka (?) (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
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Ob. nr 139 – Ar III, ćw. 3
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Bruk wystąpił na głębokości około 57 cm od powierzchni wykopu.
Wymiary obiektu 30 x 30 cm.
Wiek: Dziecko (Infans I). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 14 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 58/75, 66/75):
1. Fragmenty górnej części popielnicy o ciemnobrunatnej gładzonej powierzchni.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ciemnobrunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone
i chropowacone.
3. Kości czaszki. Dwadzieścia sześć ułamków kości
sklepienia czaszki, cienkie nie w pełni wykształcone.
Dwa ułamki części skalistej kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Cztery krótkie odcinki żeber. Dwa wycinki trzonów kości długich.
Drobne ułamki kości nieokreślonych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 140 – Ar I, ćw. 4
Niewielkich rozmiarów (40 x 40 cm) jama zalegająca 25 cm od powierzchni wykopu. Wypełniona była
spalenizną na głębokość 30 cm. Obiekt nr 140 łączył się
z znacznie głębszym obiektem 124.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 141 – Ar I, ćw. 4
Na głębokości około 62 cm od powierzchni wykopu
zarejestrowano zwarty układ przepalonych kości ułożonych bezpośrednio w jasnym piasku, bez zarysu jamy.
Pierwszy osobnik. Wiek: późny Adultus. Płeć: być może
kobieta. Barwa kości: szarobeżowa. Waga szczątków
kostnych: 150 g.
Drugi i trzeci osobnik20. W jeden zespół połączono
szczątki kostne z dwóch różnych obiektów nr 141 i 156,
co potwierdza analiza materiałów kostnych – jedne
fragmenty są masywne i mają barwę beżową, inne są
drobne, a ich część jest zabarwiona na niebieskawy kolor. Liczba osób: szczątki opisane należą do co najmniej
Prawdopodobnie kości kobiety należą do obiektu nr 141,
a mężczyzny do obiektu nr 156, co potwierdzają opisy pozostałych
kości z tych grobów oznaczone jako osobnik pierwszy.
20

dwóch osób. Wiek: masywne fragmenty osoby zmarłej w wieku 30 – 50 lat (Maturus), delikatniejsze osoby
zmarłej w wieku 25 – 35 lat (Adultus). Płeć: mężczyzna
i kobieta. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa, niektóre szare i niebieskie. Waga: 2004 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4289 – 4294, 4303 - 4304, inw. pol. 64/75,
70/75 – 74/75, 143/75 – 144/75):
1. Fragment br. zapinki zbliżonej do typu A188; dł.
zach. 5,5 cm, wys. 1,9 cm [Tablica XX:1].
2. Fragmenty br. blachy z otworami po nitach; gr. blachy 0,1 cm [Tablica XX:2].
3. Trzy nity br.; a) dł. nitu 0,7 – 1,1 cm, gr. nitu 0,2 cm
[Tablica XX:3].
4. Połowa paciorka szklanego typu TM126; wys. 0,9
cm, śred. 0,8 cm [Tablica XX:4].
5. Paciorek ceramiczny typu TM480, barwy czerwonej,
wys. 1,2 cm, śred. 1,5 cm [Tablica XX:4].
6. Połowa paciorka lekko zdeformowanego, wykonanego z przezroczystego szkła barwy jasnozielonej,
wys. 0,7 cm, śred. 1,6 cm [Tablica XX:4].
7. Połowa paciorka lekko zdeformowanego, wykonanego z przezroczystego szkła barwy jasnozielonej,
wys. 1,0 cm, śred. 1,5 cm [Tablica XX:4].
8. Przęślik gl., dwustożkowaty o spłaszczonych wierzchołkach; wys. 2,6 cm, śred. 4,0 cm, śred otworu
1,0 cm [Tablica XX:5].
9. Fragmenty grzebienia kościanego, wtórnie przepalonego, z jednym nitem br.; dł. nitu 0,7 cm, śred. nitu
0,3 cm [Tablica XX:6].
10. Kości czaszki pierwszego osobnika. Dwadzieścia
osiem ułamków kosci sklepienia, wśród nich trzy
nieci większe i dwa małe – każdy z ząbkowanym
brzegiem. Część brzegu nadoczodołowego kości
czołowej (o ostrej krawędzi). Część korzenia zęba –
kła? (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
11. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika.
Dwadzieścia pięć nieco dłuższych ułamków kości
długich. Bardzo liczne drobne fragmenty, nieokreślone co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
12. Kości czaszki drugiego i trzeciego osobnika. Sześćdziesiąt dziewięć różnej wielkości i grubości ułamków
kości sklepienia oraz dwadzieścia podobnych ułamków z brzegami ząbkowanymi (część ostro a część
lekko zatartymi. Część nosowa kości czołowej i wycinek łuski z partii środkowej. Części skaliste lewych
i prawych kości skroniowych. Masywne wyrostki
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sutkowe lewej i prawej kości skroniowej. Trzy wycinki kości skroniowych z okolicy dołu żuchwowego.
Część podstawy kości potylicznej. Wycinki części
twarzowej czaszki. Wyrostek czołowy lewej kości
jarzmowej. Część wyrostka zębodołowego szczęki
lewej. Trzy wycinki trzonów żuchwy i część jej gałęzi
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
13. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego i trzeciego
osobnika. Trzy różne ułamki części bocznych kręgu
szczytowego oraz wycinek łuku przedniego tego
kręgu z powierzchnią zęba. Dwanaście większych
i liczne drobne ułamki kręgów a także fragmenty
ich łuków oraz części ich wyrostków. Kilkanaście
odcinków żeber o różnej budowie. Ułamek obojczyka. Dwa różne ułamki wydrążenia stawowego łopatki. Wycinek bloczka kości ramiennej. Część kości
promieniowej – szyjka z trzonem i guzowatością.
Wycinek wyrostka barkowego łopatki. Część końca
mostkowego obojczyka. Uszkodzony wyrostek kruczy łopatki. Głowa kości ramiennej (średnica jednej
około 36 mm, a drugiej 42 mm lub więcej). Cztery
mniejsze wycinki głów. Dwa wycinki kłykci kości
udowych. Ponad sto większych odcinków trzonów
kości długich – jedne o bardzo grubej istocie zbitej
i z obszernymi jamami szpikowymi, inne o bardziej
delikatnej budowie. Ponadto więcej niż sto odcinków trzonów kości długich o wiele krótszych. Liczne
są także ułamki drobne i bardzo drobne. Prószywo
kostne. Kilka ułamków paliczków (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 142 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy. Naczynie na głębokości 6 cm od
powierzchni wykopu umieszczone zostało bezpośrednio w jasnym piasku. Ze względu na płytką lokalizację
obiektu, popielnica silnie zniszczona.
Wiek: prawdopodobnie osoba ta zmarła w wieku 25 – 35
lat (Adultus). Płeć: masywność kości może świadczyć, że
są to szczątki mężczyzny (?). Barwa szczątków kostnych:
jasnobeżowa, biaława. Waga: 228 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4021, 4229, inw. pol. 66/75, 94/75 –
95/75, 167/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Krzemień; wymiary: dł. 5,2 cm, szer. 1,6 cm, gr.
1,4 cm (Gawrońska J., poz. kat. 24) [Tablica CXL:9].

3. K
 ości czaszki. Osiem ułamków sklepienia czaszki,
w tym jeden z dość wyraźnie ząbkowanym brzegiem
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Drobne ułamki
łuków kręgów. Kilka odcinków żeber. Pięćdziesiąt
dłuższych odcinków trzonów kości długich. Trzy
wycinki powierzchni stawowych głów i kłykcia. Bardzo dużo ułamków trzonów małej długości – wszystkie odcinki o grubej istocie zbitej i dużych jamach
szpikowych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 143 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy z obstawą kamienną (?), zarejestrowany został na głębokości tylko 8 cm od powierzchni
wykopu. Miąższość obiektu wynosiła 18 cm, średnica ok.
20 cm. Silnie zniszczone dno popielnicy, podparte kamieniem, zalegało bezpośrednio w żółtym piasku.
Wiek: osoba dorosła, 25-35 lat. Płeć: nie określono. Waga:
170 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Inwentarz (kat. 4019, 4232, inw. pol. 93/75, 98/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy ceglastej i powierzchniach częściowo chropowaconych.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i brunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 1,8 cm, szer. 1,1 cm,
gr. 0,6 cm; b) dł. 2,9 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,3 cm; c)
dł. 1,7 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,3cm (Gawrońska J., poz.
kat. 25) [Tablica CXXXIX:3,6].
5. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia,
szew strzałkowy zarasta od wewnątrz, i kości długie
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 144 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy (? – w zawartości obiektu brak kości) o wymiarach 40 x 35 cm, zaobserwowany na głębokości 21 cm od powierzchni wykopu. Popielnica zalegała
w luźnej, przemieszanej ziemi, na głębokości do 36 cm od
powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4092, inw. pol. 110/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy
(?), o wyraźnie zaznaczonym załomie brzuśca i wysokiej cylindrycznej szyjce, barwy ciemnobrunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. zach. ok. 21.5 cm, śred.
otworu ok. 22 cm [Tablica XXIII].
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Datowanie: V EB
Ob. nr 145 – Ar III, ćw. 4
Skupisko ceramiki umieszczone płytko, na głębokości około 8 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio
w jasnym piasku.
Inwentarz (kat. 4231, inw. pol. 97/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej lub ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Fragmenty naczynia gl., misy (?), barwy ceglastej,
o pogrubionym brzegu.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 146 – Ar II, ćw. 2
Grób jamowy, niewielkich rozmiarów, średnica około
30 cm i miąższości 20 cm. Wypełniony brunatną ziemią
i kośćmi został zlokalizowany na głębokości 36 cm od
powierzchni wykopu.
Szczątki kostne z dwóch różnych obiektów 129 i 146,
oznaczone dwoma różnymi numerami inwentarza połączono w jeden zespół kości. W tym przypadku skoncentrowano się na określeniu liczby osób, ich wieku i płci.
Liczba osób: dwie. Wiek i płeć: mężczyzna zmarł mając
40 – 50 lat (Maturus II), a kobieta w wieku 30 – 40 lat
(Maturus I). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa,
kremowa i szara. Waga: 1357 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4139, inw. pol. 119/75):
1. Fragment klamry br. lub żel. do pasa typu gotlandzkiego (?)21; dł. zach. 6.2 cm, ������������������������
śred. kółka 4,4 cm �����
– zaginęła.
2. Kości czaszki. Kości sklepienia bardzo liczne, wyróżniono wśród nich dwie grupy: cienkich i o delikatnej budowie oraz dość dużych o budowie masywnej.
Z charakterystycznych fragmentów wymienić należy: części skaliste, wyrostek czołowy kości jarzmowej, część gałęzi żuchwy z wyrostkiem dziobiastym,
uszkodzony wyrostek kłykciowy żuchwy (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. W zbiorze reprezentowane są różnej wielkości ułamki: trzonów kręgów i ich łuków, odcinki żeber o różnej grubości.
Cztery duże wycinki głów kości długich i wycinki
Zabytek zaginął, określenie typu zabytku i dane metryczne
ustalono na podstawie rysunków z karty katalogu muzealiów Muzeum Zamkowego w Malborku i inwentarza polowego. Dokładnie
nie ustalono z jakiego surowca został wykonany zabytek, gdyż różne
źródła informują, iż jest to klamra z żelaza lub brązu.
21

głów o mniejszej średnicy, głowa kości promieniowej (o średnicy 21 -22 mm), bardzo liczne są ułamki
trzonów pochodzące ze wszystkich kości kończyn
górnych i dolnych, kilkanaście ułamków paliczków.
Bardzo liczna jest także grupa ułamków kości, których przynależności anatomicznej nie określono
z powodu rozdrobnienia (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 147 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy. Popielnica z przystawką, przykryte kamieniem, zostały umieszczone na głębokości
około 18 cm w ciemnobrunatnej jamie, kształtu kolistego.
Wiek: 30 – 50 lat (Maturus). Płeć: być może są to szczątki
kobiety (?). Barwa szczątków kostnych: biaława. Waga:
550 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4235, inw. pol. 73/75, 101/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym
mały fragment przydenny naczynia.
2. Kości czaszki. Dwadzieścia drobnych i cienkich
ułamków sklepienia. Część skalista prawej kości
skroniowej – dwa ułamki. Wycinek gałęzi żuchwy
lewej i wyrostek dziobiasty prawy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Małe wycinki trzonów kręgów oraz kilka ułamków ich łuków. Dwanaście odcinków żeber. Wycinek bloczka kości ramiennej – dwa fragmenty. Mały wycinek rzepki. Część
obojczyka. Głowa kości ramiennej (o średnicy ponad 38 mm). Oraz mały wycinek głowy innej kości.
Wycinek kłykcia kości piszczelowej wraz z częścią
powierzchni stawowej. Wycinek powierzchni rzepkowej kości udowej. Czterdzieści nieco dłuższych
odcinków trzonów kości długich i bardzo dużo ich
odcinków krótkich. Liczne drobne kości nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 148 – Ar III, ćw. 2-4
Dość dużych rozmiarów jama, kształtu kolistego,
o średnicy około 100 cm i miąższości 68 cm, zlokalizowana była płytko – 13 cm od powierzchni wykopu. Wypełniona była spalenizną. Na głębokości obiektu około
40 cm umieszczone były luźno płaskie kamienie. Pod
kamieniami znalazły się zabytki.
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Pierwszy osobnik. Wiek: nie określono, być może są
to szczątki osoby dorosłej. Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 8 g.
Drugi osobnik. Wiek: osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara i szarobeżowa.
Waga: 53 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4020, 4028 – 4029, 4128, 4131, 4133 –
4134, 4141 – 4146, 4148, 4151 – 4154, 4233, 4236, 4371,
inw. pol. 70/75, 73/77, 87/75, 94/75, 99/75, 102/75,
105/75 – 108/75, 114/75, 123/75 – 124/75, 126/75, 128/75
– 130/75, 132/75 – 134/75, 139/75 – 142/75, 189/75):
1. Przydenna część dużego dwustożkowatego (?) naczynia gl., o płaskim dnie, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wymiary śred. dna 11
cm.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym dwa fragmenty
wylewów.
3. Fragmenty naczynia gl., kubka o wychylonej krawędzi i iksowatym uchu, zbliżonego do typu ST VI K,
ceramika barwy brunatnej [Tablica XX:1].
4. 
Miniaturowe doniczkowate naczynie gl., częściowo wtórnie przepalone, zbliżone do typu ST VI
J. wymiary wysokość 3,8 cm, śred. dna 3,1 cm, śred.
otworu 4,6 cm [Tablica XX:2].
5. Zapinka żel., zbliżona do typu I (?), zachowana we
fragmentach; dł. ok. 6,0 cm, wys. ok. 2,0 cm, szer.
sprężynki ok. 1,5 cm [Tablica XX:3].
6. Nożyk sierpikowaty, z zachowaną rękojeścią; dł. zach.
10,0 cm, szer. ostrza 2,0 cm, gr. ostrza 0,1 – 0,3 cm.
7. Fragment okucia żelaznego, z dwoma otworami; dł.
7,6 cm, szer. 3,6 cm, gr. 0,4 cm [Tablica XX:4].
8. Br. ozdobna (?) tarczka z otworem pośrodku, śred.
1,5 cm, gr. 0,1 cm [Tablica XX:5].
9. Sprzączka br. do pasa typu gotlandzkiego, o okrągłej
pogrubionej ramie; śred. 4,7 cm, gr. 1,4 cm [Tablica
XX:6].
10. Kółko żel.; śred. 2,1 cm, gr. drutu 0,4 cm [Tablica
XX:7].
11. Kółko br., prawdopodobnie okrągła sprzączka do
pasa (?); śred. 1,9 cm, gr. 0,2-0,3 cm [Tablica XX:8].
12. Kółko żel. częściowo zdeformowane i silnie skorodowane; śred. 2,1 cm, gr. drutu 0,4 cm [Tablica XX:9].
13. Pogrubione żel. kółko, śred. 4,2 cm, gr. 0,7 cm [Tablica XX:10].
14. Fragmenty silnie skorodowanych przedmiotów żel.,
w tym fragmenty silnie skorodowanego kółka.
15. Fragmenty nieokreślonych przedmiotów br., jeden

fragment przedmiotu br. z nitem br.; śred. 1,5 cm,
wys. 0,5 cm, śred. nitu 0,5 cm [Tablica XX:11].
16. Fragmenty nieokreślonych przedmiotów br. [Tablica
XX:12]
17. Przęślik gl. płaski, niesymetryczny, wtórnie przepalony; wys. 1,3 cm, śred. 3,1 cm; śred. otworu 0,7 cm
[Tablica XX:13].
18. 
Przęślik gl. niesymetryczny, nieregularnie walcowaty; wys. 2,2 cm, śred. 3,3 cm; śred. otworu 0,7 cm
[Tablica XX:14].
19. 
Przęślik gl. płaski, z zaokrąglonymi krawędziami,
wtórnie przepalony, z lejowatym otworem; wys. 1,6
cm, śred. 4,7 cm, śred. otworu 1,4 cm [Tablica XX:15].
20. Dziewięć krzemieni; wymiary: a) dł. 3,6 cm, szer. 3,2
cm, gr. 1,7 cm; b) dł. 1,3 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,4 cm,
c) dł. 1,9 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,5 cm, d) dł. 1,3 cm,
szer. 0,7 cm, gr. 0,3 cm, e) dł. 1,3 cm, szer. 0,8 cm,
gr.0,3 cm, f) dł. 4,0 cm, szer. 2,2 cm, gr. 2,2 cm, g)
dł. 4,0 cm, szer. 3,1 cm, gr. 1,1 cm; h) dł. 1,8 cm, szer.
0,6 cm, gr. 0,2 cm; i) dł. 1,3 cm, szer. 0,6 cm, gr. 0,2
cm (Gawrońska J. poz. kat. 26-29) [Tablica CXIX:1,7,
CXX:2-3,5-6, CXXI:10-11].
21. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika.
Dwadzieścia ułamków kości o nieokreślonej przynależności (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
22. Kości czaszki drugiego osobnika. Pięć małych ułamków kości sklepienia. Ułamek części skalistej kości
skroniowej.
23. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika.
Ząb kręgu obrotowego. Fragment kręgu szyjnego.
Trzy wycinki trzonów kręgów – istota gąbczasta.
Osiem ułamków trzonów kości długich. Sześć małych
odcinków żeber. Dziesięć ułamków paliczków. Fragment obojczyka – koniec mostkowy i część trzonu.
Ponad trzydzieści fragmentów nieokreślonych co do
ich przynależności (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), A2 (3-18)
Ob. nr 149 – Ar II, ćw. 2
Grób (? – brak kości ludzkich) jamowy dużych rozmiarów – 160 x 120 cm i miąższości
około 50 cm. Jama wypełniona była spalenizną,
w części południowo‑wschodniej wystąpiła pod brukiem
kamiennym.
Inwentarz (kat. 4149 – 4150, 4160, 4356, inw. pol. 122/75,
136/75, 138/75, 178/75):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym pojedynczy
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fragment wylewu naczynia gl.
2. Zapinka br. znaleziona w trzech częściach, zbliżona
do typu J – zaginęła22.
3. Sprzączka br. do pasa typu gotlandzkiego, o pogrubionej ramie, z prostokątną płytką br. z dwoma nitami; śred. 6,1 cm, śred. ramy 4,5 cm, gr. ramy 1,1 cm
[Tablica XXI:1].
4. Fragment blaszki br. z trzema wypustkami i centralnym guzkiem, zdobionej ornamentem dookolnej
podwójnej linii rytej, będącej prawdopodobnie częścią pasa; śred. 3,1 cm, gr. 0,2 cm [Tablica XXI:2].
5. 
Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 1,8 cm, szer.
1,4 cm, gr. 0,2 cm, b) dł. 2,2 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,7
cm (Gawrońska J., poz. kat. 30-31) [Tablica CXL:13,
CXLII:1].
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), A2/A3 (2-3)
Ob. nr 150 – Ar II, ćw.
Mało wyraźna jama wystąpiła w ciemnobrunatnej
ziemi, na głębokości 33 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4237, inw. pol. 104/75):
1. Fragment przydenny naczynia gl., o wyodrębnionym płaskim dnie, barwy jasnobrunatnej.
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 151 – Ar III, ćw. 4
Jama owalna o średnicy około 30 cm, przesycona
spalenizną, zarejestrowana w żółtym piasku, na głębokości 53 cm od powierzchni wykopu. Wyposażenia brak.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 152 – Ar III, ćw. 4
Na głębokości około 12 cm od powierzchni wykopu
zaobserwowano w jasnobrunatnej ziemi kamienie. Pod
kamieniami zarysowała się regularna jama o średnicy
około 80 cm. Kamienie ciągnęły się do głębokości 58 cm.
Miąższość jamy sięgała 126 cm. Brak wyposażenia.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 153 – Ar III, ćw. 4
Jama zniszczona przez obiekt nr 154. Fragmenty naczyń umieszczone w luźnej, przemieszanej ziemi.
Typologia zapinki została ustalona na podstawie mało dokładnego rysunku z inwentarza polowego.
22

Inwentarz (kat. 4234, inw. pol. 100/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej
(?), o częściowo chropowacone powierzchni, barwy
brunatnej.
2. 
Fragmenty prostego wylewu naczynia gl., barwy
brunatnej.
3. 
Fragment prosto ściętego wylewu naczynia gl.,
barwy brunatnej.
4. Mały fragment prostego wylewu naczynia gl., barwy
ceglastej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 154 – Ar III, ćw. 4
Grób szkieletowy o wymiarach 160 x 80 cm, zorientowany na osi północ-południe, zlokalizowany na
głębokości 41 cm od powierzchni wykopu. Miąższość
obiektu wynosiła około 97 cm. Na głębokości 108 cm od
powierzchni wykopu, na spaleniźnie znaleziono dwie
zapinki wraz ze szklanymi, dużymi paciorkami. Jedna
z zapinek wchodziła częściowo w materiał organiczny,
w którym ułożone były cztery zęby ludzkie. Poniżej
wystąpiła koncentracja paciorków o układzie następującym: paciorek zielony, pary niebieskich większych
i mniejszych, następny paciorek kolorowy. Koncentracja paciorków przypominała zwój z kilku warstw. Od
niego prowadził rząd koralików – podwójny. W dolnej
części wystąpiła koncentracja paciorków bursztynowych
ósemkowatych. Pod paciorkami wystąpiły trzy płaskie
kamienie o nieregularnych krawędziach oraz duża ilość
drobnych kamieni.
Wiek: Dziecko ? (Infans II ??) Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: szkliwo przebarwione na kolor zielononiebieski. Waga: 2 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4306 - 4321, inw. pol. 81/75, 146/75;
149/75 – 157/75; 159/75 – 162/75; 165/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?) jajowatej (?),
barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., kubka (?), zdobionego ornamentem krokiewek i poziomych linii, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone [Tablica XXII:1].
3. Zapinka br. typu A170; dł. 3,8 cm, wys. 1,9 cm, szer.
sprężynki 2,2 cm [Tablica XXII:2].
4. Zapinka br. typu A170, igła uszkodzona; dł. 3,8 cm,
wys. 1,5 cm, szer. sprężynki 2,2 cm [Tablica XXII:3].
5. Dwa paciorki typu TM6, wys. 0,5 – 0,7 cm, śred. 0,7
– 0,9 cm [Tablica XXII:4].
6. Trzynaście paciorków typu TM2a, w tym dwa zachowane fragmentarycznie, wys. 0,6 – 0,7 cm, śred.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

0,8 – 1,0 cm [Tablica XXII:4].
Cztery paciorki szklane typu TM8; wys. 0,5 – 0,7 cm,
śred. 0,7 – 0,9 cm [Tablica XXII:4].
Dwa paciorki szklane typu TM11, wys. 0,6 – 0,9 cm,
śred. 0,7 – 0,8 cm [Tablica XXII:4].
Jeden paciorek szklany typu TM13, wys. 1,6 cm,
śred. 2,2 cm [Tablica XXII:4].
Trzynaście paciorków typu TM18; wys. 0,3 – 0,5 cm,
śred. 0,5 – 0,6 cm [Tablica XXII:4].
Dwa typu TM36; wys. 0,5 cm, śred. 0,9 – 1,0 cm [Tablica XXII:4].
Dwa paciorki typu TM40; wys. 0,4 cm, śred. 0,8 cm
[Tablica XXII:4].
Jeden paciorek typu TM64, wys. 0,6 cm, śred. 0,5 cm
[Tablica XXI:4].
Jeden paciorek typu TM107, barwa czerwona nieprzezroczysty, wys. 0,6 cm, śred. 0,4 cm [Tablica
XXII:4].
Jeden paciorek typu TM132, barwa czerwona nieprzezroczysty, wys. 0,4 cm, szer. 0,4 cm [Tablica
XXII:4].
Jeden paciorek typu TM208, barwy zielono-oliwkowej zdobiony ornamentem dwóch owalnych plam
barwy zielonej i fioletowej; wys. 1,3 cm, śred. 1,8 cm
[Tablica XXII:4].
Cztery paciorki typu TM388, w tym dwa uszkodzone; śred. 0,7 – 1,3 cm, wys. 0,7 cm. 2 paciorki
bursztynowe, jeden uszkodzony, śred. 1,1 cm, wys.
0,7 cm; [Tablica XXII:5].
Dwa paciorki typu TM389; sred. 1,2-1,6 cm, wys.
0,4-0,7 cm [Tablica XXII:5].
Jeden paciorek bursztynowy typu TM392, śred. 1,2,
wys. 0,9 cm [Tablica XXII:5].
Dwa paciorki typu TM395; śred. 1,3 – 1,5 cm, wys.
0,7 cm [Tablica XXII:5].
Dwa paciorki bursztynowe typu TM405; dł. 1,2 cm,
szer. 0,7-0,9 cm [Tablica XXII:5].
Dwa paciorki bursztynowe typu TM409, dł. 2,0 – 2,4
cm, szer. 1,6 cm; gr. 1,0-1,2 cm [Tablica XXII:5].
Dwa paciorki typu 430, w tym jeden zdobiony podwójną linią rytych kół; śred. 1,5 cm, wys. 0,6 cm
[Tablica XXII:5].
Szesnaście paciorków bursztynowych typy TM471;
wys. 1,2-2,0 cm, szer. 0,8 – 1,5 cm [Tablica XXII:5].
Główka paciorka ósemkowatego szer. 1,2 cm, gr. 0,7
cm [Tablica XXII:5].
Paciorek gliniany typu TM486, wys. 0,6 cm, śred. 0,4
cm [Tablica XXII:6]

27. F
 ragment ceramiki, barwy od ciemnobrunatnej do
ceglastej, gładzone w tym cztery małe fragmenty
wylewów.
28. Kości czaszki. Korony trzech zębów trzonowych, jeden mały ułamek korony i kilka bardzo drobnych
fragmentów szkliwa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 155 – Ar II, ćw. 2
Grób popielnicowy z resztą stosu o wymiarach
40 x 40 cm i miąższości około 30 cm. Wypełnisko jamy
to spalenizna. Naczynie umieszczone było w centrum
jamy grobowej.
Kości były bardzo dobrze przepalone, pozostały po
nich tylko nikłe ślady.
Inwentarz (kat. 4137, 4301, inw. pol. 113/75, 116/75):
1. Naczynie gl. typu ST 1L, situla ze śladami po utrąconym uchu, zdobione ornamentem pasów meandra,
zakreskowanych pól i swastyk; wys. 24,5 cm, śr. dna
14 cm, śred. otworu 21 cm [Tablica XXIII:1].
2. Szydło żel., o czworokątnym i okrągłym przekroju;
dł. 10,5 cm, gr. 0,4 cm [Tablica XXIII:2].
Datowanie: A3 (?)
Ob. nr 156 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy w obstawie kamiennej został
oznaczony na głębokości 35 cm od powierzchni wykopu. Naczynie ustawione było na kamieniu i otoczone
czterema kamieniami, nakryte misą. Wewnątrz popielnicy znajdował się zabytek metalowy (3). Obok naczynia znajdowały się ślady po dwóch dołkach słupowych.
Część obiektu zachodziła na obiekt nr 148.
Pierwszy osobnik. Wiek: osoba zmarła w wieku po 30
roku życia (Maturus). Płeć: mężczyzna. Barwa szczątków kostnych: biaława i białawobeżowa. Waga: nie zważono ze względu na niemożność oddzielenia domieszek
żwiru i ceramiki.
Drugi i trzeci osobnik23. W jeden zespół połączono
szczątki kostne z dwóch różnych obiektów nr 141 i 156,
co potwierdza analiza materiałów kostnych: jedne fragmenty są masywne i mają barwę beżową, inne są drobne,
a ich część jest zabarwiona na niebieskawy kolor.
Liczba osób: szczątki opisane należą do co najmniej
dwóch osób. Wiek: masywne fragmenty osoby zmarPrawdopodobnie kości kobiety należą do obiektu nr 141,
a mężczyzny do obiektu nr 156, co potwierdzają opisy pozostałych
kości z tych grobów oznaczone jako osobnik pierwszy.
23
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łej w wieku 30 – 50 lat (Maturus), delikatniejsze osoby
zmarłej w wieku 25 – 35 lat (Adultus). Płeć: mężczyzna
i kobieta. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa, niektóre szare i niebieskie. Waga: 2004 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4156, 4241, inw. pol. 64/75, 73/75, 77/75,
108/75, 166/75):
1. Fragmenty naczynia gl., misy półkolistej (?), o prostej krawędzi wylewu, z plastycznymi guzkami przy
jego krawędzi; ceramika barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej; wymiary śred. wylewu 22
cm [Tablica XXIII:1]
2. Naczynie gl., popielnica dwustożkowata z krawędzią
lekko pogrubioną, zdobioną 3 guzami – zaginęła.
3. Szpila żel. z łąbędzią szyjką, o zawiniętej spiralnie
główce, dł. 10 cm, gr. 4 mm [Tablica XXIII:2]
4. Kości czaszki pierwszego osobnika. Trzydzieści trzy
ułamki sklepienia czaszki, na pięciu brzegi ząbkowane w stadium początkowym zarastania się szwów
czaszkowych. Wycinek kości szczękowej – wyrostek
zębodołowy. Kawałek łuski kości potylicznej. Wyrostek czołowy kości szczękowej prawej (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika.
Uszkodzone trzony kręgów oraz ułamki ich łuków
i wyrostków. Kilka drobnych odcinków żeber. Wycinek powierzchni bloczkowej kości skokowej. Małe
wycinki głów kości długich. Część panewki kości
miednicznej – mały fragment. Trzony kości długich
– odcinki dość długie ponad dwadzieścia, odcinki
średniej długości ponad dwadzieścia, liczne drobne
ułamki. Bardzo duża grupa kości nieokreślonych co
do ich przynależności anatomicznej z powodu silnego rozdrobnienia. Domieszka prószywa kostnego
i bardzo liczny żwir, a także drobniutkie ułamki ceramiki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości czaszki drugiego i trzeciego osobnika. Sześćdziesiąt dziewięć różnej wielkości i grubości ułamków
kości sklepienia oraz dwadzieścia podobnych ułamków z brzegami ząbkowanymi (część ostro, a część
lekko zatartymi). Część nosowa kości czołowej i wycinek jednej łuski z partii środkowej. Części skaliste
lewych i prawych kości skroniowych. Masywne wyrostki sutkowe lewej i prawej kosci skroniowej. Trzy
wycinki kości skroniowych z okolicy dołu żuchwowego. Część podstawy kości potylicznej. Wycinki
części twarzowej czaszki. Wyrostek czołowy lewej
kości jarzmowej. Część wyrostka zębodołowego

szczęki lewej. Trzy wycinki trzonów żuchwy i część
jej gałęzi (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego i trzeciego
osobnika. Trzy różne ułamki części bocznych kręgu
szczytowego oraz wycinek łuku przedniego tego
kręgu z powierzchnia zęba. Dwanaście większych
i liczne drobne ułamki kręgów, a także fragmenty
ich łuków, oraz części ich wyrostków. Kilkanaście
odcinków żeber o różnej budowie. Ułamek obojczyka. Dwa różne ułamki wydrążenia stawowego łopatki. Wycinek bloczka kości ramiennej. Część kości
promieniowej – szyjka z trzonem i guzowatością.
Wycinek wyrostka barkowego łopatki. Część końca
mostkowego obojczyka. Uszkodzony wyrostek kruczy łopatki. Głowa kości ramiennej (średnica jednej
około 36 mm, a drugiej 42 mm lub więcej). Cztery
mniejsze wycinki głów. Dwa wycinki kłykci kości
udowych. Ponad sto większych odcinków trzonów
kości długich – jedne o bardzo grubej istocie zbitej
i z obszernymi jamami szpikowymi, inne o bardziej
delikatnej budowie. Ponadto więcej niż sto odcinków trzonów kości długich o wiele krótszych. Liczne
są także ułamki drobne i bardzo drobne. Prószywo
kostne. Kilka ułamków paliczków (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 157 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy zarejestrowany na 23-30 cm głębokości od powierzchni wykopu. Po jednej stronie popielnicy pozostałości po siedmiu słupkach.
Wiek: dwie osoby, noworodek, 0-1 cm i osoba dorosła.
Płeć: nie określono. Waga: 60 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Inwentarz (kat. 4242):
1. 
Naczynie gl., kubek dwustożkowaty, o częściowo
półkolistym dnie, zachowany we fragmentach, u nasady szyjki zdobiona ornamentem pojedynczej linii
rytej, naczynie posiadało utrącone ucho, ceramika
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, wymiary
zach. wys. 9 cm, śred. dna 7 cm.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki, obie części skaliste, długie kości noworodka i fragmenty kości osoby dorosłej (?) (Gładykowsk‑Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Datowanie: okres lateński (?)
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Ob. nr 158 – Ar III, ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy. Silnie
zniszczona popielnica nakryta była misą, oznaczona
została na głębokości około 20 od powierzchni wykopu.
Naczynie ustawione było bezpośrednio w jasnym piasku.
Zauważalne były nikłe ślady spalenizny.
Inwentarz (kat. 4034, 4243, inw. pol. 116/75, 167/75):
1. Fragmentarycznie zachowana stożkowata (?) misa,
pogrubiona od strony wewnętrznej, barwy jasnobrunatnej, z plastycznymi guzkami na wylewie, wymiary śred. dna 7 cm.
2. Fragmenty górnej części naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, w tym fragment prosto
ściętej krawędzi wylewu.
3. Fragmenty załomu brzuśca naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; fragment szerokiego
ucha naczynia barwy brunatnej.
4. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,3 cm, szer. 2,1 cm,
gr. 1,4 cm; b) dł. 3,4 cm, szer. 2,1 cm, 2,0 cm (Gawrońska J., poz. kat. 32).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 159 – Ar III,ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy. Naczynie
ustawione było bokiem w luźnej, przemieszanej ziemi.
Inwentarz (inw. pol. 114/75):
1. Naczynie gl. wazowata popielnica z wyraźnie zaznaczoną cylindryczną szyjką, zdobioną ornamentem
pojedynczej linii rytej, u nasady szyjki plastyczne
uszko; ceramika barwy brunatnej, gładzona; śred.
dna 7, 5, śred. otworu 15,5 cm, wys. 17 cm [Tablica
XXIV]
Datowanie: późna epoka brązu
Ob. nr 160 – Ar III, ćw. 4
Grób popielnicowy. Naczynie ustawione było dosyć
płytko, na głębokości 8 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w jasnym piasku.
Inwentarz (kat. 4244, inw. pol. 117/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
zachowana część przydenna, barwy ceglastej, powierzchnie chropowacone; wys. zach. 14 cm, śred.
dna 9 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 161 – Ar II, ćw. 2
Grób szkieletowy został zarejestrowany na głębokości 76 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa

czworokątnego, regularnego kształtu, o wymiarach 220
x 80 cm zorientowana była na osi wschód – zachód.
Jama wypełniona była szarobrunatnym piaskiem. Na
głębokości około 111 cm od powierzchni wykopu, zaobserwowano smugi przypominające czaszkę i kręgi.
W górnej części jamy grobowej, około 10 cm nad zarysem czaszki, znajdował się fragment misy.
Inwentarz (kat. 4032 - 4033, 4035, inw. pol. 121/75,
147/75 - 148/75, 168/75):
1. Fragmenty naczynia gl., grubościennej misy z wgięciem pod krawędzią, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie obmazywane.
2. Cztery krzemienie; wymiary: a) dł. 2,7 cm, szer. 1,5
cm, gr. 1,5 cm; b) dł. 1,6 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,8 cm;
c) dł. 3,3 cm, szer. 2,1 cm, 1,4 cm d) dł. 2,2 cm, szer.
1,9 cm, gr. 0,3 cm. (Gawrońska J., poz. kat. 33-36)
[Tablica CXXX:5-6, CXXXIX:11, CXLI:3].
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 162 – Ar II, ćw. 2
Grób popielnicowy położony na głębokości 63 cm
od powierzchni wykopu. Miał wymiary 55 x 100 cm.
Obiekt nr 162 łączy się za pośrednictwem kamieni
z jamą szarobrunatną, obiektem nr 166.
Wiek: być może są to szczątki osoby dorosłej. Płeć: nie
określono. Barwa szczątków kostnych: szara i ciemnoszara. Waga: 6 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 82/75, 122/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty ceramiki barwy od jasnobrunatnej do ceglastej, na jednym z fragmentów pozostałości ornamentu w formie krótkich pionowych nakłuć.
3. Kości czaszki. Jeden większy i jeden mały ułamki
sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwanaście drobnych ułamków kości nieokreślonych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 163 – Ar II, ćw. 2
Grób kloszowy. Jama grobowa o wymiarach 80 x
90 cm i miąższości 45 cm. Wypełnisko jamy to ciemnobrunatna ziemia. Popielnica ustawiona była na dużym
kamieniu, nakryta była zapewne misą, która się nie zachowała. Wokół naczynia ułożonych pięć dopasowanych
kamieni, na których ustawiony był nakrywający popielnicę klosz. Płaskie, wyodrębnione dno klosza zostało

55

zarejestrowane na głębokości 26 cm od powierzchni
wykopu. W obiekcie znaleziono pozostałości drugiej
popielnicy [Tablica CL:5-6].
Wiek: osoba zmarła w wieku 8 – 15 lat (Infans II). Płeć:
nie określono. Barwa szczątków kostnych: kremowobiała.
Waga: 490 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4245, inw. pol. 79/75, 80/75, 119/75 –
120/75, 122/75):
1. 
Naczynie gl., klosz zachowany fragmentarycznie,
zdobiony karbowaną listwą plastyczną i posiadającego karbowany wylew; ceramika barwy ceglastej,
do wysokości listwy plastycznej powierzchnia chropowacona, powyżej gładzona; wys. 34 cm, śred. dna
13 cm [Tablica XXIV:3].
2. 
Fragmenty naczynia gl., popielnica jajowata, szerokootworowa z karbowanym wylewem [Tablica
XXIV:2].
3. Naczynie gl., popielnica baniasta z wysoką cylindryczną szyjką, u jej podstawy naczynie posiadało
trzy płaskie naklejane guzy; ceramika barwy brunatnej, miejscami ciemnobrunatnej; wys. 23,5 cm, śred.
otworu 15 cm; śred. dna 9,5 cm [Tablica XXIV:1].
4. Naczynie gl., misa – zaginęła24.
5. Kości czaszki. Pięćdziesiąt ułamków kości sklepienia, cienkie, o delikatnej budowie, na kilku wyraźnie
ząbkowane brzegi. Trzon kości klinowej i jej skrzydło większe. Część wyrostka czołowego kości jarzmowej. Ząb trzonowy i korzeń innego trzonowca
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem ułamków
kręgów oraz kilkanaście fragmentów ich łuków. Ponad dziesięć odcinków żeber – o delikatnej budowie. Kość główkowata. Trzy paliczki paznokciowe.
Wycinek panewki kości miednicznej. Ponad czterdzieści większych i liczne drobne ułamki trzonów
kręgów. Trzy wycinki kłykci kości udowych. Liczne
drobne ułamki różnych kości szkieletu pozaczaszkowego i duża grupa ułamków o nieokreślonej przynależności. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: okres lateński
Ob. nr 164 – Ar II, ćw. 4
Grób jamowy. Płytka jama grobowa wypełniona
była spalenizną, miała nieregularny kształt, osiągnęła
Informacje o istnieniu misy znane są tylko z opisów w dzienniku badań oraz zdjęcia z eksploracji obiektu.
24

wymiary 150 x 120 cm. Zabytki rozrzucone były w całej jamie grobowej. Wewnątrz jamy rysowały się smużki
przepalonych kości ludzkich.
Inwentarz (kat. 4157, 4322 – 4324, 4326, inw. pol. 169/75,
171/75 - 172/75, 179/75, 197/75):
1. Zapinka br. typu A68; dł. zach. 4,1 cm; wys. 2,1 cm,
szer. sprężynki 2,1 cm [Tablica XXV:1].
2. Fragment. br. bransolety (?), silnie skorodowanej; dł.
zach. 3,4 cm, gr. drutu 0,5 cm [Tablica XXV:2].
3. Fragment bransolety wykonanej z drutu br. o przekroju okrągłym; dł. zach. 3,5 cm, gr. drutu 0,5 cm
[Tablica XXV:2].
4. Fragment żel. igły z dużym uszkiem; dł. zach. 3,2 cm,
gr. 0,3 cm [Tablica XXV:3].
5. Nóż żel. o prostym ostrzu i wydłużonej rękojeści; dł.
10,5 cm, szer. ostrza 1,6 cm, szer. rękojeści 0,7 cm, gr.
ostrza 0,1 – 0,3 cm, gr. rękojeści 0,1 – 0,2 cm [Tablica
XXV:4].
6. Krzemień; wymiary; dł. 1,3 cm, szer. 1,2 cm, gr.
0,3 cm (Gawrońska J., poz. kat. 37) [Tablica CXL:6].
Datowanie: B1b
Ob. nr 165 – Ar II, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama osiągnęła
wymiary 70 x 60 cm i miąższość 30 cm. Popielnica nakryta misą, ustawiona była częściowo w spaleniźnie
i częściowo w brunatnej ziemi, na przecięciu z drugą
jamą.
Wiek: osoba dorosła, 45-55 lat. Płeć: mężczyzna. Waga:
2550 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Inwentarz (inw. pol. 83/75, 123/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowata (?) popielnica o wychylonym wylewie, barwy jasnobrunatnej,
powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wygięciem pod krawędzią barwy jasnobrunatnej.
3. Dwa ułamki kości prawdopodobnie zwierzęcych.
4. Źle przepalone fragmenty kości masywnej budowy:
szew strzałkowy prawie całkowicie zarośnięty, węgłowy otwarty, masywny wyrostek sutkowy, wyrostek kłykciowy żuchwy – 21/9 mm, zmiany chorobowe na trzonach kręgów, głowa kości promieniowej
– 20 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 166 – Ar II, ćw. 2
Grób szkieletowy o wymiarach 150 x 80 cm. Jama
grobowa o regularnym kształcie prostokąta, zorien-
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towana była na osi wschód-zachód. Obiekt łączy się
z obiektem nr 162.
Inwentarz (kat. 4161, inw. pol. 180/75):
1. Kamienny rozcieracz; dł. 7,1 cm, szer. 4,7 cm, gr. 3,2
cm [Tablica XXV].
Datowanie: NOK
Ob. nr 167 – Ar V, ćw. 4
Grób popielnicowy. Popielnica mocno zniszczona.
Na wschód od popielnicy widoczny był ślad po kołku.
Wiek: dziecko, 0-5 lat. Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309).
Inwentarz (kat. 4247, inw. pol. 125/75):
1. 
Fragmenty ceramiki, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. 
Fragment dna naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnia gładzona, śred. dna ok. 5 cm.
3. Kości ludzkie. Nieliczne, mało typowe fragmenty
szkieletu dziecka (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 309).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 168 – Ar V, ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy został zlokalizowany na głębokości około 35 cm od powierzchni wykopu. Naczynie silnie zniszczone, zachowane we fragmentach.
Inwentarz (kat. 4246, inw. pol. 124/75):
1. Fragmenty ceramiki należące do jednej popielnicy,
barwy brunatnej, powierzchnie miejscami chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 169 – Ar V, ćw. 4
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy. Popielnica nakryta misą, została zarejestrowana na głębokości
około 35 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio pod
warstwą orną.
Inwentarz (kat. 4248 - 4249, inw. pol. 126/75 – 127/75):
1. Naczynie gl., stożkowata misa z niewielkim wgięciem pod krawędzią, pogrubiona od strony wewnętrznej, barwy ceglastej, wys. 6 cm, śred. dna
7,5 cm [Tablica XXIII].
2. Fragmenty naczynia gl., stożkowaty kubek, z wyodrębnioną szyjką i śladami po utrąconym uchu, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone;
wys. zach. 10 cm, śred. dna 6 cm.
Datowanie: epoka brązu/wczesna epoka żelaza

Ob. nr 170 – Ar II, ćw. 4
Grób
szkieletowy.
Wzdłuż
ściany
południowo‑wschodniej aru II, ćwiartki 4, na głębokości
90 cm od powierzchni, zarysowała się szara plama, przypominająca kształtem i wypełniskiem pochówki szkieletowe, o wydłużonym, regularnym kształcie owalnym,
sporych wymiarów – 260 x 70 cm, zorientowana na osi
EW. Jama częściowo wchodziła w profil ćwiartki. W części północno – wschodniej, jama grobu 170 zachodzi na
jamę grobu 171. Grób 170 jest młodszy od 171, gdyż ten
drugi zalega na głębokości 140 cm i jest prostopadły do
jamy grobu 170. Na głębokości 132 cm, w części zachodniej jamy, ukazała się ciemniejsza plama przypominająca
zarys czaszki, smuga w okolicy kręgosłupa i miednicy.
Przy szczęce zachował się fragment żuchwy i zębów, tuż
obok znaleziono zapinkę brązową z ażurową pochewką
(1) i paciorek (2). Wzdłuż jamy wystąpiły dołki słupowe.
Dno obiektu kończyło się rdzawymi zaciekami.
Wiek: osoba zmarła w wieku 45 – 50 lat (Maturus II).
Płeć: prawdopodobnie kobieta. Barwa szczątków kostnych: trzon żuchwy barwy brązowej, a zęby o zielonkawym kolorze szkliwa. Waga: 13 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4325, 4327, inw. pol. 85/75, 181/75,
216/75):
1. Zapinka br. z ażurową pochewką typu A67-68; wys.
2,4 cm, dł. 6,0 cm – zaginęła25.
2. Połowa paciorka bursztynowego typu TM399; śred.
1,5 cm, wys. 0,9 cm [Tablica XXV].
3. Kości czaszki. Zachował się duży fragment trzonu
żuchwy z osadzonymi w nim trzema zębami trzonowymi i jednym przedtrzonowym drugim (M1 ma
bardzo silnie startą koronę, M2 starte guzki). Zęby
luźne: dwa trzonowe o startych koronach, przedtrzonowy i dwe korony przedtrzonowych oraz mały
fragment innego trzonowego (o bardzo silnie startej koronie?). Kilkanaście drobniutkich ułamków
szkliwa zębów (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B1b
Ob. nr 171 – Ar II, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 100 x
70 cm, zorientowana była na osi północ-południe. Ślady
po dołkach słupowych wokół jamy. W centralnej części
Typologia zapinki oraz dane metryczne zostały określone na
podstawie mało dokładnego rysunku polowego i zapisów z karty
muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku.
25
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jamy grobowej znajdowały się zabytki. Obiekt nr 171
przecina obiekt nr 170.
Inwentarz (kat. 4328 – 4330, inw. pol. 217/75 – 218/75,
220/75):
1. Fragmenty przepalonego przedmiotu żel.; dł. 3,5 –
3,7 cm, szer. 1,7 - 3,1 cm, gr. 1,4 - 2,0 cm.
2. Przedmiot żel., bransoleta (?), zachowany we fragmentach; dł. 3,9 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,6 cm.
3. 
Fragment przedmiotu br., prawdopodobnie nitu
z grzybkowatą główką; dł. 0,3 cm.
4. Czert; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,4 cm
(Gawrońska J., poz. kat. 38).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 172 – Ar V, ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) jamowy rysował się na
głębokości 37 cm od powierzchni wykopu. Jama osiągnęła wymiar około 55 x 50 cm i miąższość około 40 cm.
W centralnej części obiektu rysowała się regularna jama
ze spalenizną.
Inwentarz (kat. 4479, inw. pol. 372/76):
1. Szczypce żelazne z uszkiem, o trójkątnym zakończeniu, dł. 4,8 cm, szer. zach. zakończenia 3,3 cm, gr. 0,5
cm, gr. uszka 0,7 cm [Tablica XXV].
Datowanie: A2/A3 (?)
Ob. nr 173 – Ar V, ćw. 4
Grób popielnicowy. Na głębokości około 32 cm od
powierzchni wykopu, bezpośrednio pod warstwą orną,
zarysował się wylew popielnicy – kubka ustawionego na
misie. Misa zalegała na głębokości około 49 cm.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4250 – 4251, inw. pol. 86/75, 130/75 –
131/75):
1. Fragment naczynia gl., misy, z niewielkim wgięciem
pod krawędzią i dużym plastycznym uchu, barwy
jasnobrunatnej, wys. 9 cm, śred. dna 14-15 cm [Tablica XXV:1].
2. Naczynie gl., baniasty kubek o łagodnym załomie
brzuśca i szyjce oddzielonej ornamentem, miejscami
pojedynczej i miejscami podwójnej, poziomej linii
rytej, barwy brunatnej miejscami ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. 11,0 cm, śred. otworu
11,0 cm; śred. dna 6,5 cm [Tablica XXV:2].
3. Kości czaszki. Dwa malutkie fragmenciki kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).

4. K
 ości szkieletu pozaczaszkowego. Cztery drobne kawałeczki kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: późna epoka brązu/wczesna epoka żelaza
Ob. nr 174 – Ar VI, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu i trzema warstwami bruku kamiennego. Średnica obiektu na powierzchni wynosiła około 55 cm, a miąższość osiągnęła
około 45 cm. Pierwsza warstwa bruku rysowała się na
głębokości około 35 cm od powierzchni wykopu. Pod
pierwszą warstwą kamieni ujawniła się płytka plama,
która zanikła na głębokości około 48 cm. W tym miejscu od strony północnej pojawiła się czarna jama, w której umieszczona była druga warstwa bruku o sporych
wymiarach (130 x 90 cm), tworząca mocną i zwartą
konstrukcję. Pod drugą warstwą bruku znajdowały się
popielnica nakryta misą i przystawki. Naczynia stały na
trzeciej warstwie bruku, składającego się z czterech kamieni.
Wiek: dziecko zmarło przed trzecim rokiem życia (wczesny Infans I). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: biała i kremowobiała. Waga: 32 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4257, inw. pol. 91/75, 136/75, 143/75 –
144/75):
1. Naczynie gl., baniasty kubek o prostym uchu, barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 10,0 cm,
śred. otworu 10,5 cm, śred. dna 5,5 cm [Tablica
XXV].
2. Fragment przydenny popielnicy (?), barwy brunatnej, miejscami ceglastej, powierzchnia gładzona.
3. Fragment naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy ceglastej, powierzchnia gładzona.
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym duży fragment
płaskiego dna naczynia gl.
5. Kości czaszki. Ponad czterdzieści drobnych i bardzo drobnych fragmentów sklepienia czaszki. Części skaliste lewej i prawej kości skroniowych – nie
w pełni wykształcone. Zęby: korony trzech zębów
mlecznych i fragment korony – mlecznych (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Drobne ułamki żeber, trzonów kości długich (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres lateński (?)
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Ob. nr 175 – Ar VI, ćw. 4
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Kamienie wystąpiły na głębokości około 50-60 cm od powierzchni
wykopy. Pod nimi pojawiła się jama o wymiarach około
80 x 80 cm, wypełniona brunatnym piaskiem, którą otaczała spalenizna. W części północnej kręgu ze spalenizny,
znajdował się dołek słupowy. Przepalone kości ludzkie
znajdowały się zarówno w brunatnej jamie jak i w kręgu
ze spalenizny.
Wiek: osoba dorosła, być może w wieku 30-50 lat (Maturus). Płeć: być może są to szczątki kobiety (?). Barwa
szczątków kostnych: czarna od spalenizny i szara. Waga:
290 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 92/75):
1. Kości czaszki. Trzydzieści sześć ułamków kości sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinek powierzchni stawowej wydrążenia łopatki. Część kłykcia kości udowej. Czterdzieści dwa nieco większe
odcinki trzonów kości długich. Małe fragmenty żeber. Liczne drobne fragmenty o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 176 – Ar VI, ćw. 4
Jama wypełniona spalenizną o wymiarach 100
x 70 cm, wystąpiła na głębokości około 53 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 177 – Ar VI, ćw. 4
Jama barwy szarej o wymiarach 130 x 150 cm, kształtu
zbliżona do prostokąta, pod czterema warstwami bruku
kamiennego. Bruki ułożone były jedna warstwa na
drugiej. Barwa jamy była ciemniejsza przy kamieniach
i brzegach jamy. Na obrzeżach jamy widoczne były ślady
po pięciu słupkach. Pierwsza warstwa bruku pojawiła
się dosyć płytko, zaledwie na 17 cm głębokości od powierzchni wykopu. Druga warstwa bruku na głębokości
38-43 cm od powierzchni wykopu, trzecia warstwa na
głębokości 48-55 cm, zaś czwarta warstwa bruku na głębokości 61-65 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4163, inw. pol. 232/75):
1. Bransoleta żel., częściowo skorodowana, śred. 5 cm,
gr. drutu 0,6 cm [Tablica XXXII].
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Ob. nr 178 – Ar VI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Brunatna jama grobowa nieregularnego kształtu, o wymiarach 200 x 80 cm, zorientowana była na osi wschód – zachód. W połowie głębokości jamy zalegał duży (55 x 45 cm) kamień.
Wiek: około 30 – 35 lat (Adultus). Płeć: być może męska
(masywność kości). Barwa szczątków kostnych: beżowa.
Waga: 21 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz ( inw. pol. 94/75):
1. Kości czaszki. Uszkodzone części kleiste lewej i prawej kości skroniowej. Wycinek kości skroniowej
z dołem żuchwowym. Dwa zęby przedtrzonowe.
Ząb trzonowy o startych guzkach. Liczne drobne
cząstki istoty zbitej kości czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 179 – Ar VI, ćw. 4
Jama z brukiem o wymiarach 70 x 70 cm. Bruk wystąpił na głębokości około 28 cm od powierzchnie wykopu. Pod brukiem ułożonym z kamieni polnych, wystąpiła jama wypełniona czarną warstwą. Pośrodku obiektu
zarejestrowano płytki (10 cm) wkop brunatnej barwy.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 180 – Ar VI, ćw. 4
Jama o wymiarach 55 x 45 cm, wypełniona była spalenizną, została zaobserwowana na głębokości około 53
cm od powierzchni wykopu. Łączyła się ona z drugą
większą (120 x 45 cm) jamą barwy brunatnej, która pojawiła się na głębokości około 60 cm od powierzchni wykopu. Obie jamy położone były na tle jasnożółtego piasku. Na głębokości około 63 cm od powierzchni wykopu
jamy zachodziły na siebie. Łącznie miąższość obiekt wynosiła około 110 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 181 – Ar V, ćw. 3
Grób popielnicowy. Popielnica na głębokości 22 cm
od powierzchni wykopu, nakryta była misą, obok ślady
po innym naczyniu.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara i ciemnoszara.
Waga: 45 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 93/75, 155/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej, szeroko-

59

otworowej (?) popielnicy, o ceglastobrunatnej gładzonej krawędzi.
2. 
Fragmenty naczynia gl., o grubym płaskim dnie,
zdobionego ornamentem krótkich ukośnych kresek.
3. Fragmenty naczynia gl., misy o pogrubionym wylewie, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
4. Fragmenty naczynia gl., misy z niewielkim wgięciem
pod krawędzią, pogrubiona do wewnątrz, barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone.
5. Fragmenty naczynia gl., barwy brunatnej, zdobionego ornamentem pojedynczej linii rytej.
6. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, barwy
ceglastej, powierzchnie gładzone.
7. Kości czaszki. Trzynaście ułamków kości sklepienia.
Ułamek części skalistej kości skroniowej. Korzeń
zęba (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
8. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Pięć nieco dłuższych i ponad siedemdziesiąt drobnych odcinków
trzonów kości długich. Ponad dwadzieścia cząstek
prószywa kostnego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 182 – Ar V, ćw. 3
Jama wypełniona spalenizną, o wymiarach 110 x
120 cm i miąższości około 40 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 183 – Ar V, ćw. 3
Jama wypełniona spalenizną, osiągnęła wymiary
60 x 60 cm i miąższość około 30 cm. Wystąpiła w brunatnej ziemi.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 184 – Ar V, ćw. 3
Grób popielnicowy, został zlokalizowany dosyć
płytko, około 26 cm od powierzchni wykopu. Obiekt
wystąpił bezpośrednio w otoczeniu brunatnego piasku.
Wiek: nie określono, może są to szczątki dziecka (?). Płeć:
nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara.
Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4360, inw. pol. 87/75, 132/74):
1. Miniaturowe naczynie gl., zbliżone do typu RW –
XIV, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, z półkolistym dnem, wylew lekko wychylony
na zewnątrz; wys. 8, cm, śred. dna ok. 4,5 cm, śred.

wylewu 10-11cm [Tablica XXV].
2. Kości czaszki. Wycinek części skalistej kości
skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa małe odcinki
paliczków (?), Cząstki prószywa kostnego (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 185 – Ar V, ćw. 4
Grób popielnicowy w obstawie kamienne. Na głębokości około 43 cm pojawiła się misa nakrywająca popielnicę. Całość obiektu wystąpiła na tle żółtego piasku.
Wymiary obiektu osiągnęły 50 x 50 cm. Popielnica ustawiona na płaskim kamieniu, obstawiona z boku małymi
kamieniami i nakryta od góry również płaskim kamieniem.
Wiek: noworodek. Płeć: nie określono. Waga: 150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Inwentarz (kat. 4252, 4364, inw. pol. 134/75 – 135/75):
1. Naczynie gl., kubek dwustożkowaty, z utrąconym
uchem, powierzchnie gładzone, barwa ciemnobrunatna, dno półkoliste; wymiary: wys. 11 cm, śred.
otworu 10 cm, śred. 15 cm [Tablica XXVI:1].
2. Naczynie gl., misa stożkowata z niewielkim wgięciem pod krawędzią i wyraźnie zaznaczonym dnie,
barwa jasnobrunatna i brunatna, powierzchnie gładzone; wys. 6,0 cm, śred. 15 cm, śred. dna 5,5 cm;
4252; 135/75 [Tablica XXVI:2].
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia,
obie części skaliste, zawiązki zębów i kości długie noworodka (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 315).
Datowanie: okres lateński (?)
Ob. nr 186 – Ar V, ćw. 4
Grób popielnicowy w obstawie kamiennej. Wylew popielnicy zaznaczył się na głębokości 61 cm od
powierzchni wykopu. Popielnica obstawiona była kamieniami polnymi, dobrze dopasowanymi do siebie
i nakryta misą oraz centralnie dużym kamieniem, ustawiona z boku jamy grobowej. Pomiędzy mniejszymi kamieniami przylegającymi bezpośrednio do popielnicy,
a większymi kamieniami, była ciemniejsza jama. Obiekt
w całości osiągnął wymiary 65 x 65 cm. Jama grobowa
zaznaczyła szeroki rozstaw kamieni obstawy.
Wiek: dziecko zmarło przed trzecim rokiem życia
(wczesny Infans I). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: biała i kremowobiała. Waga: 102 g (Cy-
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mek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4083, 4365, inw. pol. 90/75, 141/75 –
142/75):
1. Fragmenty naczynia gl., misa z uszkiem, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. ok. 13
cm.
2. Kości czaszki. Ponad pięćdziesiąt drobnych i bardzo
cienkich ułamków kości sklepienia, ząbkowanie
brzegów nie w pełni wykształcone. Ułamki części
skalistej kości skroniowej lewej i prawej. Fragment
kości klinowej. Mały ułamek kości szczękowej. Zęby
mleczne: siekacz, cztery korony trzonowych i fragment szkliwa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Liczne drobne
ułamki żeber. Fragmenty łuków kręgów. Osiem odcinków trzonów kości długich. Bardzo liczna grupa
ułamków drobnych i bardzo drobnych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 187 – Ar V, ćw. 3
Jama o wymiarach 55 x 80 cm, została zaobserwowana na głębokości około 27 cm od powierzchni wykopu. Jama wypełniona była spalenizną. W obiekcie
umieszczone było naczynie gl. obstawione z jednej
strony kamieniami.
Inwentarz (inw. pol. 172/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy zdobionej ornamentem poziomej linii ukośnych nacięć, ceramika
barwy ceglastej, powierzchnie częściowo chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 188 – Ar V, ćw. 4
Grób popielnicowy. Naczynie umieszczone bezpośrednio w brunatnej ziemi na głębokości około 27-30 cm
od powierzchni wykopu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa.
Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4254 – 4256, inw. pol. 89/75, 139/75 140/75):
1. Naczynie gl., stożkowata misa z pogrubionym od
wewnątrz wylewem i dwoma plastycznymi guzkami,
ceramika barwy jasnobrunatnej; wys. 6,5 cm, śred.
dna 7,6 cm, śred. wylewu 20,5 cm [Tablica XXVI:1].
2. Naczynie gl., dzban dwustożkowaty, z utrąconym
uchem i półkolistym dnem, barwy brunatnej, miej-

scami czerniona, powierzchnie gładzone; wys. 14,5
cm, śred. dna 5,5 cm, śred, wylewu 10,5 cm [Tablica
XXVI:2].
3. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy
o ostrym załomie brzuśca, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, poniżej załomu brzuśca chropowacone.
4. Fragment pogrubionego wylewu naczynia gl., barwy
ceglastej, powierzchnia gładzona.
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden nieco dłuższy
odcinek trzonu kości długiej oraz jedenaście drobnych ułamków nieokreślonych co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres lateński (?) (1-3), okres wpływów
rzymskich (4)
Ob. nr 189 – Ar VI, ćw. ¼
Grób szkieletowy (?) bez wyposażenia. Zarys jamy
grobowej barwy szarej o długości około 1700 cm, pod
brukiem kamiennym, tworzącym kopczyk, uwidocznił
się na głębokości 43 cm od powierzchni wykopu. Obiekt
osiągnął miąższość około 100 cm [Tablica CLI:1].
Inwentarz:
1. Nasiona (Abramów J., poz. kat. 3).
Datowanie: NOK
Ob. nr 190 – Ar V, ćw. 3
Grób popielnicowy zniszczony. Dno popielnicy
zostało uchwycone na głębokości około 47 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: dorosła osoba (?). Płeć: kobieta (?). Waga: 20 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Inwentarz (inw. pol. 158/75 – 159/75):
1. Fragment naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
o załomie brzuśca umieszczonym na 1/3 wysokości
naczynia i słabo wyodrębnionej szyjce, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 9 cm
[Tablica XXVI:1].
2. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
paznokciowym, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości delikatnej
budowy (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 311).
Datowanie: epoka brązu
Ob. nr 191 – Ar VII, ćw. 4
Grób szkieletowy o wymiarach 150 x 90 cm. Układ
jamy grobowej wyraźnie rysował się wzdłuż osi NS.
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W części zachodniej obiektu znajdował się bruk kamienny, natomiast część wschodnia jamy była nieczytelna. Bruk kamienny łączył się z obiektem nr 197. Dookoła bruku rysowała się brunatna jama. Po usunięciu
kamieni znaleziono fragmenty naczynia, żelazne kółko,
fragment paciorka bursztynowego oraz jedną kość.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobrązowy. Waga: 1 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4166, 4258, inw. pol. 104/75, 157/75,
170/75; 270/75 - 271/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., barwy jasnobrunatnej,
miejscami brunatnej, powierzchnie gładzone, w tym
trzy fragmenty prostego wylewu, być może naczynie
należy do typu RW – I.
2. Fragmenty naczynia gl., o słabo zaznaczonej szyjce
(?), barwy ceglastej, powierzchnie chropowacone,
powyżej szyjki (?) gładzone.
3. Kółko żel. z drutu o przekroju kolistym; śred. drutu
0,6 cm, śred. kółka 5,0 cm [Tablica XXV].
4. Drobne fragmenty paciorka bursztynowego.
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden ułamek
trzonu (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich.
Ob. nr 192 – Ar V, ćw. 3
Grób popielnicowy. Naczynie mocno zniszczone.
Pod popielnicą i wokół niej rozrzucone fragmenty prawdopodobnie misy. Popielnica być może ustawiona była
na misie. Dno popielnicy zostało uchwycone na głębokości 50 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (inw. pol. 160/75, 161/75):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
barwy brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, gładzonej powierzchni.
2. Fragmenty grubościennego naczynia gl., o płaskim
dnie, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
3. Fragmenty naczynia gl., misy (?), o lekko wychylonym wylewie, z dwoma guzkami na krawędzi, barwy
ceglastej, powierzchnie chropowacone.
4. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, z guzkiem na krawędzi, barwy ceglastej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 193 – Ar V, ćw. 4
Grób jamowy z resztką stosu. Wymiary obiektu
wynosiły około 100 x 100 cm i miąższość około 30 cm.

Jama wypełniona spalenizną zarejestrowana zostało na
głębokości około 48 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: czarnoszara. Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4164, inw. pol. 96/75, 243/75):
1. Fragment nieokreślonego przedmiotu żelaznego, dł.
25 mm.
2. Kości czaszki. Dwa niewielkie ułamki kości sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzynaście bardzo
drobnych ułamków o nieokreślonej przynależności
anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 194 – Ar V, ćw. 4
Jama o wymiarach 50 x 55 cm i zabarwieniu ciemnobrunatnym, została zarejestrowana na głębokości 42 cm
od powierzchni wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 195 – Ar V, ćw. 3
Grób popielnicowy zniszczony o wymiarach 70 x
70 cm.
Wiek: być może należą do osoby dorosłej. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga:
8 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 97/75, 162/75):
1. Fragmenty naczynia gl. dużych rozmiarów, w tym
jeden fragment prostego wylewu, barwa ceglasta
i jasnobrunatna, powierzchnie starannie gładzone.
2. Kości czaszki. Dwa małe fragmenty sklepienia, jeden
z nich z ząbkowanym brzegiem (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem ułamków
trzonów kości długich. Cztery bardzo małe ułamki
kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 196 – Ar V, ćw. 4
Grób kloszowy mocno zniszczony. Pod kloszem
popielnica stała bezpośrednio w żółtym piasku, obstawiona kamieniami i nakryta misą [Tablica CLI:2-4].
Inwentarz (kat. 4366, inw. pol. 163/75 – 165/75):
1. Naczynie gl., klosz jajowaty z karbowaną krawędzią,
barwy ceglastobrunatnej i ceglastej, powierzchnie
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chropowacone, wys. 29 cm, śred. otworu 24,5 cm,
śred. dna 9,5 cm [Tablica XXVII:1].
2. Naczynie gl., misa półkolista, niesymetryczna, o prostym brzegu, barwy ceglastej, miejscami ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, wys. 8 cm, śred.
wylewu 22 cm, śred. dna 6,5 cm [Tablica XXVII:2].
3. Naczynie gl., popielnica jajowata, szerokootworowa
o karbowanym wylewie, bez wydzielonej szyjki,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, wys. 22,5
cm, śred. otworu 15 cm, śred. dna 11 cm [Tablica
XXVII:3].
4. 
Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
Datowanie: okres lateński (?) (1-3), okres wpływów
rzymskich (4)
Ob. nr 197 (3) /197a (1-2) – Ar VII, ćw. 4
Grób szkieletowy (197). Jama grobowa przykryta
brukiem kamiennym, rysowała się na głębokości około
75 cm od powierzchni wykopu, o wymiarach 230 x 60
cm, zorientowana była na osi północ-południe. Na głębokości około 90 cm zaczęła się rysować na tle jasnobrunatnej jamy trumna kłodowa. Obiekt nr 197 zniszczył
obiekt nr 197a – grób popielnicowy [Tablica CLI:5].
Wiek: nie określono. Płeć: Nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobrązowa. Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4259 – 4260, 4339, inw. pol. 103/75,
171/75, 173/75, 252/75):
1. Fragmenty naczynia gl., półkolistej misy z wgięciem
pod krawędzią, naczynie było zdobione ornamentem linii dołków paznokciowych, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 6,5 cm, śred.
9 cm [Tablica XXVII:1].
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ceglastej,
powierzchnie gładzone.
3. Szklana, przezroczysta kulka; śred. 1,8 cm [Tablica
XXVII:2].
4. Kości czaszki. Dwa ułamki części skalistej kości skroniowej i kilka drobnych ułamków czaszki (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2); okres wpływów
rzymskich (3)
Ob. nr 198 – ?
Nieokreślony w dokumentacji polowej, brak adnotacji o formie i chronologii obiektu.
Inwentarz: brak

Datowanie: NOK
Ob. nr 199 – Ar V, ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy. Popielnica obstawiona trzema kamieniami i otoczona ciemnobrunatną jamą o wymiarach 60 x 55 cm.
Inwentarz (inw. pol. 167/75):
1. 
Fragmenty naczynia gl., jajowatej popielnicy (?),
o niewyodrębnionej szyjce i płaskim dnie, barwy
brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres lateński (?)
Ob. nr 200 – Ar VI, ćw. 1
Niewielkich rozmiarów (25 x 20 cm) grób jamowy
z resztkami stosu. Jama grobowa wypełniona spalenizną została zarejestrowana około 33 cm od powierzchni
wykopu, oznaczony na powierzchni kamieniem polnym.
Na głębokości około 70 cm od powierzchni wykopu,
jama obstawiona była kręgiem i kamieniami [Tablica
CLI:6].
Wiek: dziecko, 7-14 lat. Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (kat. 4337 – 4338, 4340, 4342, 4346, 4355,
inw. pol. 250 – 251/75, 253/75 – 257/75, 263-269/75, inw.
pol. kości 98/75):
1. Sprzączka br. typu H27; dł. max 5,0 cm, śred. 2,8-2,9
cm, dł. kolca 3,2 cm [Tablica XXVIII:1].
2. Fragment wisiorka br.; gr. drutu. 0,2 cm [Tablica
XXVIII:2].
3. Wisiorek br., wiaderkowaty; dł. max 4,3 cm, śred.
wiaderka 1,2 cm, śred. kółka 1,8 x 2,3 cm, gr. drutu
0,1 cm [Tablica XXVIII:3].
4. 
Zawieszka (?) wykonana z muszki, posiada dwa
otwory; zach. szer. 1 cm, dł. 2,0 cm [Tablica
XXVIII:4].
5. 
Fragmenty sprężynek i igły zapinek br. [Tablica
XXVIII:5].
6. Dwa fragmenty br. drucika o przekroju owalnym gr.
drucika 0,1 cm [Tablica XXVIII:6].
7. Nieregularna bryła przetopionego szkła, prawdopodobnie przetopione paciorki grupy TM XXII, paciorki duże z poziomymi liniami zygzakowatymi; dł.
3,3 cm, szer. 2,0 cm [Tablica XXVIII:7].
8. Przęślik gl., dwustożkowaty o spłaszczonych wierzchołkach; wys. 2,5 cm, śred. 4,0 cm, otwór 0,9 cm
[Tablica XXVIII:8].
9. Fragmenty przetopionych przedmiotów br.
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10. Kości ludzkie. Nieliczne, dobrze przepalone fragmenty kości dziecka (Gładykowska-Rzeczycka J.,
1987, s. 317).
Datowanie: D1
Ob. nr 200a – Ar VI, ćw. 1
Grób popielnicowy z brukiem kamiennym o wymiarach 110 x 100 cm. Popielnica w obstawie kamiennej nakryta misą oblepioną gliną (przylepiona do popielnicy).
Jama grobowa wypełniona ciemnobrunatną ziemią osiągnęła miąższość około 40 cm. Fragmenty innych naczyń
znajdowały się w obstawie kamiennej.
Wiek: osoba dorosła, 30-40 lat. Płeć: kobieta. Waga:
1290 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Inwentarz (kat. 4353 - 4354, inw. pol. 105/75, 169/75,
177/75 – 178/75):
1. Naczynie gl., misa stożkowata o prostym wylewie,
ceramika barwy jasnobrunatnej, wys. 8 cm, śr. 19
cm; śred. dna 8,5 cm [Tablica XXVIII:1].
2. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
z wysoką stożkowatą szyjką na największej wydętości brzuśca dwa plastyczne ucha, ceramika barwy
brunatnej, gładzonej; wys. ok. 19 cm, śred. dna 9,5
cm [Tablica XXVIII:2].
3. Fragmenty pokrywy (?), ceramika barwy ceglastej,
powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, jasnobrunatnej, ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
5. Fragmenty ceramiki od barwy ceglastej po czarną,
powierzchnie chropowacone i gładzone.
6. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki delikatnej
budowy kości sklepienia z otwartymi szwami i zarośniętymi od wewnątrz w pars obelica, brzeg oczodołu ostry, rzeźba miernie wykształcona, wyrostek
kłykciowy żuchwy – 17 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-4), okres wpływów
rzymskich (5)
Ob. nr 201 – Ar V, ćw. 4 / VIII, ćw. 1
Grób popielnicowy z obstawą kamienną o wymiarach
55 x 55 cm i miąższości około 40 cm. Popielnica mocno
zniszczona, nakryta misą. Wypełnisko jamy grobowej to
ciemnobrunatna ziemia.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: szara. Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4367, 4369, inw. pol. 114/75, 168/75,
193/75):

1. F
 ragmenty naczynia gl., popielnicy barwy ceglastobrunatnej i częściowo chropowaconej powierzchni.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem i guzkami
przy krawędzi wylewu, barwy ceglastobrunatnej
[Tablica XXVII:1].
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
chropowacone, w tym jeden fragment z taśmowatym, dużym uchem.
4. Kości czaszki. Jeden mały fragment sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzynaście drobnych ułamków nieokreślonych oraz prószywo
kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), okres wpływów
rzymskich (3)
Ob. nr 202 – Ar V, ćw. 4
Grób zniszczony. Jama grobowa zorientowana na osi
wschód-zachód, osiągnęła wymiary 170 x 80 cm, została
zaobserwowana na głębokości 86 cm od powierzchni
wykopu.
Wiek: 25-45 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 100 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Inwentarz (kat. 4370, inw. pol. 232/75):
1. Fragmenty zapinki żel., z poprzeczką na kabłąku (?),
silnie skorodowana.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki delikatnej
budowy kości sklepienia czaszki z otwartym szwem
węgłowym (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Datowanie: młodszy okres przedrzymski
Ob. nr 203 – Ar V, ćw. 4
Grób szkieletowy bez wyposażenia, zorientowany na
osi wschód-zachód, o wymiarach 180 x 60 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 204 – Ar V, ćw. 3
Płytka szarobrunatna jama o wymiarach 90 x 55 cm,
zlokalizowana na głębokości 37 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 205 – Ar V, ćw. 3
Płytka (10 cm miąższości) jama kształtem przypominająca trójkąt, o wymiarach 50 x 40 cm, wypełniona
ciemnobrunatną ziemią z węglami drzewnymi. W części
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zachodniej obiektu znajdowały się trzy kamienie.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 206 – Ar V, ćw. 3 / Ar VI, ćw. 1
Grób jamowy z resztką stosu. Jama grobowa nieregularnego kształtu o wymiarach 270 x 90 cm i miąższości
około 30 cm. Wypełnisko jamy stanowiła ciemnobrunatna ziemia, w której znajdowały się przepalone kości,
a obok jama ze spalenizną.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono (być może kobieta). Barwa szczątków kostnych: szara i jasnobeżowa.
Waga: 200 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 102/75, 105/75):
1. Kości czaszki. Dwadzieścia cztery drobne ułamki
sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinek talerza kości biodrowej. Dziesięć nieco dłuższych i sześć krótkich odcinków trzonów kości długich. Szesnaście
niewielkich, mało charakterystycznych, ułamków
trzonów kości długich oraz liczne drobne odcinki
tych kości. Fragment grzebienia łopatki. Cztery wycinki łuków kręgów. Liczne drobne ułamki nieokreślone. Pięć ułamków żeber. Wycinek głowy (?). Ponad czterdzieści fragmentów drobnych, nieokreślonych pod względem przynależności anatomicznej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 207 – Ar V, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 110
x 60 cm, zorientowana na osi wschód-zachód. Na powierzchni obiektu znajdował się luźny bruk kamienny.
W części wschodniej obiektu znajdowała się czaszka,
obok niej wyposażenie.
Wiek: osoba zmarła w wieku 25 – 35 lat - Adultus (?).
Płeć: może są to szczątki kobiety (?). Barwa szczątków
kostnych: jasnobrązowa, zęby zabarwione na kolor zielononiebieski. Waga: 37 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 4343 – 4344, inw. pol. 100/75, 259/75 –
260/75):
1. Fragment zapinki br. zbliżonej do typu „O”; dł. 3,1
cm [Tablica XXIX:1].
2. Fragment br. bransolety (?); dł. 3,1 cm [Tablica
XXIX:2].

3. F
 ragment zapinki br. typu A68-69 – zaginęła26.
4. Fragment tkaniny ( Maik J., poz. kat. 1).
5. Kości czaszki. Część prawej kości szczękowej, w jej
wyrostku zębodołowym tkwią Pm1, Pm2, M1 i M2.
Ułamek części skalistej kości skroniowej. Uszkodzony trzon żuchwy, po stronie prawej w wyrostku
tkwią: Pm1, Pm2, M1, M2 i M3. Luźne zęby: trzy
korony przedtrzonowych, jeden trzonowy, wycinki
koron trzonowych, fragmenty szkliwa (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Fragment obojczyka.
Kilkanaście bardzo drobnych ułamków nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: A3/B1
Ob. nr 208 – Ar V, ćw. 3
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama wymiarów
60 x 60 cm i miąższości 40 cm, wypełniona spalenizną.
Popielnica mocno zniszczona.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: szara. Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 101/75, 174/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy zdobionej ornamentem poziomej linii okrągłych dołków, barwy ceglastej.
2. Fragmenty naczynia gl., barwy brunatnej, pow. chropowacone.
3. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, pow. gładzone.
4. Kości czaszki. Jeden bardzo mały ułamek sklepienia
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwadzieścia pięć
mikroskopijnych fragmentów nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 209 – ?
Nieokreślony w dokumentacji polowej, brak adnotacji
o formie i chronologii obiektu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 210 – Ar V, ćw. 3
Na głębokości 96 cm od powierzchni wykopu została
Klasyfikację i opis zabytku dokonano na podstawie rysunku
i opisu z inwentarza polowego oraz kart muzealiów archeologicznych
Muzeum Zamkowego w Malborku.
26
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zarejestrowana płytka (10 cm miąższości) jama o wymiarach 160 x 35 cm i zabarwieniu szarobrunatnym. W części północnej widoczny był ślad po słupku o miąższości
około 70 cm. Wypełnisko obiektu stanowiła ciemnobrunatna ziemia.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 211 –Ar V, ćw. 3
Jama o wymiarach 40 x 240 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 212 – Ar VIII, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynie było ustawione na głębokości około 20 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w jasnym piasku.
Liczba osób: dwie. Wiek: Adultus i dziecko (Infans I).
Płeć kobieta i dziecko. Barwa: jasnobeżowa, kości silnie
wypalone na stosie. Waga: 838 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 111/75, 186/75 – 187/75):
1. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, zdobionej ornamentem poziomej linii dołków, barwy ceglastej.
2. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy
z stożkowatą szyjką, zdobioną u jej podstawy ornamentem poziomych linii rytych i krokiewek, barwy
brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, powierzchnie
gładzone [Tablica XXIX:1].
3. Kości czaszki. Osiemdziesiąt pięć ułamków sklepienia, cienkie, delikatnej budowy, wśród nich kilkanaście z wyraźnie ząbkowanymi brzegami. Wycinek
kości czołowej – z wyrostkiem jarzmowym. Ułamek
kości jarzmowej – wyrostka czołowego. Część skalista prawej kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Ząb kręgu obrotowego. Kręg szyjny dziecka. Kręg szyjny osoby dorosłej. Cztery inne ułamki trzonów kręgów. Fragmenty
łuków kręgów. Ponad dziesięć różnej długości odcinków żeber. Dwie uszkodzone głowy kości udowych
(?), jedna o średnicy około 39-40 mm. Bardzo liczna
grupa ułamków trzonów kości długich. Uszkodzona
kość skokowa. Liczne drobne fragmenty nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (HaC ?)

Ob. nr 213 – Ar VIII, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń mocno zniszczone, ustawione na głębokości 29 cm od powierzchni
wykopu, bezpośrednio w jasnym piasku. Zachowane
ślady po słupkach.
Wiek: osoba dorosła w wieku 30 – 50 lat (Maturus). Płeć:
być może męska (?). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: nie zważono, gdyż nie udało się
odsiać dużej ilości drobnego i średniego żwiru (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz ( inw. pol. 106/75, 181/75):
1. Fragment naczynia gl., popielnicy barwy jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone.
2. Fragment wylewu naczynia gl., misy (?), barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
3. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy
ciemnobrunatnej, na jednym fragmencie ślady po
utrąconym uchu.
4. Kości czaszki. Pięćdziesiąt dziewięć fragmentów kości sklepienia czaszki, drobne i cienkie, jeden większy z fragmentem ząbkowanego brzegu. Część skalista lewej kości skroniowej i fragment prawej. Cztery
ułamki kości skroniowej. Wycinek kości czołowej
– wyrostek jarzmowy i część brzegu nadoczodołowego (zaokrąglony). Ułamek lewej szczęki (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Drobne wycinki
trzonów kręgów i ich wyrostków lub łuków. Małe
odcinki żeber. Wyrostek łokciowy kości łokciowej.
Część głowy kości promieniowej (średnica około
20-21 mm??). Wycinek głowy kości długiej. Wycinek kłykcia kości udowej. Drobne ułamki paliczków.
Ponad trzydzieści większych i liczne drobne odcinki
trzonów kości długich. Bardzo liczna grupa fragmentów nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 214 – Ar VIII, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynie ustawione na głębokości około 35 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio
w jasnym piasku. Wokół popielnicy widoczne były ślady
po kołkach.
Wiek: Infans II. Płeć nie określono. Barwa szczątków kości: jasnobeżowa. Waga: 40 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 108/75, 183/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
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barwy brunatnej, pow. gładzone; wys. zach. 8,5 cm,
śred. dna 9 cm.
2. Kości czaszki. Dwadzieścia dziewięć ułamków kości
sklepienia, wśród nich jeden wycinek łuski kości
czołowej oraz trzy z ząbkowanym brzegiem (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwie głowy kości
ramiennej i udowej, nie w pełni wykształcone, ze
śladami po chrząstce nasadowej. Dwa odcinki żeber.
Cztery ułamki trzonów kości długich. Drobne fragmenty nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 215 – Ar I, ćw. 2a
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama grobowa
o wymiarach 170 x 100 cm i miąższości 35 cm wypełniona była spalenizną. Popielnica ustawiona była w części
wschodniej jamy, obok ustawiona była przystawka.
Wiek: szczątki należą być może do osoby młodocianej (Iuvenis), zmarłej w wieku 15 – 20 lat. Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: szara i czarnoszara od spalenizny. Waga: 263 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4167 – 4168, 4264, inw. pol. 109/75,
184/75 – 185/75, 188/75, 275/75 – 276/75):
1. Fragmenty naczynia gl., kubka z przewężonym uchem
zdobionego ornamentem meandrowym, składającym
się z rytych kresek i nakłuwanych punktów, zbliżony
do typu ST VI B [Tablica XXX:1]
2. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy
nawiązującej do formy ST I (ST I K-L ?), ceramika
barwy czarnej, powierzchnie gładzone; śred. dna
około 12 cm [Tablica XXX:3].
3. Fragmenty silnie skorodowanego noża żel., nożyka
sierpikowatego (?), z wyodrębnioną rękojeścią.
4. Płaski przęślik gl., o słabo zaznaczonym załomie; wys.
1,3 cm, śred. 3,0 cm, śred. otworu 0,5 cm [Tablica
XXX:2].
5. Fragmenty ceramiki, należących prawdopodobnie do
dwóch małych naczyń, wyróżniono obecność trzech
fragmentów pogrubionych wylewów i jednego fragmentu dna o śr. 4,1 cm, część fragmentów była zdobiona ornamentem rytych linii poziomych i ukośnych
oraz nakłuwanych.
6. Kości czaszki. Dwadzieścia niewielkich ułamków sklepienia, cienkie oraz jeden fragment z wyraźnie ząbkowanym brzegiem (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwadzieścia dwa
nieżbyt duże ułamki trzonów kości długich. Bardzo

liczna grupa fragmentów silnie rozdrobnionych –
nie było możliwości zidentyfikowania ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 216 – Ar VIII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 150 x
80 cm, zorientowana na osi wschód-zachód.
Pierwszy osobnik. Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków: brązowawa. Waga: 26 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Drugi osobnik. Wiek: dziecko około 7 roku życia (Infans). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: 20 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4256, 4266, 4347, inw. pol. 107/75,
120/76, 180/75, 182/75, 277/75):
1. Naczynie gl., mała dwustożkowata popielnica, o załomie brzuśca na wysokości około połowy naczynia,
barwy brunatnej, powierzchnia gładzona; pokrywa
popielnicy wpuszczana z zakładką, barwy brunatnej,
pow. gładzona, zdobiona ornamentem dwóch rytych
kół; wys. popielnicy 7,5 cm, śred. wylewu 6,5 cm,
śred. brzuśca 9,5 cm, śred. dna 4,6 cm; wys. pokrywy
2,7 cm, śred. pokrywy zew. 6,1 cm, śred. pokrywy
wew. 5,0 cm [Tablica XXXII:1].
2. Szczypce żel. z słabo wyodrębnionym uchwytem; dł.
max 6,2 cm, szer. 0,8 cm [Tablica XXXII:2].
3. Pierwszy osobnik. Zachowały się fragmenty kości
niespalonych – grób szkieletowy (?): część łuski kości potylicznej. Fragment części skalistej kości skroniowej. Dwa wycinki sklepienia czaszki. Kilkanaście
drobnych ułamków kości nieokreślonych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
4. Kości czaszki drugiego osobnika. Siedem drobnych
ułamków kości sklepienia – słabo wykształcone.
Dwie korony trzonowców, dwie korony przedtrzonowców, część korony mlecznego trzonowca, cztery
ułamki koron (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika.
Ułamek trzonu kości długiej. Kilkadziesiąt drobnych
ułamków nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza - Ha C (1)
Ob. nr 217 – Ar VII, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 130 x 140 cm i miąższości 45 cm. Jama tworzy regularny okrąg wypełniony spa-
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lenizną, o jaśniejszym zabarwieniu wewnątrz.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: białoszara i czarna.
Waga: 10 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 113/75):
1. Kości czaszki. Jeden mały fragment sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden nieco większy ułamek trzonu kości długiej oraz liczne drobne
ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 218 – Ar VII, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 80 x 70 cm i miąższości 30
cm, wypełniony był spalenizną.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 110/75):
1. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 219 – Ar VII, ćw. 1
Płytka jama o wymiarach 130 x 110 cm, odsłoniła się
podczas eksploracji wykopu na głębokości około 33 cm
od powierzchni wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 220 – Ar I, ćw. 2a
Grób jamowy wyraźnie odcinał się na tle żółtego piasku na 38 cm głębokości od powierzchni wykopu. Jama
grobowa regularnego kształtu, o wymiarach 60 x 65 cm
i miąższości zaledwie 13 cm, wypełniona była spalenizną.
W części północnej jamy znajdowało się wyposażenie
grobu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: czarna i czarnoszara. Waga: 5 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4267, 4350, inw. pol. 116/75, 194/75,
285/75):
1. 
Fragmenty naczynia gl., o facetowanym wylewie,
barwy ceglastej.
2. Fragmenty zapinki br., zbliżonej do typu „O” (?); dł.
zach. 2,6 cm, szer. zach. sprężynki ok. 1,2 cm [Tablica
XXIX: 1].
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden wycinek
trzonu i kilkanaście drobnych ułamków o nieokreślo-

nej przynależności (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: A3
Ob. nr 221 – Ar VIII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej rysował się na
głębokości około 56 cm od powierzchni wykopu. Grób
długi był na 150 cm, szeroki na 80 cm. Jama grobowa
zorientowana była na osi północ-południe. W centralnej
części pochówku znaleziony został paciorek szklany.
Inwentarz (kat. 4349, inw. pol. 284/75 ):
1. Fragment paciorka szklanego typu TM18; śred. 0,6
cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 222 – Ar VI, ćw. 2
Grób popielnicowy z resztką stosu zlokalizowany na
głębokości 23 cm od powierzchni wykopu. Jama o wymiarach 40 x 40 cm. Miąższość obiektu wynosiła 15 cm.
Wypełnisko jamy stanowiła spalenizna.
Wiek: małe dziecko 0-1 rok. Płeć: nie określono. Waga:
150 g (Gładykowska-Rzeczycka j., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4268 – 4269, inw. pol. 190/75 – 191/75):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), o prostym
wylewie, barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie obmazywane, miejscami chropowacone.
2. Miniaturowe naczynie gl. zbliżone do typu RW –
XVII, o półkolistym dnie i prostym wylewie, barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 7,5
cm, śred. dna. 6 cm, śred. wylewu 10,5 – 11,5 cm
[Tablica XXXI].
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości sklepienia czaszki, obie części skaliste, korony zębów,
fragmenty nasad i trzonów kości długich (Gładykowska-Rzeczycka j., 1987, s. 312).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 223 – Ar VI, ćw. 2
Jama o wymiarach 35 x35 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak.
Datowanie: NOK
Ob. nr 224 – Ar VI, ćw. 2
Jama lub palenisko zaznaczone na głębokości około
28 cm od powierzchni wykopu, o wymiarach 95 x 95 cm
i miąższości 20 cm. W części północnej usytuowane były
luźne kamienie, a w części południowej znaleziono fragmenty kilku naczyń. Wypełnisko jamy to spalenizna.
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Inwentarz (kat. 4270, inw. pol. 195/75):
4. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatego (?), barwy
brunatnej, pow. częściowo chropowacone.
5. Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, pow. gładzone.
6. Fragment naczynia gl., półkolistej (?) misy, barwy
ceglastobruantnej, pow. gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 225 – Ar VI, ćw. 2
Grób popielnicowy z brukiem kamiennym o wymiarach 110 x 120 cm. Obiekt osiągnął miąższość około
80-85 cm. Na powierzchni wykopu bruk kamienny zaznaczył się na głębokości około 30 cm od powierzchni
wykopu. Obiekt posiadał ogromną konstrukcję składającą się z siedmiu warstw bruku kamiennego. Popielnica
nakryta misą, ustawiona była na jednej warstwie luźno
ułożonego bruku. Kolejnych sześć warstw bruku nakrywało popielnicę.
Pierwszy osobnik. Wiek: 30 – 40 lat (Maturus I). Płeć:
mężczyzna. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa
i biaława. Waga: 1292 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Drugi i trzeci osobnik. Wiek: 20 – 30 lat (Adultus)
i dziecko (Infans I?). Płeć: kobieta i dziecko o nieokreślonej płci. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: 325 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4271, inw. pol. 118/75, 197/75 – 198/75):
1. Naczynie gl., popielnica baniasta o wysoko położonym załomie brzuśca i krótkiej stożkowatej szyjce,
barwy ceglastobrunatnej, miejscami brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 27,5 cm, śred. otworu 18
cm, śred. brzuśca 30 cm; śred. dna 12 cm [Tablica
XXXI].
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, zdobionej ornamentem poziomej linii pionowych nacięć, barwy brunatnej.
3. Fragmenty naczynia gl., półkolistej (?) misy o prostym wylewie, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie
gładzone.
4. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią i śladami po utrąconym uchu, barwy brunatnej.
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
6. Kości czaszki pierwszego osobnika. Sześćdziesiąt
sześć fragmentów sklepienia czaszki, wśród nich
dwadzieścia z brzegami ząbkowanymi wyraźnie.
Wycinek łuski kości czołowej oraz duży jej fragment
z brzegiem nadoczodołowym (okrągłym) i prawym

wyrostkiem jarzmowym. Część łuski kości skroniowej. Części skaliste lewej i prawej kości skroniowych
(dwie lub trzy). Uszkodzona prawa kość szczękowa.
Wycinek wyrostka zębodołowego innej kości szczękowej. Dość długi fragment łuku jarzmowego. Część
gałęzi żuchwy z wyrostkiem dziobiastym (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika.
Część boczna kręgu szczytowego. Trzon kręgu obrotowego z zębem (wysokość trzonu z zębem 35 mm,
wysokość trzonu 23 mm). Fragmenty trzonów pozostałych kręgów szyjnych. Dwanaście trzonów kręgów piersiowych o różnym stopniu zachowania. Pięć
kręgów lędźwiowych – uszkodzone łuki. Kręg krzyżowy pierwszy – fragment. Liczne drobne ułamki
łuków kręgów lub ich wyrostków. Koniec dalszy
kości ramiennej (szerokość bloczka 26 mm, szerokość bloczka z główką 42 mm) oraz mały wycinek
innego bloczka. Liczne odcinki żeber. Wycinki powierzchni stawowych kości piszczelowych. Paliczki
rąk i stóp – fragmenty. Wycinki głów kości długich.
Ułamki lewej i prawej kości kulszowej. Wycinek talerza kości biodrowej z grzebieniem, a drugi z częścią powierzchni uchowatej. Fragment rzepki. Część
kości sześciennej. Ułamki kości skokowej. Wycinek
powierzchni rzepkowej kości udowej. Głowa kości
promieniowej (średnica 20 mm). Dwa ułamki kości
miednicznych każdy z częścią panewki. Czterdzieści
osiem dość długich ułamków trzonów kości długich
z kończyn górnych i dolnych (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
8. Kości czaszki drugiego i trzeciego osobnika. Czterdzieści sześć ułamków sklepienia czaszki, wśród
nich sześć z ząbkowanymi brzegami. Ułamki te należą do dwu grup: jedne są w miarę masywne, a drugie niezwykle drobne i cienkie (nas trzech szwy
w trakcie wykształcania się). Wycinek lewego brzegu
nadoczodołowego kości czołowej oraz część jej łuski. Ułamek łuski kości potylicznej z guzowatością.
Dwa wycinki kości skroniowych z okolic otworów
słuchowych zewnętrznych oraz fragment jej części
skalistej. Fragment uszkodzonego wyrostka kłykciowego żuchwy. Korzenie dwóch zębów stałych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
9. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego i trzeciego
osobnika. Małe wycinki trzonów kręgów i cząstki
ich łuków. Osiem nieco dłuższych odcinków żeber.
Wycinek głowy. Cztery ułamki kości miednicz-
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nych. Fragmenty paliczków. Część kości łódkowatej. Liczna grupa fragmentów kości nieokreślonych
co do ich przynależności anatomicznej. Prószywo
kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: Ha D/ okres lateński
Ob. nr 226 – Ar I, ćw. 2a
Grób jamowy na powierzchni wykopu zaznaczył się
na głębokości około 45 cm. Wymiary obiektu osiągnęły
około 60 x 60 cm. Jama niewielkiej miąższości, wypełniona była brunatną ziemią.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 46 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4348, inw. pol. 117/75, 283/75 ):
1. 
Fragment kolczyka br. z sześcioma paciorkami
z masy szklanej barwy zielonkawej, śred. 1,8 cm, gr.
0,1 cm [Tablica XXXI].
2. 
Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Kości czaszki. Cztery bardzo drobne ułamki sklepienia, cienkie (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziesięć trochę
większych odcinków trzonów kości długich. Dwa
ułamki żeber. Ponad pięćdziesiąt fragmentów, których nie określono co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres lateński (1), pradzieje (2)
Ob. nr 227 - Ar VII, ćw. 1
Jama ze skupiskiem kamieni, być może grób szkieletowy, bez śladów po kościach. Zarys jamy barwy jasnobrunatnej, o wymiarach 110 x 150 cm rysował się na głębokości około 37 cm. Osiągnął miąższość około 100 cm.
Inwentarz: brak
Darowanie: NOK
Ob. nr 228 – Ar VI, ćw. 2
Grób jamowy. Zaznaczył się na głębokości 36 cm od
powierzchni wykopu, jako niewielkie (25 x 25 cm) skupisko przepalonych kości wraz z zabytkami umieszczonych bezpośrednio w jasnożółtym piasku.
Pierwszy i drugi osobnik. Wiek: Maturus II (45-50 lat)
i Maturus (30-50 lat). Płeć: mężczyzna i kobieta. Barwa:
jasnobeżowa, niektóre szare, część ciemnobrązowa, niektóre zabarwione na zielonkawo niebieski kolor, a niektóre kości – rdzawe; silnie wypalone na stosie. Waga:
1554 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).

Trzeci osobnik. Wiek: niemowlak (wczesny Infans I).
Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 21 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4169 – 4178, inw. pol. 115/75, 119/75,
290/75):
1. Fragment br. klamry do pasa typu gotlandzkiego; dł.
8,2 cm, śred. kóła 4,6 cm; gr. kółka 1,2 cm [Tablica
XXXIII:3].
2. 
Fragment klamry do pasa typu gotlandzkiego,
z prostokatną płytką i z dwoma nitami br., dł. zach.
7,6cm, śred. kółka 4,4 cm, gr kółka 1,2 cm [Tablica
XXXIII:4].
3. Kółko br.; śred. 1,7-1,8 cm, gr. drutu 0,3 cm [Tablica
XXXIII:5].
4. Fragmenty sprężynki oraz ażurowego kabłąka od zapinki br.; szer. sprężynki 1,2 cm, dł. sprężynki zach.
1,5 cm, dł. kabłąka 2,8 cm, szer. kabłąka 1,3 cm [Tablica XXXIII:10].
5. Fragment guzka br., element zapinki (?); gr. 0,5 cm,
śred. 1,0 cm [Tablica XXXIII:7].
6. Fragmenty trzech ozdobnych blaszek br. z plastycznymi aplikacjami, w tym jedna bardzo zniszczona;
śred. 1,1-1,3 cm [Tablica XXXIII:9].
7. Kółko żel.; śred. 2,0 cm, gr. drutu 0,3 cm [Tablica
XXXIII:6].
8. Fragmenty skorodowanych, nieokreślonych przedmiotów i zapinek żel. [Tablica XXXIII:11]
9. 
Fragment żel. nożyka sierpikowatego, pozbawionego rękojeści; dł. 6,5 cm, szer. ostrza 1,1 – 1,9 cm
[Tablica XXXIII:2].
10. 
Narzędzie żelazne (koser) o łukowato wygiętym
ostrzu; dł. 24,5 cm, szer. rękojeści 1,0 cm, szer. ostrza
2,8 cm [Tablica XXXIII:1].
11. Fragment żelaznej igły; dł. zach. 2,9 cm, gr. 0,4 cm
[Tablica XXXIII: 13]
12. Fragment brzuśca naczynia gl., zdobionego ornamentem meandrowym [Tablica XXXIII:8].
13. Okaz naturalnej skamieliny, belemit; dł. 8,6 cm, śred.
1,6 – 1,7 cm [Tablica XXXIII:12].
14. Kości czaszki pierwszego i drugiego osobnika. Sto
jedenaście, różnej wielkości i grubości, ułamków
sklepienia. Dwadzieścia cztery ułamki sklepienia
z ząbkowanymi brzegami – na większych i grubszych część szwów zarośnięta (głównie od strony
wewnętrznej). Dwa ułamki kości czołowej – każdy
z wyrostkiem jarzmowym i zaokrąglonym brzegiem
nadoczodołowym. Dwa wycinki łuski kości czołowej. Część delikatnego wyrostka sutkowego kości

70

skroniowej. Części skaliste lewej i prawej kości skroniowej. Kawałek lewej kości szczękowej. Ułamek
kości jarzmowej – wyrostka czołowego (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
15. K
 ości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego i drugiego osobnika. Wycinki kręgów – części trzonów
i łuków. Ponad dwadzieścia różnej długości odcinków żeber. Część bloczka kości ramiennej. Dwie
uszkodzone głowy kości udowych i trzy inne wycinki głów (ich średnicy mają nie mniej niż 43 mm
każda). Dwa wycinki powierzchni stawowych kości
piszczelowych. Cztery wycinki kłykci kości udowych. Sześćdziesiąt jeden większych i bardzo liczna
grupa ułamków krótkich trzonów kości długich
– jedne z nich o budowie masywnej, inne delikatniejsze. Uszkodzona rzepka. Ułamki paliczków rąk
i stóp. Liczne drobne fragmenty nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
16. K
 ości czaszki trzeciego osobnika. Kilkanaście bardzo
drobnych ułamków kości sklepienia – nie wykształcone. Część łuski kości czołowej z brzegiem nadoczodołowym – ostrym. Podstawa kości potylicznej
– nie zrośnięta z niczym. Część skalista prawej kości
skroniowej. Dwa zawiązki zębów (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
17. Kości szkieletu pozaczaszkowego trzeciego osobnika.
Kilka niezwykle drobnych ułamków żeber. Trzy
ułamki bardzo delikatnych trzonów kości długich.
Bardzo liczna grupa ułamków nieokreślonych pod
względem anatomicznym (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 229 – Ar V, ćw. 2
Grób jamowy. Zaznaczył się na niewielkiej głębokości od powierzchni wykopu, bo zaledwie na 22 cm, bezpośrednio pod warstwą humusu. Jama grobowa kształtu
owalnego o wymiarach 120 x 100 cm i miąższości około
25 cm. Jama wypełniona była w części środkowej warstwą ciemnobrunatną, zaś na obrzeżach spalenizną
z nikłymi śladami kości, których nie zdołano zebrać.
W centrum jamy grobowej ustawiony był mały kamień.
Widoczne ślady po dwóch kołkach.
Inwentarz (kat. 4399, inw. pol. 200/76):
1. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy jasnobrunatnej.
2. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej do czarnej,
powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym dwa

fragmenty prostych wylewów.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 230 – Ar V, ćw. 2
Grób jamowy. Został zauważony bezpośrednio
pod warstwą humusu, na głębokości około 25 cm od
powierzchni wykopu. Jama grobowa nieregularnego
kształtu o wymiarach 120 x 80 cm i miąższości około
25 cm. Wypełniona była ciemnobrunatną ziemią z smugami spalenizny.
Wiek: (?) chyba osoba dorosła. Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: czarna od spalenizny. Waga:
14 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 126/76, 204/76):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym trzy małe fragmenty wylewów.
2. Kości czaszki. Sześć niewielkich ułamków kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Osiem odcinków
trzonów kości długich (mających od 8 do 30 mm).
Liczne drobne ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 231 – Ar V, ćw. 2
Grób popielnicowy mocno zniszczony. Fragmenty
naczynia lub naczyń ustawione bezpośrednio w jasnożółtym piasku na głębokości około 34 cm od powierzchni
wykopu. Pomiędzy ceramiką widoczne nikłe ślady kości,
których nie zdołano zebrać.
Inwentarz (kat. 4400 – 4401, inw. pol. 201/76):
1. Fragmenty naczynia gl., o niewyodrębnionej szyjce,
barwy brunatnej.
2. 
Fragmenty naczynia gl., kształtu jajowatego (?),
barwy brunatnej.
3. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 232 – Ar V, ćw. 2
Grób jamowy. Jama grobowa wypełniona spalenizną
o wymiarach 60 x 60 cm i miąższości zaledwie 23 cm,
została zauważona na głębokości 35 cm od powierzchni
wykopu. W części centralnej obiektu umieszczony
był kamień, który zalegał do głębokości 41 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: osoba dorosła (raczej zmarła w wieku Maturus).
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Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: ciemnoszara, szara, część biaława. Waga: 133 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 130/76, 203/76):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym mały fragment wylewu i fragment wyodrębnionego dna.
2. Kości czaszki. Dwadzieścia pięć ułamków kości sklepienia. Mały wycinek trzonu żuchwy – z kolcem
bródkowym (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwadzieścia odcinków trzonów kości długich (mających od 20 do
30 mm). Ponad czterdzieści drobnych ułamków nieokreślone co do ich przynależności anatomicznej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 233 – Ar IX, ćw. 4
Grób popielnicowy - zniszczony. Popielnica z fragmentami kości ludzkich umieszczona była bezpośrednio w żółtym piasku, na głębokości około 36 cm od
powierzchni wykopu. Obok widoczne ślady po dwóch
kołkach.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 8 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4406, inw. pol. 121/76, 218/76):
1. Fragment naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
zdobionej ornamentem pojedynczej linii rytej,
barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Kości ludzkie. Trzynaście nieokreślonych pod względem anatomicznym fragmentów kości. Prószywo
kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 234 – Ar V, ćw. 2
Grób popielnicowy – zniszczony. Naczynie lub kilka
naczyń ustawionych bezpośrednio w warstwie żółtego
piasku, na głębokości około 44 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: bardzo małe dziecko – niemowlę (wczesny Infans I). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych:
jasnobeżowa. Waga: 2 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4402, inw. pol. 127/76, 202/76):
3. Fragmenty naczynia gl., popielnicy zdobionej plastycznym guzkiem, barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone.
4. Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy ja-

snobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
5. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
czterech linii rytych.
6. Kości czaszki. Jedenaście bardzo drobnych i cienkich
kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Fragment nie wykształconego łuku kręgu szczytowego. Ułamek
trzonu kości długiej. Trzy fragmenty kości nieokreślonych. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 235 – Ar V, ćw. 2
Grób popielnicowy – zniszczony. Popielnica nakryta
misą umieszczona bezpośrednio w warstwie jasnego
piasku na głębokości 40 cm od powierzchni wykopu.
Przepalone kości z popielnicy: Wiek: Infans I (3-7 lat).
Płeć: dziecko, nie określono. Barwa: jasnobeżowa. Waga:
156 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4403 – 4404, inw. pol. 140/76, 214/76):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy, o ostrym załomie brzuśca, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone; śred. dna 9,5 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., misy o pogrubionej krawędzi, barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej
[Tablica XXXIV].
3. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment wylewu
odchylonego na zewnątrz, barwy ceglastobrunatnej.
4. Kości czaszki. Ponad pięćdziesiąt niewielkich ułamków kości sklepienia. Fragment kości czołowej
z okolicy gładyszki. Dwa wycinki części skalistych
kości skroniowych. Pięć uszkodzonych koron zębów
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Nie w pełni ukształtowany ząb kręgu obrotowego (rozdwojony). Kilkanaście ułamków żeber. Fragmenty kręgów. Liczne
odcinki trzonów kości długich (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 236 – Ar IX, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa kształtu owalnego,
o wymiarach 80 x 90 cm i miąższości 40 cm, wypełniona
była spalenizną, zaznaczyła się na powierzchni wykopu
bezpośrednio pod warstwą humusu. W części południowej obiektu widoczny był ślad po kołku.
Płeć: nie określono. Wiek: osoba dorosła. Barwa: szara,
ciemnoszara, a niektóra ciemnobrązowa. Waga: 87 g
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(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4449, 4457 - 4458, 4472 – 4475, inw. pol.
145/76, 151/76, 239/76, 249/76, 335/76 – 338/76):
1. Fragmenty naczynia gl., zbliżonego do typu ST Ia,
barwy ceglastej, z uchem przy krawędzi wylewu;
śred. dna około 6 cm [Tablica XXXVII].
2. Fragment przydenny małego naczynia gl., zdobionego ornamentem żłobków.
3. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
paznokciowym i szczypanym.
4. Zapinka br., zachowana we fragmentach, zbliżonej
do typu G; dł. zach. 3,1 cm, wys. 1,9 cm, szer. sprężynki 1,1 cm [Tablica XXXVI:2].
5. 
Klamra br. do pasa, trzyczęściowa, z łącznikiem
w formie ćwiartek kuli połączonych pionowymi
prętami, zachowana w kilu fragmentach, w tym trzy
nity; wys. nitów 1,1 - 1,2 cm, szer. łącznika 4,4 cm, dł.
łącznika 3,3 cm [Tablica XXXVI:1].
6. 
Nożyk żel., sierpikowaty, zachowany w fragmentach z uszkiem; dł. ok. 12 cm, szer. ostrza 1,8 cm, gr
ostrza 0,4 cm; śred. uszka 2,2 cm [Tablica XXXVI:4].
7. Fragmenty skorodowanego przedmiotu żel.; dł.zach.
1,8 cm, gr. 0,4 cm [Tablica XXXVI:3].
8. Przęślik gl., płaskokulisty z niesmetrycznymi otworami; wys. 1,6 cm, śred. 3,4 cm, śred. otworu 0,9 –
1,2 cm [Tablica XXXVI:5].
9. Fragment ceramiki zdobiony ornamentem rytych linii i krokiewkowym (?), barwy ceglastej, powierzchnia gładzona.
10. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i brunatnej, w tym fragment dna, powierzchnie gładzone
i chropowacone.
11. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, jeden z nich to
fragment facetowanego wylewu.
12. Fragmenty ceramiki barwy czarnej, powierzchnie
gładzone.
13. Kości czaszki. Dwanaście fragmentów kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
14. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwadzieścia trzy
nieco dłuższych (powyżej 15 mm) odcinków trzonów kości długich i kilkadziesiąt drobniutkich fragmentów o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-4), A2 (5-12)
Ob. nr 237 – Ar IX, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 80 x 100 cm i miąższości około 30 cm, wy-

pełniona była spalenizną. Zaznaczyła się na głębokości
około 39 cm od powierzchni wykopu. Fragmenty ceramiki umieszczone bezpośrednio w jamie.
Pierwszy osobnik. Wiek: osoba dorosła (raczej zmarła
w wieku Maturus). Płeć: (?) Barwa szczątków kostnych:
biaława i czarnoszara. Waga: 58 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Drugi osobnik. Wiek: być może są to szczątki dziecka
(Infans ?). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 8 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 4451 – 4454, 4532, inw. pol. 129/76,
136/76, 142/76, 235/76, 246/76):
1. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty wazowazowatego (?) naczynia gl., z częściowo utrąconym i przewężonym uchem, barwy
czarnej [Tablica XXXIV].
3. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW –
XVA, barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. zach. ok. 12 cm, śred.
dna ok. 8 cm, śred. wylewu ok. 13 cm.
4. Fragmenty naczynia gl., z wychylonym wylewem
na zewnątrz i pogrubioną krawędzią, pogrubionym dnie, barwy ceglastobrunatnej i brunatnej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu 18 cm.
5. 
Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy
ciemnobrunatnej i brunatnej, powierzchnie chropowacone, w tym jeden fragment dna; gr. ścian 1,1 cm.
6. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, brunatnej
i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym
jeden fragment prostego wylewu.
7. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnie
chropowacone.
8. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone, w tym jeden fragment zdobiony ornamentem podwójnej poziomej linii żłobków.
9. Kości czaszki pierwszego osobnika. Siedem ułamków
i siedem fragmentów kości sklepienia, w tym trzy
z ząbkowanym brzegiem (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
10. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika.
Wycinek głowy kości długiej. Część talerza kości biodrowej. Trzynaście nieco dłuższych odcinków trzonów kości długich. Kilkadziesiąt fragmentów drobnych nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
11. Kości czaszki drugiego osobnika. Trzy bardzo drobne
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i cienkie ułamki kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
12. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika.
Trzydzieści nieokreślonych ułamków (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres lateński (2),
okres wpływów rzymskich (3-7), wczesne średniowiecze
(8)
Ob. nr 238 – Ar IX, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 75 x 25
cm, wypełniona była ciemnobrunatną warstwą ze smugami spalenizny. Naczynia w obstawie kamiennej ustawione były wewnątrz jamy. Widoczne ślady po kołkach.
Wiek: osoba dorosła (Maturus). Płeć: nie określono.
Barwa kości: jasnobeżowa. Waga: 51 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4490 – 4491, inw. pol. 139/76, 231/76):
1. Naczynie gl., zbliżone do typu RW – XIV, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, dno płaskie, wyraźnie zaznaczone; wys. 7,0 cm, śred. otworu 7,5 – 8,0
cm, śred. brzuśca 9,2 cm, śred. dna 4,4 cm [Tablica
XXXIV:1].
2. Fragmenty naczynia gl., zbliżonego do typu RW –
XVIIA, częściowo wtórnie przepalone, silnie zniekształcone, barwa szarobrunatna, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW –
XVIII, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone,
dno płaskie, wylew wychylony na zew., śred. dna 7,0
cm [Tablica XXXIV:2].
4. 
Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzona.
5. Kości czaszki. Szesnaście ułamków sklepienia, w tym
trzy z brzegiem o częściowo czytelnym ząbkowaniu
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziewięć nieco
dłuższych i czterdzieści drobnych ułamków kości
długich. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 239 – Ar IX, ćw. 4
Grób popielnicowy. Popielnica ustawiona w brunatnej warstwie, bezpośrednio pod warstwą humusu, na
głębokości 37 cm. Naczynie było odwrócone do góry
dnem.
Wiek: osoba dorosła (raczej zmarła w wieku Maturus).

Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i szara. Waga: 35 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. , inw. pol. 136/76, 144/76, 241/76):
1. Naczynie gl. typu RW – VIC, barwy brunatnej, miejscami ceglastej, powierzchnie gładzone, na wysokości załomu brzuśca zdobione ornamentem podwójnej poziomej linii ukośnych nacięć, zachowana
fragmentarycznie, śred. wylewu ok. 19 cm [Tablica
XXXV].
2. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie chropowacone.
3. Dwie kulki szklane barwy ciemnoniebieskiej, jedna
uszkodzona; śred. 1,3 – 1,4 cm.
4. Fragment uszkodzonego przedmiotu wykonanego
z kości, przedmiot z otworem, zdobiony dookolnie
potrójną (?) linią rytą.
5. Kości czaszki. Dziesięć ułamków kości sklepienia
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa wycinki trzonów kręgów. Sześć odcinków trzonów kości długich
(mających od 15 do 30 mm). Ponad pięćdziesiąt
drobnych ułamków nieokreślone co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 240 – Ar IX, ćw. 4
Grób jamowy. Kości ludzkie najprawdopodobniej
złożone w worku i nakryte kamieniem o wymiarach 16
x 8 cm. Obiekt zaznaczył się na głębokości około 41 cm
od powierzchni wykopu, jako plama barwy brunatnej
o wymiarach 30 x 50 cm.
Inwentarz:
1. Kości ludzkie27.
Datowanie: NOK
Ob. nr 241 – Ar IX, ćw. 4
Grób szkieletowy (?). Zarys jamy grobowej bardzo
nieczytelny, kształtu owalnego, niewielkich wymiarów
(70 x 30 cm), o zabarwieniu jasnoszarym, został zaznaczony na głębokości około 50 cm od powierzchni wykopu. Zabytki – wyposażenie grobu, zostały znalezione
na głębokości 70 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4618 – 4623, inw. pol. 326/76 – 330/76 ):
Kości ludzkie z tego obiektu zaginęły albo zostały przemieszane z kośćmi z innych obiektów. Materiał antropologiczny z tego
obiektu nigdy nie został przebadany przez antropologa. Informacje
o tym grobie pochodzą z opisów w dzienniku badań i kart obiektów.
27
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1. Z
 apinka br. typu A168, dł. 5,2 cm, wys. 1,5 cm, szer.
sprężynki 4,1 cm [Tablica XXXV:1].
2. Zapinka br. typu A168, dł. 4,8 cm, wys. 1,5 cm, szer.
sprężynki 4,4 cm [Tablica XXXV:2]
3. Paciorek szklany typu TM30a, wys. 0,4 cm, śred. 1,1
cm [Tablica XXXV:3].
4. Paciorek z masy szklanej typu TM 254b, wys. 0,7 cm;
śred. 1,2 cm[Tablica XXXV:3].
5. Paciorek szklany zbliżony do typu TM298a, wys. 0,9
cm, śred. 1,8 cm [Tablica XXXV:3].
Datowanie: C1
Ob. nr 242 – Ar V, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o regularnym,
prostokątnym kształcie i zaokrąglonych narożnikach,
wymiarach 150 x 50 cm, zaznaczył się na powierzchni
wykopu na głębokości około 50 cm od powierzchni wykopu. Widoczne dwa ślady po kołkach.
Inwentarz (kat. 4514, inw. pol. 323/76):
1. Fragment drucika br.; dł. 0,6 cm; gr. 0,1 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 243 – Ar IX, ćw. 4
Grób jamowy o wymiarach 60 x 60 cm. Jama grobowa
oznaczona została na głębokości 70 cm od powierzchni
wykopu. Wypełniona była spalenizną. Naczynie ułożone
w jamie bokiem.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4450, 4517, inw. pol. 143/76, 240/76,
325/76):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastobrunatnej po
ciemnobrunatną, powierzchnie chropowacone i gładzone; w tym jeden fragment prostego wylewu.
2. Naczynie gl. typu RW – XVIIIC,z wyraźnie zaznaczonym, płaskim dnem i wylewem lekko wychylonym na zewnątrz, barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatna, powierzchnie gładzone, wys. 8,6 cm,
śred. otworu 9,4 cm, śred. brzuśca 12,7 cm, śred. dna
5,2 – 5,5 cm [Tablica XXXVIII:1].
3. Przęślik gl., płaski, krążkowaty, zdobiony ornamentem z jednej strony czterech okrągłych dołków przedzielonych liniami rytymi, z drugiej strony zdobiony
łącznie dziesięciu mniejszych okrągłych dołków
poprzedzielanych liniami rytymi; wys. 1,0 cm, śred.
3,8 cm, śred. otworu 1,0 cm [Tablica XXXVIII:2].
4. Kości nieokreślone: jeden niewielki ułamek kości
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).

Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-3)
Ob. nr 244 – Ar VIII, ćw. 2
Jama z warstwą kamieni – palenisko (?). Obiekt
oznaczony na głębokości około 30 cm od powierzchni
wykopu. Osiągnął wymiary 120 x 80 cm. Układ kamieni
otoczony był rdzawo-brunatną warstwą, zalegał na głębokość 40 cm od powierzchni wykopu. Pod nim ujawniła się jama o zabarwieniu brunatnym ze smugami spalenizny i jednym śladem po kołku.
Inwentarz (inw. pol. 236/76):
1. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment wylewu,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 245 – Ar IX, ćw. 4
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń ułożone bezpośrednio w jasnożółtym piasku, na głębokości 45 cm
od powierzchni wykopu. Obok fragmentów popielnicy,
około 6 cm w kierunku południowo-zachodnim leżał
fragment (około 10 cm) skóry (5), który zaginął.
Wiek: dziecko (?). Płeć: nie określono. Barwa jasnobezowa. Waga: 6 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4419 – 4420, inw. pol. 140/76, 267/76,
324/76):
1. Fragment wylewu naczynia gl., odchylonego na zewnątrz, barwy ciemnobrunatnej.
2. Fragment naczynia gl. barwy ceglastej, częściowo
chropowaconej powierzchni.
3. Fragment wylewu naczynia gl., barwy brunatnej.
4. Fragmenty ceramiki barwy od brunatnej do ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym
fragment prostego wylewu.
5. Fragmenty skóry – zaginęły28.
6. Kości z popielnicy. Ponad trzydzieści cienkich i drobnych, nie w pełni wykształconych ułamków kości
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 246 – Ar IX, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama o wymiarach 65 x 55 cm i miąższości około 20 cm, wypełniona
była ciemnobrunatną warstwą. W części wschodniej
obiektu znajdowały się dwa kamienie.
Zabytek zaginął, informacje o jego istnieniu pochodzą z opisów kart obiektów i dziennika badań.
28
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Wiek: osoba dorosła, zmarła po 30 roku życia. (Maturus ?).
Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 94 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4407 – 4408 inw. pol. 147/76, 245/76):
1. Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzone, o prostym wylewie.
2. Fragmenty naczynia gl., z plastycznym guzkiem przy
krawędzi wylewu, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty naczynia gl. zbliżone do typu RW – I,
barwy brunatnej, powierzchnie chropowacone.
4. Fragmenty naczynia gl. zbliżone do typu RW – XVIII,
barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, zdobione poniżesz załomu brzuśca ukośnymi, nieznacznymi wgłębieniami.
5. Fragmenty grubościennego naczynia gl. o chropowacone górnej części, a gładzonej dolnej części brzuśca, ceramika barwy szarobrunatnej.
6. Kości czaszki. Czternaście ułamków kości sklepienia,
dwa z ząbkowanym brzegiem. Mały wycinek części
skalistej kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwadzieścia jeden
nieco dłuższych ułamków trzonów kości długich.
Ponad sześćdziesiąt drobnych fragmentów o bliżej
nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), okres wpływów
rzymskich (3-5)
Ob. nr 247 – Ar IX, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej rysował się
na powierzchni wykopu na głębokości około 55 cm.
Jama grobowa o wymiarach 120 x 80 cm, zawierała
układ składający się z osiemnastu kamieni, pod którymi
znajdowały się nieprzepalone kości ludzkie. Ceramika
umieszczona była w części wschodniej obiektu.
Wiek: prawdopodobnie Adultus. Płeć: raczej mężczyzna (?). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga:
338 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4498 – 4499, inw. pol. 163/76, 242/76,
266/76):
1. Fragmenty prostego wylewu naczynia gl., barwy jasnobrunatnej.
2. Fragment ceramiki barwy czarnej, zdobiony ornamentem poziomej linii nacieć.
3. Plastyczne ucho naczynia gl. barwy ceglastej.
4. Fragmenty ceramiki, od barwy czarnej po ceglastą,

w tym jeden fragment wylewu, powierzchnie gładzone i chropowacone, część fragmentów pochodziła od naczyń grubościennych, które były zdeformowane poprzez wtórne przepalenie.
5. Fragmenty naczynia gl., barwy czarnej, powierzchnia lśniąca, w tym jeden fragment facetowanego wylewu.
6. Fragmenty ceramiki zdobione poziomymi liniami
rytymi i falistym ornamentem wykonywanym wielozębnym narzędziem.
7. 
Fragmenty ceramiki zdobionej ornamentem ukośnych pionowych linii nakłuć, w tym jeden fragment
pogrubionego i wychylonego na zewnątrz wylewu.
8. Kości czaszki. Dwadzieścia dwa ułamki kości sklepienia, a wśród nich siedem z ząbkowanymi brzegami. Część łuku jarzmowego. Wycinek trzonu żuchwy (blaszka wewnętrzna z zaznaczonymi przegrodami międzykorzeniowymi) (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
9. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Cztery drobne
ułamki wyrostków kręgów. Dwa małe odcinki żeber.
Fragment grzebienia łopatki. Wycinek głowy kości
ramiennej. Ponad czterdzieści większych i liczne
drobne odcinki trzonów kości długich. Liczne
ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-3), okres wpływów
rzymskich (4-5), wczesne średniowiecze (6-7)
Ob. nr 248 – Ar IX, ćw. 4
Grób popielnicowy z wczesnej epoki żelaza, zniszczony przez grób jamowy z okres wpływów rzymskich.
Jama grobowa o wymiarach 30 x 40 cm, odznaczona została na głębokości 56 cm od powierzchni wykopu. Przemieszane fragmenty naczyń znajdowały się wewnątrz
jamy.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa: szara.
Waga: 10 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4492 – 4493, inw. pol. 148/76, 244/76):
1. Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem dołków paznokciowych, barwy brunatnej, powierzchnia
gładzona.
2. Fragmenty naczynia gl. typu RW – XbA3, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 8 cm, śred. dna
ok. 6,5 cm, śred. wylewu ok. 17 cm [Tablica XXXVII].
3. 
Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, wtórnie
przepalonego, o wylewie wychylonym na zewnątrz,
powierzchnie miejscami lekko chropowacono, zagładzane.
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4. K
 ości ludzkie. Jedenaście fragmentów kości, o nieokreślonej przynależności z powodu rozdrobnienia
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-3)
Ob. nr 249 – Ar IX, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
200 x 60 cm, został zauważony na głębokości około 70
cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4624, inw. pol. 152/76, 333/76):
1. Paciorek szklany typu TM304d; dł./wys. 1,8 cm, śred.
0,9 cm [Tablica XXXVIII].
2. Drobne fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 250 – Ar IX, ćw. 4
Jama o wymiarach 120 x 60 cm i miąższości 30 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią. Została zauważona na głębokości około 87 cm od powierzchni
wykopu.
Inwentarz (kat. 4541, inw. pol. 264/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy brunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone.
2. Fragment naczynia gl., misy z podwójnym plastycznym guzkiem przy krawędzi, barwy brunatnej, powierzchnia gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 251 – Ar IX, ćw. 4
Grób ciałopalny. Jama grobowa o wymiarach 50 x 50
cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią. Na powierzchni odznaczył się luźny układ kamieni.
Wiek: być może są to szczątki osoby dorosłej (?). Płeć:
nie określono. Barwa: szara i jasnoszaro-brązowa. Waga:
29 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4542, 4573 – 4574, inw. pol. 173/76,
176/76, 243/76, 265/76, 332/76):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną,
powierzchnie gładzone, w tym mały fragment prostego wylewu oraz dwa fragmenty zdobione ornamentem dołków paznokciowych.
2. Fragmenty naczynia gl, części przydennej, o płaskim
i słabo wyodrębnionym dnie, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, śred. dna 5cm.
3. Fragmenty naczynia gl., części przydennej, o silnie
profilowanym, płaskim dnie, ceramika barwy ce-

glastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone;
śred. dna 6,5 cm.
4. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastej po czarną,
powierzchnie chropowacone, obmazywane, gładzone i lśniące, w tym dwa fragmenty pogrubionego
i profilowanego wylewu, kilka fragmentów wtórnie
przepalonych.
5. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,1cm, szer. 1,3cm,
gr. 0,3cm; b) dł. 3,2 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,5 cm (Gawrońska J., poz. kat. 39-40).
6. Kości czaszki. Pięć dość masywnych fragmentów kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Sześć nieco dłuższe,
masywne ułamki trzonów kości długich. Trzy wycinki głów kości długich. Dziewiętnaście drobnych
ułamków o nieokreślonej przynależności (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1); okres wpływów
rzymskich (2-4)
Ob. nr 252 – Ar IX, ćw. 4
Grób jamowy o wymiarach 60 x 60 cm i miąższości około 50 cm, został odznaczony na głębokości 63
cm od powierzchni wykopu. W części południowej
obiektu ułożony był bruk kamienny, pod nim liczne
fragmenty ceramiki. Jama wypełniona była ciemnobrunatną warstwą, w części północnej spalenizną
z licznymi węglami drzewnymi.
Wiek: nie określono (raczej osoba dorosła). Płeć: nie
określono (może kobieta ?). Barwa szczątków kostnych:
jasnobeżowa i szara. Waga: 34 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4455 – 4456, 4471, inw. pol. 149/76,
247/76, 331/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., grubościennego, zbliżonego do typu RW – I, barwy brunatnej, powierzchnie chropowacone i obmazywane.
2. Fragmenty naczynia gl., zbliżone do typu RW – V,
z śladami po utrąconym uchu, barwy czarnej, powierzchnie lśniące.
3. 
Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzone, miejscami chropowacone,
w tym jeden fragment prostego, pogrubionego wylewu.
4. 
Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatego (?),
barwy ceglastobrunatnej i brunatnej, powierzchnie
gładzone, w tym trzy fragmenty wylewu wychylonego na zew.
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5. F
ragment. bransolety (?) wykonanej z drutu br.
o przekroju okrągłym; dł. 3,7 cm, gr. drutu 0,3 cm.
6. Kości czaszki. Siedem bardzo drobnych ułamków
kości sklepienia, niektóre rozwarstwione (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa wycinki trzonów kręgów. Sześć ułamków trzonów kości długich. Dwa ułamki paliczków. Kilkanaście drobnych
i bardzo drobnych ułamków kości nieokreślonych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 253 – Ar IX, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 150
x 70 cm, zorientowana była na osi północ-południe.
Szkielet ułożony głową ku północy. W północnej części
obiektu znajdowała się obstawa kamienna.
Wiek: późny Adultus. Płeć: może są to szczątki mężczyzny (?). Barwa szczątków kostnych: szara i szarobeżowa.
Waga: 155 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 157/76, 259/76):
1. Fragment ceramiki barwy brunatnej, zdobiony ornamentem rytych ukośnych kresek oraz podwójną
linią poziomą odciśniętego sznura.
2. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, w tym trzy fragmenty wylewów wychylonych na zew., powierzchnie chropowacone i gładzone.
3. Kości czaszki. Osiem większych i pięć małych ułamków kości sklepienia, a wśród nich pięć z brzegami
ząbkowanymi. Uszkodzony wyrostek kłykciowy żuchwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Fragment trzony
kości udowej (?) długości 80 mm. Jedenaście nieco
dłuższych ułamków trzonów kości długich. Wycinek
talerza kości biodrowej. Część głowy kości udowej
(?). Wycinek powierzchni stawowej. Liczne drobne
ułamki żeber i kości długich (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: neolit (1), okres wpływów rzymskich (2)
Ob. nr 254 – Ar IX, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu – zniszczony.
Obiekt został zauważony na głębokości 87 cm od powierzchni wykopu. Na powierzchni grobu ułożone były
kamienie, pod którymi pojawiła się jama o wymiarach
180 x 80 cm i miąższości 60 cm, wypełniona spalenizną
i ciemnobrunatną ziemią. Wewnątrz jamy rozrzucone

były przepalone kości ludzkie, a między nimi pozostałości po kilku naczyniach, jedno z nich odwrócone było
do góry dnem.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: mężczyzna. Waga: 320 g (Gładykowska-Rzeczycka 1987, s. 315).
Inwentarz (kat. 4409 – 4412, 4442, inw. pol. 248/76,
334/76):
1. Fragmenty naczynia gl. typu RW – I, barwy ceglastej
i ceglastobrunatnej; śred. dna 17 cm.
2. Fragmenty naczynia gl. typu RW – VI, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 11 cm, śred. dna
7 cm, śred. wylewu ok. 15 cm [Tablica XXXVIII:1].
3. 
Fragmenty popielnicy, gładzona, barwa czarna,
lśniąca; w tym jeden fr. wylewu, śred. wylewu ok. 19
cm.
4. Paciorek szklany typu TM20; wys. 0,4 cm,. śred. 0,4
cm [XXXVIII:3].
5. Przęślik gl., dwustożkowaty, częściowo uszkodzony,
wys. zach. 3,3 cm, śred. 3,4 cm, śred. otworu 0,8 cm
[Tablica XXXVIII:2].
6. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki masywnej
budowy kości, szwy od wewnątrz zarastają (Gładykowska-Rzeczycka 1987, s. 315).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 255 – Ar IX, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 85 x 65 cm i miąższości
50 cm. Wypełniony był ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 12 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4540, inw. pol. 161/76, 261/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy, o pogrubionym wylewie barwy czarnej, powierzchnie gładzone,
o pogrubionym wylewie.
2. Kości ludzkie. Trzy bardzo drobne ułamki kości sklepienia czaszki i dwadzieścia pięć ułamków kości
nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 256 – Ar IX, ćw. 1
Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4416, inw. pol. 262/76):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej do czarnej,
w tym mały fragment z utrąconym uszkiem, a także
dwa fragmenty zdobione ornamentem paznokciowym.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Ob. nr 257 – Ar X, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o nieregularnym kształcie, o wymiarach 60 x 50 cm i miąższości 50 cm, wypełniona była spalenizną i ciemnobrunatną ziemią, została
oznaczona na głębokości 37 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 6 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4535, inw. pol. 156/76, 251/76):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnie
gładzone, w tym mały fragment prostego wylewu.
2. Kości ludzkie. Siedem ułamków kości: pięć trzonów
kości długich i dwa drobne nieokreślone (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 258 – Ar X, ćw. 4
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty popielnicy umieszczone były bezpośrednio w żółtym piasku.
Wewnątrz naczynia umieszczony był kamień.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 18 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4413, inw. pol. 153/76, 255/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Kości ludzkie. Trzy drobne ułamki kości sklepienia.
Pięć odcinków trzonów kości długich. Ponad pięćdziesiąt fragmentów bardzo drobnych, o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 259 – Ar X, ćw. 4
Grób popielnicowy – zniszczony. Obiekt został zarejestrowany na głębokości 35 cm od powierzchni wykopu. Fragmenty popielnicy o bardzo słabym wypale
umieszczone bezpośrednio w żółtym piasku.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Waga: 5 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4537, inw. pol. 155/76, 253/76):
1. Fragmenty grubościennego naczynia gl., popielnicy,
o płaskim dnie, barwy ceglastobrunatnej; śred. dna
13,5 cm.
2. Kości ludzkie. Siedem bardzo drobnych ułamków
przepalonych kości ze szkieletu pozaczaszkowego,
barwy szarobeżowej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).

Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 260 – Ar X, ćw. 4
Grób popielnicowy – silnie zniszczony. Fragmenty
naczynia umieszczone bezpośrednio pod warstwą humusu, na głębokości 20 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w żółtym piasku.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 30 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4538, inw. pol. 154/76, 254/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), naczynie grubościenne o częściowo chropowaconej powierzchni,
barwy jasnobrunatnej; gr. ścianek ok. 1,6 cm.
2. Kości ludzkie. Pięć dłuższych i sześć drobnych przepalonych kości szkieletu pozaczaszkowego (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 261 – Ar X, ćw. 4
Grób szkieletowy – częściowo zniszczony. Jama grobowa niewielkich rozmiarów – 60 x 50 cm, wypełniona
była szarobrunatną ziemią z ciemniejszymi smugami,
została zarejestrowana bezpośrednio pod warstwą humusu, na głębokości 20 cm od powierzchni wykopu.
W centralnej części obiektu umieszczony był kamień.
Inwentarz (kat. 4670, inw. pol. 431/76):
1. Zapina br., typu A178; dł. 4,5 cm, wys. 1,5 cm, szer.
sprężynki 1,6 cm [Tablica XXXIX].
Datowanie: C2
Ob. nr 262 – Ar X, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama grobowa
o wymiarach 120 x 100 cm i miąższości 50 cm, wypełniona ciemnobrunatną warstwą i spalenizną. Obiekt
został oznaczony na głębokości około 22 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: dorosły pewnie w wieku około 40 lat (Maturus).
Płeć: być może są to szczątki kobiety (?). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa, części szara. Waga: 781 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4517, 4631, 4635 – 4636, 4646, 4648,,
inw. pol. 167/76, 268/76, 368/76, 377/76 – 378/76,
383/76, 394/76, 399/76):
1. Fragmenty naczynia gl., zbliżonego do typu RW –
IX, barwy ceglastej, powierzchnie niestarannie gładzone; śred. wylewu ok. 12 cm.
2. 
Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatego (?),
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barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, na
załomie brzuśca zdobienie ornamentem poziomej
linii ukośnych nacięć, wylew wychylony na zew.
3. Fragmenty naczynia gl., barwy czarnej, powierzchnie lśniące, z wylewem facetowanym i wychylonym
na zew., dno proste, słabo wyodrębnione; śred. dna
8 cm, śred. wylewu 14 cm.
4. Zapinka br. zbliżona do typu A120; dł. 3,0 cm, szer.
3,0 cm, wys. 1,9 cm [Tablica XXXIX:1].
5. Sprzączka żel., do pasa zbliżona do typu D1; szer. 2,8
cm, dł. 3,8 cm, dł. kolca 3,1 cm [Tablica XXXIX:3].
6. Końcówka br. do pasa zbliżona do typu O12; dł. 4,4
cm, szer. max 1,9 cm [Tablica XXXIX:2].
7. Fragmenty nieokreślonego przedmiotu żel., w tym
jeden z fragmentów wtopiony w kość ludzką.
8. 
Fragmenty rogowego grzebienia z trójkątnym
uchwytem, trójwarstwowy, typu I, motyw C; dł.
11,3 cm, wys. zach. 3,5 cm [Tablica XXXIX:4].
9. 
Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. 2,6 cm, śred.
3,0 cm [Tablica XXXIX:5].
10. Kości czaszki. Sześćdziesiąt ułamków kości sklepienia czaszki, w tym dwanaście z ząbkowanym brzegiem. Część łuski kości czołowej z brzegiem nadoczodołowym. Część skalista lewej kości skroniowej
i wycinek tej kości z okolicy otworu słuchowego
zewnętrznego. Fragment podstawy kości klinowej.
Wycinek trzonu żuchwy z jego części przedniej –
blaszka wewnętrzna. Fragment skrzydła większego
kości klinowej. Część prawej kości jarzmowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
11. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzon kręgu szyjnego oraz ułamki trzonów innych kręgów i ich wyrostków. Odcinki żeber. Ponad czterdzieści dużych
i mniejszych odcinków trzonów kości długich. Wycinki głów, bloczka, nadkłykci. Koniec bliższy kości
promieniowej (średnica głowy około 19-20 mm).
Odcinki paliczków rak i stóp. Bardzo liczna grupa
ułamków nieokreślonych z powodu ich rozdrobnienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2/C1 – C1a
Ob. nr 263 – Ar X, ćw. 4
Grób jamowy o wymiarach 80 x 45 cm i miąższości
20 cm. Oznaczony został na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa wypełniona była spalenizną. W części wschodniej obiektu umieszczone było
naczynie ułożone bokiem.
Wiek: osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa

szczątków kostnych: szara i ciemnoszara. Waga: 22 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4459 – 4460, inw. pol. 164/76, 270/76 –
271/76):
1. Naczynie gl. typu RW – XVIIIE; wys. 9 cm, śred. 8,5
cm; śred. dna 5 cm; śred. brzuśca 11 cm [Tablica XL].
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?) z zachowanym fragmentem dna, barwy czarnej, powierzchnie
gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastobrunatnej po
brunatną, powierzchnie gładzone.
4. Kości ludzkie. Jeden ułamek kości sklepienia czaszki.
Trzy nieco dłuższe i sześć krótkich odcinków trzonów kości długich. Pięć ułamków nieokreślonych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 264 – Ar X, ćw. 4
Grób jamowy o wymiarach 90 x 50 cm i miąższości
20 cm wypełniony spalenizną i ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: dorosły pewnie w wieku ponad 40 lat (Maturus).
Płeć: być może mężczyzna (?). Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 59 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 168/76, 273/76):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, w tym jeden duży fragment wklęsłego
i wyodrębnionego dna; śred. dna 14,0cm.
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
3. Kości czaszki. Piętnaście ułamków kości sklepienia
czaszki, Dwa z nich z ząbkowanymi brzegami – zarastające się szwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzon kręgu szyjnego. Jedenaście odcinków trzonów kości długich.
Ponad czterdzieści ułamków nieokreślonych z powodu ich rozdrobnienia (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 265 – Ar X, ćw. 4
Grób jamowy został oznaczony na głębokości około
24 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa regularnego kształtu, wymiarów 50 x 35 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona była spalenizną. Wyposażenie grobu znajdowało się w centralnej części obiektu.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 780 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
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Inwentarz (kat. 4481 – 4482, inw. pol. 272/76, 376/76,
380/76):
1. Fragmenty br. zapinki zbliżonej do typu G (?); dł. ok.
4,6 cm, wys. ok. 1,8 cm [Tablica XL].
2. Fragmenty skorodowanej żel. klamry do pasa; dł.
zach. ok. 10,0 cm, szer. zach. ok. 0,7 – 2,7 cm, gr.
zach. 0,2 – 1,0 cm.
3. Fragmenty ceramiki, w tym fragment facetowanego
wylewu, barwy ceglastej, powierzchnie przepalone.
4. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości sklepienia czaszki z zarastającymi od wewnątrz szwami,
obie części skaliste, wycinki szczęki, żuchwy i kości
długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Datowanie: A2
Ob. nr 266 - ?
Brak oznaczenia obiektu w opisach dokumentacji
polowej.
Ob. nr 267 – Ar XI, ćw. 2
Grób popielnicowy – silnie zniszczony. Fragmenty popielnicy, które zaginęły, umieszczone były bezpośrednio
w żółtym piasku.
Wiek: osoba dorosła, zmarła w wieku 30 – 50 lat (Maturus). Płeć: być może kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 156 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz ( inw. pol. 158/76):
1. Fragmenty naczynia gl. – zaginęły 29.
2. Kości czaszki. Dwadzieścia dwa ułamki kości sklepienia czaszki, Trzy z nich z ząbkowanymi brzegami
– zarastające się szwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Kilka drobnych
ułamków łuków kręgów i małe odcinki żeber. Siedemnaście odcinków trzonów kości długich. Wycinek głowy kości długiej. Ponad sto czterdzieści
ułamków nieokreślonych z powodu ich rozdrobnienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 268 – Ar XI, ćw. 2
Grób popielnicowy z resztką stosu. Popielnica ustawiona była w jamie grobowej o wymiarach 50 x 50 cm,
która wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4414, 4477, inw. pol. 256/76, 364/76):
Zabytek zaginął, informacje pochodzą z opisów z inwentarza
polowego i dziennika badań.
29

1. F
 ragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim, niewyodrębnionym dnie, barwy czarnej, powierzchnie
gładzone.
2. Fragment żel. zawiasowej klamry do pasa; dł. zach.
13,4 cm, szer. 0,9-2,9 cm.
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 269 – Ar X/XI, ćw. 2
Grób popielnicowy. Naczynie ustawione na głębokości 21
cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w żółtym piasku. W dolnej części popielnicy znajdował się przęślik (2).
Kości z popielnicy: Wiek: osoba zmarła w wieku około
30 lat (Adultus). Płeć: kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i szara. Waga: 648 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4415, 4596, inw. pol. 160/76, 258/76,
379/76 ):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy, zachowana
część przydenna, barwy brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, powierzchnie gładzona; wys. zach. 7 cm,
śred. dna 10,5 cm.
2. Przęślik gl., dwustożkowaty; śred. 3,3 cm; wys. 2,5
cm [Tablica XL].
3. Kości czaszki. Sześćdziesiąt dziewięć fragmentów
sklepienia, a wśród nich piętnaście z wyraźnie ząbkowanymi brzegami. Dwa wycinki szczęki. Uszkodzona część skalista lewej kości skroniowej. Wycinek
wyrostka zębodołowego żuchwy. Część wyrostka
kłykciowego żuchwy (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Ząb kręgu obrotowego. Wycinki trzonów kręgów i fragmenty ich łuków. Małe odcinki żeber. Część grzebienia łopatki.
Wycinek wydrążenia stawowego łopatki. Część
trzonu kręgu szyjnego. Uszkodzona głowa kości
udowej (o średnicy nieco większej niż 33 mm). Wycinek innej głowy kosci długiej. Kilkanaście nieco
dłuższych odcinków trzonów kości długich. Bardzo
liczne drobne fragmenty różnych kosci z tej części
ciała (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 270 – Ar XI, ćw. 2
Jama o wymiarach 74 x 40 cm wypełniona była spalenizną. Na powierzchni jamy umieszczony był bruk wykonany z łupanych kamieni barwy różowej. Być może
było to palenisko.
Inwentarz: brak
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Datowanie: NOK
Ob. nr 271 – Ar VII, ćw. 2
Grób jamowy o wymiarach 110 x 55 cm i miąższości
40 cm, wypełniony był spalenizną.
Inwentarz (kat. 4462, 4478, 4633, inw. pol. 279/76,
369/76, 371/76):
1. Nóż żel., o prostym ostrzu i wyraźnie zaznaczonej
rękojeści, znaleziony z otoczenia grobu 271�����
, destrukt; dł. 10,6 cm; szer. ostrza 2,2 cm, gr. 0,2 – 0,4
cm.
2. Sprzączka żel., zbliżona do typu C3/4; śred. 3,3 cm,
dł. max 8,0 cm, dł. kolca 5,3 cm [Tablica XL].
3. Fragmenty naczynia gl., popielnicy z prostym dnem
i niewyodrębnionym wylewem, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzonej; śred. dna ok. 12 cm.
Datowanie: okres lateński (1), okres wpływów rzymskich (2-3)
Ob. nr 272 – Ar VII, ćw. 2
Grób jamowy – zniszczony. Jama o wymiarach 120 x
120 cm i miąższości 40 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (kat. 4422, inw. pol. 281/76):
1. 
Fragment ceramiki barwy od jasnobrunatnej do
ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym jeden fragment zdobiony plastycznym guzem
(?).
2. Fragmenty ceramiki od barwy ceglastej po brunatną,
powierzchnie chropowacone i g������������������
ł�����������������
adzone, w tym jeden fragment wylewu pogrubionego i wychylonego
na zew.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2)
Ob. nr 273 – Ar VII, ćw. 2
Jama o wymiarach 70 x 50 cm i miąższości 45 cm,
wypełniona spalenizną. Być może było to palenisko.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 274 – Ar XI, ćw. 2
Grób szkieletowy o wymiarach 128 x 90 cm, zorientowany na osi północ-południe. Kości czaszki znalezione
zostały w części północnej jamy. Przy czaszce odsłonięto
paciorki. W części centralnej grobu odkryto przystawkę
i sprzączkę, a w części południowej trzy kamienie.
Wiek: Adultus. Płeć: być może kobieta. Barwa szczątków
kostnych: brązowa lub jasnobrązowa. Waga: 29 g (Cy-

mek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4495 – 4496, 4632, 4642, 4644, inw. pol.
162/76, 263/76, 370/76, 390/76, 392/76):
1. Naczynie gl. kształtem zbliżone do typu RW – VIA,
bez ornamentu, barwy brunatnej, miejscami ciemnobrunatnej, powierzchnia szyjki gładzona, część
przydenna chropowacona, dno lekko wklęsłe
i pogrubione w środkowej partii; wys. 7,7 cm, śred.
otworu 16,5 cm, śred. dna 8,0 cm [Tablica XLII:1].
2. Zapinka br. typu A178; dł. 4,4 cm, szer. sprężynki 1,8
cm, wys. 1,7 cm [Tablica XLII:5].
3. Sprzączka żel., kolista jednodzielna, bez skuwki, bardzo skorodowana, zbliżona do typu C14/16, śred. 3,3
cm, dł. kolca 1,6 cm [Tablica XLII:2].
4. Paciorek szklany typu TM31; wys. 0,6 cm, śred. 0,9
cm [Tablica XLII:3].
5. Paciorek szklany typu TM56; wys. 0,7 cm, śred. 0,8
cm [Tablica XLII:3].
6. Dwa paciorki szklany typu TM 97b; wys. 0,9 – 1,0
cm, śred. 0,8 – 0,9 cm [Tablica XLII:3].
7. Paciorek szklany typu TM128; wys. 0,7 cm, szer. 0,7
cm [Tablica XLII:3].
8. Paciorek szklany typu TM131; wys. 1,3 cm, szer. 0,8
cm [Tablica XLII:3].
9. Paciorek szklany typu TM134; wys. 1,1 cm, szer. 1,0
cm [Tablica XLII:3].
10. Paciorek bursztynowy typu TM391; wys. 0,25 cm,
śred. 0,65 cm [Tablica XLII:4].
11. Pięć paciorków bursztynowych typu TM468; wys.
1,2 – 1,8 cm, szer. 0,8 – 1,1 cm [Tablica XLII:4]
12. 
Fragment – główka, jednego bursztynowego paciorka ósemkowa tego; dł. 0,7 cm, gr. 0,5 cm [Tablica
XLII:4].
13. Kości ludzkie. Trzy fragmenty kości sklepienia czaszki.
Części skaliste lewej i prawej kości skroniowej. Bardzo liczne drobne fragmenty blaszek zewnętrznej
i wewnętrznej kości sklepienia. Cztery uszkodzone
zęby (korona jednego minimalnie starta) (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 275 – Ar X, ćw. 4
Grób jamowy oznaczony na głębokości około 22 cm
od powierzchni wykopu. Jama grobowa o wymiarach 60
x 70 cm i miąższości tylko 10 cm, wypełniona była spalenizną. W obiekcie obecne były nikłe ślady przepalonych
kości, które nie dały się zebrać.
Inwentarz (kat. 4634, 4638, inw. pol. 374/76, 385/7):
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1. Fragment kabłąka zapinki br. typu A171; dł. zach.
3,2 cm, szer.0,7 cm, gr. 0,5 cm [Tablica XL:2].
2. Sprzączka br. typu H11; dł. ramy 2,9 cm, szer.
ramy1,6 cm, gr. ramy 0,3 cm, dł. kolca 1,7 cm [Tablica XL:1].
Datowanie: C2
Ob. nr 276 – Ar X, ćw. 4
Grób jamowy wkopany w grób szkieletowy, obiekt nr
277. Jama grobowa o wymiarach 70 x 50 cm, wypełniona
była szarobrunatną ziemią, oznaczona była na głębokości około 30 cm od powierzchni wykopu. W centralnej
części jamy umieszczony był kamień. Wokół kamienia
i pod nim rozsypane były przepalone kości ludzkie.
Wiek: osoba dorosła (być może mająca około 30 – 40
lat?? – Maturus I ?). Płeć: nie określono (być może kobieta ?). Barwa szczątków kostnych: jasnoszara i szara.
Waga: 341 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4507, 4637, 4639 – 4640, inw. pol.
262/76, 274/76, 384/76, 386/76 – 387/76):
1. Silnie zdeformowana br. zapinka grupy AVI, zbliżona do typu A168; dł. zach. 3,9 cm, szer. sprężynki
3,6 cm [Tablica XL:1].
2. Fragment skorodowanego nitu żel.; dł. ok. 1,3 cm,
gr. 0,4 cm.
3. Fragment paciorka szklanego, typu TM126; szer.
0,9 cm, wys. 0,9 cm [Tablica XL:2].
4. Fragment ceramiki od barwy ciemnobrunatnej po
ceglastobrunatną, powierzchnie gładzone, obmazywane i chropowacone, w tym jeden fragment
wylewu silnie wychylony na zew.
5. Kości czaszki. Jeden fragment sklepienia czaszki.
Dwadzieścia siedem ułamków kości sklepienia,
w tym siedem z brzegami ząbkowanymi. Ułamek
kości czołowej z prawym wyrostkiem jarzmowym.
Fragment części skalistej kości skroniowej. Uszkodzona lewa kość szczękowa. Część gałęzi żuchwy.
Wycinek części oczodołowej kości czołowej. Dwa
korzenie zębów (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Głowa kości promieniowej z częścią szyjki (średnica powyżej 20
mm?). Dwa wycinki głów kości długich. Odcinek
żebra. Cztery fragmenty trzonów kości długich.
Dziewiętnaście dłuższych i masywnych ułamków
trzonów kości długich, ze znacznej wielkości jamami szpikowymi. Rzepka (wysokość 34 mm,
szerokość 37 mm, grubość 16 mm). Głowa kości
ramiennej (średnica 40 mm). Głowa kości udowej

(średnica 36 mm). Koniec dalszy lewej kości ramiennej (szerokość bloczka 22 mm). Dwa wycinki
kłykci kości udowych. Część wyrostka łokciowego
kości łokciowej. Fragment grzebienia łopatki. Koniec dalszy kości łokciowej. Wycinki trzonów
kręgów i fragmenty ich wyrostków oraz łuków.
Część kości piszczelowej z powierzchnia stawową.
Drobne ułamki żeber. Ułamki paliczków (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 277 – Ar X, ćw. 4
Grób szkieletowy o wymiarach 220 x 80 cm. Jama
grobowa kształtu prostokątnego, o zaokrąglonych narożnikach, zorientowana była na osi północ-południe,
z głową ułożoną w kierunku północnym. Został częściowo uszkodzony przez obiekt nr 276. W części centralnej jamy ułożone było kilka kamieni. Zapinki i paciorki zostały znalezione w północnej części obiektu.
Inwentarz (kat. 4641, 4643, 4645, inw. pol. 388/76,
391/76, 393/76):
1. Zapinka br. typu A161, uszkodzona igła; dł. 3,7 cm,
wys. 1,5 cm, szer. sprężynki 2,5 cm [Tablica XLI:2].
2. Zapinka br. typu A161; dł. 3,7 cm, wys. 1,4 cm, szer.
sprężynki 2,1 cm [Tablica XLI:1].
3. Paciorek szklanego typu TM35; wys. 0,4 cm, śred.
1,0 cm [Tablica XLI:4].
4. Paciorek szklany zbliżony do typu TM87, barwy
czarnej, kształtem bardziej przypominający typ
TM472; wys. 1,6 cm, śred. 0,7 cm, śred. uszka 0,9 cm
[Tablica XLI:4].
5. Dziesięć paciorków szklanych typu TM147, dwa paciorki zachowane fragmentarycznie; wys. 0,5 – 0,6
cm, śred. 0,3 cm [Tablica XLI:4].
6. Dziewięć paciorków szklanych typu TM149; wys.
0,5 – 0,7 cm, śred. 0,2 – 0,3 cm.
7. Paciorek szklany typu TM158; wys. 1,0 cm, śred. 1,5
cm [Tablica XLI:4].
8. Połowa bursztynowego paciorka typu TM399; wys.
0,9 cm, śred. 1,6 cm [Tablica XLI:3].
Datowanie: C1
Ob. nr 278 – Ar XI, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Inwentarz (kat. 4651, inw. pol. 402/76):
1. Zapinka br. typu A162; dł. 4,7 cm, wys. 1,8 cm, szer.
sprężynki 2,7 cm [Tablica XL].
Datowanie: C1-C2 (?)
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Ob. nr 279 – Ar VII, ćw. 2
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama grobowa
o średnicy około 40 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 78 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 174/76, 278/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej
(?), barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone,
zdobionej ornamentem rytych linii, tworzących krokiewki.
2. Kości czaszki. Dwanaście niewielkich, mało charakterystycznych, ułamków kości sklepienia (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwadzieścia jeden
odcinków trzonów kości długich (mających od 20
do 30 mm). Dwa odcinki żeber. Ponad 100 drobnych fragmentów kości nieokreślonych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza – HaC (?)
Ob. nr 280 – Ar X, ćw. 4
Jama o średnicy około 100 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4543, inw. pol. 277/76):
1. Fragmenty ceramiki barwy czarnej, jeden z nich był
zdobiony ornamentem dołków paznokciowych.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 281 – ?
Jama o wymiarach 80 x 75 cm i miąższości, wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4518, 4544, inw. pol. 280/76, 398/76):
1. Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 0,7 cm, gr. 0,2
cm (Gawrońska J, poz. kat. 41).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 282 – Ar VIII, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Wiek osoba dorosła. Płeć – może męska (bardzo masywny
fragment kości czołowej). Barwa szczątków kostnych: ja-

snobeżowa. Waga: 14 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4647, inw. pol. 174/76, 397/76):
1. Końcówka pasa br. typu J – II.4, płaska; dł. 4,6 cm,
szer. 0,5-1,2 cm, gr. 0,1 cm, szer. nitu 0,4 cm. [Tablica
XLI].
2. Kości czaszki. Siedem niewielkich ułamków kości
sklepienia. Kawałek kości czołowej z zaokrąglonym prawym brzegiem nadoczodołowym i prawym
wyrostkiem jarzmowym (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa ułamki trzonów kości długich. Dwa odcinki żeber. Piętnaście
fragmentów o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 283 – Ar X, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 100
x 40 cm i miąższości 83 cm, wypełniona była szarobrunatną ziemią. Zorientowany była na osi północ-południe, z czaszką w północnej części.
Wiek: osoba dorosła i dziecko (Adultus/Maturus
I i Infans I). Płeć: być może kobieta i dziecko (?). Barwa
szczątków kostnych: jasnobrązowa. Waga: 53 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 170/76):
1. Drobne fragmenty ceramiki barwy brunatnej.
2. Kości ludzkie. Masywna część skalista lewej kości
skroniowej. Wycinki kości skroniowych i potylicznej. Zęby: siekacz, cztery przedtrzonowe i osiem
trzonowych. Lewa kość szczękowa z wyrżniętym M1
oraz tkwiącymi w wyrostku zębodołowym I1 oraz
Pm. Bardzo liczne drobne ułamki czaszki (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 284 – Ar X, ćw. 4
Grób szkieletowy. Został oznaczony na głebokości
23 cm od powierzchni wykopu jako szarobrunatna jama,
kształtu prostokątnego, o zaokrąglonych narożnikach.
Jama grobowa o wymiarach 180 x 100 cm, zorientowana była na osi północ-południe. W części północnej
obiektu, na głębokości 50 cm, odsłonięto bruk kamienny.
Inwentarz (kat. 4652, inw. pol. 403/76):
1. Pięć paciorków szklanych typu TM18, jeden uszkodzony, zachowany połowicznie; śred. 0,4 – 0,5 cm,
wys. 0,5 – 0,6 cm [Tablica XLIII:1].
2. Fragment paciorka szklanego typu TM143; dł. zach.
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0,6 cm, śred. 0,4 cm [Tablica XLIII:1].
3. Sześć paciorków bursztynowych wykonanych z ułamanych główek paciorków ósemkowatych, otwory
przewiercone poprzecznie; wys. 0,3 – 1,2 cm, śred.
1,0 – 1,3 cm [Tablica XLIII:2].
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Inwentarz (kat. 4650, 4653, inw. pol. 400/76, 407/76):
1. Paciorek szklany typu TM113, dł. 1,8 cm, śred. 0,45
cm [Tablica XLIV].
2. Paciorek szklany typu TM225d, wys. 1,1 cm, śred.
1,4 cm [Tablica XLIV].
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Ob. nr 285 – Ar X, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zaobserwowany został tuż pod
warstwą humusu, na głębokości 23 cm od powierzchni
wykopu, jako jama regularnego kształtu prostokątnego
o zaokrąglonych narożnikach. Jama grobowa o wymiarach 150 x 90 cm, zorientowana była na osi północ-południe. W części północnej łączyła się z obiektem nr 284.
Na głębokości 85 cm, jamy obiektów rozdzielały się.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK

Ob. nr 289 – Ar XII, ćw. 4
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty popielnicy umieszczone na głebokości 35 cm od powierzchni
wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: 35 – 45 lat. Płeć: mężczyzna. Waga: 1150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4423, inw. pol. 178/76, 282/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy czarnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 8,5
cm.
2. 
Fragment grzebienia kościanego, jednowarstwowego typu A, zdobionego pięcioma kołami i poziomą, potrójną linią rytą; szer. 3,1 cm, dł. 3,3 cm, gr.
0,5 cm [Tablica XLI].
3. Kości ludzkie. Źle przepalone, masywnej budowy
kości z wszystkich części szkieletu: kości sklepienia
z zarastającymi szwami. Są również kości szkieletu
nie palone, fragment kości łokciowej i ramiennej
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2)

Ob. nr 286 – Ar XII, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama grobowa
owalnego kształtu, o wymiarach 39 x 39 cm, wypełniona
była ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: kobieta. Waga: 840 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Inwentarz (kat. 4461, inw. pol. 276/80):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej,
z płaskim dnem, barwy ceglastej, powierzchnie gładzone, śred. dna 13 cm.
2. Kości ludzkie. Miernie przepalone delikatnej budowy
kości z wszystkich części szkieletu: szwy zarastają,
brzeg oczodołu ostry, wyrostek kłykciowy żuchwy
– 20/6 mm, ząb kręgu obrotowego – 10/9 mm. Jest
też fragment szczęki niespalony (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 287 – Ar XII, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa kształtu regularnego, prostokątnego, o wymiarach 135 x 87 cm i miąższości 80 cm, wypełniona była ciemnym piaskiem.
Inwentarz (kat. 4672, inw. pol. 435/76):
1. Przęślik gl., kształtu walcowatego; wys. 2,1 cm, śred.
3,5 cm, śred. otworu 0,9 cm [Tablica XLIII].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 288 – Ar XII, ćw. 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 200 x
130 cm.

Ob. nr 290 – ?
Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 291 – Ar XI, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony, umieszczony bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Inwentarz (kat. 4425, inw. pol. 285/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone przy
wylewie i płaskim dnie.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o prostym wylewie i niewyodrębnionej szyjce (?),barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Krzemień; wymiary: dł. 6,9 cm, szer. 3,4 cm, gr.
1,8 cm (Gawrońska J., poz. kat. 42).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Obiekt 292 – Ar XI, ćw. 1
Grób jamowy o średnicy około 45 cm, wypełniony
spalenizną.
Wiek: prawdopodobnie należące do bardzo małego
dziecka. Płeć: nie określono (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 180/76):
1. Kości ludzkie. Zachowały się tylko bardzo drobne
fragmenty kości (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 293 – Ar XI, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu – zniszczony.
Jama grobowa o wymiarach 41 x 41 cm, wypełniona
była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4426, inw. pol. 286/76):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy, o ostrym załomie brzuśca, częściowo chropowaconej powierzchni poniżej załomu brzuśca, ceramika barwy brunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią i płaskim dnie, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragment wylewu naczynia gl., barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 294 – Ar XI, ćw. 1
Grób jamowy (?) lub szkieletowy (?), zniszczony
w wyniku orki. Oznaczony na głębokości około 20 cm
od powierzchni wykopu. Jama grobowa o wymiarach
100 x 70 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: 25- 35 lat (?). Płeć: nie określono. Waga: 80 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4463 – 4465, inw. pol. 283/76):
1. Fragment ceramiki zdobionej ornamentem dołków
paznokciowych, barwa ciemnobrunatna.
2. Fragmenty naczynia gl., zbliżonego do typu ST VK,
o facetowanym wylewie i częściowo przewężonym
uchu, z dnem płaskim [Tablica XLIV].
3. Fragment wylewu facetowanego naczynia gl., barwy
ciemnobrunatnej.
4. Kości ludzkie. Źle przepalone wycinki kości sklepienia czaszki z zarośniętą blaszką wewnętrzną i kości
długie (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), A2/A3 (2-3)

Ob. nr 295 – Ar XI, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 190 x 90 cm, wypełniona
była spalenizną.
Wiek: 18-25 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Inwentarz (kat. 4484, inw. pol. 408/76):
5. Szczypce żel., silnie skorodowane, o słabo wydzielonym uchwycie; dł. 5,1 cm, szer. 1,3 – 2,0 cm [Tablica
XLIII].
6. Fragment nieokreślonego przedmiotu żel.; dł. 4,8
cm, szer. 2,2 cm.
7. Kości ludzkie. Dobrze przepalone fragmenty delikatnej budowy kości: sklepienia czaszki z otwartymi
szwami, kręgów, kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 296 – Ar XI, ćw. 1
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy. Zniszczone naczynie umieszczone bezpośrednio w warstwie
żółtego piasku na głębokości 23 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4424, inw. pol. 284/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej (?), o cylindrycznej szyjce, miejscami zdobionej
ornamentem paznokciowym, szczypanym, barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 297 – Ar VII, ćw. 3
Grób jamowy – zniszczony przez orkę. Jama nieregularnego kształtu, o wymiarach 70 x 20 cm, wypełniona
była spalenizną.
Kości z grobu ciałopalnego, jamowego. Wiek: dziecko
(Infans). Płeć: nie określono. Brawa szczątków kostnych:
jasnoszara. Waga: 19 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 180/76):
1. Kości czaszki. Trzydzieści trzy bardzo drobne i cienkie ułamki kości sklepienia. Dwa wycinki zębów
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy niewielkie
odcinki trzonów kosci długich. Ponad trzydzieści
bardzo drobnych ułamków kości nieokreślonych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 298 – Ar VII, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń umieszczone
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bezpośrednio w warstwie żółtego piasku, na głębokości
22 cm od powierzchni wykopu. Wokół naczyń widoczne
były ślady po czterech kołkach.
Wiek: 25 – 35 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 1800 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4427, inw. pol. 287/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy (?), o ostrym załomie brzuśca, z płaskim dnem,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna
9 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., stożkowatej misy o prostej
krawędzi, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 9,5 cm; wys. 9,7 cm [Tablica XLIII].
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki delikatnej
budowy kości z miernie rozwiniętą rzeźbą z prawie wszystkich części szkieletu (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 299 – Ar VII, ćw. 3
Grób popielnicowy bardzo zniszczony. Fragmenty
ceramiki umieszczone bezpośrednio w warstwie żółtego
piasku, na głębokości 22 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: dziecko 1-2 letnie. Płeć: nie ustalono. Waga: 100 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4428 - 4429, inw. pol. 288/76):
1. 
Fragment naczynia gl., barwy jasnobrunatnej
z dwoma uchami.
2. Fragment naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnia gładzona.
3. Fragmenty naczynia gl., w tym większe fragmenty
brzuśca i fragment płaskiego dna; wymiary śred.
dna 7,5 cm.
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone.
5. Mały fragment prostego wylewu naczynia gl., dwa
fragmenty ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
6. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości,
obie części skaliste, długie, kość skokowa (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 300 – Ar VII, ćw. 3
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy, być
może symboliczny. Fragmenty naczyń ustawione bezpośrednio w warstwie żółtego piasku na głębokości 24
cm od powierzchni wykopu. Jedno z naczyń ustawione

bokiem.
Inwentarz (kat. 4430 - 4431, inw. pol. 289/76):
1. Fragment dna naczynia gl., płaskiego, barwy jasnobrunatnej: śred. dna 9,5 cm.
2. Fragment dna naczynia gl., wyodrębnionego, płaskiego, barwy jasnobrunatnej; śred. dna 7 cm.
3. 
Fragment wylewu naczynia gl., prostościetego,
barwy brunatnej, powierzchnia gładzona.
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym pięć fragmentów
wylewów, prostościetych i jeden odchylony na zewnątrz.
Datowanie: późna epoka brązu/wczesna epoka żelaza
Ob. nr 301 – Ar XI, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa kształtu owalnego, o wymiarach 200 x 65 cm, zorientowana na osi
wschód‑zachód. Na głębokości 87 cm od powierzchni
wykopu pojawiła się czaszka położona bokiem, zaś na
głębokości 92 cm zarysował się prawie cały szkielet.
Z prawej strony szkieletu, tuż przy czaszce znajdował się
nóż żelazny i fragmenty nieokreślonych przedmiotów
żelaznych. Zabytki zaginęły.
Wiek: 50-60 lat. Płeć: mężczyzna (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 318 - 319).
Inwentarz:
1. Nóż żelazny i fragmenty nieokreślonych przedmiotów żelaznych – zaginęły 30.
2. Kości ludzkie. Stan zachowania szkieletu jest nie
najlepszy, jedynie czaszka zachowała się w dosyć
dobrym stanie: czaszka, żuchwa, kość gnykowa, siedem kręgów, ząb kręgu obrotowego, żebra, mostek,
obojczyki, łopatki, kości ramieniowe, miednica –
panewka, kości udowe, kości śródstopia (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 318 – 319).
Datowanie: NOK
Ob. nr 302 – Ar XIII, ćw. 1.
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczyń
umieszczone bezpośrednio w brunatnej warstwie – humusie, na głębokości około 23 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4432, inw. pol. 290/76):
1. Fragment naczynia gl. popielnicy, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone.
Zabytki zaginęły, opis zabytków został wykonany na podstawie
opisu w dzienniku badań.
30

87

2. F
ragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 303 – Ar XIII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa regularnego, kolistego
kształtu, o wymiarach 60 x 49 cm, wypełniona była spalenizną.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: kobieta (?). Barwa szczątków
kostnych: szara, niektóre fragmenty zielonkawe. Waga:
168 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4622, 4654, 4656, 5834, inw. pol. 224/76,
329/76, 409/76, 411/76):
1. 
Zapinka br., zbliżona do typu A60, zachowana
fragmentarycznie; dł. około 7,8 cm, szer. sprężyny
3,0 cm [Tablica XLIV].
2. Fragment sprzączki żel., w przybliżeniu okrągła, destrukt.
3. Fragmenty bransolety (?) żel. – destrukt.
4. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
5. Kości czaszki. Dwadzieścia trzy drobne fragmenty
sklepienia czaszki (niektóre zabarwione na zielono)
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa wycinki głów
z powierzchniami stawowymi. Dwadzieścia pięć
dłuższych i dwadzieścia krótkich odcinków trzonów
kości długich. Bardzo liczne drobne fragmenty kości
nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2a
Ob. nr 304 – Ar X, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu - zniszczony. Jama
grobowa o wymiarach 95 x 40 cm, wypełniona była brunatną ziemią ze smugami spalenizny. Naczynia umieszczone były w części południowej obiektu.
Wiek: 25-30 lat. Płeć: kobieta. Waga: 1300 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 319).
Inwentarz (kat. 4657 – 4658, 4666, 4675 – 4677, 4686,
inw. pol. 300/76, 412/76 – 413/76, 426/76, 436/76,
439/76 – 440/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., o facetowanym wylewie
i z śladem po utrąconym uchu, barwy czarnej, powierzchnie lśniące; śred. wylewu ok. 22 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., pucharka (?) na pustej nóżce,
zbli��������������������������������������������
żonego do typu RW –�������������������������
XIII, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 5,5 cm.
3. Zniekształcona sr. zapinka AVI s.1; długość 6,3 cm,

wys. zach. 2,5 cm, szer. zach. sprężynki 1,4 cm [Tablica XLV:1].
4. Zapinka br. zbliżona do typu A162; dł. 7,4 cm, wys.
2,3 cm, szer. zach. sprężynki 2,4 cm [Tablica XLV:2].
5. Wisiorek br., kapsułkowaty; śred. 2,9 cm, gr. 0,9 cm,
szer. uszka 0,8 cm [Tablica XLV:3].
6. Wisiorek br., kapsułkowaty; śred. 3,0 cm, gr.1,0 cm,
szer. uszka 0,8 cm [Tablica XLV:4].
7. .Cztery przetopione paciorki szklane barwy zielonej
i granatowo-białej, dwa paciorki szklane typu TM13,
jeden zachowany połowicznie, a drugi we fragmentach; wys. 1,2 cm, śred. 2,2 cm [Tablica XLV:6].
8. Dwa paciorki szklane silnie zniszczone przez wtórne
przepalenie, jeden zachowany połowicznie, barwy
czerwonej, zdobione trzema kwadratowymi polami
barwy żółtej (?), na których umieszczone są koła wypełnionymi barwą niebieską, od których odchodzą
czarne lub granatowe linie; wys. 1,0 cm; śred. 1,2 –
1,5 cm [Tablica XLV:6].
9. Jeden paciorek gl. typu TM489; śred. 0,5 cm, wys. 0,1
cm [Tablica XLV:6].
10. Osiem paciorków gl., zbliżone do typu TM488; śred.
0,8 – 3 cm, wys. 0,8 – 2,0 cm [Tablica XLV:5].
11. Fragmenty grzebienia kościanego z zachowanymi
sześcioma nitami; dł. nitów 0,7 – 0,8 cm, gr. nitów
0,2 cm [Tablica XLV:7].
12. 
Fragment nieokreślonego przedmiotu żelaznego
kształtem zbliżonego do grzybka, z doklejonym
fragmentem kości ludzkiej; dł. 1,9 cm, śred. główki
0,7 cm, gr. nóżki 0,4 cm.
13. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
14. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: sklepienia z częściowo zarośniętymi szwami od wewnątrz,
ostry brzeg nadoczodołowy, obie części skaliste
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 319).
Datowanie: C1/C2
Ob. nr 305– Ar XIII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 100 x
40 cm, wypełniona była brunatną warstwą.
Inwentarz (kat. 4655, inw. pol. 291/76, 410/76):
1. Naczynie gl., przystawka - zaginęło31.
2. Fragment okucia wykonanego z żel. drutu o przekroju prostokątnym, zachowane w czterech fragZabytek zaginął. Informacje o istnieniu naczynia pochodzą
z opisów w dzienniku badań.
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mentach; szer. drutu 0,5 – 0,7 cm, gr. 0,3 – 0,5 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 306 – Ar X, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu. Większe naczynie (1) było umieszczone bezpośrednio w żółtym piasku, na głębokości około 30 cm od powierzchni wykopu.
W nim umieszczone były dwa mniejsze (2-3). Jedno
z nich całkowicie znajdowało się w naczyniu większym,
zaś drugie tylko częściowo. Od strony wschodniej naczyń znajdowała się mała jamka wypełniona warstwą
szarobrunatną, zaś od strony południowej znajdował
się ślad po kołku.
Wiek: 0-1 roczne dziecko. Płeć: nie określono. Waga:
100 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Inwentarz (kat. 4508, 4519, 4663 – 4664, 4674, inw. pol.
292/76 – 294/76, 416/76, 423/76 – 424/76, 438/76):
1. Naczynie gl. typu RW – VIA, lekko zniekształcone,
ceramika barwy brunatnej, miejscami ceglastej,
wys. 11 cm, śred. dna 9,5 cm, śred. wylewu 15-17,5
cm [Tablica XLVI:1].
2. Naczynie gl. typu RW – XVII, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone, dno słabo wyodrębnione;
wys. 8,0 cm, śred. otworu 7,8 – 8,2 cm, śred. brzuśca 10,5 cm, śred. dna 5,0 - 5,5 cm [Tablica XLVI:2].
3. Naczynie gl., typu RW – XVIIIE, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. 10,5 cm, śred. dna 5,7
cm, śred. wylewu 9,5 – 9,8 cm [Tablica XLVI:3].
4. Drobne fragmenty naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
5. Sprzączka br. do pasa typu D29, szer. 4,0 cm, dł.
3,1 cm, dł. kolca 2,1 cm, gr. nitu 0,2 cm [Tablica
XLVI:4].
6. Kółko, wykonane z drutu br. o przekroju okrągłym;
śred. 5,7 cm, gr. drutu 0,8 cm [Tablica XLVI:5].
7. Fragment br. sprężynki od zapinki; szer. sprężynki
2,1 cm [Tablica XLVI:6].
8. Fragment br. blaszki kształtu okrągłego, moneta
(?); śred. 1,4 cm, gr. 0,04cm [Tablica XLVI:7].
9. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: sklepienia, obie części skaliste, długie (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Datowanie: C2
Ob. nr 307 – Ar X, ćw. 1
Grób jamowy czysty. Małe skupisko kości ludzkich,
o wymiarach 40 x 35 cm, umieszczone było bezpośrednio w żółtym piasku na głębokości 38 cm od po-

wierzchni wykopu.
Wiek: 1-6 lat. Płeć: nie określono. Waga: 150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (kat. 4659, 4673, inw. pol. 188/76, 414/76,
437/76):
1. 
Rama sprzączki br. do pasa grupy D wykonana
z drutu o przekroju romboidalnym; dł. 2,2 cm, szer.
1,9, gr. druta 0,1 – 0,3 cm [Tablica XLVII:1].
2. 
Trzonek br. noża, zdobiony grupami dookolnych
żłobków, zachowany fragment ostrza; dł. zach. 6,5 cm,
śred. trzonka 0,6 cm, szer. ostrza 0,8 cm, gr. ostrza 0,2
cm [Tablica XLVII:2].
3. Fragment kościanego grzebienia z br. nitem; dł. nitu
1,1 cm, gr. nitu 0,2 cm [Tablica XLVII:3].
4. Kości ludzkie. Źle przepalone fragmenty kości: sklepienia, korony zębów, nasady kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 308 – Ar X, ćw. 1
Grób jamowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach 50
x 25 cm, widoczny był na głębokości 35 cm. Wypełniona
była spalenizną i przepalonymi kośćmi.
Wiek: 20-30 lat. Płeć: nie określono. Waga: 350 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 315).
Inwentarz (kat. 4509 – 4510, 4662, inw. pol. 309/76,
422/76):
1. Fragment naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzone, wtórnie przepalonego, być może naczynia dwustożkowatego.
2. Fragmenty naczynia gl., o płaskim dnie, barwy szarobrunatnej, powierzchnie�������������������������
w części przydennej gła����
dzone, powyżej chropowacone; śred. dna ok. 12-13
cm.
3. Fragmenty naczynia gl., o płaskim dnie, ceramika
barwy ceglastej i ciemnobrunatnej, powierzchnie
gładzone; śred. dna ok. 12-13 cm.
4. Fragmenty stopionego brązu.
5. Kości ludzkie. Dobrze przepalone fragmenty kości:
sklepienia z otwartymi szwami nasad i trzonów kości długich, żeber (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 315).
Datowanie: okres przedrzymski (1-?), okres wpływów
rzymskich (2-4)
Ob. nr 309 – Ar X, ćw. 1
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczynia umieszczone bezpośrednio
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w żółtym piasku na głębokości 40 cm od powierzchni
wykopu.
Inwentarz (kat. 4433, inw. pol. 295/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
ceramika barwy jasnobrunatnej, miejscami czerniona; wys. zach. 10,5 cm, śred. dna 9 cm, śred. wylewu 18 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 310 – Ar X, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone w jamie kształtu owalnego, o wymiarach 72 x 105
cm. Jama wypełniona spalenizną. W centrum obiektu
umieszczone były kilka dużych kamieni.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 1000 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (kat. 4466, 4483, 4485 – 4488, inw. pol. 301/76,
382/76, 417/76 – 420/76):
1. Fragmenty naczynia gl., dzbana z uchem, zbliżonego
do typu ST IVD, ceramika barwy brunatnej, wymiary dna 7,5 cm [Tablica XLVIII:1].
2. Zapinka br. typu G;�������������������������������������
dł. ��������������������������������
3,7 cm, wys. 1,6 cm, szer. sprężynki 1,2 cm [Tablica XLVIII:4].
3. Fragment br. zapinki typu G; dł. 3,6 cm, wys. 2,2 cm,
szer. sprężynki 1,0 cm [Tablica XLVIII:3].
4. Fragment żel. zapinki zbliżonej do typu K; dł. zach.
5,7 cm, wys. zach. ok. 2,3 cm [Tablica XLVIII:5].
5. Klamra żel. do pasa dwuczęściowa, zawiasowa, dł.
zach. 23,3 cm, szer. 0,8 – 3,8 cm, gr. blachy 0,2 cm
[Tablica XLVIII:2].
6. 
Fragmenty skorodowanych przedmiotów, wykonanych z nieregularnego drutu żel.; gr. drutu 0,5-1,0 cm.
7. Kości ludzkie. Źle przepalone małe fragmenty kości
z wszystkich części szkieletu: szwy częściowo zarośnięte, obie części skaliste, ząb kręgu obrotowego –
10/9 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Datowanie: A2
Ob. nr 311 – Ar X, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone w regularnej, owalnej jamie o wymiarach 105 x
110 cm i miąższości 70 cm. Jama grobowa wypełniona
była spalenizną i ciemnobrunatną ziemią. W centralnej
części obiektu znajdowały się trzy kamienie.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 40 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Inwentarz (kat. 4467, 4489, inw. pol. 72/76, 307/76,
434/76):

1. F
ragment płaskiego dna naczynia gl., ceramika
barwy ceglastej; fragmenty naczynia szerokootworowego ?, o facetowanym wylewie, ceramika barwy
ceglastej.
2. Zapinka br. typu G; długość 35 mm, szerokość 11
mm; wysokość 19 mm [Tablica XLVII].
3. Fragmenty przepalonego drewna, być może trumny
lub dłubanki (?).
4. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości czaszki
i kończyn (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 317).
Datowanie: A2
Ob. nr 312 – Ar XI, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu. Popielnica
umieszczona na głębokości 26 cm od powierzchni wykopu, w warstwie spalenizny. Na wschód i południe od
naczynia, widoczne były ślady po kołkach.
Inwentarz (kat. 4434 – 4435, inw. pol. 296/76):
1. Fragmenty szerokotworowego, jajowatego naczynia
gl., ceramika barwy ciemnobrunatnej, miejscami
chropowacone.
2. Fragment naczynia gl., misy, ale z wgięciem do wewnątrz, pogrubiona, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 313 – Ar X, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 200
x 80 cm, wypełniona warstwą szarobrunatną, zorientowana była w osi północ-południe. Na powierzchni
obiektu umieszczony był bruk kamienny. W części północnej znajdował się jeden duży kamień. W centrum
jamy grobowej znajdował się przęślik (2), zaś w części
północno-wschodniej sprzączka (1).
Inwentarz (kat. 4626, 4628, inw. pol. 349/76, 365/76):
1. Sprzączka żel. do pasa zbliżona do typu C13, zachowana fragmentarycznie; śred. 3,8 cm, dł. zach. kolca
2,5 cm, gr. ramy 0,3 – 0,4 cm [Tablica XLVII:1].
2. Przęślik gl. walcowatego kształtu spłaszczony; wys.
0,8 cm, śred. 4,0 cm, śred. otworu 0,5 cm [Tablica
XLVII:2].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 314 – Ar XI, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony. Bardzo zniszczone
naczynie umieszczone było bezpośrednio w warstwie
żółtego piasku na głebokości 15 cm od powierzchni wykopu.
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Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 50 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4436, inw. pol. 298/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 14 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., misy (?), ze śladami po utrąconym uszku, barwy jasnobrunatnej.
3. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości długie (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 315 – Ar XI, ćw. 4
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczyń umieszczone na głębokości 29
cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie
jasnożółtego piasku.
Inwentarz (inw. pol. 297/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o ciemnobrunatnej, gładzonej powierzchni.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 316 – Ar XII, ćw. 1
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczynia umieszczone na głębokości
16 cm od powierzchni wykopu, bezposrednio w warstwie jasnożółtego piasku.
Inwentarz (kat. 4605, inw. pol. 299/76):
1. Fragmenty grubościennej ceramiki barwy brunatnej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 317 – Ar XI, ćw. 4
Grób popielnicowy – zniszczony. Popielnica umieszczona na głębokości 26 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w warstwie żółtego piasku. Wewnątrz naczynia znajdowały się kości ludzkie.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: mężczyzna (?). Waga: 1000 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 309 - 310).
Inwentarz (kat. 4438, inw. pol. 303/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, grubościennej,
ceramika barwy jasnobrunatnej, miejscami brunatnej, powierzchnie chropowacone.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości sklepienia czaszki z otwartymi szwami, z silnie wykształconą guzkowatą potyliczną (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 309 - 310).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 318 – Ar X, ćw. 1
Grób szkieletowy, który prawdopodobnie zniszczył
wcześniejszy grób jamowy. Na głębokości 45 cm od powierzchni wykopu uchwycono prostokątny zarys jamy
grobowej, o wymiarach 220 x 80 cm, wypełnionej brunatną ziemią. Na głębokości 55 cm od powierzchni wykopu zarejestrowano klamrę żelazną (2), zaś na 90 cm
głębokości sprzączkę i fragment zapinki (4-5).
Inwentarz (kat. 4461, 4465, 4468, 4476, inw. pol. 308/76,
354/76, 421/76, 425/76):
1. Fragmenty naczynia gl., o płaskim dnie i facetowanym wylewie, ceramika barwy ceglastej; śred. dna
ok. 10 cm.
2. Fragmenty żel. klamry do pasa, zawiasowa (?); dł.
zach. 9,3 cm, 3,3 cm, szer. 0,5 – 5,1 cm [Tablica L:1].
3. Fragmenty naczynia gl., z wychylonym na zewnątrz
wylewem, zdobione ornamentem dwóch rytych poziomych linii i wpisanych w nie trójkątów, barwa ceglastobrunatna, powierzchnie gładzone, miejscami
obmazywane, prawdopodobnie naczynie zbliżone
do typu RW – VIB; śred. wylewu 18-19 cm.
4. Fragment sprężynki od zapinki br.; śred. 0,4 cm; gr.
drutu 0,1 cm, dł. zach. 0,7 cm [Tablica L:2].
5. Sprzączka br. do pasa typ D17; szer. 3,2 cm, dł. 3,0
cm, dł. kolca 1,7 cm; gr. kolca 0,3 cm [Tablica L:3].
6. Fragmenty ceramiki, gładzonej, barwy ciemnobrunatnej i brunatnej, jeden fragment wtórnie przepalony.
Datowanie: okres przedrzymski (1-2), okres wpływów
rzymskich (3-6)
Ob. nr 319 – Ar XI, ćw. 4
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy – zniszczony. Fragmenty popielnicy nakryte misą umieszczone
były na głębokości 13 cm od powierzchni wykopu w warstwie żółtego piasku.
Inwentarz (kat. 4437, inw. pol. 302/76):
1. Fragmenty naczynia gl., misy, o ceglastobrunatnej
powierzchni.
2. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym cały fragment
wylewu i ucha naczynia.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 320 – Ar XII, ćw. 1
Jama o wymiarach 41 x 35 cm wypełniona spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 199/76):
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1. Kości ludzkie - zaginęły32.
Datowanie: NOK
Ob. nr 321 – Ar XII, ćw. 1
Jama o wymiarach 47 x 37 cm wypełniona spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 198/76):
1. Kości ludzkie – zaginęły 33.
Datowanie: NOK
Ob. nr 322 - Ar XII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej, kształtu
owalnego, rysował się na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa o wymiarach 230
x 125 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią ze
smugami spalenizny.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnoszara. Waga: 15 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 200/76):
1. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Większy ułamek
trzonu kości ramiennej i dziewięć drobnych odcinków innych trzonów (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 323 – Ar XI, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu – zniszczony.
W jamie przypominającej kwadrat, o wymiarach 76 x
76 cm, wypełnionej spalenizną i niewielką ilością kości, których nie zdołano zebrać, umieszczone były fragmenty naczyń.
Inwentarz (kat. 4439, inw. pol. 304/76):
1. Fragment wylewu naczynia gl., misy o prostej krawędzi, barwy ceglastej.
2. 
Fragment ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 324 – Ar XI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Owalny zarys brunatnej jamy grobowej o wymiarach 150 x 87 cm, zorientowany był na osi
północ-południe, z głową ułożona ku północy. Zaczął
Kości ludzkie zaginęły lub zostały przemieszane z kośćmi innych obiektów. Opis wykonano na podstawie dziennika badań i karty
obiektu.
33
Kości ludzkie zaginęły lub zostały przemieszane z kośćmi innych obiektów. Opis wykonano na podstawie dziennika badań i karty
obiektu.
32

się rysować na głębokości 77 cm od powierzchni wykopu. Poniżej fragmentów czaszki i zębów znajdowała
się sprzączka (1).
Wiek: 35 – 55 lat. Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Inwentarz (kat. 4630, inw. pol. 367/76):
1. Sprzączka żel. typu C13; śred. 4,0 cm, gr. 0,6-0,7 cm,
dł. kolca 3, cm [Tablica XLVII].
2. Kości ludzkie. Nieliczne fragmenty czaszki: lewej kości skroniowej, klinowej, lewej szczęki z tkwiącymi
zębami: pierwszym i drugi trzonowym i obydwoma
zębami przedtrzonowymi z silnie startymi koronami
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 325 – Ar XI, ćw. 4
Zniszczone naczynie gliniane umieszczone bezpośrednio w żółtym piasku, na głębokości 43 cm od powierzchni wykopu. Brak kości ludzkich.
Inwentarz (kat. 4440, inw. pol. 305/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej,
powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 326 – Ar XIII, ćw. 2
Grób popielnicowy – zniszczony. Na głębokości
28 cm od powierzchni wykopu, w warstwie ciemnobruntanej ziemi, pojawiły się fragment ceramiki i kości. Obok zniszczonej popielnicy (1), od strony południowo‑wschodniej, znajdował się fragment pucharka
na nóżce (2).
Wiek: 35-45 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 2500 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Inwentarz (kat. 4512, inw. pol. 207/76, 312/76):
1. Fragmenty popielnicy – zagineła 34.
2. Fragment naczynia gl., pucharek na pełnej nóżce, silnie zdeformowany przez wtórne przepalenie, barwy
brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. zach. 14 cm, śred. dna nóżki 5,6
cm [Tablica XLIX:1].
3. Fragment grzebienia kościanego z dwoma br. nitami; dł. nitów 0,9 – 1,0 cm, gr. nitów 0,1 – 0,2 cm
[Tablica XLIX:2].
4. Kości ludzkie. Dosyć dobrze przepalone kości sklepienia z częściowo zarośniętymi szwami, ostry
Zabytku brak, informacje o istnieniu popielnicy pochodzą
z opisów dziennika badań.
34
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brzeg oczodołu, gładzizna III (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 327 – Ar XIV, ćw. 4
Grób popielnicowy. Popielnica umieszczona była
na głębokości 28 cm od powierzchni wykopu bezpośrednio w warstwie żółtego piasku z ciemniejszymi plamami.
Wiek: nie określono. Płeć: kobieta (?) (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 312).
Inwentarz (kat. 4469, inw. pol. 310/76):
1. Naczynie gl., baniasta szerokootworowa popielnica
o krótkiej stożkowatej szyjce, u podstawy szyjki
zdobiona ornamentem pojedynczej poziomej linii rytej, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 24 cm, śred. dna. 12 cm,
śred. wylewu 20,5 cm [Tablica LXXIX].
2. Kości ludzkie. Kilka dobrze przepalonych wycinków delikatnej budowy (Gładykowska-Rzeczycka
J., 1987, s. 312).
Datowanie: Ha D/ okres lateński
Ob. nr 328 – Ar XIII, ćw. 2
Grób szkieletowy w kłodzie drewnianej. Na głębokości 52 cm od powierzchni wykopu zarejestrowano
zarys brunatnej jamy grobowej, kształtu prostokątnego
o wymiarach 172 x 67 cm. Jama grobowa zorientowana
była wzdłuż osi wschód-zachód. W środkowej części
obiektu rysował się ciemniejszy zarys kłody drewnianej o wymiarach 82 x 38 cm i grubości 5 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 329 - Ar XIII, ćw. 1
Grób jamowy. Dwie połączone ze sobą jamy, jedna
kształtu prostokątnego, o wymiarach 65 x 30, druga
kształtu okrągłego, o wymiarach 41 x 32 cm. Obie wypełnione spalenizną.
Wiek: dziecko (Infans). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa Waga: 3 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 201/76):
1. Kości czaszki. Trzy uszkodzone korony zębów
i piętnaście ułamków szkliwa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK

Ob. nr 330 – Ar XIII, ćw. 2
Jama o wymiarach 70 x 100 cm, wypełniona spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 331 – Ar XIV, ćw. 4
Grób popielnicowy. Fragmenty naczynia umieszczone były bezpośrednio w żółtym piasku na głębokości
26 cm od powierzchni wykopu. Na zewnątrz i wewnątrz
bardzo dużo kości. Zawartość popielnicy – zabytki – wysypały się z naczynia.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 1150 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Inwentarz (kat. 4610, 4629, 4679, 4680 – 4684, inw. pol.
205/76, 311/76, 366/76, 444/76 – 449/76):
1. Fragmenty naczynia gl. o szyjce i wylewie prostym,
ceramika barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Sprzączka br. do pasa typu D17; dł. całości 3,8 cm,
szer. 3,8 cm, dł. kolca 2,2 cm, gr. ramy 0,2 cm, szer.
ramy 0,4 cm [Tablica LI:1].
3. Końcówka br. do pasa typu JIV4; dł. 6,1 cm, szer. 0,5
- 1,7 cm, gr. 0,1 – 0,4 cm [Tablica LI:2].
4. Nit br. z kapturkiem, kształtu stożkowatego; wys. 1,1
cm, śred. kapturka 2,4 cm, gr. nitu 0,3 cm [Tablica
LI:3].
5. Okrągły przedmiot wykonany z br. taśmy, o przekroju prostokątnym; śred. 1,2 cm, szer. taśmy 0,4 cm,
gr. taśmy 0,1 cm [Tablica LI:4].
6. Dwa fragmenty okucia, wykonanego z żel. taśmy
o przekroju prostokątnym, dł. zach. w całości 2,4 cm,
szer. taśmy 0,5 cm, gr. taśmy 0,2 cm.
7. Paciorek szklany typu TM304, barwy jasno-zielonej,
przezroczysty, zdobiony ornamentem ukośnych pasów barwy żółtej; dł. 3,7 cm, śred. 0,8 cm [Tablica
LI:5].
8. Fragment paciorka szklanego zbliżonego do typu
TM307-308, wykonany z przezroczystego szkła
barwy jasno-zielonej, zdobiony ornamentem poziomych pasów barwy żółtej; dł. zach. 2,4 cm, śred.
1,0 cm [Tablica LI:5].
9. Drobny fragment grzebienia kościanego, zdobiony
ornamentem kół; dł. zach. 1,7 cm, gr. 0,5 cm [Tablica LI:6].
10. Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. 2,5 cm, śred. 3,6
cm, śred. otworu 0,6 cm [Tablica LI:7].
11. Kości ludzkie. Źle przepalone kości: sklepienia z za-
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rośniętym szwem strzałkowym, nasady i trzony kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,s. 320).
Datowanie: B2/C1-C1
Ob. nr 332 – Ar XIII, ćw. 2
Grób szkieletowy w kłodzie drewnianej. Zarys jamy
grobowej o wymiarach 172 x 67 cm, zorientowany był na
osi pólnocny/wschód – południowy/zachód. Szkielet leżał poniżej drewnianej dłubanki, z podkurczonymi nogami i głową skierowaną w kierunku pólnocno‑wschodnim. Prawdopodobnie obiekt nr 328 i 332 to jeden obiekt,
gdyż jako obiekt 328 oznaczono kłodę drewnianą, zaś
obiektem 332 nazwano grób szkieletowy w tej kłodzie.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: mężczyzna (GładykowskaRzeczycka J., 1987,s. 320).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Szkielet jest bardzo zniszczony. Fragmenty czaszki: kości potylicznej, klinowej, prawej
skroniowej z wybitym wałem III/IV, lewa część
skalista, fragmenty kości sklepienia z częściowo zarośniętymi szwami. Dwa fragmenty trzonu żuchwy,
korony zębów przedtrzonowych i trzonowych są silnie starte. Rzeźba kości pozaczaszkowych wyraźna
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 320).
Datowanie: NOK
Ob. nr 333 – Ar XIV, ćw. 4
Grób szkieletowy z brukiem kamiennym. Na głębokości 38 cm od powierzchni wykopu w warstwie żółtego
piasku pojawiło się skupisko kamieni. Bruk kamienny
głównie ułożony był w części południowej obiektu. Jama
grobowa o wymiarach 170 x 80 cm, zorientowana była
na osi północ-południe. W części centralnej obiektu
znaleziono fragmenty grzebienia (1).
Inwentarz (kat. 4678, inw. pol. 443/76):
1. Trzy fragmenty grzebienia rogowego z trzema nitami br.; dł. nitu 0,7- 0,8 cm, gr. 0,1 – 0,2 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 334 – Ar XIII, ćw. 2
Grób popielnicowy. Zniszczona popielnica umieszczona była na głębokości 45 cm od powierzchni wykopu,
w części wschodniej ciemnobrunatnej jamy, o wymiarach 62 x 92 cm.
Wiek: 40 – 50 lat Maturus II). Płeć: kobieta (?). Barwa
szczątków kostnych: szara. Waga: 1280 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4611, 4685, 5836 - 5838, inw. pol. 209/76,

314/76, 442/76, 450/76 – 452/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl. typu zbliżonego do RW
– IVA, wylew wychylony na zewnątrz, z wyraźnie przewężoną szyjką i podkreśloną zdobieniem
plastycznej pojedynczej poziomej listwy, brzusiec
prawdopodobnie dwustożkowaty, dno znacznie pogrubione, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone; śred. dna 11,5 cm; średnica wylewu 16 cm.
2. Fragment zniekształconego złącza dwóch (?) części
pasa w formie dwóch prostokątnych blaszek br. połączonych zawiasowo; dł. 8,0 cm, szer. blaszki 2,1 cm
[Tablica L:1].
3. Dwa paciorki szklane barwy niebieskiej i ciemnoniebieskiej, nieprzezroczyste, kształtem zbliżone do
typu TM14, jeden silnie zniekształcony; śred. 1,4 –
1,7 cm, wys. 1,0 – 1,4 cm [Tablica L:2].
4. Przetopiony paciorek szklany barwy czerwonej, zdobiony ornamentem białych linii, zbliżony do typu
TM276; dł. 2,2 cm, szer. 2,0 cm, gr. 0,9 cm [Tablica
L:2].
5. Przetopiony paciorek szklany, silnie zniekształcony,
barwy czarnej, miejscami bordowej, zdobiony ornamentem białej zygzakowej linii; śred. 1,4-2,0 cm,
wys. 0,7 – 1,0 cm [Tablica L:2].
6. Fragmenty przetopionych trzech paciorków szklanych barwy czarnej, czerwonej i czarno białej; dł.
1,1 – 1,6 cm, szer. 0,7 – 1,5 cm, gr. 0,5 – 1,1 cm [Tablica L:2].
7. Fragment grzebienia kościanego jednym br. nitem; dł.
nitu 0,7 cm, gr. nitu 0,2 cm [Tablica L:3].
8. Przęślik gl., kształtu walcowatego; wys. 1,7 cm, śred.
2,8 cm, śred. otworu 0,6 cm [Tablica L:4].
9. K
 ości czaszki. Pięćdziesiąt osiem ułamków kosci sklepienia, w tym sześć z ząbkowaniem słabo widocznym
(szwy zarastające). Dwa wycinki łuski kości czołowej
z partii środkowej. Uszkodzone części skaliste lewej
i prawej kości skroniowych oraz jej wycinek z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego. Część łuski
kości potylicznej z mało wydatna guzowatością wewnętrzną. Wyrostek czołowy lewej kości jarzmowej
– niewielkich rozmiarów. Trzy korzenie zębów stałych
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
10. K
 ości szkieletu pozaczaszkowego. Głowa kości promieniowej (średnica 19 mm). Czterdzieści siedem
większych i liczne odcinki krótkie trzonów kości
długich. Trzy wycinki trzonów kręgów i liczne ich
drobne ułamki – części wyrostków. Cztery wycinki
kości miednicznych. Dwa wycinki kłykci kości udo-
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wej. Część bloczka kości ramiennej. Pięć małych
wycinków głów kości długich. Dwanaście nieco
dłuższych odcinków żeber i ich drobne ułamki.
Fragmenty paliczków. Dwa wycinki grzebienia łopatki. Część kości skokowej. Liczne ułamki drobne
nieokreślone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 335 – Ar XIII, ćw. 2
Jama o wymiarach 54 x 74 cm I miąższosci 30 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 336 – Ar XIII, ćw. 2
Grób szkieletowy. Brunatna jama grobowa o wymiarach 144 x 74 cm, rysowała się na głębokości 104 cm od
powierzchni wykopu.
W jeden zespól połączono szczątki kostne z trzech
różnych obiektów, rozkopanych w trzech różnych latach
(obiekt nr 336, 462, 521). Liczba osób: nie mniej niż trzy,
jedna z grobu szkieletowego i dwie z ciałopalnych. Wiek:
z grobu szkieletowego: 30 – 50 lat (Maturus ?), z grobów
ciałopalnych: około 30 lat (Adultus) i 40 – 50 lat (Maturus II). Płeć: grób szkieletowy - nie określono; groby ciałopalne: kobieta i mężczyzna. Barwa szczątków kostnych:
szczątki ciałopalne jasnobeżowe, kremowe, szare; niektóre przebarwione na zielonkawy lub niebieski kolor;
grób szkieletowy – kolor brązowy. Waga: 1820 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 3/75, 210/76, 315/76, 24/77):
1. Dwa fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone i gładzone.
2. Kości czaszki. Pięćdziesiąt cztery ułamki kości sklepienia czaszki, a wśród nich szesnaście z ząbkowanym brzegiem. Kość czołowa fragment z brzegiem
nadoczodołowyn i prawym wyrostkiem jarzmowym
(brzeg okrągły) oraz dwa inne ułamki łuski tej kości. Duży ułamek prawej kości skroniowej z małym
wyrostkiem sutkowym. Uszkodzona część skalista
prawej kości skroniowej. Wyrostek czołowy lewej
kości szczękowej. Dwa małe wycinki kości skroniowej z okolicy dołu żuchwowego. Dwie korony zębów
trzonowych – ze szkieletu niespalonego – o startych
guzkach (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinki trzonów
kręgów i ułamki ich wyrostków. Głowa kości udowej (średnica około 40 mm). Koniec dalszy kości

udowej – zerodowany. Kilka wycinków niewielkich
głów. Ułamki kości miednicznych. Liczne odcinki
żeber. Wycinek wyrostka dziobiastego kości łokciowej. Część boczna kręgu szczytowego. Ułamek
trzonu kości ramiennej (długości 110 mm). Bardzo
liczne, ale zróżnicowane co do budowy, ułamki trzonów kości długich – większych rozmiarów oraz kilkadziesiąt drobnych ułamków tych trzonów. Liczne
drobne odcinki różnych kości szkieletu pozaczaszkowego nieokreślone co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu niespalonego (barwy brązowej). Odcinek obojczyka (zazieleniony). Fragment brzegu pachowego łopatki. Kawałek trzonu kości udowej (?).
Czternaście drobnych odcinków istoty zbitej z różnych kości długich (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 337 – Ar XIII, ćw. 4
Grób popielnicowy. Fragmenty naczynia umieszczone bezpośrednio w warstwie żółtego piasku na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu. Kości ludzkie
umieszczone były obok i wewnątrz popielnicy.
Wiek: małe dziecko (Infans I). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: beżowa. Waga: nie zważono ze
względu na dużą domieszkę żwiru (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4441, inw. pol. 211/76, 316/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), o płaskim
dnie, ceramika barwy brunatnej; śred. dna 6,5 cm.
2. Kości czaszki. Kilkadziesiąt bardzo drobnych, nie
w pełni wykształconych ułamków kości sklepienia.
Uszkodzona część skalista kości skroniowej, nie wykształcona (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Liczne drobne kości szkieletu pozaczaszkowego o nieokreślonej przynależności anatomicznej (cząsteczki kości tułowia
i kończyn) (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 338 – Ar XIII, ćw. 4
Bruk kamienny. Regularne skupisko kamieni,
kształtu okrągłego, na głebokości 38 cm od powierzchni
wykopu, o wymiarach 90 x 60 cm. Bruk otoczony był
brunatną jamą o średnicy około 100 cm. Widoczne były
ślady po kołkach.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
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Ob. nr 339 – Ar XIII, ćw. 4
Jama pod brukiem, który oznaczony został jako
obiekt nr 338 o regularnym, prostokątnym kształcie,
o wymiarach 220 x 90 cm, rysował się na głębokości 43
cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (inw. pol. 319/76):
1. Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy ceglastobrunatnej.
2. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,
w tym mały fragment wylewu i drugi fragment zdobiony ornamentem dołków paznokciowych.
Datowanie: wczesna epoka żelaza.
Ob. nr 340 – Ar XIII, ćw. 4
Bruk kamienny o wymiarach 165 x 80 cm, oznaczony został na głębokości 38 cm od powierzchni wykopu. Kamienie umieszczone były w brunatnej jamie.
Jeden większy kamień leżał w centralnej części obiektu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 341 – Ar XI, ćw. 4
Płytka jama kształtu okrągłego, o wymiarach 30 x 35
cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4570, 4669, inw. pol. 317/76, 430/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnie gładzone i obmazywane w tym jeden
fragment prostego wylewu.
2. Sprzączka żel. do pasa o okrągłej lub zbliżona do
D-kształtnej ramy, zachowana we fragmentach; dł.
ramy 4,5 cm, gr. ramy 0,6 cm, dł. kolca 3,7 cm [Tablica XLVII].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 342 – Ar XI, ćw. 4
Grób jamowy wkopany w grób szkieletowy – obiekt
nr 349. Prostokątna jama o wymiarach 190 x 110 cm,
wypełniona ciemnobrunatną ziemią. Na powierzchni
obiektu umieszczony był bruk kamienny.
Wiek: osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: ciemnoszara. Waga: 21 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4513, inw. pol. 213/76, 320/76):
1. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, brunatnej
i ciemnobrunatnej, powierzchie chropowacone
i gładzone.
2. Kości czaszki. Jeden duży i dwa mniejsze ułamki
sklepienia. Uszkodzona część skalista kości skronio-

wej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa małe i dziewiętnaście ułamków drobnych kości nieokreślonych.
Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 343 – Ar XI, ćw. 3/4
Owalna jama o wymiarach 70 x 80 cm wypełniona
ciemnobruntaną ziemią i spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 344 – Ar XI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Popielnica umieszczona była
w jamie o wymiarach 35 x 40 cm, wypełnionej ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 318/76):
1. Naczynie gl. typu RW – IC1, ceramika barwy brunatnej, miejscami ciemnobrunatnej, powierzchnie w partii przydennej, szyjki i wylewu gładzone,
w partii środkowej brzuśca chropowacone, na powierzchni brzuśca widoczne odciski tekstylne; wys.
20 cm, śred. dna 8 cm, śred. wylewu 17,5 cm, śred.
brzuśca 23 cm [Tablica LII:1].
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 345 – Ar XIV, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone na głębokości 24 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w żółtym piasku.
Wiek: nie określony. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa. Waga: 12 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 216/76, 321/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o ciemnobrunatnej, gładzonej powierzchni.
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Uszkodzony kręg
obrotowy. Siedem nieco większych i piętnaście
drobnych ułamków kości nieokreślonych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 346 – Ar XI, ćw. 3
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej, kształtu
prostokątnego o wymiarach 165 x 95 cm, zorientowany
był na osi północ-południe. Jama grobowa przykryta
była brukiem kamiennym. W części północnej obiektu
znajdowały się zęby i paciorki (4-5), zaś w części połu-
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dniowej znajdowały się fragmenty grzebienia (6) i ceramika (1).
Wiek: 7-15 lat. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: kolor siekaczy zielonkawy (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4602, 4615 – 4616, 5841, inw. pol. 217/76,
324/76, 454/76 – 456/76, 461/76):
1. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW –
XVC, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie: przydenna oraz od wysokości załomu brzuśca i u podstawy uszka gładzone, pozostała część
brzuśca silnie chropowacona; wys. zach. ok. 8 cm,
śred. dna 7,5 cm.
2. Igła br., zachowana fragmentarycznie; dł. zach. 3,6
cm, gr. 0,1 cm [Tablica LIII:1].
3. Sprężynka zapinki br., zachowana fragmentarycznie;
dł. zach. 0,8 cm.
4. Osiemnaście paciorków szklanych w tym dwa uszkodzone, kształtu soczewkowatego, zbliżone do typu
TM89-90, barwa ciemno-fioletowa; gr. 0,3 - 0,6 cm,
szer. 0,7 - 1,0 cm, wys. 0,5 - 0,8 cm [Tablica LIII:2].
5. Paciorek szklany zbliżony do typu TM301, barwy
brązowej, z ornamentem żółtej fali pomiędzy
dwiema poziomymi białymi liniami; wys. 1,7 cm,
śred. 1,7 cm [Tablica LIII:2].
6. 
Fragmenty grzebienia rogowego z zachowanymi
fragmentami 4 nitów br.; dł. nitów 0,2 – 0,6 cm, gr.
0,2 cm [Tablica LIII:3].
7. Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. 2,7 cm; śred. 4,0
cm; śred. otworu 0,8 cm [Tablica LIII:4].
8. Fragmenty tkaniny (Maik J., poz. kat. 2).
9. Kości ludzkie. Sześć siekaczy i jeden kieł (zęby stałe).
Osiem uszkodzonych koron zębów mlecznych. Mały
wycinek wyrostka zębodołowego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 347 – Ar XI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach 130 x 90 cm, zorientowany był na osi północ-południe. Na powierzchni obiektu umieszczony był bruk
kamienny, z jednym dużym kamieniem ustawionym
centralnie.
Inwentarz (kat. 4614, 4667, inw. pol. 323/76, 427/76,
495/76):
1. Fragmenty cienkościennego naczynia gl., z zacho-

wanym uchem – zaginęły35.
2. Fragment br. kabłąka zapinki typu A41; dł. 2,8 cm,
szer. 1,7 – 2,5 cm [Tablica XLIV:1].
3. Sprzączka br. zbliżona do typu D18; dł. ramy 2,7 cm,
szer. ramy 1,4 cm, dł. kolca 1,8 cm [Tablica XLIV:2]
Datowanie: B2/C1
Ob. nr 348 – Ar XI, ćw. 3
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej kształtu regularnie prostokątnego, o zaokrąglonych narożnikach
i o wymiarach 160 x 70 cm, zorientowany był na osi
północ-południe. Wyposażenie obiektu znajdowało się
w centralnej jego części.
Inwentarz (kat. 4603, inw. pol. 457/76 – 458/76):
1. Sprzączka br. do pasa typu E12; dł. 2,8 cm, szer. 1,8
cm, gr. ramy 0,1 – 0,3 cm, dł. kolca 2,2 cm [Tablica
LIV:1].
2. Dwie br. blaszki kształtu prostokątnego połączone
dwoma br. nitami, elementy należały do okucia pasa
(?); dł. 2,2 cm, szer. 0,8 cm, śred. nitu 0,3 cm [Tablica
LIV:2].
3. Paciorek szklany typu TM183; wys. 4,4 cm, śred. 0,8
cm [Tablica LIV:3].
4. 
Paciorek szklany, mozaikowy, zbliżony do typu
TM366, szachownica barwy czerwono, żółto, czarno,
biało, zielonej; wys. 1,2 cm, śred. 1,5 cm [Tablica
LIV:3].
5. Dwa paciorki bursztynowe zbliżone do typu TM472;
wys. 1-4 – 1,6 cm, śred. 0,7 – 0,9 cm, szer. uszka 0,6
cm [Tablica LIV:3].
6. Jeden paciorek gl. typu TM479; wys. 0,3 cm, śred.
0,4 cm [Tablica LIV:4].
7. Czternaście gl. paciorków typu TM483, w tym jeden uszkodzony; wys. 0,1 cm, śred. 0,3 cm [Tablica
LIV:4].
Datowanie: C
Ob. nr 349 – Ar XI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 140 x
70 cm, wypełniona była szarobrunatna ziemią. W strop
obiektu wkopany był obiekt nr 342 – grób jamowy, wypełniony spalenizną.
Wiek: osoba dorosła 20-30 lat ? (Adultus ?). Płeć: nie
określono. Barwa szczątków kostnych: brązowa. Waga:
49 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Opis na podstawie zapisu karty katalogu muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku.
35
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Inwentarz (kat. 4601, inw. pol. 214/76, 429/76):
1. Przęślik gl., dwustożkowaty; śred. 3,6 cm, wys. 2,0
cm [Tablica XLVII].
2. Kości czaszki. Dwanaście dość dużych fragmentów
sklepienia, siedem z ząbkowanym brzegiem oraz
liczne ułamki blaszek istoty zbitej sklepienia czaszki
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 350 – Ar XIV, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone były na głębokości 46 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w warstwie żółtego piasku. Przęślik znajdował się wewnątrz popielnicy.
Wiek: Adultus/Maturus I. Płeć: nie określono (może
mężczyzna). Barwa szczątków kostnych: biaława. Waga:
340 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4671, inw. pol. 215/76, 322/76, 432/76):
1. Fragmenty naczynia gl., o płaskim dnie i wylewie
wychylonym na zew., zachowany fragment przewężonego ucha, zdobionego pod wylewem ornamentem pionowych, nieregularnych linii rytych, barwy
czarnej, miejscami brunatnej, powierzchnie lśniące.
2. Przęślik gl., dwustożkowaty o wyraźnie zaznaczonych i spłaszczonych wierzchołkach; wys. 3,3 cm;
śred. 3,3 cm, śred. otworu 0,8 cm [Tablica LI].
3. Kości czaszki. Dwadzieścia siedem niewielkich
ułamków sklepienia czaszki. Ułamek kości jarzmowej – trzon z częścią wyrostka czołowego (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. uszkodzona głowa
kości promieniowej o średnicy powyżej 21 mm.
Dwa większe i kilka małych odcinków żeber. Część
talerza kości biodrowej. Trzydzieści dłuższych i kilkadziesiąt ułamków trzonów kości długich. Bardzo
liczne fragmenty drobne o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 351 – Ar XIV, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach 140 x 80 cm, zorientowanej na osi północ-południe.
W centrum jamy grobowej znajdowały się trzy kamienie,
a pod nimi końcówka pasa (1).
Inwentarz (kat. 4668, inw. pol. 428/76 ):
1. Końcówka br. do pasa typu J II.3; dł. zach. 5,0 cm
[Tablica XLIX]
Datowanie: C1

Ob. nr 352 – Ar XIII, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone były na głębokości 20 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w żółtej warstwie piasku z ciemniejszymi
plamkami.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa. Waga: 11 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 221/76, 325/76):
1. Fragmenty naczynia gl., grubościennej popielnicy
o płaskim dnie, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Kości czaszki. Dwa bardzo małe wycinki sklepienia
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. jedenaście nieco
większych i kilkanaście drobnych ułamków kości
nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 353 – Ar XIII, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 140 x
85 cm i miąższości 26 cm, wypełniona była spalenizną
z przepalonymi kośćmi. Poniżej obiektu nr 353 znajdował się obiekt nr 354.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara i czarna (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 218/76):
1. Kości ludzkie. Dwadzieścia trzy drobne cząstki kości
szkieletu pozaczaszkowego szarej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 354 – Ar XIII, ćw. 3
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
160 x 90 cm, zorientowany był na osi północ-południe.
Obiekt znajduje się 10 cm poniżej obiektu nr 353.
Wiek: prawdopodobnie należą do osoby dorosłej. Płeć:
nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa. Waga:
14 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 219/76):
1. Kości ludzkie. Cztery większe i trzy drobne ułamki
kości szkieletu pozaczaszkowego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 355 – Ar XIII, ćw. 3
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Jama gro-
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bowa o wymiarach 162 x 105 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 52 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 220/76, 326/76):
1. 
Fragmenty ceramiki zdobione ornamentem dołków paznokciowych, barwy ceglastobrunatnej.
2. Kości czaszki. Piętnaście drobnych ułamków sklepienia czaszki. Duży fragment łuski kości potylicznej. Dwa korzenie zębów (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. ułamek trzonu
kości długiej (długości 90 mm). Dwanaście krótszych odcinków trzonów kości długich. Czterdzieści ułamków drobnych nieokreślonych. Prószywo
kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 356 – Ar VI, ćw. 3
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach 240 x 90 cm, zorientowany był na osi północ-południe. Na głębokości 37 cm od powierzchni wykopu
w części środkowej jamy grobowej, widoczna była spalenizna. Na głębokości 128 cm od powierzchni wykopu,
widoczne były ślady kości długich, obok znajdowało
się wyposażenie grobu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: zielonkawa (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 4520 – 4523, inw. pol. 228/76, 462/76
– 465/76):
1. Zapinka br. typu A68; dł. 6,0 cm, wys. 2,4 cm, szer.
sprężynki 2,1 cm [Tablica LIV:1].
2. Zapinka br. typu A68, uszkodzona igła; dł. 6,0 cm,
wys. 2,3 cm, szer. sprężynki 2,4 cm [Tablica LIV:2].
3. Bransoleta wykonana z br. drutu o przekroju okrągłym; śred. 6,1 cm, gr. drutu 0,4 – 0,5 cm [Tablica
LIV:3].
4. Paciorek szklany ze złotą wkładką, typu TM387a;
wys. 0,9 cm; śred. 1,1 cm [Tablica LIV:4].
5. Kości ludzkie. Dwa bardzo drobne ułamki szkliwa
i niewielki fragment trzonu kości długiej (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B1
Ob. nr 357 – ar VI, ćw. 3
Grób popielnicowy z resztka stosu oraz z obstawą

kamienną. Popielnica ustawiona była na kamieniach,
w jamie o wymiarach 50 x 60 cm i miąższości 50 cm,
wypełnionej spalenizną i ciemnobrunatną ziemią. Popielnica nakryta była misą. W warstwie stosu znajdował
się drucik.
Liczba osób: prawdopodobnie dwie. Wiek: jedna w wieku
Maturus II / Senilis, druga Maturus (30 - 40 lat ?). Płeć:
mężczyzna i kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: biaława, jasnokremowa, szara, pojedyncze niebieskawe.
Waga: 1394 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 5843, inw. pol. 222/76 – 223/76, 328/76,
466/76):
1. Naczynie gl., popielnica dwustożkowata o wysokiej,
stożkowatej szyjce, ceramika barwy jasnobrunatnej,
miejscami ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. zrekonstruowana 25 cm, śred. wylewu
15 cm, śred. dna 8 cm [Tablica LII:2].
2. Fragmenty naczynia gl., dużej misy z prostą krawędzią, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu 36 cm [Tablica LII:1].
3. Cztery bardzo drobnych fragmentów drucika br.; dł.
0,1 – 0,7, gr. 0,1 cm.
4. Kości czaszki. Sto dziesięć różnej wielkości ułamków
kości sklepienia, część z nich to ułamki masywne
i grube, a część ma delikatną budowę; trzydzieści
dwa z brzegami ząbkowanymi – ich stan wskazuje
na zaawansowane zarastanie się szwów czaszkowych
i stadium początkowe tego procesu. Część łuski
kości czołowej z brzegiem nadoczodołowym i wyrostkiem jarzmowym (brzeg zaokrąglony). Wycinek
łuski kości czołowej z partii środkowej oraz wycinek
części oczodołowej tej kości, a także wycinek części
nosowej. Części skaliste lewej i prawej kości skroniowych, ułamek prawej z okolicy otworu słuchowego
zewnętrznego i dołu żuchwowego, wycinek z dołem żuchwowym, dwa ułamki z okolicy wyrostka
sutkowego. Siedem fragmentów kości klinowych.
Pięć fragmentów łusek kości potylicznych. Wyrostek czołowy prawej kości jarzmowej. Dwa ułamki
szczęki. Dwa kawałki trzonu żuchwy. Część lewej
kości szczękowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem dłuższych
odcinków kości. Dwadzieścia jeden krótszych ułamków kości o nieokreślonej przynależności. Koniec
bliższy kości promieniowej (średnica głowy około
21 – 22 mm). Dwa końce barkowe obojczyków.
Dwa większe wycinki głów (średnice 36 – 37 mm).
Rzepka uszkodzona (grubość 15 mm, szerokość 38
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mm). Część końca dalszego kości ramiennej z wycinkiem bloczka. Ponad trzydzieści różnej długości
odcinków żeber. Wycinek panewki kości miednicznej. Część drugiej rzepki. Ułamki trzonów kręgów
oraz odcinki ich łuków i wyrostków. Część boczna
lewa kręgu szczytowego. Wycinek powierzchni rzepkowej kości udowej. Sześćdziesiąt trzy dłuższe, ponad pięćdziesiąt krótkich i liczne niewielkie odcinki
trzonów kości długich. Kawałki paliczków. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: Ha D/ okres lateński
Ob. nr 358 – Ar XIII, ćw. 3
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach 175 x 107 cm, zorientowany na osi północ-południe,
z głową skierowaną na północ.
Wiek: 40-50 lat (Maturus II). Płeć: męska (?). Barwa
szczątków kostnych: brązowa. Waga: 225 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 5844, inw. pol. 229/76, 467/76 – 468/76):
1. Paciorek bursztynowy typu TM389; śred. 1,5 cm,
wys. 0,5 cm [Tablica XLIX:1].
2. Drobne fragmenty grzebienia rogowego, z dwoma
nitami br.; dł. nitów 0,7 – 0,8 cm, gr. nitów 0,1 – 0,2
cm [Tablica XLIX:2].
3. Drobne fragmenty muszli.
4. Kości czaszki. Duży fragment sklepienia – częściowo
zrośnięte łuska kości potylicznej oraz lewa i prawa
kości ciemieniowe. Części skaliste lewej i prawej
kości skroniowej. Podstawa kości potylicznej wraz
z prawą częścią boczną. Ułamek skrzydła większego
kości klinowej. Zrośnięte ze sobą kości nosowe i wyrostek czołowy prawej kości szczękowej. Wyrostek
zębodołowy prawej kości szczękowej (zębodoły
dwóch trzonowców zarośnięte). Fragment kości
szczękowej lewej. Zęby: zdegenerowany korzeń zęba
trzonowego, fragmenty koron innych zębów – silnie
starte. Drobne blaszki istoty zbitej kości sklepienia
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości ludzkie drugiego osobnika. Fragment prawej kości szczękowej innej osoby z osadzonymi w zębodołach trzema zębami (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 359 – Ar XVI, ćw. 2
Grób popielnicowy w jamie o wymiarach 40 x 40 cm,
wypełnionej ciemnobrunatną ziemią. Wokół popielnicy
widoczne były ślady po czterech słupkach.

Wiek: 20-30 lat (Adultus). Płeć: kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 154 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 227/76, 332/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy z uchem, barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., misy o prostej krawędzi,
barwy brunatnej.
3. Fragmenty naczynia gl., misy o częściowo pogrubionej krawędzi, barwy ceglastej.
4. Kości czaszki. Siedemnaście bardzo drobnych ułamków kości sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziewięć krótkich
odcinków żeber. Drobne ułamki wyrostków kręgów.
Dwadzieścia małych odcinków trzonów kręgów.
Bardzo dużo drobnych fragmentów kości o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 360 – Ar XVI, ćw. 2
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń ustawione
były bezpośrednio w warstwie żółtego piasku, na głębokości 24 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: małe dziecko (Infans I). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: szara. Waga: nie zważono z powodu
dużej ilości zanieczyszczeń (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 226/76, 333/76):
1. Fragmenty naczynia gl., jajowatej (?) popielnicy, ze
śladami po utrąconym uchu, zdobionej ornamentem podwójnej poziomej linii pionowych nacięć,
barwy ciemnobrunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym mały fragment
wylewu naczynia i dwa fragmenty przydenne.
4. Kości czaszki. Bardzo drobniutkie ułamki kości sklepienia. Dwa fragmenty części skalistej kości skroniowej. Korona zęba i drobne ułamki szkliwa – mleczne
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Liczne drobne
ułamki kości z tej części szkieletu przemieszane
z ułamkami ceramiki i piaskiem (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Ob. nr 361 – Ar XVI, ćw. 2
Grób popielnicowy w jamie o wymiarach 63 x 40 cm
i miąższości 33 cm, która wypełniona była brunatną ziemią. Fragmenty naczynia zalegały w części wschodniej
jamy.
Inwentarz (inw. pol. 331/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy o częściowo
chropowaconej powierzchni i płaskim dnie, ceramika barwy jasnobrunatnej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 362 – Ar XV, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty naczynia umieszczone były w warstwie żółtego piasku na głębokości 32
cm od powierzchni wykopu.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 38 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 230/76, 334/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy ze śladami po
utrąconym uchu, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl. o prostym wylewie i jasnobrunatnej powierzchni.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, część wtórnie przepalona w tym mały wylew.
4. Kości czaszki. Dziesięć bardzo małych ułamków kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Pięć krótkich odcinków trzonów kości długich. Bardzo dużo fragmentów rozdrobnionych o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 363 – Ar XVI, ćw. 2
Grób jamowy z trzema warstwami bruku kamiennego. Owalna, regularna jama grobowa o wymiarach
110 x 70 cm i miąższości 45 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią. Pierwsza warstwa kamieni pojawiła
się na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu, zaś
ostatnia na głębokości 76 cm. Bruk kamienny wystąpił
w obrębie zarysu jamy grobowej. Pomiędzy kamieniami
rozrzucone kości ludzkie i fragmenty ceramiki.
Wiek: 18-25 letnia. Płeć: kobieta (?). Waga: 100 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (inw. pol. 336/76 – 338/76):
1. 
Fragmenty
naczynia
gl.,
popielnicy
(?)
z uchem, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie

gładzone i chropowacone.
2. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
poziomej linii dołków paznokciowych, ceramika
barwy brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Naczynie gl., misa typu RW – XIV, z śladami po utrąconym uchu, z dnem półkolistym, ceramika barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzona; wys. 6,5
cm, śred. dna 6 cm, śred. wylewu 13 cm [Tablica LI].
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym 4 fragmenty prostych wylewów.
5. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości: czaszki –
szwy otwarte, nasady i trzony kości długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), okres wpływów
rzymskich (3-4)
Ob. nr 364 – Ar XVI, ćw. 2
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Jama grobowa
o wymiarach 65 x 60 cm i miąższości 15 cm, wypełniona
była spalenizną i ciemnobrunatną ziemią. Luźny bruk
kamienny znajdował się w części południowo-wschodniej obiektu. W części północnej znajdowały się ślady po
dwóch słupkach.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: ciemnoszara. Waga: 20 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4515, 5845, inw. pol. 231/76, 333/76,
469/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl. popielnicy (?), o silnie zaznaczonym załomie brzuśca i prostym wylewie,
barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragment br. spiralki, zachowane trzy zwoje; dł. 0,8
cm, śred. 0,5 cm.
4. Kości niespalone: Dziesięć ułamków kości nieokreślonych, mały fragment korzenia zęba i kilkanaście
cząstek prószywa. Barwa beżowa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
5. Kości przepalone: Sześć bardzo drobnych ułamków
kości o nieokreślonej przynależności (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 365 – Ar XVI, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jasnobrunatnej jamy grobo-
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wej o wymiarach 280 x 80 cm, zorientowany był na osi
północ-południe. W części północnej obiektu znajdował się bruk kamienny.
Inwentarz (kat. 4516, inw. pol. 344/76):
1. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW – I,
o prostym wylewie, barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
2. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastej po brunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 366 – Ar XV, ćw. 1
Grób szkieletowy z brukiem kamiennym. Zarys jamy
grobowej o wymiarach 190 x 95 cm, zorientowany był
na osi wschód-zachód. W części północno-wschodniej
znajdował się luźny bruk kamienny.
Inwentarz (kat. 4447-4448, inw. pol. 351/76 ):
1. 
Zrekonstruowane miniaturowe naczynie gl., zbliżone do typu XVII, z płaskim, niewyodrębnionym
dnie, o wylewie lekko pogrubionym i wychylonym
na zewnątrz, barwy brunatnej, miejscami ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 8 cm, śred.
dna 4,5, śred. wylewu 11 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 367 – Ar XV/XVII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys nieregularnej jamy grobowej o wymiarach 280 x 110 cm, zorientowany był na osi
północ-południe. W części środkowej obiektu znajdował się luźny bruk kamienny.
Inwentarz (inw. pol. 348/76):
1. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
poziomych i ukośnych linii rytych, ornamentem
krokiewkowym, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragment wylewu naczynia gl., z taśmowatym, szerokim uchem, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia gładzona.
3. 
Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym dwa drobne fragmenty wylewu.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-3)
Ob. nr 368 – Ar XVI, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys brunatnej jamy grobowej,
kształtu regularnego, prostokątnego i zaokrąglonych narożnikach, o wymiarach 300 x 70 cm, zorientowany był

na osi północ-południe.
Wiek: 3 – 7 lat (Infans I). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: beżowa. Waga: 2 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 233/76):
1. Kości czaszki. Sześć blaszek kostnych ze sklepienia
czaszki. Ponad dwadzieścia bardzo drobnych cząstek szkliwa zębów (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 369 – Ar XVI, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń umieszczone
były na głębokości 20 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 1745 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (inw. pol. 340/76):
1. 
Fragmenty naczynia gl., baniastej (?) popielnicy,
z krótką słabo oddzieloną szyjką, u jej nasady ornament poziomej linii ukośnych żłobków, ceramika
barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej, do
wysokości szyjki powierzchnie chropowacone, powyżej gładzone; śred. dna ok. 9 cm.
2. Fragmenty czarnego gładzonego naczynia gl., zdobionego ornamentem rytych linii i krokiewkowym
(?).
3. 
Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem, u jego
podstawy ornament pionowych żłobków, ceramika
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i czarnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
5. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: wycinek
szwu (?) otwarty, część skalista , inne mało typowe
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 370 – Ar XVI, ćw. 1
Grób popielnicowy - zniszczony. Fragmenty naczynia
umieszczone były na głębokości 21 cm od powierzchni
wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: szara. Waga: nie ważono z powodu
domieszki żwiru i piasku (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 235/76, 341/76):
1. Fragmenty naczynia gl., talerza (?), o karbowanym
wylewie, ceramika barwy jasnobrunatnej.
2. Kości czaszki. Dziesięć małych ułamków kości skle-
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pienia. Niewielki wycinek części skalistej kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy nieco dłuższe
ułamki trzonów kości długich. Wycinek głowy. Bardzo liczne nieokreślone fragmenty drobne, przemieszane ze zbitą ziemią i drobnym żwirem, których nie
daje się oddzielić (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 371 – Ar XVI, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu (?). Fragmenty
naczyń umieszczone były na głębokości 22 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego
piasku. Od strony zachodniej od zniszczonych naczyń
znajdowały się ślady brunatnej, owalnej jamy, o wymiarach 40 x 40 cm.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono (może są to
szczątki kobiety ?). Barwa szczątków kostnych: kremowa
i bardzo jasnoszara. Waga: ze względu na domieszkę
żwiru i cząstek ceramiki nie ważono (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 233/76, 339/76):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej, szerokootworowej popielnicy, o słabo wyodrębnionej szyjce,
ceramika barwy jasnobrunatnej, gładzona.
2. Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone.
3. Kości czaszki. Dwadzieścia pięć drobnych i mało
charakterystycznych ułamków kości sklepienia
czaszki. Część skalista silnie uszkodzona. Wycinek
wyrostka zębodołowego szczęki. Ułamek gałęzi żuchwy. Dwa korzenie zębów stałych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Piętnaście nieco
dłuższych i liczne drobne ułamki trzonów kości
długich. Kilka wycinków trzonów kręgów oraz niewielkie ułamki ich łuków. Odcinki żeber. Bardzo
dużo fragmentów drobnych i bardzo drobnych należących do szkieletu pozaczaszkowego (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: późna epoka brązu(?)
Ob. nr 372 – Ar XVI, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 90 x 45
cm i miąższości 45 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 237/76):
1. Kości ludzkie. Kilka drobniutkich cząstek ciemno-

szarego prószywa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 373 – Ar XVI, ćw. 2
Grób popielnicowy - zniszczony. Fragmenty popielnicy umieszczone na głębokości 39 cm od powierzchni
wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: dorosły. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa i szara. Waga: 18 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 237/76, 342/76):
2. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy o gładzonej
i ciemnobrunatnej powierzchni.
3. Kości czaszki. Dziesięć niewielkich ułamków kości
sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. czterdzieści bardzo
drobnych fragmentów o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 374 – Ar XVI, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 85 x 40
cm i miąższości 90 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemia ze spalenizną. Na powierzchni obiektu
znajdowały się dwa duże kamienie.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa. Waga: 12 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4579, inw. pol. 239/76, 343/76):
1. 
Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym jeden fragment prostego wylewu. Jeden
z fragmentów był zdobiony ornamentem rytych linii.
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Pięć większych
ułamków kości długich. Fragment żebra. Część paliczka. Ponad dwadzieścia ułamków drobnych i prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 375 – Ar XV, ćw. 2
Grób kloszowy. Silnie zniszczony klosz, pod którym
umieszczona była popielnica. Od strony zachodniej
obiektu, przylegają dwa duże kamienie. Klosz ustawiony
był bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: beżowa. Waga: 9 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4443 – 4446, inw. pol. 242/76, 345/76 –
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346/76):
1. Fragment przydenny naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie, barwy jasnobrunatnej, powierzchnia g���
ł��
adzona; śred. dna 12 cm, wys. zach. 15 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., klosza, barwy ceglastej, powierzchnie częściowo chropowacone.
3. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy, o wylewie
wychylonym na zew. i ze śladami po utraconych
uszkach, barwy ceglastej, wtórnie przepalona, powierzchnie gładzone.
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Duży ułamek
trzonu kości długiej. Osiemnaście fragmentów
drobnych nieokreślonych. Prószywo kostne (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres lateński (?) (1-2), okres wpływów
rzymskich (3)
Ob. nr 376 - Ar XV, ćw. 2
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Jama grobowa
o wymiarach 90 x 90 cm i miąższości około 44 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią ze śladami węgla
drzewnego.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 241/76):
1. Kości nieokreślone: cztery niewielkie fragmenty kości
o szarej barwie (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 377 – Ar XV, ćw. 2
Grób jamowy z brukiem kamiennym składającym
się z dość dużych kamieni. Jama grobowa o wymiarach
120 x 40 cm i miąższości około 15 cm, wypełniona była
spalenizną.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga 30 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (inw. pol. 347/76):
1. Naczynie gl. zachowane we fragmentach, zbliżone
do typu RW – XVIII, z wylewem wychylonym na
zew., barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone;
śred. wylewu 10 cm.
2. Naczynie gl. zachowane we fragmentach, popielnica
(?), o płaskim dnie i wychylonym na zew. wylewie,
ceramika barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu ok. 28 cm, śred.
dna ok. 12 cm.
3. Kości ludzkie. Miernie przepalone wycinki kości:
sklepienia, żuchwy, głowa kości promieniowej – 20

mm, nasady osoby dorosłej (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 378 – Ar XVII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej kształtu regularnego, prostokątnego, o wymiarach 280 x 88 cm,
zorientowany był na osi północ-południe. Rysował się
na głębokości 53 cm od powierzchni wykopu. W części
północnej znajdowały się trzy zapinki (3-5), paciorki (810) i okucie żelazne (7).
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 64 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (kat. 4524 – 4525, 5846 – 5849, inw. pol.
243/76, 349/76, 470/76 – 475/76):
1. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
typu 11 (R. Wołągiewicz, 1993, tabl. 47), barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, brunatnej
i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
3. Zapinka br. typu A51-52, igła uszkodzona; dł. 5,3 cm,
wys. 2,1 cm, szer. sprężynki 2,2 cm [Tablica LV:1].
4. Zapinka br. typu A53, igła uszkodzona; dł. 6,0 cm,
wys. 2,2 cm, szer. sprężynki 2,1 cm [Tablica LV:2].
5. Zapinka br. typu A57-58, igła uszkodzona; dł. 7,5 cm,
wys. 2,4 cm, szer. sprężynki 2,5 cm [Tablica LV:3].
6. Bransoleta wykonana z żel. sztabki o przekroju miejscami półokrągłej i płaskiej; śred. 5,9 – 6,4 cm, szer.
sztabki 0,7 – 1,0 cm [Tablica LV:4].
7. Fragment żel. okucia (?) w kształcie litery T; dł. zach.
6,7 cm, szer. 1,2 cm, dł. drutu poprzecznego 4,4 cm,
gr. drutu 0,5 cm [Tablica LV:5].
8. Paciorek szklany typu TM171; wys. 1,6 cm, śred. 1,7
cm [Tablica LV:6].
9. Paciorek bursztynowy typu TM388; wys. 0,4 cm,
śred. 1,1 cm [Tablica LV:7.
10. Paciorek bursztynowy typu TM389; wys. 0,5 cm,
śred. 1,6 cm [Tablica LV:7].
11. Fragmenty tkaniny (Maik J., poz. kat. 4).
12. Kości czaszki. Jeden duży i sześć małych ułamków
kości sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
13. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa małe fragmenty żebra. Osiem krótkich odcinków trzonów
kości długich. Dwa wycinki głów z powierzchniami
stawowymi. Dziewięć nieco większych odcinków
trzonów kości długich. Ponad pięćdziesiąt drob-
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nych fragmentów o nieokreślonej przynależności
anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2a
Ob. nr 379 – Ar XV, ćw. 2
Grób jamowy czysty. Kości umieszczone zostały
bezpośrednio w jamie o wymiarach 37 x 40 cm, wypełnionej jasnobrunatną ziemią, na głębokości 44 cm od
powierzchni wykopu.
Wiek: dziecko 3-6 letnie. Płeć: nie określono. Waga 50 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
i kości długie (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s.
316).
Datowanie: NOK
Ob. nr 380 – Ar XV, ćw. 2
Grób jamowy z brukiem. Kości ludzkie umieszczone były bezpośrednio w jamie o wymiarach 150 x
70 cm, wypełnionej spalenizną. W części południowej
obiektu znajdował się bruk kamienny.
Wiek: dorosły. Płeć: nie określono. Barwa szczątków
kostnych: szara i beżowa. Waga: 30 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 244/76):
1. Kości czaszki. Dwanaście drobnych fragmentów
sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. 
Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem nieco
dłuższych ułamków trzonów kości długich. Ponad
dwadzieścia drobnych fragmentów o nieokreślonej
przynależności (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 381 – Ar XV, ćw. 2
Jama o wymiarach 110 x 70 cm, wypełniona spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 382 –Ar XV, ćw. 2
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 35 x 40
cm i miąższości 20 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią ze spalenizną. Na powierzchni wykopu rysowała się na głębokości 37 cm.
Wiek: 40 – 50 lat (Maturus II). Płeć: mężczyzna (?). Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa i szara. Waga: łącznie
z nie dającym się przesiać żwirem i drobnymi ułamkami

ceramiki 1366 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4604, inw. pol. 246/76, 476/76):
1. Fragment br. sprzączki od pasa typu E12; dł. 2,0 - 2,5
cm, szer. 2,4 cm, gr. ramy 0,2 – 0,4 cm [Tablica LIII].
2. Kości czaszki. Sto siedem ułamków kości sklepienia,
wśród nich siedemnaście ułamków z brzegami ząbkowanymi lub z widocznymi fragmentami szwów
częściowo zarastającymi się (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzydzieści trzy
dłuższe odcinki trzonów kości długich oraz liczne
ich drobne ułamki. Wycinek kości miednicznej.
Piętnaście odcinków żeber o nieco dłuższych i liczne
odcinki drobne. Fragmenty łuków kręgów. Część
łuku przedniego kręgu szczytowego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C
Ob. nr 383 – Ar XV, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach 210 x 80 cm, zorientowany był na osi północ-południe. Na powierzchni obiektu, w jego centralnej części,
umieszczonych było kilka kamieni.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 384 – Ar XVIII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej rysował się
na głębokości 45 cm od powierzchni wykopu. Jama
grobowa o wymiarach 150 x 70 cm, zorientowana była
na osi pólnoc-południe, z głową skierowaną na północny‑zachód. W części północnej obiektu zostały znalezione paciorki i igła, w części centralnej obiektu znaleziono zapinki, natomiast w części południowej obiektu
zalegały przęślik, naczynia, i grzebień.
Wiek: dziecko do 3 lat (Infans I). Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: fragmenty zabarwione na
zielono. Waga: 7 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4526 – 4527, 5850 – 5851, inw. pol.
245/76, 350/76, 477/76 – 480a/76, 482/76):
1. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW –
XIVB, ceramika barwy ciemnobrunatnej, brunatnej,
miejscami ceglastej, powierzchnie gładzone; wys.
ok.. 7,8 cm, śred. wylewu ok. 14 cm [Tablica LVI:1].
2. Połowa naczynia gl. zbliżonego do typu RW – XVIIA,
ceramika barwy brunatnej, miejscami ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 6,8 cm, śre. dna
ok. 5,4 cm, śred. wylewu ok. 10 cm [Tablica LVI:2].
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3. Z
 apinka br. typu A162; dł. 5.5 cm, wys. 1,6 cm, szer.
sprężynki 2,6 cm [Tablica LVI:3].
4. Zapinka br. kuszowata z podwiniętą nóżką, spirala
częściowo uszkodzona, typu prawdopodobnie A162;
dł. 5,2 cm, wys. 1,7 cm – zaginęła36.
5. Zapinka br. kuszowata – zaginęła37.
6. Igła sr. typu I2; dł. 4,0 cm, gr. 0,15 cm, szer. uszka 0,2
cm [Tablica LVI:4].
7. 
Fragment br. kółka, o przekroju romboidalnym;
śred. 2,1 cm, gr. drutu 0,25 – 0,3 cm [Tablica LVI:5].
8. Paciorek szklany typu TM89; wys. 0,8 cm, gr. 0,3 cm,
szer. 1,0 cm [Tablica LVI:6].
9. 
Dwa paciorki szklane zbliżone do typu TM105,
barwy niebieskiej, nieprzeroczysty; wys. 0,5 - 0,7 cm,
szer. 0,4 - 0,5 cm [Tablica LVI:6].
10. 
Dziesięć paciorków bursztynowych typu TM388;
wys. 0,3- 0,6 cm, śred. 0,7 – 1,0 cm [Tablica LVI:7].
11. Jedenaście paciorków bursztynowych typu TM389;
wys. 0,2 – 0,6 cm , śred. 1,1 – 1,3 cm [Tablica LVI:7].
12. Dwa paciorki bursztynowe typu TM391; wys. 0,3
cm, śred. 0,7 cm [Tablica LVI:7].
13. Jedenaście paciorków bursztynowych typu TM471;
wys. 0,8 – 2,0 cm [Tablica LVI:8].
14. Fragment ósemkowatego paciorka bursztynowego,
utrącona główka paciorka; wys. 0,4 cm, szer. o,6 cm
[Tablica LVI:8].
15. Fragment grzebienia trójwarstwowego, kościanego,
z zachowanymi siedmioma br. nitami, typu IC; wys.
zach. 5,3 cm, szer. zach. 9,4 cm, gr. zach. 0,7 cm, dł.
nitów 0,7 – 0,8 cm, gr. nitów 0,2 cm [Tablica LVI:9].
16. Przęślik gl., kształtu beczułkowatego; wys. 2,5 cm,
śred. 2,7 cm, śred. otworu 0,7 cm [Tablica LVI:10].
17. Kości czaszki. Fragment żuchwy z okolicy kąta. Zęby
mleczne: cztery korony siekaczy, dwie korony kłów,
trzy przedtrzonowych, sześć trzonowych (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
18. K
 ości szkieletu pozaczaszkowego. Trzynaście łuków
kręgów – nie zrośniętych z trzonami za życia. Dwa
małe ułamki żeber. Trzy fragmenty obojczyków.
Zabytek zaginął, opis i wymiary zapinki zostały ustalone na
podstawie opisu i mało szczegółowego rysunku z inwentarza polowego, karty muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego
w Malborku oraz zapisu z kart obiektów.
37
Zabytek zaginął, opis został ustalony na podstawie zapisu inwentarza polowego oraz karty obiektu sporządzonych w 1976 roku.
Według danych inwentarza polowego, karty obiektu i dziennika badań, w obiekcie tym odkryto trzy zapinki kuszowate, z tego zachowała się tylko jedna.
36

Wycinek głowy kości długiej. Cztery odcinki trzonów kości długich. Kilkanaście drobnych fragmentów nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C1/C2
Ob. nr 385/385 a – Ar XVIII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej zaznaczył
się na głębokości 38 cm od powierzchni wykopu. Jama
grobowa o wymiarach 180 x 70 cm, zorientowana była
na osi północ-południe, z czaszką skierowaną na północny-zachód. Na głębokości 65 cm widoczny był zarys
drugiej jamy grobowej.
Całkowicie zerodowana i zdeformowana tkanka roślinna przylegająca do ścianki, o kolorze niebieskawym,
przesycona twardą substancją (krzemionka?). Próba wykonania identyfikacji nie przyniosła żadnych rezultatów
(Ważny T., 2012).
Pierwszy osobnik. Wiek: około 30 lat. Płeć: męska (?).
Barwa szczątków kostnych: brązowa. Waga: 83 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Drugi osobnik. Wiek: 20-30 lat (Adultus). Płeć: kobieta
(?). Barwa szczątków kostnych: brązowa, a fragmenty
szkieletu pozaczaszkowego zielone. Waga: 97 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 5852 – 5853, inw. pol. 248/76 – 249/76,
480b/76):
1. Paciorek żel. (?) zbliżony do typu TM534; śred. 1,3
cm, wys. 0,4 cm [Tablica LVII:1].
2. Dwa paciorki szklane typu TM12; wys. 0,5 cm, śred.
0,6 cm [Tablica LVII:2].
3. Dwanaście paciorków szklanych typu TM24; wys.
0,2 – 0,4 cm, śred. 0,3 – 0,5 cm [Tablica LVII:4].
4. Siedemnaście paciorków szklanych typu TM27; wys.
0,3 – 0,4 cm; śred. 0,3 – 0,4 cm [Tablica LVII:5].
5. Rogowy grzebień trójwarstwowy typ I, zdobiony liniami rytymi i wzmocniony 4 nitami br.; szer. zach.
8,8 cm, wys. zach. 2,9 cm, gr. 1,2 cm [Tablica LVII:3].
6. Fragmenty nitek (Maik. J., poz. kat. 3).
7. Fragmenty drewna (Ważny T., 2012, poz. kat. 6).
8. K
 ości czaszki pierwszego osobnika. Dwa duże ułamki
sklepienia czaszki – kości ciemieniowych. Uszkodzona lewa kość skroniowa. Fragment części skalistej kości skroniowej. Wyrostek kłykciowy lewy
żuchwy. Pięć zębów trzonowych (jeden z całkowicie
startymi guzkami, jeden z lekko startą koroną, na
pozostałych guzki zachowane), dwa zęby przedtrzonowe, dwa kły i dwa siekacze (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
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K
 ości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika. Źle zachowany fragment trzonu kości długiej
długości 80 mm (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
10. K
 ości czaszki drugiego osobnika. Sześć większych
i bardzo liczne drobne (blaszki istoty zbitej) ułamki
kości sklepienia. Uszkodzone części skaliste lewej
i prawej kości skroniowych. Część podstawy kości
potylicznej. Ułamek trzonu kości klinowej. Zęby
stałe: dwanaście trzonowych, siedem przedtrzonowych, dwa kły, cztery siekacze, fragment szkliwa
z siekacza (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
11. K
 ości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika. Ząb kręgu obrotowego. Ułamek trzonu kości
ramiennej (długości 100 mm). Fragment łopatki –
część brzegu pachowego z wycinkiem wydrążenia
stawowego. Pięć ułamków żeber (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
9.

Ob. nr 386 – Ar XX, ćw. 1
Grób szkieletowy z trzema warstwami bruku kamiennego. Zarys jamy grobowej o wymiarach 220 x 100
cm, zorientowany był na osi wschód-zachód. Eksplorując kolejne warstwy bruku kamiennego, zauważono
stopniowe zmniejszanie jamy grobowej. Pod ostatnią
warstwą bruku ujawniła się jama ze spalenizną.
Inwentarz (kat. 4864, inw. pol. 371/77, 485/77):
1. Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. 2,1 cm, śred. 3,9
cm [Tablica LIX].
2. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment ucha,
barwy ceglastej i jasnobrunatnej, powierzchnie g���
ł��
adzone i chropowacone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 387 – Ar XX, ćw. 1
Skupisko kamieni bez zarysu jamy, o wymiarach 15
x 20 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 388 - Ar XX, ćw. 1
Skupisko kamieni bez zarysu jamy.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 389 – Ar XX, ćw. 4
Grób szkieletowy z brukiem kamiennym. Zarys jamy
grobowej o wymiarach 240 x 150 cm, zorientowany na

osi północ-południe. Bruk kamienny wystąpił w południowej części jamy grobowej. Pod brukiem znaleziono
ostrogi i fragment żelaza. W części północnej obiektu
znaleziono brązowe blaszki, zaś w centrum sprzączkę.
Wiek: osoba dorosła(?). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa, dwa przepalone fragmenty są barwy białawej. Waga: nie ważono (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4766 – 4769, 4868, 5856, inw. pol. 16/77,
412/77, 514/77 – 517/77, 524/77, 578/77;):
1. Dwie br. ostrogi krzesełkowate, bez kolca i zaczepów,
zbliżone do typu J. 20; dł. 2,6 – 2,8 cm, szer. 2,3 – 2,5
cm, gr. 0,5 – 0,7 cm [Tablica LX:1].
2. Dwie br. cienkie blaszki z nitami po bokach, zdobione ornamentem czterech owalnych punktów,
jedna br. cienka blaszka w kształcie cyfry osiem,
z dwoma otworami, prawdopodobnie ozdoby głowy,
znalezione w okolicach czaszki; dł. 1,0 – 1,4 cm, szer.
0,6 – 0,7 cm, gr. nitu 0,1 cm [Tablica LX:2].
3. Trzy drobne fragmenty nitów i blaszek br.; dł. 1,3 –
1,8 cm, szer. 0,3 – 0,4 cm, gr. nitów 0,3 cm [Tablica
LX:3].
4. 
Fragment sprzączki żel., kształtu zbliżonego do
D-kształtnego; szer. ramy 3,8 cm, gr. ramy ok. 1,0 cm
[Tablica LX:4].
5. 
Fragment nieokreślonego i przetopionego przedmiotu z żel.
6. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,4 cm, szer. 1,2 cm,
gr. 0,4 cm; b) dł. 5,6 cm, szer. 4,8 cm, gr. 3,8 cm; c)
dł. 3,3 cm, szer. 2,6 cm, gr. 1,4 cm (Gawrońska J., poz.
kat. 43) [Tablica CXL:7, CXLI:1,3].
7. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
chropowacone.
8. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziesięć dłuższych
i bardzo liczne drobne ułamki kości długich – są to
cząstki istoty zbitej tych kości. Liczne cząstki prószywa kostnego. Dwa ułamki trzonów kości długich
przepalone (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2-B2/C1
Ob. nr 390 (2-7) / 390 a (1) - Ar XXI, ćw. 1
Dwa groby popielnicowe. Popielnice ustawione bezpośrednio w warstwie żółtego piasku, na głębokości 2025 cm (obiekt 390) i 30 cm (obiekt 390 a) od powierzchni
wykopu. Popielica w obiekcie nr 390 a ustawiona była
również na trzech kamieniach.
Wiek: dziecko (Infans I ?). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: kremowa. Waga: 167 g (Cymek L.,
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Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4744 – 4745, inw. pol. 2/77, 354/77,
486/77 – 488/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy ze śladami po
utrąconym uchu, zdobionego ornamentem rytych
linii i krokiewkowym, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Zapinka br. typu MT - seria II, odm. A, war. 2, z gąsienicowatym kabłąkiem z prostokątną płytką, zdobioną poziomymi karbami. Przy główce umieszczony grzebień, zaś nóżka zapinki kształtu trójkątnego, zdobiona drobnymi nacięciami na bokach,
u podstawy nacięcie w kształcie litery M. Pochewka
masywna z wycięciem. Sprężynka częściowo zachowana przechodzi w prostą igłę. Cięciwa zakończona
kulką; d 5,3 cm, wys. 2,5 cm, szer. Zach. sprężynki
2,3 cm [Tablica LVII:1].
3. 
Fragmenty grzebienia kościanego z zachowanym
jednym nitem br.; dł. nitu 0,5 cm, gr. 0,2 cm [Tablica
LVII:2].
4. Fragmenty grubościennego naczynia gl. o płaskim
dnie, barwy ceglastej i ciemnobrunatnej, powierzchnie zew. mocno chropowacone, powierzchnie wew.
gładzone; śred. dna ok. 7.5 cm.
5. 
Fragmenty naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, w tym jeden facetowany wylew.
6. 
Fragment ceramiki cienkościennego naczynia gl.,
barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
7. 
Fragment wylewu naczynia gl. barwy brunatnej
i powierzchnie gładzone.
8. Kości czaszki. Sześćdziesiąt drobnych i cienkich fragmentów kości sklepienia, brzegi niektórych ułamków z nie w pełni wykształconym ząbkowaniem
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
9. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinek głowy kości długiej, ze śladami po chrząstce nasadowej. Część
trzonu ze śladami po chrząstce nasadowej. Małe wycinki trzonów kręgów i fragmenty ich łuków. Odcinki żeber. Delikatnej budowy odcinki trzonów kości długich (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), C3 (2-7)
Ob. nr 391 – Ar XXI, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony. Obok popielnicy
umieszczona była przystawka. Wyposażenie obiektu,
prawdopodobnie pierwotnie było w wewnątrz popielnicy [Tablica CLI:7].
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 1460 g (Gładykow-

ska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4708 – 4709, 4746 – 4753 inw. pol.
355/77, 489/77 – 496/77):
1. Naczynie gl. zbliżone do typu RW – VI; wys. ok. 13
cm, śred. wylewu ok. 14 cm; śred. dna 7,5 cm, śred.
brzuśca ok. 20,5 cm [Tablica LIX:1].
2. Naczynie gl. typ RW – XVIII E; wys.6 cm, śred. wylewu 7,5 cm, śred. dna 4 cm [Tablica LIX:2].
3. Fragment żel. okucia (?), pozostałości po trzech nitach; dł. 4,5 cm, szer. 3,0 cm, gr. 0,1 cm, śred. nitu 0,3
cm [Tablica LIX:3].
4. Nit wykonany z żel. drutu o przekroju prostokątnym,
z płaską główką, zgięty pod kątem prostym; dł. 1,7
cm, gr. 0,2 cm, szer. główki 0,5 cm [Tablica LIX:9]
5. Oprawka kształtu tulejowatego, wykonana z br. blachy; dł. zach. 4,0 cm, śred. 1,9 cm, gr. blachy 0,1 cm
[Tablica LIX:4].
6. Okucie wykonane z br. blaszki w kształcie ósemki
z okrągłym i prostokątnym otworem; dł. 2,5 cm,
szer. 2,1 cm, gr. 0,1 cm, śred. otworu 0,3 cm, szer.
drugiego otworu 0,6 cm, dł. drugiego otworu 0,8 cm
[Tablica LIX:5].
7. Przetopiony paciorek szklany, silnie zdeformowany,
barwy czerwonej, czarnej i białej; dł. 5,0 cm, szer.3,6
cm, gr.1,1 cm [Tablica LIX:6].
8. Kilkanaście fragmentów przetopionego, przezroczystego szkła barwy jasnozielonej i czarnej.
9. Fragment grzebienia kościanego z dwoma br. nitami; dł. nitów 0,8 – 1,1 cm, gr. nitów 0,2 cm [Tablica
LIX:7].
10. Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. 3,0 cm, śred. 4,1
cm, śred. otworu 0,7 cm [Tablica LIX:8].
11. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości: sklepienia
z zarastającymi szwami, gładka potylica, obie części skaliste, wyrostek kłykciowy żuchwy – 20 mm,
głowa kości promieniowej – 20 mm, z patyną (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 392 – Ar XXI, ćw. 1
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy. Fragmenty naczyń ustawione bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Inwentarz (kat. 4687, inw. pol. 356/77):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy
o krótkiej i słabo zaznaczonej szyjce i płaskim dnie,
ceramika barwy jasnobrunatnej, miejscami czerniona; śred. dna 10,5 cm, śred. wylewu 21 cm, wys.
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ok. 15 cm [Tablica LVIII].
2. 
Fragment naczynia gl., popielnicy (?) o prostym
wylewie, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu 23 cm.
Datowanie: HaD/okres lateński
Ob. nr 393 – Ar XXI, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony. Popielnica ustawiona była w misie na głebokości 30 cm od powierzchni
wykopu.
Wiek: dziecko 3-4 letnie. Płeć: nie określono. Waga: 100 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 313).
Inwentarz (inw. pol. 366/76):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. zach.
ok. 6,5 cm, śred. dna 8 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., barwy jasnobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone.
3. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty naczynia gl., pokrywy o prostym, nieregularnym brzegu, z dwoma przebitymi otworami,
ceramika barwy brunatnej.
5. Kości ludzkie. Miernie przepalone wycinki kości
sklepienia czaszki z otwartymi szwami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 313).
Datowanie: Ha C (?)
Ob. nr 394 – Ar XXI, ćw. 1
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy. Fragmenty naczyń umieszczone na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w żółtym piasku.
Inwentarz (kat. 4839, inw. pol. 358/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy ciemnobrunatnej; śred. dna ok. 6,5 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy ceglastej, powierzchnie częściowo chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 395 - Ar XXI, ćw. 1
Grób popielnicowy. Popielnica umieszczona na głębokości 35 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio
w warstwie żółtego piasku. Od strony południowej otoczona była kamieniami.
Inwentarz:

1. Popielnica – zaginęła.38
Datowanie: NOK
Ob. nr 396 – Ar XXI, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone na głębokości 35 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w warstwie żółtego piasku. Naczynie nakryte było kamieniami.
Wiek: nie określono. Płeć: kobieta. Waga: 150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 313).
Inwentarz (inw. pol. 360/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie,
barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred.
dna 10 cm.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki delikatnej
budowy kości, brzeg oczodołowy ostry (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 313).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 397 – Ar XXI, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama o wymiarach 60 x 50 cm i miąższości 24 cm, wypełniona była
spalenizną. Wokół widoczne były ślady po kołkach. Popielnica nakryta misą.
Inwentarz (kat. 4688 – 4690, inw. pol. 359/77):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., jajowatej popielnicy, o prostym wylewie, ze śladami po utrąconym uchu, barwy
ceglastej, powierzchnie gładzone.
3. 
Naczynie gl., misa z wgięciem po krawędzią
i śladami po utrąconym uszku, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone; wys. ach. 8 cm, śred. otworu
27 cm [Tablica LX].
Datowanie: okres lateński (?)
Ob. nr 398 – Ar XXI, ćw. 1,
Grób popielnicowy. Popielnica przykryta dwoma
kamieniami,
umieszczona
była
bezpośrednio
w warstwie żóltego piasku, na głębokości 40 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: osoba dorosła, być może zmarła w wieku 20 – 30
lat (Adultus). Płeć: kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 775 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Zabytek zaginął lub fragmenty naczynia przemieszane są z ceramiką z innych grobów. Informacje o zabytku pochodzą z opisów
dziennika polowego oraz karty obiektu.
38
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Inwentarz (kat. 4710, 4754, inw. pol. 15/77, 365/77,
497/77):
1. Naczynie gl. typu RW – VI, zdeformowane, z wyraźnie wychylonym wylewem, powierzchnie wew. i zew.
gładzone, barwy ceglastobrunatnej; wys. 13 cm, śred.
dna 11 cm; śred. wylewu 19-23 cm; śred. brzuśca 2527 cm [Tablica LVIII:1].
2. Zapinka br., typu A162; dł. 5,2 cm, wys. 2,2 cm, szer.
sprężynki 2,7 cm [Tablica LVIII:2].
3. Fragmenty grzebienia kościanego z br. nitem; dł.
nitu 0,5 cm, gr. nitu 0,2 cm [Tablica LVIII:3].
4. Fragmenty grubościennej ceramiki, barwy ceglastej,
powierzchnie chropowacone.
5. Kości czaszki. Trzydzieści cztery bardzo drobne
ułamki kości sklepienia czaszki, cienkie. Dwa małe
fragmenty części skalistych kości skroniowych. Wycinek wyrostka zębodołowego szczęki. Dwa ułamki
żuchwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Kilka małych wycinków trzonów kręgów oraz ułamki ich łuków.
Drobne odcinki żeber. Część grzebienia łopatki.
Wycinki głów. Piętnaście nieco większych odcinków trzonów kości długich i liczne ich niewielkie
fragmenciki. Podstawową masę kości z tego obiektu
stanowią bardzo silnie pokawałkowane różnorodne
kości należące do szkieletu pozaczaszkowego. Prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C1-C2

Ob. nr 401 – Ar XXI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Popielnica nakryta kamieniem
ustawiona była bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: 0-6 letnie dziecko. Płeć: nie określono. Waga: 60 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (inw. pol. 413/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?) o płaskim
dnie, barwy brunatnej.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki mało typowe (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 399 – Ar XXI, ćw. 1
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Jama o wymiarach 120 x 110 cm i miąższości 20 cm, wypełniona
spalenizną.
Wiek: 30 – 40 lat (Maturus I). Płeć: być może mężczyzna
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4755, 4894; inw. pol. 498/77 – 499/77):
1. Fragment drucika br.; dł. zach. 1,9 cm, gr. 0,1 cm.
2. Fragmenty przepalonego naczynia szklanego barwy
przezroczystej, zielonej [Tablica LVII].
3. Kości czaszki. Czterdzieści siedem ułamków kości
sklepienia, w tym sześć z ząbkowanymi brzegami
szwy częściowo zarastające się. Fragment kości czołowej z wyrostkiem jarzmowym prawym i częścią
prawego brzegu nadoczodołowego (zaokrąglony).
Wycinek części skalistej kości skroniowej. Uszkodzony wyrostek kłykciowy żuchwy (gruby) (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinki istoty

Ob. nr 402 – Ar XXI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy o wymiarach 210 x 80
cm zorientowanej na osi północ-południe. W centrum
i części północnej kamienie ułożone były w regularny
łuk.
Inwentarz (kat. 4822, inw. pol. 364/77, 416/77, 593/77):
1. Fragmenty wylewu naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzonej.
2. Fragmenty naczynia gl. o gładzonej, ciemnobrunatnej powierzchni.
3. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragment wylewu dwustożkowatego (?) naczynia gl.,
z plastycznym guzkiem na krawędzi wylewu, ceramika barwy ceglastej.
5. Sprzączka żel. typu D1, bez zachowanego kolca; dł.
4,5 cm, szer. 3,0 cm, gr. drutu 0,4 cm [Tablica LX].
6. Fragment ceramiki ciemnobrunatnej, powierzchnia
gładzona.

gąbczastej trzonów kręgów i ułamki ich wyrostków.
Kilka odcinków żeber. Cztery ułamki kości biodrowej. Ponad trzydzieści różnej długości odcinków
trzonów kości długich. Bardzo liczne ułamki drobne,
o nieokreślonej przynależności. Prószywo kostne
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 400 – Ar XXI, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 150 x 70
cm i miąższości około 25 cm, wypełniona była spalenizną. W części zachodniej obiektu zalegał bruk kamienny.
Inwentarz (kat. 4757, inw. pol. 500/77):
1. Zapinka br., typu A88-89; dł. 3,3 cm, szer. 4,5 cm
[Tablica LIII].
Datowanie: B2a
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Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-4), okres wpływów
rzymskich (5-6)
Ob. nr 403 - Ar XXI, ćw. 4
Jama o wymiarach 90 x 90 cm, wypełniona ciemnobrunatną warstwą.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 404 – Ar XXI, ćw. 4
Grób (? – brak kości ludzkich) jamowy. Jama o wymiarach 35 x 35 cm, wypełniona była jasnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4773, inw. pol. 519/77, 521/77):
1. Mały fragment zwiniętej blaszki br.; dł. 2,1 cm, szer.
0,9 cm, gr. 0,1 cm.
2. Dwa małe fragmenty kościanego grzebienia.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 405 – Ar XXI, ćw. 4
Skupisko ceramiki umieszczone na głebokości 40 cm
od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Inwentarz (inw. pol. 420/77):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, w tym fragment wylewu i mały fragment ucha.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 406 – Ar XXI, ćw. 4
Grób jamowy. Jama o wymiarach 23 x 27 cm, wypełniona była spalenizną. Na powierzchni obiekt przykryty
był kamieniami.
Wiek: osoba zmarła w wieku 20 – 30 lat (Adultus). Płeć:
być może kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: szara.
Waga: 572 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4770, 4772, 4774 – 4776, inw. pol. 10/77,
518/77, 520/77, 522/77, 525/77 – 526/77):
1. Zapinka br. typu A162; dł. 4,7 cm, wys. 1,7 cm, szer.
sprężynki 3,1 cm [Tablica LXI:2].
2. Fragment br. zapinki typu A168, delikatnie zdeformowana; dł. 4,8 cm, wys. 1,5 cm, szer. zach. sprężynki 2,7 cm [Tablica LXI:3].
3. Zapinka br. typu A168; dł. 5,3 cm, wys. 1,7 cm, szer.
zach. sprężynki 4,7 cm [Tablica LXI:1].
4. Fragment nitu br., z okrągłą główką; dł. 0,8 cm, śred.
główki 0,5 cm, śred. 0,3 cm [Tablica LXI:4].
5. Przęślik gl. dwustożkowaty, z wklęsłymi wierzchołkami przy otworach; śred. 3,8 cm, wys. 2,4 cm, śred.

otworu 0,8 cm [Tablica LXI:5].
6. Kości czaszki. Pięćdziesiąt dwa ułamki kości sklepienia czaszki, drobnych rozmiarów i cienkie; wśród
nich siedem fragmentów z wyraźnie ząbkowanymi
brzegami. Część lewej kości jarzmowej z cienkim
wyrostkiem czołowym. Wycinek wyrostka zębodołowego żuchwy, część jej gałęzi (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziesięć małych
wycinków głów kości długich. Dwa wycinki panewki kości miednicznej. Drobne odcinki żeber.
Ułamki wyrostków kręgów i małe wycinki ich trzonów. Trzydzieści pięć nieco dłuższych i kilkanaście
krótszych odcinków trzonów kości długich. Bardzo
dużo drobnych ułamków kości o nieokreślonej przynależności anatomicznej. Prószywo kostne (Cymek
l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 407 – Ar XXI, ćw. 3
Grób jamowy czysty. Kości ludzkie umieszczone były
na głębokości 35 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: nie określono. Płeć: kobieta (?). Waga: 50 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4867, 5869, inw. pol. 523/77 ):
1. Dwa fragmenty grzebienia kościanego z trzema nitami br.; dł. nitów 0,7 – 0,9 cm, gr. nitów 0,2 cm [Tablica LX].
2. Kości ludzkie. Miernie przepalone wycinki delikatnej budowy kości, trudne do zidentyfikowania (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 408 - Ar XXI, ćw. 3
Jama zniszczona.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 409 – Ar XXI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Zniszczona popielnica umieszczona bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4722, inw. pol. 380/77):
1. Zachowana przydenna część naczynia gl., popielnicy
z wyodrębnionym dnem, brzusiec ostro profilowany,
dwustożkowaty, zdobiony ornamentem plastycznej
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listwy poziomej; śred. dna 9,5 cm, wys. zach. 11 cm.
2. Kości ludzkie. Nieliczne dobrze przepalone fragmenty delikatnej budowy kości sklepienia, nasad
i trzonów kości długich o rozrzedzonej strukturze
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 410 – Ar XXI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Popielnica z tego obiektu znajduje się na granicy arów XXI, ćw. 3 i XXII na głębokości
42 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie żółtego pasku. Obok popielnicy występowały ślady
po dwóch drewnianych słupkach. Naczynie zawierało
przepalone kości oraz kilka paciorków szklanych, pucharek brązowy, 2 zawieszki brązowe. Jeden z paciorków
znaleziono poza urną.
Wiek: dziecko 3 – 5 lat (Infans I). Płeć: nie określono.
Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 27 g (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4715, 4758 – 4765, inw. pol. 17/77,
375/77, 411/77, 506/77 – 511/77 – 513/77, ):
1. Fragmenty naczynia gl. barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, w tym dwa fragmenty dna.
2. Sześć fragmentów br. zapinki, zachowana igła i część
sprężynki; dł. zach. igły 5,0 cm, gr. igły 0,2 cm, dł.
zach. sprężynki 3,1 cm, gr. sprężynki 0,3 cm [Tablica
LXII:1].
3. Fragmenty naczynia br., zachowany fragment przydenny (?), z uformowaną stopką (?); wymiary największego fragmentu dł. 7,4 cm, szer. 5,8 cm, gr. blachy 0,1 cm, śred. stopki (?) 4,3 cm [Tablica LXII:2].
4. Fragment br. bransolety o przekroju trapezowatym,
rozwinięta; dł. 9,0 cm, średnica drutu 0,5 cm [Tablica LXII:3].
5. 
Fragmenty zawieszki (?) br. z blachy zdobionej
puncą; średnica 1,9 cm, gr. 0,1 cm [Tablica LXII:4].
6. Jeden paciorek szklany typu TM36; wys.0,7 cm, śred.
1,6 cm [Tablica LXII:5].
7. Jeden paciorek szklany zbliżony do typu TM126;
wys. 0,8 cm, śred. 0,7 cm [Tablica LXII:5].
8. Cztery paciorki typu TM160, w tym jeden silnie zdeformowany i zbliżony do typu TM160 i jeden paciorek zachowany fragmentarycznie; wys. 0,6 – 1,1 cm,
śred. 1,3 – 1,7 cm [Tablica LXII:5].
9. Silnie deformowany (przetopiony) paciorek wykonany z jasnego, przezroczystego i nieprzezroczystego, niebieskiego szkła; dł. 2,1 cm, szer. 1,7 cm
[Tablica LXII:5].

10. F
ragmenty przetopionych, szklanych paciorków
barwy ciemnoniebieskiej i zielonej, przezroczystej;
dł. 0,5 – 2,6 cm, szer. 0,5 – 1,3 cm [Tablica LXII:5].
11. Jeden paciorek bursztynowy typu TM400; wys. 1,2
cm, śred. 1,2 cm [Tablica LXII:5].
12. Fragmenty grzebienia kościanego z dwoma nitami
br., część fragmentów wtórnie przepalone; gr. nitów
0,2 cm [Tablica LXII:6].
13. 
Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej i brunatnej,
powierzchnie gładzone.
14. Kości czaszki. Trzydzieści bardzo drobnych i cienkich ułamków kości sklepienia. Dwa ułamki części skalistej kości skroniowej. Dwie korony zębów
mlecznych (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
15. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Bardzo liczne
drobne fragmenciki kości z tego fragmentu szkieletu
(Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 411 – Ar XXI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń ustawione
bezpośrednio w warstwie jasnego piasku. Wokół widoczne ślady po słupkach.
Inwentarz (kat. 4840, inw. pol. 367/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o jasnobrunatnej, częściowo chropowaconej powierzchni.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o ciemnobrunatnej, gładzonej powierzchni.
3. Fragmenty naczynia gl., misy o prostym wylewie,
barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 412 – Ar XXI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty naczynia ustawione
bezpośrednio w warstwie jasnego piasku. Obok popielnicy widoczny ślad po jednym słupku.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 850 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4733, 4824, 4826, 5863, inw. pol. 68/77,
390/77, 587/77, 595/77, 597/77):
1. Fragmenty naczynia gl., w tym część przydenna popielnicy, o niewyodrębnionym lekko wklęsłym dnie,
barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie w środkowej partii brzuśca chropowacone, w części przydennej gładzone; wys. zach. ok. 10 cm, śred. dna ok. 9,5
cm.
2. 
Zapinka br. typu A168, uszkodzona nóżka i pochewka; dł. zach. 5,5 cm, wys. 1,5 cm, szer. sprężynki
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5,9 cm [Tablica LXIII:1].
3. Zapinka br. typu A168, brak igły; dł. 5,7 cm, wys. 1,6
cm, szer. sprężynki 5,2 cm [Tablica LXIII:2].
4. Końcówka br. do pasa, zbliżona do typu O15; dł. 4,6
cm, szer. 2,0 cm, śred. kulistej końcówki������������
0,6 cm [Tablica LXIII:3].
5. Przetopiony paciorek szklany, barwy niebieskiej.
6. Fragment grzebienia kościanego z brązowym nitem;
dł. nitu 0,9 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXIII:4].
7. Kości ludzkie. Dobrze przepalone, delikatnej budowy kości, szwy od wewnątrz zarastają (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Datowanie: C2
Ob. nr 413 - Ar XXI, ćw. 3
Jama o wymiarach 115 x 85 cm i miąższosci 10 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 414 (1-5, 7) / 414 a (6, 8-12) – Ar XXI, ćw. 3
Grób jamowy (414) i popielnicowy z brukiem
(414 a). Obiekt 414 – grób jamowy zniszczony był przez
orkę. Jama o wymiarach 120 x 50 cm i miąższości 30 cm
z luźno ułożonymi na powierzchni kamieniami. Obiekt
nr 414 a – grób popielnicowy, przykryty brukiem kamiennym o wymiarach 180 x 70 cm. Naczynie ustawione było w części południowej bruku kamiennego.
Wiek: 18-22 lat i 10-14 letnie dziecko. Płeć: kobieta,
druga osoba – płci nie określono. Waga: 1680 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4693 – 4694, 4841, 4869 – 4870, 4872,
4812, inw. pol. 180/77, 362/77, 369/77, 398/77, 531/77,
534/77, 541/77, 574/77):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy zdobionej ornamentem poziomej linii okrągłych dołków, barwy
jasnobrunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatego (?) kubka
o krótkiej, stożkowatej szyjce, u jej podstawy naczynie było zdobione ornamentem falistej linii rytej;
śred. dna 5 cm [Tablica LXV:1].
3. Fragmenty wylewu naczynia gl., o brunatnej barwie,
powierzchnia gładzona.
4. Dwa fragmenty wylewu naczynia gl., barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
6. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie

gładzone.
7. Szpila br. z łabędzią szyjką i półkolistą główką; dł.
ok. 11,3 cm, gr. 0,3 cm, śred. główki 0,7 cm [Tablica
LXV:2].
8. Dwa fragmenty sr. ozdoby, składającej się z ośmiobocznej blaszki z jednym otworem i drucika zakończonego z dwóch stron guzkami; dł. drucika 2,0 cm,
gr. drucika 0,2 cm; śred. blaszki 1,4 cm, gr. blaszki
0,1 cm [Tablica LXV:3].
9. Paciorek szklany typu TM42, wykonany z jasnozielonego, przezroczystego szkła; wys. 0,8 cm, śred. 1,8
cm [Tablica LXV:4].
10. Trzy paciorki kubooktaedryczne zbliżone do typu
TM134 barwy fioletowej, jeden paciorek mniejszy,
kubooktaedryczny zbliżony do typu TM134, barwy
filetowej, jeden paciorek przetopiony zbliżony do
typu TM 134, barwy fioletowej; wys. 0,6 – 1,3 cm,
szer. 0,8 – 1,5 cm [Tablica LXV:4].
11. 
Dwa fragmenty przetopionego przezroczystego
szkła barwy zielonej, w jeden wtopiona kość; dł. 1,6
cm, gr. 0,6 – 0,9 cm.
12. Fragmenty grzebienia kościanego z dwoma br. nitami; dł. nitów 0,7 cm, gr. nitów 0,2 cm [Tablica
LXV:5].
13. Kości ludzkie. Dobrze przepalone fragmenty kości
sklepienia czaszki z otwartymi szwami, dwie części skaliste, trzy rzepki (Gładykowska-Rzeczycka J.,
1987, s. 321).
Datowanie: Ha (?) (1-5, 7), okres wpływów rzymskich
(6, 8-12)
Ob. nr 415 – Ar XXI, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń umieszczone
bezpośrednio w warstwie żółtego piasku.
Wiek: 25-35 lat, 2-6 letnie dziecko. Płeć: kobieta, płci
drugiej osoby – nie określono. Waga: 1070 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4711, inw. pol. 368/77, 370/77):
1. Naczynie gl. duża, dwustożkowata popielnica, zdobiona u podstawy szyjki ornamentem poczwórnej
poziomej linii rytej i krokiewkowym; ceramika
barwy brunatnej, gładzona; wys. 25,0 cm, śred. dna
10,o cm, śred. wylewu 17,5 cm; Tablica LXIV:1].
2. Fragmenty naczynia gl., baniastej (?) popielnicy (?),
u podstawy szyjki zdobionej ornamentem poziomej
linii dołków paznokciowych, poniżej ceramika obmazywana, płaskie dno, ceramika barwy brunatnej.
3. Połowa naczynia gl. typu RW – XVII, barwa jasno-
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brunatna, powierzchnie gładzone; wys. 7,8 cm, śred.
dna 5,5 cm, śred. wylewu 7,4 cm [Tablica LXIV:2].
4. Kości ludzkie. Źle przepalone wycinki kości: sklepienia z zarastającymi od wewnątrz szwami, ząb trzonowy, koniec dalszy kości strzałkowej, ze zmianami
patologicznymi (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 321).
Datowanie: Ha C (1-2), okres wpływów rzymskich (3)
Ob. nr 416 - Ar XXI, ćw. 3
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 417 - Ar XX, ćw. 2
Grób szkieletowy z brukiem kamiennym. Zarys jamy
grobowej o wymiarach 120 x 80 cm, zorientowany na osi
północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 418 – Ar XXII, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynie umieszczone w jamie
o wymiarach 55 x 15 cm i miąższości 20 cm, wypełnionej ciemnobrunatną ziemią. Popielnica przykryta kamieniem. Całe wyposażenie leżało obok popielnicy.
Wiek: 30 – 50 lat (Maturus). Płeć: kobieta. Barwa szczątków kostnych: jasnobrązowa, beżowoszara, niektóre zabarwione na zielonkawy kolor. Waga: 565 g (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4712, 4778, 4780, 4794, inw. pol. 12/77,
60/77, 372/77, 528/77, 530/77, 552/77):
1. Naczynie gl., misa typu RW – VIC3, barwa ceglasta, powierzchnia gładzona, wys. 14 cm, śred. dna 8
cm; śred, wylewu 23 cm, śred brzuśca 20 cm [Tablica
LXVI:1].
2. Trzy fragmenty cienkiej blaszki br., jeden fragment
z zawiniętym brzegiem, prawdopodobnie okucia naczynia; dł. 3,5 – 9,0 cm, szer. 1,6 – 2,0 cm, gr. 0,1 cm
[Tablica LXVI:2].
3. Fragment uchwytu wiadra o jednym końcu zwężonym, wykonany z drutu br. o przekroju prostokątnym; dł. 9,5 cm, szer. 0,3 – 0,8 cm, gr. 0,2 – 0,3 cm
[Tablica LXVI:3].
4. Paciorek szklany typu TM36; wys. 1,3 cm, śred. 2,1
cm [Tablica LXVI:4].
5. 
Zdeformowany paciorek szklany barwy zielonej;
wys. 1,3 cm, śred. 2,0 cm [Tablica LXVI:4].

6. P
 aciorek szklany typu TM192; wys. 1,2 cm, śred. 2,4
– 2,6 cm [Tablica LXVI:4].
7. Grzebień kościany we fragmentach z dwoma br. nitami; dł. 0,7 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXVI:5].
8. Kości czaszki. Siedemdziesiąt pięć fragmentów kości
sklepienia, w tym dużo niewielkich i cienkich. Dwa
ułamki trzonu żuchwy – część przednia. Zęby – siekacz, przedtrzonowy i kieł oraz pięć fragmentów
szkliwa. Osiemnaście z tych ułamków posiada ząbkowane brzegi. Ułamek łuski kości potylicznej. Dwa
wycinki kości szczękowych. Część gałęzi żuchwy.
Wyrostek czołowy kości jarzmowej prawej. (Cymek
l., Rożnowski F, 2012).
9. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedemnaście dłuższych i liczne krótkie ułamki trzonów kości długich,
o dość cienkiej warstwie istoty zbitej i prawdopodobnie z obszernymi jamami szpikowymi. Dwa
wycinki głowy. Jeden wycinek kłykcia kości udowej.
Ułamek kości miednicznej z częścią panewki. Mały
wycinek końca bliższego kości piszczelowej z częścią powierzchni stawowej. Osiem małych ułamków
wyrostków kręgów i istota gąbczasta z ich trzonów.
Małe odcinki żeber. Fragmenty paliczków. (Cymek
l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 419 – Ar XXII, ćw. 1
Grób popielnicowy podwójny z resztką stosu, o wymiarach 55 cm x 50 cm. W przepalonej ziemi, na głębokości 68 cm od powierzchni, zostało zaobserwowane
mocno uszkodzone naczynie. Zachowały się jedynie
fragmenty części przydennej. Pośród przepalonej ziemi
znajdowało się kilka blaszek brązowych. Dalsza eksploracja ujawniła poniżej pierwszego naczynia, na całej
jego szerokości, kamienie. Pod brukiem ukazało się kolejne dwustożkowate naczynie o ostrym załomie brzuśca.
Drugie naczynie zalegało około 1 metra od powierzchni.
Do naczynia przylegał prawdopodobnie specjalnie do
tego przygotowany kamień.
Wiek: dziecko zmarłe przed 3 rokiem życia. Płeć: nie
określono. Barwa szczątków kostnych: beżowoszara
i szara. Waga: 80 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4716 – 4718, 4777, 4781 – 4782, 4874,
4779, 4787, 4789 – 4793, 4795, inw. pol. 11/77, 376/77,
376a/77 – 376b/77, 527/77, 529/77, 532/77 – 533/77,
542/77, 544/77 – 545/77, 547/77 – 549/77, 551/77,
553/77):
1. Naczynie gl., misa typu VIC, zdobione poziomą pla-
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styczną listwą umieszczoną poniżej szyjki, barwa
ciemnobrunatna, powierzchnia gładzona; wys. 12,5
cm, śred. otworu 13,5 cm, śred. brzuśca 18,0 cm,
śred. dna 7,0 cm [Tablica LXVII:1].
Połowa naczynia gl., kubka zbliżonego do typu

XVIA, z utrąconym uchem, ceramika barwy ciemnobrunatnej, miejscami ceglastej, powierzchnie gładzona; wys. 11,5 cm, śred. wylewu ok. 12 cm, śred.
dna ok. 6,4 cm [Tablica LXVII:2].
Naczynie gl. zbliżone do typu XVIIIB; wys. 6,8 cm,
śred. otworu 6,5 cm, śred. brzuśca 8,5 cm, śred. dna
4,5 cm [Tablica LXVIII:1].
Naczynie gl. zbliżone do typu XVIII; wys. 5,0 cm,
śred. otworu 6,2 cm, śred. brzuśca 7,0 cm, śred. dna
3,5 cm [Tablica XVIII:2].
Fragment zapinki (?) br., silnie zdeformowanej; dł.
2,6 cm, gr. 0,3 cm [Tablica LXVII:4].
Uchwyt br. naczynia, drut o przekroju prostokątnym,
końcówki o przekroju owalnym; szer. łuku 15,5 cm,
gr. drutu 0,4 cm, szer. 0,7 cm [Tablica LXVIII:3].
Fragment bransolety wykonanej z br. drutu

o przekroju owalnym; dł. 3,8 cm, gr. 0,4 cm [Tablica
LXVII:3] .
Fragment spiralki wykonanej z półkolistego drutu
br., zachowane trzy zwoje; śred. zwojów 1,2 cm, gr.
drutu 0,2 cm [Tablica LXVII:5].
Kółko wykonane z owalnego drutu żel.; śred. 2,4 cm,
gr. drutu 0,2 cm – 0,4 cm [Tablica LXVII:6].
Rama sprzączki br. do pasa, zbliżona do typu H9; dł.
3,3 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXVIII:5].
Fragment okucia wykonany z dwóch warstw blachy
br., zachowany jeden nit; dł. 4,0 cm, szer. 1,1 cm, gr.
0,2 cm, śred. nitu 0,2 cm [Tablica LXVIII:6].
Fragment żel. szpili lub nitu, dł. zach. 2,2 cm, gr.
drutu 0,2 – 0,3 cm, śred. główki 0,3 cm [Tablica
LXVII:7].
Dwanaście fragmentów br. blachy zdobionej ornamentem punktowym, w tym dwa fragmenty z brzegiem wygiętym, gr. blachy 0,1 cm [Tablica LXVIII:4].
Wisiorek wykonany z jasnozielonego szkła, uszko
wykonane z drutu br., kształtem przypominający paciorek typu TM87; wys. całości 2,4cm, śred. 1,6 cm,
dł. uszka 1,0 cm, szer. uszka 0,6 cm, gr. drutu 0,1 cm
[Tablica LXIX:1].
Połowa paciorka szklanego typu TM6; wys. 0,9 cm,
śred. 1,0 cm [Tablica LXIX:2].
Jeden paciorek szklany typu TM34; wys. 0,5 cm, śred.
1,0 cm [Tablica LXIX:2].

17. D
 wa paciorki szklane typu TM35; wys. 0,5 - 0,6 cm,
śred. 1,0 cm [Tablica LXIX:2].
18. Jeden walcowaty paciorek szklany, barwy brązowej,
zdobiony ornamentem trzech pól zygzaków, barwy
biało-niebiesko-białej, wys. 1,3 cm, śred. 0,8 cm [Tablica LXIX:2].
19. Jeden paciorek szklany zbliżony typu TM225c; wys.
0,9 cm, śred. 1,1 cm [Tablica LXIX:2].
20. Paciorek bursztynowy typu TM392; wys. 1,2 cm,
śred. 1,3 cm [Tablica LXIX:2].
21. Paciorek bursztynowy typu TM398; wys. 0,9 cm,
szer. 0,9 cm [Tablica LXIX:2].
22. Dwa fragmenty przepalonego przedmiotu wykonanego z jasnozielonego szkła, prawdopodobnie przepalone paciorki szklane; dł. 1,2 – 3,2 cm, gr. 0,6 – 1,4
cm.
23. 
Kilkanaście fragmentów grzebienia kościanego
z pięcioma br. nitami;��������������������������������
dł. nitów 0,8 –
�����������������
1,1 cm, gr. nitów 0,2 cm [Tablica LXIX:3].
24. Przęślik gl. dwustożkowaty; wys. 2,5 cm, śred. 3,2
cm, śred. otworu 0,7 cm [Tablica LXVIII:7].
25. Kości czaszki. Ponad pięćdziesiąt drobnych i bardzo
drobnych ułamków sklepienia czaszki nie w pełni
wykształconych. Uszkodzone części skaliste lewej
i prawej kości skroniowych. Ułamek kości skroniowej z okolicy wyrostka sutkowego. Dwie korony
trzonowych zębów mlecznych. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
26. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Pięć nie zrośniętych za życia z trzonami fragmentów łuków kręgów.
Osiem małych odcinków żeber. Dwanaście nieco
większych i kilkanaście krótkich odcinków trzonów kości długich. Bardzo liczne fragmenty drobne
o nieokreślonej przynależności. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 420 – Ar XXII, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 35 x 35 cm i miąższości
12 cm. Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: 25-35 lat (Adultus). Płeć: kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 420 g (Cymek l., Rożnowski
F, 2012).
Inwentarz (kat. 4783 – 4784, 4788, inw. pol. 7/77, 536/77
– 537/77, 543/77):
1. 
Paciorek szklany silnie zdeformowany poprzez
wtórne przepalenie, barwy ciemnoniebieskiej, dł.
1,8 cm, szer. 1,5 cm, wys.1,0 cm [Tablica LXI:1].
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2. P
ięć fragmentów przetopionego przezroczystego
szkła, barwy jasnozielonej i niebieskiej.
3. Gliniany przęślik cylindryczny, wys. 2,1 cm, śred. 3,1
cm [Tablica LXI:3]
4. Kulka gliniana, wys. 1,1 cm, śred. 1,3 cm [Tablica
LXI:2]
5. Kości czaszki. Pięćdziesiąt pięć fragmentów kości
sklepienia. Ułamki części skalistych lewej i prawej
kości skroniowych. Wycinek łuski kości skroniowej
z okolicy dołu żuchwowego z lewej i prawej kości.
Część boczna kości potylicznej. Uszkodzony wyrostek czołowy lewej kości jarzmowej. Fragment
lewego wyrostka kłykciowego żuchwy. (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Fragment części
bocznej kręgu szczytowego. Ząb kręgu obrotowego.
Pięć ułamków trzonów kręgów i sześć ułamków ich
wyrostków lub łuków. Drobne odcinki żeber. Dwa
wycinki głów. Pięć ułamków kości miednicznych.
Kawałek trzonu kości kulszowej. Trzydzieści dwa
dłuższe i liczne drobne odcinki trzonów kości długich. Duża grupa drobnych ułamków nieokreślonych co do ich przynależności anatomicznej. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 421 – Ar XXII, ćw. 1
Fragmenty silnie zniszczonych naczyń glinianych.
Inwentarz (inw. pol. 373/77):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy jajowatej (?),
o prostym wylewie, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), o prostym wylewie, barwy brunatnej i gładzonej powierzchni.
3. Fragmenty naczynia gl., misy (?), o prostym wylewie,
barwy jasnobrunatnej.
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 422 – Ar XXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama o wymiarach 12 x 35 cm i miąższości 15 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: 25-35 letniej osoby. Płeć: kobiety (?) (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Inwentarz (kat. 4785 – 4786, inw. pol. 539/77 – 540/77,
550/77 ):
1. Fragment kuszowatej zapinki br. grupy AVI, dł. zach.

2,3 cm, szer. sprężynki 2,7 cm [Tablica LXIII:1].
2. Fragment kabłąka z zachowaną nóżką i pochewką
br. zapinki zbliżonej do typu A190, dł. zach. 5,4 cm,
szer. 0,6 cm, szer. nóżki z pochewką 0,8 cm [Tablica
LXIII:2].
3. Sprzączka br. do pasa typu H2, dł. 1,6 cm, szer. 2,4 cm,
dł. kolca 1,7 cm, gr. drutu 0,2 cm [Tablica LXIII:3].
4. Rozkruszony paciorek z przezroczystego, zielonego
szkła.
5. Fragmenty kościanego grzebienia z jednym brązowym nitem, dł. 2,0 cm, szer. 1,2 cm, gr. nitu 0,2 cm
[Tablica LXIII:4].
6. Kości ludzkie. Dobrze przepalone, delikatnej budowy kości sklepienia z zarastającymi od wewnątrz
szwami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 321).
Datowanie: C3/D1
Ob. nr 423 – Ar XXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama o średnicy 25 cm i miąższości
35 cm, wypełniona była brunatną ziemią. W jamie luźno
rozsypane kości ludzkie.
Wiek: osoba dorosła, być może zmarła w wieku 25-35
lat (późny Adultus ?). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 40 g (Cymek l., Rożnowski
F, 2012).
Inwentarz (kat. 4817, inw. pol. 35/77, 585/77):
1. Fragment br. sprężynki od zapinki; dł. zach. 2,9 cm,
gr. 0,5 cm. [Tablica LXI].
2. Kości czaszki. Jeden większy i trzy drobne ułamki
kości sklepienia. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dziesięć małych
odcinków trzonów kości długich. Liczne drobne
fragmenty nieokreślone co do ich przynależności
anatomicznej. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 424 – Ar XXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama o wymiarach 40 x 30 cm i miąższości 11 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
W jamie luźno rozsypane kości ludzkie.
Wiek: być może są to szczątki starszego dziecka lub
osoby w wieku młodzieńczym (Iuvenis / Infans II). Płeć:
nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa
i kremowa. Silnie przepalone. Waga: 307 g (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (inw. pol. 13/77):
1. Kości czaszki. Dwadzieścia trzy drobne i cienkie
ułamki kości sklepienia czaszki. Wycinek części
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oczodołowej kości czołowej. Fragment kości skroniowej z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego.
(Cymek l., Rożnowski F, 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Sześć wycinków
głów kosci długich (średnica jednej około 36 mm).
Wycinki dwóch główek kości ramiennych. Cztery
wycinki kłykci (kości udowej i piszczelowej). Dwa
ułamki talerza kości biodrowej. Ułamki łuków kręgów i wycinki trzonów. Dwadzieścia dłuższych
i liczne krótkie odcinki trzonów kości długich.
Liczne ułamki drobne nieokreślone. Prószywo
kostne. Fragmenty dwóch rzepek. Ułamki paliczków.
(Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 425 – Ar XXII, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony. Został zlokalizowany na głebokości 71 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 1330 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4713 – 4714, 4802, 4803, 5855, inw. pol.
374/77, 374a/77, 561/77 – 564/77):
1. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW –
VIC, zdobionego ornamentem pionowej listwy plastycznej oraz podwójnej falistej linie rytej; śred. wylewu ok. 15-16 cm [Tablica LXX:1].
2. Naczynie gl. zbliżone do typu RW – XVIIIE; wys.
8,6 cm, śred. wylewu 7,8 cm, śred. dna 4,0 cm, śred.
brzuśca 9,2 cm [Tablica LXX:2]
3. Zapinka br. zbliżona do typu A162, zdeformowana;
dł. zach 9,3 cm, wys. 3,1 cm, szer. sprężynki 4,5 cm
[Tablica LXX:3].
4. Szczypce br.; dł. 5,1 cm, szer. 0,4 – 0,8 cm., gr. 0,3 0,5 cm [Tablica LXX:4].
5. Fragmenty grzebienia kościanego z czterema br. nitami; gr. nitów 0,2 cm [Tablica LXX:5].
6. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości z wszystkich
części szkieletu: sklepienia z całkowicie od wewnątrz
zarośniętym szwem strzałkowym, węgłowym otwartym, gładzizną III, obie części skaliste, masywne wyrostki sutkowate (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 322).
Datowanie: C2
Ob. nr 426 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób popielnicowy – zniszczony. Naczynia umieszczone były w jamie o wymiarach 48 x 40 cm, wypełnionej ciemnobrunatną ziemią.

Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 540 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4796 – 4801, 4847, 4866, inw. pol. 403/77,
554/77 – 559/75):
1. 
Naczynie gl. zachowane fragmentarycznie typu
XIVB; wys. 8 cm, śred. dna 8 cm, śred. wylewu 13
cm [Tablica LXXI:1].
2. Naczynie gl. zbliżone do typu XVIIA2, o esowatym
profilu, wyraźnie zaznaczonej szyjce, o płaskim,
słabo wyodrębnionym dnie; wys.6,5 cm, śred. dna
3,5 cm, śred. wylewu 6,5-7 cm; powierzchnie gładzone; barwa szarobrunatna [Tablica LXXI:2].
3. Naczynie gl. o dwustożkowatym brzuścu i wyodrębnionym płaskim dnie, wygiętym na zewnątrz wylewie, powierzchnia gładzona, barwa ceglasta i ceglastobrunatna; wys. ok. 18,5 cm, śred. dna ok. 9 cm,
śred. wylewu ok. 17 cm.
4. Dwie blaszki br. połączone nitem, prawdopodobnie
okucie pasa; dł. zach. 4,5 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,1 cm
[Tablica LXXI:3].
5. Jeden paciorek szklany typu TM34; wys. 0,3 cm, śred.
0,7 cm [Tablica LXXI:4].
6. Przetopiony paciorek zbliżony do typu TM40; dł. 1,7
cm, szer. 1,4 cm, wys. 0,9 cm [Tablica LXXI:4].
7. Cztery paciorki szklane typu TM128; wys. 1,4 – 1,5
cm, gr 1,1 – 1,2 cm [Tablica LXXI:4].
8. Przetopiony fragment paciorka zbliżonego do typu
TM264-265, paciorek nieprzezroczysty, barwy czarnej, po środku zdobiony żółto-czerwonym zygzakiem; wys. zach. 1,4 cm, śred. zach. 2,3 cm [Tablica
LXXI:4].
9. Silnie zdeformowany, przetopiony paciorek szklany
zbliżony do typu TM301, barwy czarnej, ze śladami
koloru czerwonych i żółtych zygzaków; dł. zach. 4,8
cm, szer. zach.1,9 cm, gr.1,0 cm [Tablica LXXI:4].
10. Przetopiony paciorek zbliżony do typu TM303, paciorek z ciemnego szkliwa, nieprzezroczysty, z śladami żółtych, białych i czerwonych, drobnych zygzaków; dł. zach. 3,8 cm, szer. zach. 1,8 cm [Tablica
LXXI:4].
11. Pałeczka z przezroczystego, niebieskiego szkła; dł.
zach. 5,1 cm, gr. 0,5 cm [Tablica LXXI:4].
12. Liczne fragmenty przetopionych paciorków szklanych z wtopionymi fragmentami kości ludzkich [Tablica LXXI:4].
13. Fragment grzebienia kościanego, zdobiony rytymi
kółeczkami;������������������������������������������
dł. 1������������������������������������
,5 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,5 cm [Tablica LXXI:5].
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14. P
 rzęślik gl., dwustożkowaty ze spłaszczonymi wierzchołkami; wys. 2,2 cm, śred. 3,0 cm [Tablica LXXI:6].
15. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości: sklepienia
z otwartym szwem węgłowym, mały wyrostek sutkowaty (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 427 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczynia umieszczone były bezpośrednio w warstwie żółtego
piasku, na głębokości 40 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 4691, inw. pol. 378/77):
1. Fragmenty dwustożkowatego naczynia gl., u nasady
stożkowatej szyjki zdobienie poziomą podwójną linią rytą i krokiewkami, ceramika barwy brunatnej,
powierzchnie gładzona [Tablica LXIX].
2. Krzemień; wymiary: dł. 3,3 cm, szer. 2,1 cm, gr.
0,2 cm.
Datowanie: Ha C
Ob. nr 428 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy. Fragmenty naczyń umieszczone
w warstwie żółtego piasku na głębokości 35 cm od powierzchni wykopu. Wokół widoczne ślady po kołkach.
Inwentarz (kat. 4695, inw. pol. 409/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej
(?), ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty grubościennej ceramiki, barwy ceglastobrunatnej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 429 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy – zniszczony, z brukiem kamienny. Bruk kamiennym o wymiarach 70 x 75 cm. Popielnica umieszczona była w części północnej, na skraju
bruku na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: osoba dorosła, zmarła być może po 30 roku życia (?). Płeć: nie określono, może mężczyzna (?). Barwa
szczątków kostnych: szara. Waga: 593 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4723, 4804, inw. pol. 38/77, 381/77,
565/77):
1. Naczynie gl. zbliżone do typu RW – VI, zdobione
ornamentem poziomej, pojedynczej linii, ukośnych
dołków, umieszczonych powyżej załomu brzuśca,
ucho proste, nieprzewężone, naczynie zachowane
fragmentarycznie; śred. wylewu 14-15 cm [Tablica

LXXII:1].
2. Zapinka br., zbliżona do typu A190, zniekształcona;
dł. 7,4 cm, wys. 3,5 cm, szer. sprężynki 4,7 cm [Tablica LXXII:2].
3. Fragment zapinki (?) br., zdobione rytym polem
kwadratowym z wpisanym krzyżem; dł. zach. 4,0 cm,
szer. 0,7 cm, gr. 0,1 cm [Tablica LXXII:3].
4. Sprzączka br. do pasa typu H7, dł. 2,1 cm, szer. 1,5
cm, dł. kolca 1,7, gr. ramy 0,3 cm [Tablica LXXII:4].
5. Okucie br. w kształcie prostokątnej blaszki z trzema
otworami po nitach, pozostałość po jednym nicie, dł.
4,4 cm, szer. 2,4 – 2,6 cm, gr. blaszki 0,1 cm, śred.
otworu 0,2 cm [Tablica LXXII:5].
6. Kości czaszki. Pięćdziesiąt ułamków kości sklepienia czaszki, drobne, silnie przepalone, część z nich
to tylko blaszki istoty zbitej zewnętrznej powstałe
w wyniku wysokiej temperatury stosu. Wycinek części skalistej kości skroniowej, część tej kości z okolicy wyrostka jarzmowego i dołu żuchwowego. Trzy
ułamki kości klinowej. Wyrostek czołowy lewej kości jarzmowej. Mały wycinek brzegu nadoczodołowego kości czołowej (zaokrąglony). (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Pięć wycinków
głów kości długich. Dwa wycinki kłykcia kości udowej. Drobne ułamki żeber. Fragmenty kręgów niewielkie. Kilka ułamków paliczków. Ponad pięćdziesiąt ułamków trzonów kości długich oraz ich liczne
drobne fragmenty. Duża grupa kości silnie rozdrobnionych. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: C3/D1
Ob. nr 430 – Ar XXI, ćw. 4
Brak określenia obiektu w dokumentacji polowej.
Wiek – osoba dorosła (?). Płeć nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 32 g (Cymek
l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. brak, inw. pol. brak):
1. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,3
cm.
2. Kości ludzkie. Pięć fragmentów kości sklepienia
czaszki, cienkie, niewielkich rozmiarów. Osiem
krótkich odcinków trzonów kości długich. Trzydzieści siedem drobnych ułamków kości ze szkieletu
pozaczaszkowego. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: NOK
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Ob. nr 431 – Ar XXI, ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy – zniszczony.
Inwentarz (inw. pol. 407/77):
1. 
Fragmenty naczynia gl., ciemnobrunatnej popielnicy, zdobionej ornamentem podwójnej, poziomej
linii rytej i krokiewek.
2. 
Fragmenty naczynia gl. barwy ceglastobrunatnej
i powierzchni gładzonej.
Datowanie: Ha (?)
Ob. nr 432 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy w jamie o wymiarach 55 x 40 cm,
wypełnionej spalenizną.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 1700 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4805, inw. pol. 566/77):
1. Fragmenty naczynia gl. o pogrubionym, płaskim
i niewyodrębnionym dnie, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie dołem i górą gładzone, pośrodku
brzuśca chropowacone, naczynie zbliżone do typu
RW - I (?); śred. dna ok. 12,0 cm.
2. Fragmenty naczynia gl. o prostym wylewie ze śladami po utrąconym uchu, ceramika barwy ceglastej,
powierzchnie chropowacone.
3. Fragment sprężynki br. od zapinki; dł. 3,0 cm, gr. 0,5
cm [Tablica LXI].
4. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: sklepienia
z zarastającymi od wewnątrz szwami, węgłowym
otwartym, obie części skaliste, inne bardzo drobne
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 433 - Ar XXIII, ćw. 2
Kilkuwarstwowy bruk kamienny. Ułożony w kształt
owalny, na osi północ-południe, o wymiarach 120 x 80
cm, bezpośrednio na warstwie jasnego piasku
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 434 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób jamowy czysty. Kości ludzkie ułożone bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: nie określono. Waga: 800 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia czaszki z otwartymi i częściowo zarastającymi

szwami, fragment części skaliste (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Datowanie: NOK
Ob. nr 435 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób popielnicowy. Pod dużym kamieniem na głębokości 52 cm od powierzchni wykopu, było umieszczone skupisko przepalonych kości ludzkich w smudze
barwy brunatnej. Około 20 cm od kamienia, bezpośrednio w jasnym piasku, umieszczone były dwa naczynka, jedno w drugim, ułożone bokiem.
Wiek: 30-40 lat. Płeć: kobieta. Waga: 590 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Inwentarz (kat. 4735 – 4736, 4806 – 4807, inw. pol.
392/77, 567/77 – 568/77):
1. Naczynie gl. typu RW – XVII, poniżej załomu brzuśca zdobione ornamentem składającym się z pasm
ułożonych na przemian krótkich pionowych i okrągłych stempelków, powierzchnie gładzone, barwa
ceramiki brunatna; wys. 7,2 cm, śred. dna 3,4 cm,
śred. brzuśca 9 cm, śred. wylewu 6 cm [Tablica
LXXIII:1]
2. 
Naczynie gl. zbliżone kształtem do typu RW –
XVIIA, zdobione ornamentem pojedynczej poziomej i potrójnych, ukośnych linii rytych, oraz płytkich, odciśniętych, okrągłych dołków, barwa ceglastobrunatna, miejscami brunatna, powierzchnie
gładzone, dno płaskie, słabo wyodrębnione; wys.
5,5 cm, śred. otworu 8,2 cm, śred. dna 2,5 cm, śred.
brzuśca 8,5 cm [Tablica LXXIII:2].
3. Ozdoba złożona z dwóch blaszek br. połączonych
trzema nitami, będąca częścią okucia elementu
pasa (?), jedna z płytek zdeformowana, częściowo
stopiona; dł. 4,4 cm, szer. 0,8 cm, gr. blaszek 0,1 cm,
gr. nitu 0,2 – 0,3 cm [Tablica LXXIII:3].
4. Sprzączka br. do pasa typu MD H11; dł. 2,3 cm,
szer. 1,5 cm, dł. kolca 1,7 cm, gr. drutu 0,2 – 0,3 cm
[Tablica LXXIII:4].
5. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki z zarastającym od wewnątrz szwem strzałkowym, guzowatość potyliczna „0”, obie części skaliste, wyrostek kłykciowy żuchwy 18!/8 (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Datowanie: C2-D1
Ob. nr 436 – Ar XXI, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 40 x 25
cm i miąższości tylko 8 cm, wypełniona była spalenizną.
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W promieniu 10-15 cm od jamy widoczne ślady po dołkach słupowych.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 450 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4737, 4813, inw. pol. 408/77, 573/77):
1. Zapinka br. typu A168; wys. 1,6 cm, dł. 4,1 cm, szer.
2,7 cm [Tablica LXIV].
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i jasnobrunatnej, powierzchnie chropowacono.
3. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: sklepienia
czaszki z szwem strzałkowym zarośniętym od wewnątrz (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: C2
Ob. nr 437 - Ar XXI, ćw. 4
Silnie zniszczony obiekt zarejestrowany na głębokości 46 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 438 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób jamowy. Jama niewielkich rozmiarów: 35 x
15 cm, kształtu owalnego, wypełniona była spalenizną.
Zalegała na głębokości 52 cm od powierzchni wykopu
w jasnym piasku.
Wiek: 25-45 lat. Płeć: kobieta (?). Waga: 610 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4875, inw. pol. 572/77):
1. Pięć br. nitów;����������������������������������������
dł. 0,8 �������������������������������
– 1,0 cm, gr. 0,1 – 0,2 cm [Tablica LXIV:1].
2. 
Połowa paciorka szklanego zbliżonego do typu
TM65, z przezroczystego szkła; wys. 1,0 cm, śred. 2,3
cm [Tablica LXIV:2].
3. Przetopiony paciorek z przezroczystego szkła; dł. 2,8
cm, szer. 1,8 cm [Tablica LXIV:2].
4. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości: sklepienia
– szwy zarastają od wewnątrz, głowa kości promieniowej – 18 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 322).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 439 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy z wielowarstwowym brukiem
kamiennym o wymiarach 190 x 60 cm. Naczynie przylegało do bruku w jego północnej części. Wewnątrz
umieszczono drugie naczynie z wyposażeniem – przystawka.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: mężczyzna. Waga: 720 g (Głady-

kowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Inwentarz (kat. 4719 – 4721, 4810, inw. pol. 379/77,
571/77):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
zdobionej poziomą linią ukośnych nacięć, ceramika
barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
2. 
Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW
– IVA, zachowane jedno ucho, powierzchnia gładzona, barwa ciemnobrunatna i ceglasta, wypał
dwubarwny; śred. dna 14 cm; wys. zach. około 25
cm; śred. brzuśca ok.29 cm [Tablica LXXIV:1].
3. 
Naczynie gl. zbliżone do typu RW – XaA; śred.
wylewu 18 cm, śred. dna 8 cm; wys. 7 cm [Tablica
LXXIV:2].
4. Zapinka br. typu A171; dł. 4,5 cm, wys. 1,7 cm – zaginęła39.
5. Sprzączka br. do pasa typu H17 lub H28-29; śred.
ramy 2,8 cm, dł. 3,9 cm, dł. kolca 2,8 cm [Tablica
LXXVII:3].
6. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki z zarastającymi od wewnątrz szwami, korzeń zęba trzonowego, wyrostek kłykciowy żuchwy
– 19/11 mm, prawa część skalista, boczek kości ramiennej – 25 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 324).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), D1 (2-5)
Ob. nr 440 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy z brukiem kamiennym kształtu
prawie kolistego, o wymiarach 47 x 45 cm. Od strony
południowej obiektu widoczne ślady po drewnianych
słupkach.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: mężczyzna (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4724 – 4726, 4884, inw. pol. 382/77,
614/77):
1. Fragmenty naczynia gl., zdobionej karbowaną listwą
plastyczną, ceramika barwy brunatnej.
2. Fragment naczynia gl., dwustożkowatej (?) popielnicy, zdobionej na największej wydętości brzuśca
ornamentem poziomej linii okrągłych dołków, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Naczynie gl. typu RW – XVIII, z wyraźnie wyodrębnionym, wklęsłym dnem, wylewem wychylonym
Zabytek zaginął, typologia i opis metryczny zapinki został
ustalony na podstawie opisu i rysunku z inwentarza polowego oraz
karty katalogu muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego
w Malborku.
39
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na zewnątrz i cylindryczną szyjką, zdobione ornamentem pojedynczej linii ukośnych odcisków podłużnego stempelka; wys. 5,8 cm, śred. wylewu 8,2
cm, śred. dna 4,0 cm, śred. brzuśca 8,4 cm [Tablica
LXXV:1].
4. Fragment naczynia gl., w części przydennej zdobienie
dwiema równoległymi poziomymi liniami rytymi,
pomiędzy nimi pionowe ryte linie, ceramika barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 14 cm,
wys. zach. 14 cm [Tablica LXXV:2].
5. Fragmenty br. zapinki silnie zdeformowanej, zbliżonej do typu A162; szer. sprężynki3,9 cm, dł. igły 5,5
cm [Tablica LXXVI:1].
6. Fragmenty naczynia wykonanego z przezroczystego
szkła, barwy jasnozielonej [Tablica LXXVI:2].
7. Kości ludzkie. Dużo miernie przepalonych kości:
sklepienia – szwy otwarte i zarośnięte, obie części skaliste, wyrostek kłykciowy żuchwy – 24 mm,
głowa kości udowej – 45 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), C2 (3-6)
Ob. nr 441 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób jamowy czysty. Kości ludzkie wraz z wyposażeniem obiektu umieszczone były bezpośrednio w jasnym
piasku, na głębokości 58 cm od powierzchni wykopu.
Wymiary obiektu 33 x 28 cm i miąższość 12 cm.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: kobieta. Waga: 1030 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4809, inw. pol. 570/77):
1. Sprzączka br. do pasa o owalnej ramie zbliżona do
typu H9; dł. 2,7 cm, szer. 1,4 cm, dł. kolca 1,5 cm, gr
kolca 0,3 cm [Tablica LXXVI:1].
2. Szczypce br., o trójkątnym uchwycie; dł. 4,5 cm, szer.
uchwytu 0,7 cm, gr. 0,1 cm [Tablica LXXVI:2].
3. Fragmenty silnie zniszczonego naczynia br. (?); gr.
blachy 0,2 cm [Tablica LXXVI:3].
4. Fragment sr. ozdoby wykonanej z pręta o okrągłym
przekroju; śred. całości 3,0 cm, gr. pręta 0,2 cm [Tablica LXXVI:4].
5. 
Fragment przedmiotu wykonanego z drutu br.
o przekroju okrągłym; dł. zach. 1,8 cm, gr. 0,2 cm
[Tablica LXXVI:5].
6. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: sklepienia
czaszki z zarastającym od wewnątrz szwem strzałkowym i otwartym szwem węgłowym, ostry brzeg
oczodołu, wyrostek kłykciowy żuchwy – 16/6 mm
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).

Datowanie: B2/C1-D1
Ob. nr 442 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób jamowy czysty o wymiarach 28 x 21 cm i miąższości 14 cm. Kości ludzkie wraz z wyposażeniem
obiektu umieszczone były bezpośrednio w jasnym piasku, na głębokości 57 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: mężczyzna. Waga: 750 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4808, inw. pol. 569/77):
1. Pięć fragmentów br. blaszki zdobionej ornamentem
punktowym; dł. największego fragmentu 3,7 cm,
szer. 3,1 cm, gr, 0,1 cm [Tablica LXXVII].
2. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości: sklepienia
czaszki z częściowo zarośniętymi szwami, gładzizna
IV, głowa kości promieniowej – 22 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 443 – Ar XXIII, ćw. 2
Grób jamowy czysty o wymiarach 15 x 15 cm i miąższości 10 cm. Kości ludzkie wraz z wyposażeniem
obiektu umieszczone były bezpośrednio w jasnym piasku, na głębokości 58 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: osoba młodociana lub dziecko. Płeć: nie określono.
Waga: 50 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz (kat. 4707, 4874, inw. pol. 337/77, 560/77):
1. Naczynie gl., popielnica zbliżona do typu RW – VIC,
o płaskim, niewyodrębnionym dnie, z wysoką, cylindryczną szyjką, oddzielona jest od zaokrąglonego
załomu brzuśca płytką linią rytą, brzusiec zdobiony
jest pasmem owalnych lub wrzecionowatych wgłębień, ceramika barwy szarobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 12,5 cm, śred. dna 8,5 cm, śred.
wylewu 16,5 – 18 cm [Tablica LXXVII:1].
2. Siedem fragmentów br. blaszki zdobionej ornamentem punktowym; gr. 0,1 cm [Tablica LXXVII:2].
3. Kości ludzkie. Źle przepalone wycinki głównie kości
długich (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 444 - Ar XXI, ćw. 4
Niewielkie skupisko kamieni.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 445 - Ar XXI, ćw. 4
Brukiem kamienny o wymiarach 90 x 30 cm. Od
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strony północno-wschodniej ślady po słupkach.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 446 – Ar XXI, ćw. 4
Grób jamowy czysty. Kości ludzkie wraz z wyposażeniem obiektu zalegały bezpośrednio w jasnym piasku.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 1150 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Inwentarz: (kat. 4818, inw. pol. 586/77):
1. Fragmenty grzebienia kościanego, z sześcioma nitami br.; dł. nitu 0,7 - 1,0 cm, gr 0,1 - 0,2 cm [Tablica
LXX:1].
2. Połowa paciorka szklanego typu TM32, barwy jasnozielonej; wys. 0,6 cm, śred. 1,2 cm [Tablica LXX:2].
3. Kości ludzkie. Źle przepalone delikatnej budowy kości: sklepienia czaszki z zarastającymi od wewnątrz
szwami, lewa część skalista, wydrążenie stawowe łopatki – 24 mm (Gładykowska – Rzeczycka J., 1987,
s. 322).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 447 – Ar XXI, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o średnicy około 30 cm,
wypełniona spalenizną. W odległości około 10 cm widoczne były ślady po drewnianych kołkach.
Wiek: 3-4 letnie dziecko. Płeć: nie określono.
Waga: 100 g (Gładykowska – Rzeczycka J., 1987,
s. 325).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia,
lewa część skalista i korony zębów (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Datowanie: NOK
Ob. nr 448 – wykreślono z ewidencji polowej, pomyłka
w numeracji – patrz obiekt nr 402
Ob. nr 449 – Ar XXI, ćw. 4
Grób jamowy – zniszczony. Jama grobowa o wymiarach 120 x 70 cm i miąższości 40 cm, wypełniona
była brunatną ziemią. Na powierzchni obiektu rysował
się układ z siedmiu kamieni. W części południowej widoczne były ślady po drewnianych kołkach. W części
wschodniej i zachodniej widoczne dwa skupiska kości
ludzkich.

Wiek: 25-45 lat. Płeć: nie określono. Waga: 300 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).

Inwentarz (kat. 4705 – 4706, 4727 – 4728, 4878, 5858,
inw. pol. 384/77, 394/77, 582/77 – 583/77):
1. Fragmenty naczynia gl., misy (?), z wgięciem pod
krawędzią, ceramika barwy brunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, dzbana zdobionego ornamentem poziomych linii rytych i krokiewek, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty wylewu naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
4. Fragment dwustożkowatej popielnicy, ze słabo wydzieloną szyjką, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone.
5. Fragment przydenny brunatnego naczynia gl., powierzchnie gładzone.
6. 
Fragment ceramiki barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone.
7. Sprzączka br., do pasa typu H, częściowo zdeformowana; dł. 2,1 cm, szer. 1,5 cm, dł. kolca 1,7 cm, gr.
drutu 0,1 – 0,2 cm [Tablica LXX:1].
8. Nit br.; dł. 1,1 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXX:2].
9. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki z otwartym szwem węgłowym, część skalista
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 322).
Datowanie: Ha (1-6), późny okres rzymski (7-8)
Ob. nr 450 – Ar XXI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
140 x 80 cm, zorientowany był na osi północ-południe,
z lekkim odchyleniem na zachód. W części północnej
obiektu pozostałości po czaszce. Na powierzchni grobu,
było ułożonych luźno kilka kamieni.
Wieku i płci nie określono. Szczątki zabarwione na
szaro‑zielonkawy kolor od ozdób (?). Waga 5 g (Cymek
l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Dwanaście niewielkich blaszek kostnych pochodzących ze sklepienia czaszki. Kilkanaście cząstek prószywa kostnego. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 451 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy. Silnie zniszczone naczynie
tkwiło bezpośrednio w jasnym piasku na głębokości
około 30 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 100 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
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Inwentarz (kat. 4729, 4734, 4815, inw. pol. 391/77,
581/77):
1. Fragmenty naczynia gl., grubościennego, ceramika
barwy ceglastej i ciemnobrunatnej, w części przydennej gładzona, powyżej chropowacona, w tym
trzy fragmenty dna; gr. dna 2,5 cm.
2. Siedem drobnych fragmentów miniaturowego naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnie gładzone,
w tym całe płaskie dno; śred. dna 3 cm.
3. Fragment grzebienia kościanego z nitem br.; dł. nitu
0,4 cm, gr. nitu 0,1 cm.
4. Mały fragment przedmiotu br.; dł. 0,5 cm, szer. 0,3
cm.
5. Grudka przetopionego szkła; śred. 0,7 cm.
6. Kości ludzkie. Miernie przepalone, delikatnej budowy kości sklepienia czaszki z częściowo otwartymi
szwami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 452 – Ar XXI, ćw. 2
Grób popielnicowy. Naczynie wraz z wyposażeniem umieszczone było na głębokości 20-25 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie jasnego
piasku.
Wiek: osoba dorosła, może zmarła mając 20 – 30 lat
(Adultus). Płeć: być może kobieta (?). Barwa szczątków
kostnych: jasnobeżowo, szara. Waga: 511 g (Cymek L.,
Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4816, 4843, inw. pol. 31/76, 388/77,
584/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), grubościennej, barwy ceglastej i brunatnej, powierzchnie chropowacone i gładzone.
2. 
Paciorek szklany zbliżony do typu TM263-264,
kształtu beczułkowatego; wys. 1,0 cm, śred. 0,9 cm
[Tablica LXXIV].
3. Silnie zdeformowany paciorek szklany, przetopiony,
wykonany z białego nieprzezroczystego i zielonego
przezroczystego szkła, zdobiony brązowym zygzakiem na białym tle; dł. 2,3 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,1
cm.
4. 
Dwie przetopione grudki szkła, prawdopodobnie
paciorki, barwy ciemnoniebieskiej; dł. 1,0-1,5 cm,
szer. 0,7 – 1,2 cm, gr. 0,6 - 0,7 cm.
5. Kości czaszki. Trzydzieści cztery ułamki kosci sklepienia, a wśród nich czternaście z brzegami ząbkowanymi (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Uszkodzona część

boczna kręgu szczytowego. Ząb kręgu obrotowego.
Dwa wycinki trzonów kręgów i dziewięć ułamków
wyrostków lub łuków kręgów. Dziesięć odcinków żeber i liczne ich drobniejsze odcinki. Cztery wycinki
głów i kłykci. Osiemnaście nieco dłuższych i kilkanaście krótszych odcinków trzonów kości długich.
Liczne bardzo drobne fragmenty kości, nieokreślone
co do ich przynależności anatomicznej. (Cymek L.,
Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 453 – Ar XXI, ćw. 4
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy. Naczynie silnie zniszczone umieszczone było bezpośrednio
w warstwie jasnego piasku.
Inwentarz (inw. pol. 383/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o prostym brzegu
i niewyodrębnionej szyjce (?), ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 10 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 454 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy. Naczynie silnie zniszczone wraz
z wyposażeniem umieszczone bezpośrednio w warstwie
jasnego piasku.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (kat. 4692, 5864, inw. pol. 395/77):
1. Fragment naczynia gl., popielnicy barwy ceglastobrunatnej, zdobionej ornamentem krzyżujących się
odciskanych linii.
2. Fragment ceramiki, barwy jasnobrunatnej; śred. dna
15 cm.
3. Fragment grzebienia kościanego; dł. 2,5 cm, szer. 1,0
cm, gr. 0,2 cm.
4. Kości ludzkie. Dobrze przepalone, kawałki kości:
sklepienia z zarastającym szwem węgłowym (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 455 – Ar XXI, ćw. 4
Grób popielnicowy. Naczynie nakryte kamieniem
umieszczone było wraz z wyposażeniem obiektu, bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: noworodek. Płeć: nie określono (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 316).
Inwentarz (kat. 4730, 4814, inw. pol. 385/77, 580/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, ceramika barwy
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ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, śred. dna
ok. 9 cm.
2. Dwa fragmenty br. zapinki, szer. sprężynki 1,9 cm,
gr. drutu 0,2 cm [Tablica LXXVII:1].
3. Nit br., dł. 1,0 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXXVII:2].
4. Kości ludzkie. Kilka bardzo drobnych wycinków dobrze przepalonych kości (Gładykowska-Rzeczycka J.,
1987, s. 316).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 456 – Ar XXI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
150 x 90 cm, zorientowany był na osi północ-południe.
W części północnej obiektu znajdowała się czaszka, zaś
w części środkowej całe wyposażenie.
Wiek: być może są to szczątki osoby dorosłej. Płeć: nie
określono. Barwa szczątków kostnych: Wszystkie fragmenty zabarwione na zielonkawy kolor od ozdoby.
Waga: – (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4887 – 4890, inw. pol. 70/77, 619/77 –
622/77):
1. Zapinka br. typu A120, brak igły; dł. 3,1 cm, wys. 1,5
cm, szer. sprężynki 2,5 cm [Tablica LXXVIII:1].
2. Zapinka br. typu A120; dł. 3,2 cm, wys. 1,4 cm, szer.
sprężynki 2,6 cm [Tablica LXXVIII:2].
3. 
Bransoleta typu 2 wg. T. Grabarczyka, z prosto
zakończonymi końcami, wykonana z br. sztabki
o okrągłym przekroju; śred. 5,4 – 7,2 cm, gr. sztabki
0,5 cm [Tablica LXXVIII:3].
4. 
Igła br., zachowana fragmentarycznie; dł. zach.
8,0 cm, gr. 0,2 cm, szer. uszka 0,25 cm [Tablica
LXXVIII:4].
5. Fragment okucia żel. wykonanego z cienkiej kwadratowej blaszki, z owalnym otworem pośrodku
i z czterema śladami po nitach w narożnikach, zachowane we fragmentach, prawdopodobnie zamek
od klucza; dł. 3,2 cm, szer. 3,1 cm, gr. 0,15 cm [Tablica LXXVIII:5].
6. Przedmiot żel. zachowany w kilku fragmentach, wykonany z drutu o przekroju czworobocznym.
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Po jednym fragmencie trzonów kości łokciowej i promieniowej. Siedem bardzo drobnych ułamków tych kości (Cymek
L., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: B2/C1

Ob. nr 457 – Ar XXI, ćw. 2
Grób (? – brak kości ludzkich40) popielnicowy. Fragmenty naczynia umieszczone były na głębokości 50 cm
od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Inwentarz (kat. 4842, inw. pol. 387/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej,
barwy brunatnej, naczynie było zdobione ornamentem krokiewek; śred. dna ok. 10 cm; śred. wylewu ok.
25 cm [Tablica LXXIX].
Datowanie: wczesna epoka żelaza (?)
Ob. nr 458 – Ar XXI, ćw. 2
Grób jamowy czysty o wymiarach 40 x 30 cm. Kości
ludzkie wraz z wyposażeniem obiektu umieszczone zostały bezpośrednio w warstwie jasnego piasku, na głębokości 40-45 cm od powierzchni wykopu.
Liczba osób: dwie. Wiek: każda z nich zmarła
w wieku 25 – 35 lat (Adultus). Płeć: kobieta (?) i mężczyzna. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i biaława,
pojedyncze zazielenione. Waga: 1085 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4886, inw. pol. 27/77, 618/77):
1. 
Fragment kabłąka i nóżki br. zapinki o gąsienicowatym kabłąku, typu MT – seria nieustalona,
odm. A, nóżka zakończona trójkątnie, pochewka
zamknięta, nieco skrócona; dł. zach. 6,3 cm, wys.
nóżki z poche�����������������������������������
wką 1,2 cm, gr. kabłąka 0,5 cm [Tablica LXXX:1].
2. 
Silnie zdeformowana, wtórnie przepalona br.
sprzączka zbliżona do typu H13, dł. 4,0 cm¸ szer.
2,0 cm, dł. kolca 2,5 cm, gr. drutu 0,3 cm [Tablica
LXXX:2].
3. Zachowana częściowo br. ostroga, typu zbliżonego
do JG – G1; dł. zach. 5,5 cm, szer. zach. 2,1 cm, wys.
bolca 1,5 cm [Tablica LXXX:3].
4. Uchwyt naczynia wykonany z drutu br. o przekroju
czworobocznym; dł. zach. 14,3 cm, gr. 0,2 cm, szer.
0,6 cm, szer. końca 0,9 cm [Tablica LXXX:4].
5. Dwa fragmenty taśmy z cienkiej blachy br., zdobionej ornamentem punktowym, o zaokrąglonej jednej
krawędzi, prawdopodobnie należące do okucia naczynia; dł. 4,4 – 8,6 cm, szer. 2,2 – 2,5 cm, gr. 0,1 cm
[Tablica LXXX:5].
Według opisu w dzienniku badań i karcie obiektu, obiekt ten
zawierał kości ludzkie, być może zaginęły lub zostały przemieszane z
kośćmi z innych obiektów.
40
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6. N
 it br. połączony z kółkiem i z fragmentem cienkiej blachy br., zdobionej puncą, śred. kóła 2,0 cm,
gr. drutu kółka 0,2 cm, dł. nitu 1,7 cm, gr. nitu 0,2
cm, szer. blachy 1,5 cm, gr. blachy 0,1 cm [Tablica
LXXX:6].
7. Fragment grzebienia kościanego zdobiony rytym ornamentem kółek; dł. 1,3 cm, szer. 0,8 cm; gr. 0,2 cm
[Tablica LXXX:7].
8. Kości czaszki. Pięćdziesiąt cztery ułamki kości sklepienia czaszki oraz szesnaście fragmentów sklepienia z ząbkowanymi brzegami; fragmenty są dwu grubości cienkie i niewielkie oraz dość grube i większe.
Dwa wycinki części środkowej łuski kości czołowej.
Dwie uszkodzone części skaliste kości skroniowych.
Dwa ułamki kości skroniowych z okolicy wyrostka
jarzmowego. Dziewięć ułamków kości klinowych,
podniebiennych i szczękowych. Wyrostki czołowe
lewej i prawej kości jarzmowych. Wyrostek czołowy
kości szczękowej. Trzy wycinki blaszki wewnętrznej
trzonu żuchwy. Część trzonu żuchwy z zębodołem
prawego trzeciego trzonowca. Dwa korzenie zębów.
(Cymek L., Rożnowski F, 2012).
9. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzon kręgu obrotowego z zębem (wysokość trzonu z zębem 35 mm,
wysokość trzonu 20 mm). Piętnaście różnej wielkości ułamków trzonów kręgów. Dwa wycinki wydrążenia stawowego łopatek. Osiem fragmentów kości
miednicznych. Dziewiętnaście ułamków łuków
i wyrostków kręgów. Uszkodzona rzepka. Dziewięć
wycinków głów kości długich. Dwa wycinki kłykci
kości udowej. Pięćdziesiąt dwa większe i liczne krótkie odcinki trzonów kości długich. Część trzonu
kości udowej z krętarzem większym. Dwadzieścia
osiem odcinków żeber, o różnej budowie. Trzy wycinki powierzchni stawowych górnych kości piszczelowych. Ułamki paliczków rąk i stóp. (Cymek L.,
Rożnowski F, 2012).
Datowanie: C2b-D1
Ob. nr 459 – Ar XXI, ćw. 2
Grób jamowy czysty o wymiarach 30 x 25 cm i miąższości 15 cm. Kości ludzkie wraz z wyposażeniem
obiektu umieszczone zostały bezpośrednio w warstwie
jasnego piasku, na głębokości 43-45 cm od powierzchni
wykopu.
Wiek: osoba zmarła być może w wieku 30 – 50 lat (Maturus). Płeć: być może są to szczątki mężczyzny (?). Waga:
23 g (Cymek L., Rożnowski F, 2012).

Inwentarz (kat. 4880, 4885, inw. pol. 615/77 – 617/77):
1. Fragmenty blachy br., z zaokrągloną krawędzią, należącej prawdopodobnie do naczynia br., jeden fragment z śladami puncowania; gr. blachy 0,1 cm [Tablica LXXVIII].
2. Pokruszone paciorki z jasnozielonego, przezroczystego szkła.
3. Fragment skóry – zaginął41.
4. Kości czaszki. Ułamek kości sklepienia czaszki z ząbkowanym brzegiem. (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinek wydrążenia stawowego łopatki (wysokość 35 mm, szerokość
27 mm). Dwa nieco uszkodzone trzony kręgów piersiowych i dwa wycinki trzonów kręgów z odcinka
piersiowego (guzki Schmorla na obu trzonach) (Cymek L., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 460 – Ar XXI, ćw. 2
Grób jamowy czysty o wymiarach 40 x 35 cm. Kości
ludzkie wraz z wyposażeniem obiektu umieszczone zostały bezpośrednio w warstwie jasnego piasku, na głębokości 43-45 cm od powierzchni wykopu.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta. Waga: 700 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4821, inw. pol. 591/77):
1. Fragment cięciwy z sprężynką br. zapinki; szer. sprężynki 2,6 cm, gr. cięciwy 0,1 cm [Tablica LXXVIII:1].
2. Kilkanaście fragmentów br. blaszki, gr. 0,1 cm [Tablica LXXVIII:2].
3. Kości ludzkie. Miernie przepalone, delikatnej budowy kości: sklepienia czaszki z otwartymi szwami ,
wyrostek kłykciowy żuchwy – 18/7 mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 461 – Ar XXI, ćw. 2
Grób jamowy czysty o wymiarach 35 x 38 cm. Kości
ludzkie wraz z wyposażeniem obiektu umieszczone zostały bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: 12-20 lat. Płeć: nie określono. Waga: 650 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat.4823, inw. pol. 594/77):
1. Kabłąk sr. zapinki zbliżonej do typu A161-162; dł.
3,9 cm, szer. 0,4 cm [Tablica LXXXI:1].
Zabytek zaginął, opis został ustalony na podstawie opisu z karty
muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku.
41
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2. Sprzączka br. do pasa typu D29; dł. 4,1 cm, szer.
3,8 cm, dł. kolca 2,6 cm, gr. ramy 0,2 cm [Tablica
LXXXI:2].
3. Fragmenty br. blachy; gr. 0,2 cm [Tablica LXXXI:3].
4. Fragment grzebienia kościanego z dwoma nitami
br.; dł. nitu 0,9 cm, gr. nitu 0,1 – 0,2 cm [Tablica
LXXXI:4].
5. Kości ludzkie. Miernie przepalone kości sklepienia,
dwie części skaliste, szczęki (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: C2
Ob. 462 – Ar XXI, ćw. 2
Grób popielnicowy w jamie o wymiarach 55 x 35 cm
i miąższości 28 cm. Jama grobowa wypełniona była spalenizną, przemieszaną z ciemnobrunatną ziemią. Rysowała się na głębokości 52 cm od powierzchni wykopu.
Obok fragmentów popielnicy (2) ustawiona była przystawka (1) i wyposażenie obiektu (3-5).
W jeden zespół połączono szczątki kostne z trzech
różnych obiektów (ob. nr 336, 462, 521), rozkopanych
w trzech różnych latach. Wiek: z grobu szkieletowego: 30
– 50 lat (Maturus?); z grobów ciałopalnych: po około 30
lat (Adultus) i 40 – 50 lat (Maturus II) . Płeć: grób szkieletowy - nie określono; groby ciałopalne: kobieta i mężczyzna. Barwa szczątków kostnych: szczątki ciałopalne
jasnobeżowe, kremowe, szare; niektóre przebarwione na
zielonkawy lub niebieski kolor. Waga: 1820 g (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4731 - 4732, 4811, inw. pol. 3/75, 210/76,
24/77, 386/77 - 386a/77, 577/77):
1. Naczynie gl. typu RW – XIII, pucharek, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 8,4 cm, śred.
otworu 8,6 cm, śred. brzuśca 9,5 cm, śred. dna 5,7
cm, wys. nóżki 2,6 cm [Tablica LXXXI:1].
2. Naczynie gl., popielnica, zachowana we fragmentach, dno słabo wyodrębnione, o prostym wylewie
lekko wychylonym na zew., ceramika barwy brunatnej, powierzchnie obmazywane, w części przydennej
lekko chropowacone; śred. dna ok. 11,5 cm.
3. Fragment stopionego sr.; dł. 2,9 cm, gr. 0,3 – 0,5 cm
[Tablica LXXXI:2].
4. Nit br.; dł. 1,1 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXXXI:3].
5. Fragmenty blaszki br. z jednym otworem na nit; dł.
2,1 cm, szer. 2,0 cm, gr. 0,1 cm, śred. otworu 0,3 cm
[Tablica LXXXI:4].
6. Kości czaszki. Pięćdziesiąt cztery ułamki kości sklepienia czaszki, a wśród nich szesnaście z ząbkowa-

nym brzegiem. Kość czołowa fragment z brzegiem
nadoczodołowyn i prawym wyrostkiem jarzmowym
(brzeg okrągły) oraz dwa inne ułamki łuski tej kości. Duży ułamek prawej kości skroniowej z małym
wyrostkiem sutkowym. Uszkodzona część skalista
prawej kości skroniowej. Wyrostek czołowy lewej
kości szczękowej. Dwa małe wycinki kości skroniowej z okolicy dołu żuchwowego. Dwie korony zębów
trzonowych – ze szkieletu niespalonego – o startych
guzkach (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinki trzonów
kręgów i ułamki ich wyrostków. Głowa kości udowej
(średnica około 40 mm). Koniec dalszy kości udowej – zerodowany. Kilka wycinków niewielkich głów.
Ułamki kości miednicznych. Liczne odcinki żeber.
Wycinek wyrostka dziobiastego kości łokciowej.
Część boczna kręgu szczytowego. Ułamek trzonu
kości ramiennej (długości 110 mm). Bardzo liczne,
zróżnicowane w budowie ułamki trzonów kości
długich – większych rozmiarów oraz kilkadziesiąt
drobnych ułamków tych trzonów. Liczne drobne
odcinki różnych kości szkieletu pozaczaszkowego
nieokreślone co do ich przynależności anatomicznej.
(Cymek l., Rożnowski F, 2012).
8. Kości szkieletu niespalonego (barwy brązowej). Odcinek obojczyka (zazieleniony). Fragment brzegu pachowego łopatki. Kawałek trzonu kości udowej (?).
Czternaście drobnych odcinków istoty zbitej z różnych kości długich. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Liczba osób. W zbadanym zespole kości są szczątki
nie mniej niż trzech osób. Szczątki jednej są niespalone, a dwóch innych przepalone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 463 - Ar XXI, ćw. 2
Płytka (15 cm miąższosci) jama wypełniona spalenizną i kamieniami, być może palenisko.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 464 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób jamowy.
Wiek: 14 – 20 lat. Płeć: nie określono. Waga: 100 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4838, 4881, inw. pol. 57/77, 610/77 –
611/77):
1. 
Fragment br. zapinki zbliżonej do typu A169170; dł. zach. 1,2 cm, szer. sprężynki 2,4 cm
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[Tablica LXXXI:1].
2. Rama br. sprzączki od pasa typu H12; dł. ramy 2,0
cm, szer. ramy 1,6 cm, gr. ramy 0,1 – 0,3 cm [Tablica
LXXXI:2]
3. Paciorek szklany typu TM201, barwy białej z trzema
brązowymi lub ciemnofioletowymi oczkami; wys.
0,4 cm, śred. 1,0 cm [Tablica LXXXI:3].
4. Frgamnety silnie przepalonego szkła, barwy jasnozielonej.
5. Fragmenty grzebienia kościanego z dwoma nitami
br.; dł. nitu 0,8 cm, śred. nitu 0,25 – 0,3 cm [Tablica
LXXXI:4].
6. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,9
cm.
7. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
czaszki, prawą część skalistą (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: C2
Ob. nr. 465 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób (?-brak kości ludzkich) popielnicowy. Fragmenty ceramiki ułożone bezpośrednio w jasnym piasku.
Inwentarz (inw. pol. 399/77):
1. 
Kilkadziesiąt drobnych fragmentów ceramiki, powierzchnie chropowacone, ceramika barwy brunatnej.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 466 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób jamowy czysty o wymiarach 30 x 22 cm i miąższości tylko 10 cm. Kości ludzkie i wyposażenie zalegało
na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: kobieta (Gładykowska-Rzeczycka
J., 1987, s. 325).
Inwentarz (kat. 4819, inw. pol. 588/77):
1. Zapinka br. zachowana we fragmentach, kuszowata
z tarczką na kabłąku, nóżka rozszerzona z pełną pochewką; szer. sprężynki 2,0 cm [Tablica LXXXII:1]
2. Trzy przetopione paciorki wykonane z przezroczystego i białego szkła [Tablica LXXXII:2].
3. Dwa paciorki, jeden paciorek okrągły, płaski, zachowany połowicznie, drugi paciorek kształtu kwadratowego – zaginęły42.
Zabytki zaginęły, dlatego też określenie surowca oraz typologii
paciorków nie było możliwe. Informacje o paciorkach znane są z rysunku pochodzącego z inwentarza polowego badań.
42

4. F
 ragment grzebienia kościanego z zachowanym jednym br. nitem; dł. nitu 0,8 cm, śred. nitu 0,3 cm [Tablica LXXXII:3].
5. Przęślik gl. dwustożkowaty; wys. 2,0 cm, śred. 2,4
cm, śred. 0,4 cm [Tablica LXXXII:4].
6. Kości ludzkie. Niewiele dobrze przepalonych delikatnej budowy kości sklepienia z zarastającymi od
wewnątrz szwami, ostry brzeg oczodołu (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Datowanie: C2
Ob. nr 467 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób jamowy czysty o wymiarach 25 x 25 cm. Kości
ludzkie wraz z wyposażeniem umieszczone były na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu, bespośredniow
warstwie jasnego piasku.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Waga: 820 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4820, inw. pol. 590/77):
1. Sprzączka br. do pasa o facetowanej ramie, kolec nie
zachował się; zbliżonej do typu H42-45; dł. całości
4,7 cm, dł. ramy 3,5 cm, szer. ramy 2,7 cm, gr. ramy
0,6 cm [Tablica LXXXII:1].
2. Brzytwa br. o półkolistym ostrzu i prostej rękojeści;
dł. całości 6,7 cm, dł. ostrza 4,7 cm, szer. ostrza 1,1
cm, gr. ostrza 0,4 cm, szer. rękojeści 0,4 cm [Tablica
LXXXII:2].
3. Miniaturowe br. nożyce; dł. 6,5 cm, szer. ostrzy 1,5
cm, gr. ostrza 0,3 cm; szer. uchwytu 1,1 cm [Tablica
LXXXII:3].
4. Fragmenty silnie zdeformowanej blachy br. [Tablica
LXXXII:4].
5. Kości ludzkie. Źle przepalone wycinki kości sklepienia i trzonów kości długich osoby dorosłej (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: D1 (?)
Ob. nr 468 - Ar XXIV, ćw. 1
Jama o średnicy 25 cm, wystąpiła na głębokości 30
cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz: brak
Datowanie: brak
Ob. nr 469 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczyń
umieszczone bezpośrednio w warstwie jasnego piasku,
na głębokości 30 cm od powierzchni wykopu.
Wiek – osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa: szara
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i jasnobeżowa. Waga 48 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4849 – 4850, inw. pol. 406/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, barwy ceglastej,
powierzchnie chropowacone, zdobionej dwoma
guzkami przy krawędzi wylewu.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią i plastycznymi uszkami, ceramika barwy ceglastobrunatnej, miejscami brunatnej, śred. wylewu
ok. 28 cm [Tablica LXXXIII].
3. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?) barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone.
5. Kości czaszki. Dziesięć ułamków kości sklepienia.
Fragment części skalistej kości skroniowej. Dwa
ułamki kości sklepienia czaszki. Wycinek łuku jarzmowego. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Kawałek trzonu
kości długiej. Sześć ułamków nieokreślonych. Czterdzieści mało charakterystycznych ułamków kości
i drobne cząstki prószywa (Cymek l., Rożnowski F,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza.
Ob. nr 470 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób (? – brak kości ludzkich) popielnicowy w jamie.
Jama grobowa kształtu owalnego, o wymiarach 90 x 55
cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią przemieszaną ze spalenizną.
Inwentarz (kat. 4851, inw. pol. 404/77, 415/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o płaskim dnie
barwy ceglastobrunatnej, częściowo przepalonej.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z lekko pogrubioną
krawędzią, barwy ceglastej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: Ha
Ob. nr 471 - Ar XXI, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej widoczny
był na głębokości 82 cm od powierzchni wykopu. Jama
o wymiarach 115 x 60 cm, zorientowana była na osi północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 472 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób popielnicowy. Naczynia umieszczone były bez-

pośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: 45 – 55 lat. Płeć: mężczyzna (?). Waga: 600 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4738 – 4739, 4827, inw. pol. 414/77,
598/77):
1. Naczynie gl., misa typu RW – VI B, o nieforemnym
wklęsłym dnie, powyżej załomu brzuśca zdobiona
ornamentem potrójnej, dookolnej poziomej linii rytej, powierzchnie gładzone, ceramika barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej, wylew zniekszta��
łcony; wys. 15 cm, śred. wylewu 14,5 – 16, 5 cm, śred.
dna 9 cm [Tablica LXXXIII:1].
2. Naczynie gl. typu RW – XVIII; wys. 6,5 cm, śred.
otworu 6,0 cm, śred. dna 3, 5cm, śred. brzuśca 8,5
cm [Tablica LXXXIII:2].
3. Trzy fragmenty drutu br.; dł. 1,5 – 3,6 cm, gr. 0,1 –
0,3 cm [Tablica LXXXIII:3].
4. Nit br.; dł. 0,9 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXXXIII:3].
5. Kości ludzkie. Źle przepalone kości sklepienia z zarastającymi szwami, głowa kości ramieniowej – 45
mm (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 473 - Ar XXIV, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej owalnego
kształtu, o wymiarach 170 x 80 cm, zorientowany był
na osi wschód-zachód. Na powierzchni obiektu zalegał
luźno ułożony bruk kamienny.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 474 – Ar XXIV, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej owalnego
kształtu, o wymiarach 160 x 65 cm, zorientowany był na
osi wschód-zachód, z głową skierowaną na zachód i twarzą do dołu. W części wschodniej był bruk kamienny.
Wyposażenie obiektu znajdowało się w okolicy czaszki.
Wiek: 35 – 45 lat. Płeć: kobieta (Gładykowska-Rzeczycka
J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4828 – 4829, inw. pol. 599/77 – 600/77):
1. Zapinka br. prawdopodobnie typu A40; dł. 3,5 cm –
zaginęła43.
2. Zapinka br. prawdopodobnie typu A96, profilowana
zapinka z trzema grzebykami na środku kabłąka,
Zabytek zaginął, typologia zabytku została określona na podstawie opisu i mało dokładnego rysunku z inwentarza polowego oraz
katalogu muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku.
43
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bez igły; dł. 4,5 cm - zaginęła44.
3. Cztery kółka żel., w tym jedno kółko zachowane połowicznie; śred. 2,0 – 2,8 cm, gr. drutu 0,4 – 0,8 cm
[Tablica LXXXIV:1].
4. Paciorek szklany typu TM287, na czerwonym tle,
pośrodku zdobiony poziomymi liniami barwy białej,
czarnej i żółtej; wys. 1,0 cm, śred. 1,1 cm [Tablica
LXXXIV:2].
5. Dwa paciorki bursztynowe typu TM388; wys. 0,5
cm, śred. 1,1 – 1,3 cm [Tablica LXXXIV:2].
6. Trzy paciorki bursztynowe typu TM389; wys. 0,6 cm,
śred. 1,4 – 1,9 cm [Tablica LXXXIV:2].
7. Dwa paciorki bursztynowe typu TM392; wys. 0,9
cm, śred. 1,3 cm – 1,7 cm [Tablica LXXXIV:2].
8. Jeden paciorek bursztynowy typu TM395; wys. 0,6
cm, śred. 1,5 cm [Tablica LXXXIV:2].
9. Jeden paciorek bursztynowy typu TM 396; wys. 1,1
cm, śred. 2,1 cm [Tablica LXXXIV:2].
10. Dwa paciorki bursztynowe typu TM397; wys. 0,7 –
1,3 cm, śred. 1,3 – 1,7 cm [Tablica LXXXIV:2].
11. Kości czaszki. Część skalista lewej kości skroniowej –
uszkodzona. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
12. Kości ludzkie. Zachowała się jedynie kość czołowa,
uszkodzona żuchwa ze śladami patyny, wszystkie
zęby, fragment prawej kości ramieniowej ze śladem
patyny na końcu bliższym, obydwa obojczyki ze śladami patyny (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s.
323).
Datowanie: B2/C1

zach. 5,5 cm, wys. zach. 2,0 cm, szer. kabłąka 0,5
cm [Tablica LXXXIV:2].
3. Kości ludzkie. Źle przepalone, mało typowe wycinki kości sklepienia z otwartymi szwami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: Ha (1), C2 (2)

Ob. nr 475 – Ar XXVI, ćw. 2
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczynia umieszczone na głębokości 55 cm od powierzchni
wykopu bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: nie określono. Waga: 1100 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4825, 4852, inw. pol. 596/77, 421/77):
1. 
Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy o lekko wychylonym wylewie i z wyodrębnioną szyjką,���������������������������������
płaskim�������������������������
, wyodrębnionym dnem, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone;
śred. dna 12 cm, śred. wylewu 20,5 cm, wys. 23,5
cm [Tablica LXXXIV:1].
2. Fragment br. zapinki, zbliżonej do typu A 170; dł.

Ob. nr 476 (1-4) / 476 a (5) – Ar XXVI, ćw. 2
Grób jamowy z trójwarstwowym brukiem kamiennym (476), o wymiarach 45 x 45 cm, zniszczony przez
grób szkieletowy (476a). Zarys jamy grobowej (476a)
o wymiarach 180 x 80 cm, zorientowany był na osi północ-południe.
Z grobu szkieletowego - Wiek: osoba dorosła. Płeć:
nie określono. Z grobu popielnicowego – Wiek: 35-45 lat.
Płeć: kobieta. Waga: 200 g (Gładykowska-Rzeczycka J.,
1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4697 – 4698, 4742, 4861, inw. pol. 424/77,
437/77, 448/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy zdobionej u nasady szyjki (?) ornamentem potrójnej linii rytej, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragment wylewu naczynia gl., misy zdobionej od
wewnątrz ornamentem krótkich ukośnych linii rytych.
3. Fragment naczynia gl., misy z uszkiem, ceramika
barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
4. Fragmenty naczynia gl., popielnicy barwy jasnobrunatnej, powierzchnie chropowacone.
5. Połowa naczynia gl. typu RW – XVIII (?), barwy od
jasno- po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone;
wys. 9 cm, śred. dna 5 cm, śred. wylewu 9,8 cm [Tablica LXXXV].
6. Kości ludzkie z grobu szkieletowego. Zachowały się
małe fragmenty kości długiej (udowej ?) ze śladami
patyny (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
7. Kości z grobu popielnicowego. Dobrze przepalone
wycinki kości sklepienia z częściowo otwartym
szwem węgłowym, ząb kręgu obrotowego – 10/10
mm, z wyroślami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 323).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-4), okres wpływów
rzymskich (5)

Zabytek zaginął, typologia zabytku została określona na podstawie opisu i mało dokładnego rysunku z inwentarza polowego oraz
katalogu muzealiów archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku.

Ob. nr 477 – Ar XXVI, ćw. 2
Jama niewielkich rozmiarów, wypełniona spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 446/77):

44
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1. F
 ragment ceramiki grubościennej, barwy brunatnej,
powierzchnia chropowacona.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 478 – Ar XXVI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej, o wymiarach 150 x 90 cm, zaczął się rysować na głębokości 55
cm od powierzchni wykopu. Głębokość jamy grobowej
ciągnęła się do 110 cm. Na dnie jamy grobowej leżały
nieprzepalone kości ludzkie.
Wiek: osoba dorosła (?). Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4741, inw. pol. 425/77, 450/77):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone, wtórnie przepalone.
2. 
Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone, w tym jeden fragment
wychylonego na zewnątrz wylewu.
3. Kulka gl. barwy jasnobrunatnej; śred. 1,5 – 1,7 cm
[Tablica LXXXV].
4. Kości ludzkie. Zachowały się fragmenty kości udowej i piszczelowej (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 323).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 479 – Ar XXVI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej, o wymiarach 120 x 150 cm, zorientowany był na osi północ-południe. Na głębokości 76 cm od powierzchni wykopu
odsłonięto kamień, 10 cm głębiej odsłonięto kości
czaszki i paciorki.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Inwentarz (kat. 4832, inw. pol. 438/77, 603/77):
1. Dwa paciorki gliniane typu TM483, jeden zachowany fragmentarycznie, barwa jasnopomarańczowa; wys. 0,1 cm, śred. 0,5 cm.
2. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej i brunatnej,
powierzchnie chropowacone i gładzone.
3. Kości ludzkie. Zachował się fragment kości ciemieniowej, szew strzałkowy i węgłowy po stronie prawej jest zarośnięty, wydaje się, że jest to przedwczesne zarośnięcie (?), gdyż tylny odcinek szwu strzałkowego jest otwarty, podobnie lewa część szwu węgłowego. Jest też część skalista, dwie korony zębów
przedtrzonowych i jednego kła, fragment łopatki
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 323).
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Ob. nr 480 – Ar XXVI, ćw. 4
Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 4853, inw. pol. 426/77):
1. Fragment wylewu naczynia gl., zdobionego karbowaniem i ornamentem ukośnych linii rytych i nakłuć, ceramika barwy jasnobrunatnej.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (?)
Ob. nr 481 – Ar XXVI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
170 x 100 cm, zorientowany był na osi północ-południe.
Na głębokości około 76 cm od powierzchni wykopu
znajdował się fragment zapinki (3), a na głębokości 80
cm odsłonięto paciorek (4). W części południowej jamy
grobowej znajdował się przęślik (5).
Wiek osoba dorosła. Płeć: nie określono – być może
kobieta (?). Barwa szczątków kostnych: jasnobrązowa
i brązowa. Waga: 158 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4743, 4833 – 4834, 4854, 4879, inw.
pol. 76/77, 427/77, 447/77, 604/77 – 606/77):
1. Fragmenty ceramiki barwy czarnej i ceglastej, w tym
mały fragment płaskiego dna.
2. 
Fragment naczynia gl. typu RW – XIVB, barwy
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 6,5
cm, śred. dna 6,6 cm [Tablica LXXXV:1].
3. 
Cztery fragmenty drutu br. być może fragmenty
br. zapinki; dł. około 2,8 cm, śred. około 0,2 cm
[LXXXV:2].
4. Nieprzezroczysty paciorek z czerwonej masy szklanej typu TM90; dł. 1,2 cm, gr. 0,4 cm, szer. 0,8 cm
[Tablica LXXXV:3].
5. Przęślik gl., kształtu walcowatego, niesymetryczny;
wys. 2,1 cm, śred. 3,7 cm, śred.
������������������������
otworu 1,0 cm�����
[Tablica LXXXV:4].
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Fragment trzonu
kości promieniowej długości 156 mm. Ułamek
trzonu prawdopodobnie kości łokciowej. Bardzo
liczne drobniutkie ułamki istoty zbitej kości długich.
Trzy duże fragmenty trzonów kości piszczelowych,
koniec dalszy kości piszczelowej, wycinek kości piętowej, uszkodzona kość skokowa, kość łódkowata
i bardzo liczne drobne ułamki tychże kości. (Cymek
l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-5)
Ob. nr 482 – Ar XXVI, ćw. 1/ ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
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150 x 100 cm, zorientowany był na osi północ-południe, z głową skierowaną na północ. W części północnej obiektu odkryto paciorki, zaś w części południowej
przęślik.
Próbka (nr 1) pobrana z warstwy z drewnem, wokół
którego leżały paciorki szklane i bursztynowe. Tkanka
roślinna uległa prawie całkowitej degradacji, brak jakichkolwiek wyznaczników gatunku czy też rodzaju rośliny.
Na podstawie obserwacji mikroskopowej możliwe było
jedynie stwierdzenie, że są to szczątki rośliny naczyniowej,
niewykluczone drewno liściaste (Ważny T., 2012).
Inwentarz (kat. 4837, 4882 – 4883, 4900, inw. pol. 609/77,
612/77 – 613/77, 633/77):
1. Sześć paciorków szklanych typu TM8, dwa zachowane fragmentarycznie; wys. 0,6 – 0,8 cm, śred. 0,8
– 0,9 cm [Tablica LXXXVI:1].
2. Jeden paciorek szklany typu TM88, barwy czarnej; dł.
1,4 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,4 cm [Tablica LXXXVI:1].
3. Jeden paciorek typu TM90, barwy czerwonej; dł. 1,3
cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,4 cm [Tablica LXXXVI:1].
4. 
Jeden paciorek mozaikowy, sklejony mozaikowy,
typu TM366; wys. 1,2 cm, śred. 1,4 cm [Tablica
LXXXVI:1].
5. 
Siedemdziesiąt paciorków bursztynowych typu
TM388; wys. 0,3 – 0,5 cm, śred. 0,6 – 0,8 cm [Tablica
LXXXVI:2].
6. Dwadzieścia sześć paciorków bursztynowych typu
TM389; wys. 0,3 – 0,7 cm, śred. 0,8 – 1,2 cm [Tablica
LXXXVI:2].
7. Osiem paciorków bursztynowych typu TM392; wys.
0,6 – 0,7 cm, śred. 0,7 – 0,9 cm [Tablica LXXXVI:2].
8. Jeden paciorek bursztynowy typu TM396; wys. 1,2
cm, śred. 1,8 cm.
9. Trzy paciorki bursztynowe typu TM399; wys. 0,5 –
0,6 cm, śred. 0,8 – 1,2 cm [Tablica LXXXVI:2].
10. Sto dwanaście paciorków gl. typu TM483, barwy pomarańczowej; wys. 0,1 – 0,2 cm, śred. 0,4 – 0,6 cm
[Tablica LXXXVI:3].
11. Przęślik gl., kształtu płaskiego; wys. 1,7 cm, śred. 3,5
cm [Tablica LXXXVI:4].
12. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment zdobiony ornamentem dołków paznokciowych, barwy
ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone
i chropowacone.
13. Fragmenty drewna (Ważny T., 2012, poz. kat. 1).
Datowanie: wczesna epoka żelaza(12), okres wpływów
rzymskich (1-11)

Ob. nr 483 – Ar XXVI, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy umieszczone bezpośrednio w warstwie jasnego piasku, na
głębokości 53 cm od powierzchni wykopu. Naczynie
przykryte było od góry warstwą kamieni.
Kości z tego grobu są całkowicie przepalone (kości
czaszki) albo niespalone (ułamki kręgów, żeber i łopatki), albo nadpalone czarno szare, albo dość dobrze
wypalone na stosie (głównie fragmenty kości długich.
Wiek: 45 – 55 lat (Maturus II/Senilis. Płeć: mężczyzna.
Barwa szczątków kostnych: biaława, brązowa, czarna,
czarnoszara i szara. Waga: 1020 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4740, inw. pol. 78/77, 423/77):
1. 
Fragmenty dużego naczynia gl., popielnicy (?),
o płaskim wyodrębnionym dnie, ceramika barwy
ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Kości czaszki. Sześćdziesiąt sześć różnej wielkości
i grubości fragmentów kości sklepienia. Dwanaście
ułamków sklepienia czaszki z brzegami ząbkowanymi – szwy czaszkowe albo całkowicie zarośnięte
albo w zaawansowanym stadium zarastania. Masywny ułamek łuski kości potylicznej z dużą guzowatością zewnętrzną. Część kości skroniowej Trzy
kawałki żuchwy – dwa trzonu i jeden gałęzi. Ząb
stały (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Brązowe, niespalone: ułamek kręgu szczytowego. Część kręgu obrotowego (wysokość trzonu z zębem 40 mm, wysokość
zęba 18 mm; na zębie częściowo skostniałe więzadło). Dziewięć ułamków łuków kręgów. Sześć odcinków żeber. Dwa kawałki łopatki. Fragment obojczyka. Brązowe, szare: Głowa kości udowej (średnice:
górno dolna 51 mm, a strzałkowa 50 mm). Wycinek
bloczka kości ramiennej, Jeden łuk kręgu. Osiem
ułamków trzonów kości długich. Krętarz większy
kości udowej. Czarno-szare: Łuk kręgu. Wycinek
panewki kości miednicznej. Część trzonu kości
biodrowej. Szare i niebiesko-szare: Część wyrostka
dziobiastego kości łokciowej. Wycinek bloczka kości ramiennej. Wycinek panewki kości miednicznej.
Wycinek bloczka kości skokowej. Fragment rzepki
liczne duże, średnie i małe ułamki trzonów kości
długich, paliczków i wycinki głów. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
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Ob. nr 484 – Ar XXV, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 150 x
70 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz (kat. 4835, 4891 – 4893, inw. pol. 607/77,
624/77 – 626/77):
1. Zapinka br. typu A41; dł. 3,3 cm, wys. 2,7 cm, szer.
sprężynki 3,0 cm [Tablica LXXXVII:1].
2. Zapinka br. typu A201-202; dł. 3,4 cm, wys. 1,7 cm,
szer. sprężynki 2,1 cm [Tablica LXXXVII:2].
3. 
Fragment silnie zdeformowanej br. nóżki od
zapinki; dł. 2,2 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXXXVII:3].
4. Klamerka sr. esowata typu B; dł. 3,5 cm, szer. 2,7 cm,
gr. 0,3 cm [Tablica LXXXVII:4].
Datowanie: B2/C1
Ob. nr 485 / 485a – Ar XXV, ćw. 3
Grób jamowy zniszczony przez grób szkieletowy.
Jama o wymiarach 210 x 150 cm, wypełniona była spalenizną przemieszaną z przepalonymi kośćmi. Zarys
jamy grobowej grobu szkieletowego o wymiarach 200 x
120 cm, zorientowany był wzdłuż osi północ-południe.
W części północnej grobu znajdowało się kilka kamieni,
wśród nich rozrzucone paciorki. W części północno‑zachodniej, znajdował się przęślik.
Szczątki należą do dziecka (Infans I). Barwa jasnobeżowa. Waga: 4 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4855, 4894 – 4897, 4901, inw. pol. 431/77,
627/77 – 630/77, 630a/77, 643/77):
1. Fragment sprężynki br. zapinki; dł. zach. 1,1 cm, szer.
0,3 cm [Tablica LXXXVII:1].
2. Końcówka br. do pasa zbliżona do typu J II.3; dł. 4,7
cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXXXVII:2].
3. Paciorek szklany zachowany fragmentarycznie, sklejony, zbliżony do typu TM297, tło paciorka przezroczyste, pośrodku cztery proste linie czerwone i jedna
niebieska, pomiędzy nimi żółte linie zygzakowate;
wys. 1,5 cm, śred. 2,6 cm [Tablica LXXXVII:3].
4. Trzy złote paciorki typu TM387f; wys. 1,1 – 1,5 cm,
śred. 0,5 cm [Tablica LXXXVII:4].
5. Pokruszone paciorki wykonane z przezroczystego
szkła.
6. Paciorek bursztynowy typu TM411; dł. 1,0 cm, szer.
0,6 cm [Tablica LXXXVII:5].
7. Fragmenty grzebienia kościanego z trzema nitami
br.; gr. nitów 0,2 cm [Tablica LXXXVII:6].
8. Przęślik gl., dwustożkowy, o spłaszczonych wierzchołkach; wys. 2,4 cm, śred. 3,9 cm [Tablica
LXXXVII:7].

9. F
 ragmenty ceramiki barwy od ciemnobrunatnej po
ceglastą, powierzchnie gładzone, w tym jeden fragment prostego wylewu naczynia.
10. Krzemień; wymiary: dł. 4,0 cm, szer. 3,0 cm, gr. 1,9
cm.
11. Kości ludzkie. Dwa niewielkie fragmenty sklepienia
czaszki. Kilkadziesiąt ułamków kości szkieletu pozaczaszkowego – wszystkie mikroskopijnych rozmiarów. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: C1
Ob. nr 486 – Ar XXV, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa kształtu owalnego,
o wymiarach 40 x 30 cm i miąższości tylko 10 cm, wypełniona była spalenizną.
Wiek: są to szczątki osoby zmarłej w wieku 40 – 50 lat
(Maturus II). Płeć: kobieta. Barwa szczątków kostnych:
szara. Waga: 503 g (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4836, 4907, inw. pol. 79/77, 608/77,
641/77):
1. Paciorek szklany typu TM7, lekko zniekształcony;
wys. 0,9 cm, śred. 0,9-1,2 cm [Tablica LXXXVIII:1].
2. Trzy przetopione grudki szkła, wtórnie przepalone;
dł. 2,2 cm, szer. 1,0 cm.
3. Szpila kościana; dł. 5,1 cm, śred. 0,2 cm [Tablica
LXXXVIII:2].
4. Fragmenty grzebienia kościanego z br. nitem; dł.
nitu 0,9 cm, śred. nitu 0,1 cm [Tablica LXXXVIII:3].
5. Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. 1,6 cm, śred. 3,7
cm [Tablica LXXXVIII:4].
6. Kości czaszki. Pięćdziesiąt dwa ułamki sklepienia,
wśród nich dziesięć z brzegiem słabo ząbkowanym,
a na dwu zarastające się mocno szwy. Wycinek łuski kości czołowej – partii środkowej. Prawa część
skalista kości skroniowej i część jej łuski wraz z dołem żuchwowym. Ułamek trzonu kości potylicznej.
Lewy i prawy wyrostek kłykciowy żuchwy. Wycinek
blaszki wyrostka zębodołowego z widocznymi zębodołami (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Ząb kręgu obrotowego. Cztery ułamki trzonów kręgów szyjnych,
trzy piersiowych i jeden lędźwiowego. Kilka drobnych ułamków łuków. Dwadzieścia osiem większych
i dość masywnych ułamków trzonów różnych kości
długich oraz liczna grupa ich drobnych odcinków.
Głowa kości udowej z częścią szyjki (średnica górno
dolna 36 mm, wysokość szyjki 23 mm, pomiar
strzałkowy szyjki 17 mm). Sześć małych wycinków
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głów. Dwa bloczki kości ramiennych (szerokość jednego mniej uszkodzonego 20 mm). Wycinek kości
miednicznej z częścią panewki. Fragment talerza
kości biodrowej z częścią powierzchni uchowatej.
Trzon kości promieniowej – z częścią dołu łokciowego. Kość miedniczna – mały wycinek panewki,
część kości łonowej i fragment kulszowej. Wycinek powierzchni rzepkowej kości udowej. Kawałek
trzonu kości łokciowej z wyrostkiem dziobiastym.
Mały fragment końca dalszego kości promieniowej.
Dwa większe ułamki paliczków. Część grzebienia
kości biodrowej. Wycinek końca dalszego kości
strzałkowej. Część kości łódkowatej. Część końca
dalszego kości ramiennej z dołem łokciowym (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 487 – Ar XXV, ćw. 3
Grób jamowy – zniszczony. Jama o wymiarach 100
x 45 cm, wypełniona była spalenizną przemieszana
z ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: 25-35 lat. Płeć: nie określono. Waga: 490 g
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Inwentarz (kat. brak, inw. pol. brak):
1. 
Mały fragment wylewu, barwy ceglastobrunatnej,
powierzchnia gładzona.
2. Kości ludzkie. Dobrze przepalone kości sklepienia
z otwartymi częściowo szwami, część skalista (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 325).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 488 – Ar XXV, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy znajdowały się na głębokości 53 cm od powierzchni wykopu
w warstwie jasnego piasku.
Wiek: dziecko, raczej Infans I. Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: szara i jasnobeżowa. Waga: 385 g
(Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Inwentarz (kat. 4696, inw. pol. 422/77):
1. 
Fragmenty naczynia gl., popielnicy zdobionej ornamentem pojedynczej linii rytej, barwy brunatnej,
miejscami ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Kości czaszki. Jedenaście niewielkich ułamków kości
sklepienia. Wycinek kości czołowej z brzegiem nadoczodołowym. Ułamek kości części twarzowej (?).
(Cymek l., Rożnowski F, 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa wycinki trzo-

nów kręgów. Pięć odcinków żeber. Część paliczka.
Dwa wycinki głowy kości długiej. Cztery nieco
większe odcinki trzonów kości długich. Kilkanaście ułamków drobnych, nieokreślonych. (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
Datowanie: epoka brązu/wczesna epoka żelaza
Ob. nr 489 (7-8) / 489a (1-6) – Ar XXV, ćw. 3
Grób popielnicowy zniszczony przez grób szkieletowy. Jama grobowa grobu szkieletowego o wymiarach
120 x 52 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe. Na głębokości około 100 cm od powierzchni wykopu, w jamie grobowej zalegały kamienie oraz zaznaczył się ślad po kołku.
Wiek: 35-45 lat. Płeć: kobieta (?) (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Inwentarz (kat. 4700 – 4701, 4856, 4898 – 4899, inw. pol.
432/77, 440/77, 631/77 – 632/77):
1. Fragment brunatnej misy, z wgięciem pod krawędzią, zdobionej ornamentem podwójnej linii dołków
paznokciowych.
2. Fragmenty ceglastego naczynia gl., zdobionego ornamentem dołków paznokciowych.
3. 
Fragmenty ceglastego naczynia gl., powierzchnie
gładzone.
4. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, jasnobrunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone.
5. Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, barwy
brunatnej.
6. Dwa fragmenty ceramiki zdobione ornamentem jodełkowym, barwy brunatnej.
7. 
Kabłąk br. zapinki zbliżonej do typu A201/202;
wys. kabłąka 1,7 cm; dł. zach. 3,2 cm [Tablica
LXXXVIII:1].
8. Dwa paciorki bursztynowe typu TM410; wys. 2,0 –
2,4 cm; szer. 1,2 – 1,4 cm [Tablica LXXXVIII:2].
9. 
Jeden ósemkowaty paciorek bursztynowy zachowany we fragmentach [Tablica LXXXVIII:2].
10. Kości ludzkie. Zachowały się fragmenty: szczęki
i żuchwy z małymi, silnie startymi koronami zębów,
trzonu żuchwy, kości długich, kończyn górnych
i dolnych (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-6), B2/C1 (7-9)
Ob. nr 490 – Ar XXVI, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 120 x 65 cm, zorientowana była wzdłuż osi
wschód-zachód. W części zachodniej leżały cztery ka-
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mienie, po miedzy nimi odkryto srebrna zapinkę.
Inwentarz (kat. 4831, inw. pol. 602/77):
1. Zapinka sr. typu A168, sprężynka lekko uszkodzona;
dł. 5,1 cm, wys. 1,6 cm, szer.����������������������
sprężynki 3,2 cm [Tablica LXXXVIII].
Datowanie: C2
Ob. nr 491 - Ar XXVI, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa regularnego, owalnego kształtu, o wymiarach 150 x 75 cm, zorientowana
była wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 492 – Ar XXVI, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu (?). Fragmenty
naczyń zalegały na głębokości 51 cm od powierzchni
wykopu, w warstwie jasnego piasku, a wokół leżały spalone kości45.
Inwentarz (inw. pol. 429/77):
1. Fragment zniszczonej popielnicy o płaskim, wyodrębnionym dnie, ceramika barwy ciemnobrunatnej,
powierzchnia gładzona, śred. dna około 12 cm.
2. Fragment popielnicy (?), grubościennej, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie częściowo chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 493 – Ar XXVI, ćw. 1
Grób popielnicowy. Fragmenty naczynia wraz z przepalonymi kośćmi46 znajdowały się w warstwie jasnego
piasku, na głębokości 52 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (inw. pol. 449/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 494 – Ar XXVI, ćw. 1
Grób jamowy – zniszczony. Rozwleczona smuga wypełniona spalenizną i nikłymi śladami przepalonych kości, których nie zdołano zebrać.
Inwentarz (kat. 4699, inw. pol. 430/77):
Kości zaginęły albo zostały przemieszane z materiałem
z innych obiektów. Informacje o istnieniu kości pochodzą z opisów
dziennika badań i karty obiektu.
46
Kości zaginęły albo zostały przemieszane z materiałem
z innych obiektów. Informacje o istnieniu kości pochodzą z opisów
dziennika badań i karty obiektu.
45

1. F
ragment przydenny naczynia gl., wyodrębnione
płaskie dno, ceramika barwy brunatnej.
2. Fragment ucha naczynia gl., ceramika barwy brunatnej.
3. Fragmenty brunatnego naczynia gl., prawdopodobnie dwustożkowatego zdobionego ornamentem krokiewkowym.
4. Fragment wylewu naczynia gl., misy (?), ceramika
barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 495 – Ar XXVI, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach150 x
60 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono (Gładykowska‑Rzeczycka J., 1987, s. 324-325).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Zachowały się małe fragmenty kości długich i mało typowych fragmentów kości
sklepienia czaszki (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 324-325).
Datowanie: NOK
Ob. nr 496 - Ar XXVI, ćw. 3
Grób szkieletowy.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 497 – Ar XXVI, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 130 x 110
cm i miąższosci 30 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: osoba dorosła zmarła w wieku 25-35 lat (Adultus).
Płeć: kobieta (?). Waga: 337 g (Cymek l., Rożnowski F,
2012).
Inwentarz: (kat. 4857 – 4859, 5868, inw. pol. 435/77 436/77):
1. Fragmenty wylewu naczynia gl., barwy czarnej, powierzchnie gładzone.
2. 
Fragment wylewu naczynia gl., barwy brunatnej,
powierzchnia gładzona.
3. Fragment naczynia gl., misy barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
4. 
Fragment wylewu naczynia gl., barwy brunatnej,
powierzchnia gładzona.
5. Drobne fragmenty ceramiki, barwy czarnej i brunat-
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nej, powierzchnie chropowacone i gładzone.
6. Fragment przedmiotu żel., być może ostrza prostego
noża; dł. 7,8 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,2 cm.
7. Kości czaszki. Trzydzieści siedem ułamków kości
sklepienia, w tym pięć z wyraźnie ząbkowanymi
brzegami, cienkie delikatnej budowy. Wycinek wyrostka zębodołowego szczęki. Wycinek części skalistej kości skroniowej. Korzeń zęba stałego (Cymek l.,
Rożnowski F, 2012).
8. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy ułamki trzonów kręgów i kilka uszkodzonych ich wyrostków.
Dwa ułamki paliczków. Dwa wycinki głów kości
długich. Dwadzieścia cztery nieco dłuższe odcinki
trzonów kości długich. Dość dużo fragmentów drobnych, nie zostały one określone co do przynależności anatomicznej. (Cymek l., Rożnowski F, 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-5), NOK (6)
Ob. nr 498 – Ar XXVII, ćw. 3
Grób szkieletowy.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 499 - Ar XXVII, ćw. 3
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 500 – Ar XXVII, ćw. 3
Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. brak):
1. Końcówka pasa br. typu JV; dł. 5,4 cm, szer. 0,4 – 1,2
cm, gr. 0,2 cm [Tablica LXXXVIII].
Datowanie: B2
Ob. nr 501 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Inwentarz (kat. 4902, inw. pol. 444/77, 636/77):
1. Pięćdziesiąt osiem paciorków szklanych typu
TM23; wys. 0,2 – 0,4 cm, śred. 0,3 – 0,5 cm [Tablica
LXXXIX:1].
2. Paciorek szklany zbliżony do typu TM153, barwy
białej; dł. zach. 0,7 cm, śred. 0,3 cm [Tablica
LXXXIX:2].
3. Paciorek bursztynowy typu TM388; śred. 0,6 cm,
wys. 0,3 cm [Tablica LXXXIX:3].
4. Jeden cały i drugi zachowany fragmentarycznie paciorek bursztynowy typu TM389; wys. 0,6 – 0,7 cm,

śred. 1,1 cm [Tablica LXXXIX:3].
5. Dwa paciorki bursztynowy typu TM392; wys. 1,0
cm, śred. 0,9 – 1,0 cm [Tablica LXXXIX:3].
6. Dwa paciorki bursztynowy typu TM402; wys. 0,6 –
0,7 cm, śred. 0,8 – 1,0 cm [Tablica LXXXIX:3].
7. Paciorek bursztynowy zbliżony do typu TM405; dł.
1,8 cm, szer. 0,7 cm [Tablica LXXXIX:3].
8. Paciorek bursztynowy typu TM410; wys. 1,3 cm,
szer. 1,0 cm [Tablica LXXXIX:3].
9. Trzy paciorki bursztynowe typu TM417; wys. 1, 0 –
1,1 cm, szer. 0,7 – 0,9 cm [Tablica LXXXIX:3].
10. Paciorek typu TM418; wys. 1,1 cm, szer. 0,9 cm [Tablica LXXXIX:3].
11. Główka bursztynowego paciorka typu TM471, wys.
0,8 cm, szer. 0,9 cm [Tablica LXXXIX:3].
12. Fragmenty ceramiki, barwy od jasnobrunatnej po
ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 502 – Ar XXVIII, ćw. 1
Grób szkieletowy.
Wiek: 6-8 letnie dziecko. Płeć: nie określono (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Inwentarz: (kat. 4903 – 4906, inw. pol. 637/77 – 640/77):
1. Zapinka br. typu A161; dł. 5,2 cm, wys. 1,7 cm, szer.
zach. sprężynki 2,2 cm [Tablica XC:1].
2. Dwie zapinki br. zbliżone do typu A168; dł. 4,5 cm,
wys. 1,5 – 1,6 cm, szer. sprężynki 2,6 – 2,7 cm [Tablica XC:2].
3. Igła br. typu I2, zachowane uszko; dł. zach. 6,4 cm, gr.
0,1 – 0,2 cm, szer. uszka 0,4 cm [Tablica XC:3].
4. Haczyk wrzeciona br., część środkowa skręcona spiralnie tkwi w pozostałościach organicznej, drewnianej oprawy; dł. 4,9 cm, gr. 0,1 cm [Tablica XC:4].
5. Paciorek szklany typu TM8; wys. 1,2 cm, śred. 1,5
cm [Tablica XC:5].
6. Paciorek szklany typu TM12; wys. 0,9 cm, śred. 1,2
cm [Tablica XC:5].
7. Siedem paciorków całych i jeden zachowany we
fragmentach zbliżone do typu TM109; szer. 0,8 – 1,0
cm, gr. 0,4 – 0,5 cm, wys. 1,2 – 1,6 cm [Tablica XC:5].
8. Paciorek zbliżony do typu TM263, paciorek beczułkowaty, nieprzezroczysty, barwy czarnej, z ornamentem w kształcie niebieskiej falistej linii; wys.1,3
cm, śred. 1,7 cm [Tablica XC:5].
9. Dwa paciorki z masy szklanej typu TM266d; wys. 1,7
– 1,9 cm, śred. 1,8 cm [Tablica XC:5].
10. Paciorek szklany typu TM301; wys. 1,5 cm, śred.
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1,6 cm [Tablica XC:5].
11. Paciorek zbliżony do typu TM348, na białym tle,
ornament roślinny koloru żółtego, ograniczonego
czerwonymi i czarnymi liniami; wys. 1,8 cm, śred.
1,2 cm [Tablica XC:5].
12. Paciorek bursztynowy typu TM389; śred. 1,6 cm,
wys. 0,5 cm [Tablica XC:6].
13. Sześć paciorków gl. typu TM483; śred, 0,3 cm, wys.
0,05 cm [Tablica XC:7].
14. Liczne fragmenty drewnianego przedmiotu z sześcioma nitami br.; dł. nitów 0,6 – 0,7 cm, gr. 0,2 cm
[Tablica XC:8].
15. Przęślik gl. dwustożkowaty, asymetryczny; wys. 2,4
– 2,8 cm, śred. 3,4 cm, śred. otworu 0,7 cm [Tablica
XC:9].
16. Kości ludzkie. Zachował się fragment kości sklepienia, prawa kość skroniowa, uszkodzona szczęka
i żuchwa z tkwiącymi zębami, wyrzynający się dolny
kieł, nie wyrznięte dolne zęby przedtrzonowe, dwa
obojczyki, fragment łopatki i lewej kości ramiennej,
żebra ze śladami patyny, kręgi, nasady nie są zrośnięte z trzonami (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987,
s. 324).
Datowanie: C2
Ob. nr 503 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Szczątki należą prawdopodobnie do dziecka. Barwa jasnobeżowa. Waga: 4 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 5867, inw. 182/77):
1. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 4,1 cm, szer. 2,5 cm,
gr. 1,0 cm; b) 3,1 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,0 cm; c) dł.
2,3 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,4 cm.
2. Kości ludzkie. Fragment korony zęba, ułamek sklepienia czaszki, cztery drobne wycinki trzonów kości
długich, drobne prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 504 / 504 a – Ar XXVII, ćw. 2
Grób popielnicowy zniszczony przez szkieletowy.
Jama grobowa grobu szkieletowego o wymiarach 130 x
100 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Wiek: 25-55 lat. Płeć: nie określono. Waga: 200 g (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Inwentarz (kat. 4703, inw. pol. 451/77):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?) zdobionej
u nasady szyjki ornamentem potrójnej linii rytej

i nakłuć oraz krokiewkowym, barwy jasnobrunatnej,
miejscami czerniona, powierzchnie gładzona.
2. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
dwóch poziomych linii rytych, pomiędzy którymi
znajdują się potrójne linie ukośne, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, miejscami
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
4. Fragment wylewu naczynia gl., zbliżonego do typu
RW – XVIII E 3, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu ok. 6 cm.
5. Kości ludzkie. Dobrze przepalone wycinki kości sklepienia czaszki z otwartym szwem strzałkowym (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Datowanie: Ha (?) (1-2), okres wpływów rzymskich
(3-4)
Ob. nr 505 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Inwentarz (kat. 4704, 4908 – 4909, inw. pol. 452/77,
642/77 – 643/77, ):
1. Końcówka br. do pasa typu J II3; dł. 4,7 cm, szer. 0,6
– 1,9 cm, gr. 0,2 – 0,3 cm [Tablica LXXXIX:1].
2. Fragmenty br. sprężynki; dł. 1,0 cm, śred. 0,4 cm
[Tablica LXXXIX:2].
3. Fragment ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym dwa małe
fragmenty wylewów.
Datowanie: C1
Ob. nr 506 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób jamowy.
Wiek: dziecko (Infans I). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: jasnobeżowa (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz:
1. Kości ludzkie. Dziesięć nieco większych i kilka bardzo drobnych cząstek szkliwa z zębów mlecznych.
Uszkodzony kawałek trzonu kości długiej, niespalony, zabarwiony na zielonkawy kolor (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 507 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Wiek: dziecko lub osoba dorosła. Płeć: nie określono
(Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
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Inwentarz (kat. 4912 – 4913, inw. pol. 645/77 – 646/77):
1. Naczynie gl., miniaturowa miseczka gl. o wyraźnie zaznaczonym i płaskim dnie, barwy brunatnej
i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 4,5
cm, śred. otworu 10,5 cm, śred. dna 5,0 cm [Tablica
LXXXIX:1].
2. Zapinka br., typu A170; dł. 4,3 cm, szer. sprężynki
1,8 cm, wys. 1,5 cm [Tablica LXXXIX:2].
3. Paciorek bursztynowy typu TM416; wys. 1,4 cm,
szer. 0,6 – 0,9 cm [Tablica LXXXIX:3].
4. Kości ludzkie. Zachowała się tylko warstwa korowa
kości długich i fragment kręgu z patyną (Gładykowska-Rzeczycka J., 1987, s. 324).
Datowanie: C2
Ob. nr 508 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób szkieletowy.
Wiek: może osoba dorosła (?). Płeć: nie określono. Barwa
szczątków kostnych: brązowawa. Waga: nie ważono. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 4910 – 4911, inw. pol. 82/77, 644/77):
1. Końcówka br. do pasa typu J II.4; dł. zach. 4,9 cm,
szer. 0,8 – 1,2 cm, gr. 0,1 – 0,4 cm, gr. nitu 0,3 cm
[Tablica XCI:1].
2. Kościany grzebień trójwarstwowy typu IA, zachowany fragmentarycznie, zachowanych 9 nitów; szer.
zach. 7,6 cm, gr. 1,4 cm, gr. nitu 0,2 cm [Tablica
XCI:2].
3. Fragment br. igły typ I3; dł. zach. 3,7 cm, gr. 0,2 cm,
szer. uszka 0,3 cm [Tablica XCI:3].
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa dłuższe odcinki trzonów kości długich. Licczna grupa drobnych blaszek istoty zbitej z trzonów kości długich.
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: C2
Ob. nr 509 – Ar XXVII, ćw. 2
Grób jamowy.
Wiek: dziecko, raczej w wieku do 7 lat (Infans I). Barwa:
jasnobeżowa. Waga: 10 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 455/77):
1. Fragment ceramiki, w tym fragment płaskiego dna,
ceramika barwy brunatnej, powierzchnia gładzona.
2. Kości ludzkie. Zachowały się zaledwie: drobne ułamki
sklepienia czaszki, jeden odcinek trzonu kości długiej, kilkanaście fragmencików nieokreślonych i prószywo kostne. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 510 – Ar XXIX, ćw. 4
Grób popielnicowy z resztką stosu. Jama o wymiarach 130 x 75 cm i miąższości 10 cm, wypełniona była
spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 457/79):
1. Fragmenty naczynia gl., misy (?) o ostrym załomie
brzuśca, zbliżona do typu RW – XbA, barwy od
ciemnobrunatnej po jasnobrunatną, powierzchnie
gładzone; śred. wylewu ok. 18 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 511 – Działka 1, wykop 2
Grób jamowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 130 x 60 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią. W części południowej, pod kamieniami
znajdowały się fragmenty ceramiki.
Wiek: szczątki małego dziecka (Infans I ?). Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 3 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 458/79):
1. Fragmenty naczynia gl., półkolistej misy, o prostym
brzegu, ceramika barwy brunatnej.
2. Fragment wylewu naczynia gl., misy o prostej krawędzi, ceramika barwy jasnobrunatnej.
3. Dwa krzemienie; wymiary: a) 3,0 cm, szer. 1,6 cm, gr.
1,0 cm; b) dł. 1,0 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,4 cm.
4. Kości ludzkie. Cztery bardzo drobne i bardzo cienkie ułamki kości czaszki. Cztery niewielkie odcinki
trzonów kości długich. Fragmenty prószywa kostnego. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 512 – Ar XXIX, ćw. 4
Jama wypełniona spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 462/79):
1. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia
gładzona.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 513 – brak informacji w dokumentacji polowej
Ob. nr 514 – Działka 2
Grób (?-brak kości ludzkich) jamowy – zniszczony.
Rozwleczona jama o wymiarach 100 x 85 cm i miąższości 35 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 470/79):
1. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym jeden fragment wylewu
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lekko wychylonego na zew.
2. Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,1
cm.
Datowanie: pradzieje
Ob. nr 515 – Działka 2
Jama o wymiarach 190 x 120 cm, wypełniona spalenizną. Na powierzchni obiektu znajdował się luźno ułożony bruk kamienny.
Inwentarz (inw. pol. 467/79, 477/79):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i miejscami
ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, miejscami obmazywane i chropowacone.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, zdobionej ornamentem poziomych żłobków.
3. Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,4
cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich (1), średniowiecze (2)
Ob. nr 516 – Ar XXX, ćw. 1
Zwarty bruk kamienny o wymiarach 95 x 40 cm, ułożony w jasnobrunatnej ziemi, bez widocznego zarysu
jamy, na głębokości 50 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (inw. pol. 455/79):
1. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment taśmowatego, pogrubionego ucha, jeden fragment grubościenny, barwy brunatnej, powierzchnie obmazywane.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, toczona, w tym jeden fragment wylewu.
Datowanie: okres wpływów rzymskich (1), późne średniowiecze (2)
Ob. nr 517 – Ar XXX, ćw. 1
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 140 x
50 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Grób przykryty był pięciowarstwowym brukiem kamiennym.
Inwentarz (kat. 7325, inw. pol. 465/79, 662/79):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone i gładzone.
2. Cztery krzemienie; wymiary: a) dł. 2,2 cm, szer. 1,4
cm, gr. 0,3cm; b) dł. 2,1 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,6 cm;
c) dł. 1,5 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,9 cm; d) dł. 2,1 cm,
szer. 1,4 cm, gr. 1,0 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Ob. nr 518 / 518 a - Ar XXX, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 70 x 80 cm i miąższości
30 cm. Jama wypełniona była spalenizną. W centralnej
części grobu znajdowały się cztery kamienie.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: czarna od spalenizny. Waga: 20 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7321 – 7324, inw. pol. 5/79, 649/79 –
652/79):
1. Zapinka br. zbliżona do typu A53, dł. zach. 5,1 cm,
wys. 1,7 cm, szer. sprężynki 2,2 cm [Tablica XCI:1].
2. Dwie br. zapinki typu A68, a) dł. 5,1 cm, wys. 2,1
cm, szer. sprężynki 2,2 cm, b) dł. 5,0 cm, wys. 2,4 cm,
szer. sprężynki 2,3 cm [Tablica XCI:2].
3. Zapinka br. zbliżona do typu A69; dł. zach. 3,9 cm,
wys. 1,9 cm, szer. sprężynki 2,0 cm [Tablica XCI:3].
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Pięć niewielkich
odcinków trzonów kości długich. Dwadzieścia trzy
bardzo drobne fragmenty nieokreślone. Prószywo
kostne. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B1
Ob. nr 519 – Działka 2
Jama o wymiarach 95 x 60 cm i miąższości 30 cm,
wypełniona spalenizną i ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 520 - Działka 2
Grób jamowy. Jama w profilu kształtu nieckowatego,
o wymiarach 90 x 80 cm i miąższości 35 cm, wypełniona
była spalenizną. Na powierzchni obiektu znajdowało się
kilka kamieni.
Wiek: być może są to szczątki osoby dorosłej. Płeć: nie
określono. Barwa szczątków kostnych: czarna i czarnoszara. Waga: 77 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 7/79):
1. Kości czaszki. Pięć bardzo niewielkich ułamków kości sklepienia. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Szesnaście nieco
dłuższych i czterdzieści drobnych ułamków kości
długich. Ponad pięćdziesiąt drobnych fragmentów
nieokreślonych. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 521 – Ar XXX, ćw. 1
Grób szkieletowy z brukiem kamiennym. Jama grobowa o wymiarach 170 x 90 cm, zorientowana była
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wzdłuż osi wschód-zachód, z głową skierowaną na
wschód.
W jeden zespół połączono szczątki kostne z trzech
różnych obiektów (ob. nr 336, 462, 521), rozkopanych
w trzech różnych latach. Wiek: z grobu szkieletowego:
30 – 50 lat (Maturus?); z grobów ciałopalnych: około 30
lat (Adultus) i 40 – 50 lat (Maturus II). Płeć: grób szkieletowy - nie określono; groby ciałopalne: kobieta i mężczyzna. Barwa szczątków kostnych: szczątki ciałopalne
jasnobeżowe, kremowe, szare; niektóre przebarwione na
zielonkawy lub niebieski kolor. Waga: 1820 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7315 – 7319, inw. pol. 3/75, 210/76,
24/77, 667/79 – 670/79, 672/79):
1. Zapinka br. typu A52; dł. 7,1 cm, wys. 2,5 cm, szer.
sprężynki 2,6 cm[Tablica XCII:1] .
2. Zapinka br. typu A52; dł. 6,8 cm, wys. 3, cm, szer.
sprężynki 2,4 cm [Tablica XCII:2].
3. Dwa fragmenty silnie skorodowanego żelaza.
4. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,2
cm.
5. Kości czaszki. Pięćdziesiąt cztery ułamki kości sklepienia czaszki, a wśród nich szesnaście z ząbkowanym brzegiem. Kość czołowa fragment z brzegiem
nadoczodołowyn i prawym wyrostkiem jarzmowym
(brzeg okrągły) oraz dwa inne ułamki łuski tej kości. Duży ułamek prawej kości skroniowej z małym
wyrostkiem sutkowym. Uszkodzona część skalista
prawej kości skroniowej. Wyrostek czołowy lewej
kości szczękowej. Dwa małe wycinki kości skroniowej z okolicy dołu żuchwowego. Dwie korony zębów
trzonowych – ze szkieletu niespalonego – o startych
guzkach (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinki trzonów
kręgów i ułamki ich wyrostków. Głowa kości udowej (średnica około 40 mm). Koniec dalszy kości
udowej – zerodowany. Kilka wycinków niewielkich
głów. Ułamki kości miednicznych. Liczne odcinki
żeber. Wycinek wyrostka dziobiastego kości łokciowej. Część boczna kręgu szczytowego. Ułamek
trzonu kości ramiennej (długości 110 mm). Bardzo
liczne, ale zróżnicowane co do budowy, ułamki trzonów kości długich – większych rozmiarów oraz kilkadziesiąt drobnych ułamków tych trzonów. Liczne
drobne odcinki różnych kości szkieletu pozaczaszkowego nieokreślone co do ich przynależności anatomicznej. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).

7. Kości szkieletu niespalonego (barwy brązowej). Odcinek obojczyka (zazieleniony). Fragment brzegu
pachowego łopatki. Kawałek trzonu kości udowej (?).
Czternaście drobnych odcinków istoty zbitej z różnych kości długich. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Liczba osób. W zbadanym zespole kości są szczątki
nie mniej niż trzech osób. Szczątki jednej są niespalone, a dwóch innych przepalone.
Datowanie: B1
Ob. nr 522 – Ar XXX, ćw. 1
Jama o wymiarach 125 x 90 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 7288, inw. pol. 653/79):
1. Gwóźdź żel. z owalną główką; dł. 4,9 cm, szer. 0,6
cm, gr. 0,2 – 0,3 cm, szer. główki 1,0 – 1,3 cm.
2. Fragment br. blaszki z niewielkim otworem; dł. 1,8
cm, szer. 0,7 - 1,2 cm, gr. 0,1 cm, śred. otworu 0,1
cm.
3. Nasiono (Abramów J., poz. kat. 2).
Datowanie: NOK
Ob. nr 523 – Ar XXX, ćw. 1
Grób szkieletowy (?) z brukiem kamiennym. Jama
o wymiarach 80 x 40 cm, zorientowana była wzdłuż osi
północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 524 – Ar XXX, ćw. 1
Jama o wymiarach 120 x 70 cm, owalnego kształtu,
wypełniona ciemnobrunatną ziemią. Na powierzchni
obiektu znajdował się bruk kamienny.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 525 – Działka 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 110 x 65 cm, zorientowana była wzdłuż
osi wschód-zachód. W części północno-wschodniej
obiektu znajdowała się czaszka.
Inwentarz (kat.7313 – 7314, inw. pol. 661/79, 663/79):
1. Nieregularne bryłki skorodowanego żel. i przetopionego br.
2. Rozcieracz kamienny; dł. 8,0 cm, szer. 6,3 cm, gr.
3,3 cm.
Datowanie: NOK
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Ob. nr 526 – Ar XXX, ćw. 3
Grób jamowy o wymiarach 100 x 100 cm i miąższości 40 cm, wypełniony był spalenizną. Kości ludzkie
słabo się zachowały, nie zdołano ich zebrać.
Inwentarz (kat. 7310 – 7312, inw. pol. 468/79, 665/79 –
666/79, 691/79):
1. Zapinka br. typu A57-59, brak igły; dł. 7,2 cm, wys.
2,2 cm, szer. sprężyny 2,7 cm [Tablica XCII:1].
2. Zapinka br. typu A59; dł. 7,5 cm, wys. 2,2 cm, szer.
sprężyny 2,5 cm [Tablica XCII:2].
3. Fragmenty br. przetopionego przedmiotu.
4. Fragmenty mało charakterystycznej ceramiki, barwy
od ceglastej po ciemnobrunatną, w tym jeden wtórnie przepalony, powierzchnie chropowacone i gładzone.
5. Fragmenty ceramiki ciemnobrunatnej i ceglastej,
w tym jeden fragment polewany, ceramika toczona,
powierzchnie gładzone.
Datowanie: B2a (1-3), pradzieje (4), późne średniowiecze (5)
Ob. nr 527 – Ar XXX, ćw. 3
Bruk kamienny – zniszczony. Być może kamienie należały pierwotnie do obiektu nr 526.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 528 – Ar XXX, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 150 x 90 cm, zorientowana była wzdłuż osi
północ-południe. Na powierzchni znajdował się bruk
kamienny.
Inwentarz (kat. 7309, inw. pol. 474/79, 678/79):
1. Fragment br. igły; dł. 1,8 cm, gr. 0,1 cm.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 529 – Ar XXX, ćw. 3
Grób popielnicowy – zniszczony. Fragmenty naczyń
umieszczone były w jamie o wymiarach 85 x 65 cm,
która wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: 31 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7306 – 7308, inw. pol. 8/79, 472/79,
613/79, 660/79, 671/79):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?) o prostym,

nieznacznie pogrubionym wylewie, barwy jasnobrunatnej, gładzonej powierzchni.
2. Drobne fragmenty naczynia gl., barwy czarnej, powierzchnie lśniące.
3. Fragmenty przydenne grubościennego naczynia gl.,
barwy ceglastobrunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Zapinka br. typu A38; dł 5,4 cm, szer. sprężynki 3,7
cm, wys. 3,4 cm [Tablica XCIII:1].
5. Zapinka br. typu A38; dł. 6,2 cm, szer. 3,8 cm, wys.
2,8 cm [Tablica XCIII:2].
6. Dwa fragmenty br. bransolety, sztabkowa tej [Tablica XCIII:3].
7. Fragmenty skorodowanego przedmiotu żel.; gr.
sztabki 0,3 cm, szer sztabki 0,5cm.
8. Fragment wylewu naczynia gl., barwy jasno-beżowej, powierzchnia gładzona.
9. Kości czaszki. Trzy bardzo małe ułamki kości sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
10. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem małych odcinków trzonów kości długich. Wycinek niewielki
kości z powierzchnią stawową. Mały fragment być
może kości łódkowatej (?). Dość liczna grupa ułamków kości o nieokreślonej przynależności. Prószywo
kostne. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), B2 (2-7), średniowiecze (8)
Ob. nr 530 – Ar XXX, ćw. 3
Trójwarstwowy bruk kamienny o średnicy około
40 cm.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 531 – Działka 2
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 45 x 30
cm i miąższości 40 cm, wypełniona była spalenizną, małymi kamieniami oraz smużkami przepalonych kości
ludzkich, których się nie udało zebrać.
Inwentarz (kat. 7305, inw. pol. 659/79):
1. Kółko żel.; śred. 3,5 cm, gr. drutu 0,4 – 0,5 cm [Tablica LXXXIX].
Datowanie: NOK
Ob. nr 532 – Działka 2
Jama o wymiarach 44 x 50 cm i miąższości 40 cm,
wypełniona była spalenizną.
Inwentarz: brak
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Datowanie: NOK
Ob. nr 533 – Ar XXX, ćw. 3
Jama o wymiarach 100 x 60 cm, przykryta trzema
warstwami kamieni.
Inwentarz (inw. pol. 473/79):
1. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia
gładzona.
2. Krzemień; wymiary: dł. 2,3 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,6
cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 534 – Ar XXX, ćw. 3
Grób szkieletowy. Owalna jama grobowa, o wymiarach 200 x 75 cm, zorientowana wzdłuż osi północ-południe, przykryta brukiem kamiennym.
Inwentarz (inw. pol. 475/79):
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 535 – Działka 2
Grób jamowy zniszczony przez grób szkieletowy.
Jama średnicy około 40 cm, wypełniona była spalenizną.
Nikłe ślady po kościach ludzkich.
Inwentarz (kat. 7304, inw. pol. 675/79):
1. Fragment kabłąka zapinki br. z guzkiem; dł. zach. 1,6
cm, gr. guzka 0,4 – 0,6 cm, szer. drutu 0,4 cm.
Datowanie: młodszy okres przedrzymski
Ob. nr 536 – Działka 2
Bruk kamienny (trzy warstwy) kolistego kształtu o
wymiarach 60 x 65 cm, ułożony był w brunatnej jamie.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 537 – Działka 2
Jama o wymiarach 55 x 40 cm i miąższości 10 cm,
wypełniona była spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 538 – Działka 2
Grób jamowy. Jama grobowa o średnicy około 90 cm,
wypełniona była spalenizną.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono.
Inwentarz (inw. pol. 9/79):

1. Cztery bardzo drobne fragmenty kości nieokreślonych o ciemnoszarej barwie. (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 539 – Działka 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego, regularnego kształtu o wymiarach 150 x 70 cm, zorientowana
wzdłuż osi północ-południe, z lekkim odchyleniem ku
zachodowi, przylega do obiektu nr 538.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 540 - Działka 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 170 x
70 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 541 – Działka 2
Grób jamowy. Okrągła jama grobowa o średnicy
90 cm, wypełniona była spalenizną. Część środkowa
obiektu znacznie jaśniejsza – brunatna, w której zalegał
duży kamień, o wymiarach 40 x 30 cm.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: czarna od spalenizny. Waga: 22 g (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 10/79):
1. Kości czaszki. Dwa ułamki kości sklepienia czaszki.
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzy odcinki trzonów kości długich. Osiemnaście bardzo drobnych
fragmentów nieokreślonych. Prószywo kostne.
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 542 - Działka 2
Jama o wymiarach 75 x 40 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 543 – Działka 2
Jama – wkop współczesny.
Inwentarz (inw. pol. 677/79):
1. Fragment przedmiotu wykonanego z żel. taśmy
o przekroju prostokątnym; dł. zach. 3,5 cm, szer.
0,6 cm, gr. 0,2 cm.
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Datowanie: NOK
Ob. nr 544 – Ar XXXI, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy ustawione
były w brunatnej jamie o wymiarach 45 x 45 cm.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. Waga: 22 g (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 13/79, 480/79):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, o ciemnobrunatnej, gładzonej powierzchni.
2. Kości czaszki. Dziesięć niewielkich fragmentów sklepienia czaszki, w tym dwa z ząbkowanym brzegiem.
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Trzydzieści osiem
bardzo drobnych fragmentów nieokreślonych. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 545 – Ar XXXI, ćw. 2 / ćw. 3
Jama o wymiarach 145 x 125 cm, wypełniona spalenizną.
Inwentarz (kat. 7302, inw. pol. 491/79, 679/79):
1. Drobne fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i czarnej.
2. Fragmenty ceramiki, w tym dwa fragmenty wylewów, barwy brunatnej. Wczesnośredniowieczne.
3. Kilkanaście fragmentów żużla.
Datowanie: pradzieje (1), wczesne średniowiecze (?) (2)
Ob. nr 546 – Ar XXXI, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 190 x
100 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
W części centralnej obiektu zalegał bruk kamienny.
Inwentarz:
1. Prosty nóż żel., zachowana rękojeść, ostrze zachowane fragmentarycznie, skorodowany; dł. zach.7,8
cm, szer. ostrza1,4 cm, gr. rękojeści 0,8 cm.
Datowanie: średniowiecze (?)
Ob. nr 547 – Ar XXX, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 200 x
60 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Na powierzchni obiektu wystąpiła warstwa spalenizny.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK

Ob. nr 548 – Ar XXXI, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 270 x 100 cm, zorientowana była wzdłuż
osi północ-południe. W części południowej grobu wystąpił luźno ułożony bruk kamienny. W części środkowej widoczne były ślady po kołkach.
Drobne fragmenty częściowo zdegradowanego
drewna o zachowanej strukturze. Widoczne cechy
budowy anatomicznej: pozornie szerokie promienie
drzewne, perforacja drabinkowa przepustów naczyń
oraz wyłącznie jednoszeregowe promienie drzewne jednoznacznie wskazują na drewno olchy (Alnus sp.). Olcha
jest gatunkiem powszechnie występującym na terenach
wilgotnych i w dolinach rzecznych. Drewno olchy wykorzystywane było w różnych celach, w tym konstrukcyjnych, i do produkcji rozmaitych drobnych przedmiotów
codziennego użytku. Próbka nieprzydatna do analizy
dendrochronologicznej – na przekroju poprzecznym
widoczny był tylko fragment jednego przyrostu rocznego (Ważny T., 2012).
Liczba osób: dwie.
Pierwszy osobnik. Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: 176 g
Drugi osobnik. Wiek: szczątki kostne małego dziecka
(Infans I ?). Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa i kremowa. Waga: 28 g (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7274 – 7275, inw. pol. 11/79, 479/79,
487/79; 685/79 – 686/79):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), o czarnej gładzonej powierzchni.
2. Fragment płaskiego dna naczynia gl., ceramika
barwy ceglastobrunatnej.
3. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
4. Fragmenty naczynia gl. typu RW – Xb, barwy jasnobrunatnej, miejscami brunatnej, powierzchnie
gładzone; wys. 8,5 cm, śred. wylewu ok. 13 cm, śred.
dna 5,3 cm [Tablica XCIV:1].
5. Klamerka sr. esowata typu C; dł. 1,7 cm, gr. drutu
0,1 cm, gr. guza i końcówek 0,2 cm [Tablica XCIV:2].
6. Fragment żel. sprzączki do pasa o masywnej pogrubionej ramie, silnie zdeformowana; śred. zach.
2,7 cm, dł. kolca 2,2 cm, gr. ramy 0,4 cm [Tablica
XCIV:3].
7. Fragment drucika br.; dł. zach. 1,1 cm, gr. 0,2 cm
[Tablica XCIV:4].
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8. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnie
gładzone.
9. Fragmenty drewna (Ważny T., 2012, poz. kat. 5).
10. Kości czaszki pierwszego osobnika. Osiem mało
charakterystycznych, niewielkich rozmiarów, ułamków kości sklepienia. Wycinek brzegu nadoczodołowego kości czołowej. Mały ułamek części skalistej
kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
11. Kości szkieletu pozaczaszkowego pierwszego osobnika. Dwadzieścia dłuższych (powyżej 20 mm)
i bardzo liczne drobne odcinki trzonów kości długich. Dwa wycinki trzonów kręgów i kilka ułamków
ich łuków. Odcinki drobne żeber. Ułamki paliczków.
Część kości kulszowej z wycinkiem panewki. Cztery
wycinki powierzchni stawowych – głów i kłykci. Koniec dalszy kości strzałkowej. Liczne drobne ułamki
kości nieokreślonych co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
12. Kości czaszki drugiego osobnika. Jeden większy
i dwanaście bardzo drobnych i niezwykle cienkich
ułamków kości sklepienia czaszki. Jeden wycinek
z częścią dołu żuchwowego kości skroniowej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
13. Kości szkieletu pozaczaszkowego drugiego osobnika. Czternaście niewielkich odcinków trzonów
kości długich (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-3), B2/C1 (4-8)
Ob. nr 549 – Ar XXX, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 230 x 95 cm, zorientowana była wzdłuż osi
północ-południe. Na głębokości między 50 a 110 cm od
powierzchni wykopu, w części centralnej obiektu i nieco
poza granicą wschodnią obiektu, znajdowały się liczne
kamienie.
Inwentarz (kat. 7299 – 7301, inw. pol. 684/79, 689/79 –
690/79):
1. Prosty nóż żel., z wyraźnie zaznaczoną rękojeścią; dł.
10,4 cm, szer ostrza 2 cm, gr. 0,2 cm [Tablica XCII:1].
2. Kamienny rozcieracz; dł. 7,2 cm, szer. 5,7 cm, gr. 3,0
cm [Tablica XCII:2].
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 550 – Ar XXX, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa regularnego, owalnego kształtu, o wymiarach 230 x 100 cm, zorientowana
była wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz (kat. 7298, inw. pol. 681/79):

1. Fragment przedmiotu żel.; dł. 2,4 cm, szer. 1,0 cm,
gr. 0,9 cm.
Datowanie: NOK
Ob. nr 551 – Ar XXXI, ćw. 1 / ćw. 2
Grób popielnicowy. Zniszczona popielnica ułożona
bokiem, znajdowała się na głębokości 50 cm od powierzchni wykopu, bezpośrednio w warstwie jasnobrunatnego piasku. Obok popielnicy znajdowało się skupisko kości47.
Inwentarz (kat. 7297, inw. pol. 484/79, 692/79):
1. Naczynie gl., fragmenty dwustożkowanej popielnicy
o wyraźnie zaznaczonym załomie brzuśca i płaskim
dnie, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 8,5 cm [Tablica XCIV:1].
2. Przęślik gl. dwustożkowaty, o spłaszczonych wierzchołkach i lejowatym otworze, barwy jasnobrunatnej; wys. 1,8cm, śred. 3,6 cm, śred. otworu 0,6 cm
[Tablica XCIV:2].
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 552 – Ar XXXI, ćw. 2
Grób popielnicowy. Naczynie nie zawierało kości
ludzkich, nakryte było kamieniem i ustawione w jamie
o wymiarach 38 x 40 cm, wypełnionej spalenizną z przemieszaną ciemnobrunatną ziemią. Obok jamy ślady po
drewnianych kołkach.
Inwentarz (inw. pol. 485/79):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, o ciemnobrunatnej, gładzonej powierzchni i iksowatym uchu;
śred. dna 10 cm.
Datowanie: młodszy okres przedrzymskim
Ob. nr 553 – Ar XXXI, ćw. 4
Grób jamowy czysty o wymiarach 23 x 23 cm i miąższości 10 cm. Skupisko kości, które zaginęły, wraz z wyposażeniem obiektu, znajdowało się w warstwie jasnego
piasku na głębokości 100 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 7296, inw. pol. 694/79):
1. Przęślik gl., dwustożkowaty o spłaszczonych wierzchołkach, barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 2,6 cm, śred. 3,5 cm, śred. otworu 0,7 cm
[Tablica LXXXIX].
Datowanie: okres wpływów rzymskich

Kości zaginęły. Informacje o ich istnieniu pochodzą z opisów
z dziennika badań oraz karty obiektu.
47
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Ob. nr 554 – Ar XXXI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 150 x
100 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Na powierzchni obiektu zalegał bruk kamienny, w którego centrum spoczął duży kamień o wymiarach 100 x
50 cm, być może stela.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 555 – Ar XXXI, ćw. 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 270 x
100 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe,
z głową skierowaną ku północy. W centralnej części
obiektu znajdowało się kilka luźno ułożonych kamieni.
Zapinki i paciorki znaleziono w północnej części jamy
grobowej, w centrum końcówka pasa, zaś fragmenty naczynia leżały w części południowej grobu.
Inwentarz (kat. 7293 – 7295, inw. pol. 488/79, 696/79,
702/79, 703/79, ):
1. Zapinka br. zbliżona do typu A201/202; dł. 4,4 cm,
wys. 2,3 cm, szer. sprężynki 2,0 cm [Tablica XCIII:1].
2. Końcówka br. do pasa typu J IV.4; dł. 5,4 cm, szer. 0,8
– 1,3 cm, gr. 0,2 – 0,4 cm, gr. końcówki 0,2 cm, śred.
nitu 0,2 cm [Tablica XCIII:2].
3. Paciorek szklany typu TM24; wys. 0,4 cm, śred. 0,5
cm [Tablica XCIII:3].
4. Dwa paciorki gl. typu TM479, barwy czerwonej
i pomarańczowej; wys. 0,3 – 0,4 cm, śred. 0,4 – 0,5
cm [Tablica XCIII:4].
5. Siedem paciorków gl. całych, jeden zachowany fragmentarycznie typu TM483, barwy pomarańczowej;
wys. 0,1 cm, śred. 0,3 – 0,5 cm [Tablica XCIII:5].
6. Dno naczynia grubościennego, lekko wklęsłe, barwy
brunatnej, powierzchnia gładzona; śred. dna ok. 1920 cm.
Datowanie: B2/C1-C1a
Ob. nr 556 – Ar XXXI, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej ujawnił się
na głębokości 100 cm od powierzchni wykopu. Jama
grobowa o wymiarach 150 x 90 cm, zorientowana była
wzdłuż osi północ-południe. W części północnej zachowały się zęby, przy których znajdowała się klamerka esowata (2). Pozostałe wyposażenie grobu znajdowało się
w centralnej części jamy grobowej.
Inwentarz (kat. 7270 – 7273, inw. pol. 670/79, 697/79 –
701/79):
1. Bransoleta br. sztabkowata wg. T. Grabarczyka,

z końcami na siebie, zdobiona poziomymi liniami
rytymi; śred. 6,1 – 7,0 cm, gr. sztabki 0,5 – 0,65 cm,
szer. sztabki 0,6 – 0,8 cm [Tablica XCV:1].
2. Klamerka esowata prawdopodobnie typu C – zaginęła48.
3. Fragment ozdoby (?) br. składającej się dwóch wąskich taśm, połączonych jednym nitem, z jednego
końca taśmy wygięte są w koło, tworząc obejmę dla
innego przedmiotu (?); dł. zach. 2,5 cm, szer. 0,5 cm
[Tablica XCV:2]
4. Jeden nit br.; dł. 0,5 cm, śred. główki 0,7 cm, śred. 0,2
cm [Tablica XCV:3].
5. Dwa fragmenty drutu br., jeden zagięty tworząc
uszko; dł. zach 0,8 – 1,8 cm, gr. 0,1 cm [Tablica
XCV:4].
6. Fragment przedmiotu br. kształtu prostokątnego,
połączonego z jednej strony, a z drugiej strony połączonego nitem; dł. Zach. 3,5 cm, szer. 0,4 cm, gr.
blaszki 0,1 – 0,2 cm, śred. nitu 0,1 [Tablica XCV:5].
7. Dwie blaszki br. [Tablica XCV:6]
8. Dwa paciorki szklane typu TM4, jeden paciorek zachowany fragmentarycznie; wys. 0,8 – 0,9 cm, śred.
0,9 cm [Tablica XCV:7].
9. Dwa paciorki szklane typu TM187b; wys. 0,7 cm,
śred. 2,4 – 2,6 cm [Tablica XCV:8].
10. Paciorek szklany typu TM366b, barwy białej, czerwonej, żółtej i czarnej; wys. 1,0 cm, śred. 1,4 cm [Tablica XCV:9].
11. Paciorek bursztynowy typu TM395; wys. 0,6 cm,
śred. 1,2 cm [Tablica XCV:10].
12. Fragmenty tkaniny (Maik J., poz. kat. 5-6).
Datowanie: B2 (?)
Ob. nr 557 – Ar XXXI, ćw. 1 / ćw. 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 100 x
90 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz (kat. 7291 – 7292, inw. pol. 704/79 – 705/79):
1. Br. zakończenie końca pasa zbliżone do typu O3, dł.
4,1 cm, gr. 0,4 – 1,0 cm [Tablica XCV:1].
2. Dwa ogniwka wykonane z grubego drutu br., wymiary: a) śred. 0,9 cm, gr. drutu 0,3 cm; b) śred. 0,8
cm, gr. 0,2 cm [Tablica XCV:2].
Datowanie: B2

Zabytek zaginął, typologia została określona na podstawie dokumentacji polowej i rysunku z inwentarza polowego badań.
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Ob. nr 558 - Ar XXXI, ćw. 4
Grób szkieletowy. Owalna jama grobowa o wymiarach 220 x 130 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Wiek: nie określono – pewnie są to szczątki osoby dorosłej. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: jasnobeżowa. Waga: 15 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz ( inw. pol. 19/79):
1. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem odcinków
trzonów kości długich. Jeden niewielki ułamek żebra (?). Trzy drobne fragmenty nieokreślone. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 559 – Ar XXXI, ćw. 1
Palenisko. Jama o wymiarach 100 x 80 cm i miąższości 40 cm, wypełniona była spalenizną, popiołem
i pomarańczowo-brunatną warstwą ziemi. W warstwie
spalenizny wystąpiły kamienie.
Inwentarz (inw. pol. 490/79):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 560 – Ar XXXI, ćw. 1
Grób szkieletowy. Owalna jama grobowa o wymiarach150 x 90 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ‑południe, z głową skierowaną ku północy. W części
centralnej jamy grobowej znajdowały się kamienie.
Inwentarz (kat. 7289 – 7290, inw. pol. 706/79 – 707/79):
1. Fragment żel. sprzączki do pasa; śred. ok. 4,3 cm, gr.
drutu 0,6 cm.
2. Kulka gl.; śred. 1,2 – 1,3 cm [Tablica XCI:1].
3. Niesymetryczny gl. przęślik dwustożkowaty, o zaokrąglonych krawędziach, spłaszczonych wierzchołkach i lejowatych otworach, barwy ciemnobrunatnej,
powierzchnie chropowacone; wys. 2,1 cm, śred. 3,7
cm, śred. otworu 0,8 cm [Tablica XCI:2].
Datowanie: okres wpływów rzymskich (?)
Ob. nr 561 – Ar XXXI, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej owalnego
kształtu i wymiarach 180 x 100 cm, zorientowany był
wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK

Ob. nr 562 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób szkieetowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
120 x 90 cm, zorientowany był wzdłuż osi północ-południe.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 563 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób jamowy o wymiarach 40 x 40 cm i miąższości 12
cm, wypełniona była spalenizną. Drobne ślady przepalonych kości, których nie zdołano zebrać.
Inwentarz (kat. 7367, inw. pol. 493/80):
1. Fragmenty ceramiki, w tym fragment przewężonego
ucha (?), ceramika barwy ceglastej.
Datowanie: młodszy okres przedrzymski
Ob. nr 564 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu. Naczynie zniszczone z minimalną ilością kości49 umieszczone w jamie
o wymiarach 50 x 40 cm i miąższości 15 cm.
Inwentarz (kat. 7342, 7354, inw. pol. 409/80, 491/80):
1. Popielnica – baniasta, o fasetowanym wylewie, barwy
ciemnobrunatnej, gładzona; należąca do typu ST IE;
wys. 25 cm, śred. otworu 21 cm, śred. dna 12 cm [Tablica XCVI].
2. Fragment przedmiotu żel.; dł. zach. 2,9 cm, gr. zach.
0,2 cm.
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 565 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa regularnego, okrągłego kształtu, o wymiarach 70 x 70 cm i miąższości 65
cm, wypełniona była spalenizną.
Wieku i płci nie określono. Barwa czarno szara. Waga:
29 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7368 – 7369, inw. pol. 494/80 – 708/80):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o facetowatym
brzegu, zbliżona do typu ST IA-B, ceramika barwy
brunatnej, miejscami ceglastej, powierzchnia przepalona.
2. Fragment zapinki żel. z dolną cięciwą; dł. zach.
2,0 cm, szer. sprężynki 1,4 cm, gr. 0,4 cm [Tablica
XCIII].
3. Kości ludzkie. Czterdzieści pięć drobnych ułamków
Kości zaginęły lub zostały przemieszane z materiałem z innych
grobów. Informacje o ich istnieniu pochodzą z opisu w dzienniku
badań i na karcie obiektu.
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kości o nieokreślonej przynależności. Cząstki pródzywa i drobne węgle drzewne. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: A2/A3 (?)
Ob. nr 566 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 120 x
60 cm i miąższości 25 cm, wypełniona była spalenizną.
Widoczne były znikome ślady po przepalonych kościach ludzkich, których nie zdołano zebrać.
Inwentarz (kat. 7370, inw. pol. 492/80):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy o facetowanym
brzegu z śladami po utrąconym uchu, ceramika
barwy ceglastej, powierzchnia gładzona, miejscami
naczynie wtórnie przepalone.
Datowanie: młodszy okres przedrzymski
Ob. nr 567 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 20 x 20 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią. Skupisko kości
znajdowało się na skraju jamy i w jasnym piasku.
Wiek: Adultus. Płe:ć kobieta. Barwa: jasnobeżowa, kości
silnie wypalone na stosie. Waga: 451 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz:
1. Kości czaszki. Dwadzieścia dwa ułamki sklepienia,
wśród nich trzy z wyraźnie ząbkowanymi brzegami.
Wycinek kości czołowej – z wyrostkiem jarzmowym.
Część skalista prawej kości skroniowej. (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Kręg szyjny osoby
dorosłej. Cztery inne ułamki trzonów kręgów. Fragmenty łuków kręgów. Ponad dziesięć różnej długości
odcinków żeber. Dwie uszkodzone głowy kości długich. Dwa ułamki kości miednicznej. Bardzo liczna
grupa ułamków trzonów kości długich. Uszkodzona
kość skokowa. Liczne drobne fragmenty nieokreślone. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 568 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób jamowy – zniszczony. Jama grobowa o wymiarach 20 x20 cm, wypełniona była spalenizną.
Wieku i płci nie określono, osoba dorosła. Barwa szczątków: czarnoszara. Waga: 12 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 14/80):
1. Fragment żel. sprężynki prawdopodobnie od zapinki,

zachowane cztery zwoje, silnie skorodowana; dł.
zach. 1,6 cm, śred. 0,8 cm.
2. Kości ludzkie. Zachowały się tylko: trzy małe ułamki
sklepienia czaszki, fragment trzonu kości długiej i jedenaście drobnych ułamków nieokreślonych. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 569 – Ar XXXII, ćw. 1
Jama o wymiarach 50 x 40 cm, wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 570 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 65 x 50 cm,
wypełniona była spalenizną i ciemnobrunatną ziemią.
Kości wystąpiły tylko w warstwie spalenizny.
Wieku i płci nie określono. Barwa: szara i ciemnoszara.
Waga: 9 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 12/80):
1. Kości ludzkie. Jeden mały ułamek kości sklepienia
czaszki i jedenaście krótkich odcinków ze szkieletu
pozaczaszkowego. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 571 – Ar XXXII, ćw. 1
Jama o wymiarach 10 x 10 cm, została zauważona
w profile wykopu, na głębokości około 25 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (inw. pol. 499/80):
1. Fragmenty grubościennej ceramiki, w tym trzy wylewów pogrubionych i wychylonych na zew., barwy
brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone
i chropowacone.
2. Fragmenty ceramiki toczonej, siwej, w tym jeden
fragment dna płaskiego, wyodrębnionego i jeden
fragment wylewu, ceramika zdobiona poziomymi
żłobkami.
3. Fragment br. ramy od sprzączki zbliżonej do typu E1;
dł. zach. 3,3 cm, szer. 2,7 cm, szer. ramy 0,3 – 0,5 cm,
gr. ramy 0,2 cm [Tablica XCV].
4. Fragmenty przedmiotu wykonanego z taśmy żel.
o przekroju płaskim; dł. zach. 1,6 – 6,9 cm, szer. taśmy 0,7 – 0,8 cm, gr. taśmy 0,2 – 0,4 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich (1), średniowiecze (2)
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Ob. nr 572 – Ar XXXII, ćw. 1
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o wymiarach
220 x 100 cm, zorientowany był wzdłuż osi północ-południe. Na głębokości 120 cm od powierzchni wykopu
odkryto zarys trumny drewnianej. Na dnie jamy grobowej, na głębokości 150-160 cm od powierzchni wykopu,
zalegały kości i wyposażenie obiektu.
Drobne fragmenty bardzo silnie zdeformowanego
drewna miały zachowane szczegóły budowy anatomicznej pozwalające na identyfikację gatunku. Zachowane
fragmenty wykonane były z drewna dębu (Quercus sp.).
Obecność wcistek w naczyniach drewna wczesnego
wskazuje na drewno pochodzące z wewnętrznej części pnia - drewno twardzielowe. Widoczne 3 przyrosty
roczne. Niebieskawa inkrustacja wskazuje na bezpośredni kontakt ze związkami miedzi. Garbniki zawarte
w drewnie dębu oraz jego kwaśny odczyn przyspieszają
proces korozji metali. Próbka nieprzydatna do analizy
dendrochronologicznej ze względu na niewystarczającą ilość zachowanych przyrostów rocznych (Ważny T.,
2012).
Wiek zmarłej około 30 – 50 lat. Płeć: być może żeńska.
Barwa kości: szara z odcieniem niebieskawo-zielonym
od ozdób (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7371 – 7376, 7378, inw. pol. 26/80,
495/80, 712/80 – 715/80):
1. Naczynie gl., zachowane we fragmentach, zbliżone
do typu RW – XVA, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna 4,5 cm, wys. ok. 6,5
cm; śred. wylewu ok. 10,0 cm [Tablica XCVII:1].
2. Zapinka br. typu A IV s. 2 (?); dł. 3,1 cm, wys. 1,1 cm,
szer. zach. sprężynki 2,0 cm [Tablica XCVII:2].
3. Zapinka br. typu A38; dł. 3,5 cm; wys. 2,3 cm, szer.
sprężynki 3,2 cm [Tablica XCVII:3].
4. Zapinka br. typu A39; dł. 4,8 cm, wys. 2,0 cm, szer.
sprężynki 3,3 cm [Tablica XCVII:4].
5. Dwie bransolety sztabkowa te, wykonane z drutu
brązowego o przekroju owalnym, z prosto ściętymi
końcami; a) śred. 4,8 – 6,0 cm, gr. 0,2 cm, b) 5,5 cm,
gr.0,3 cm [Tablica XCVII:5].
6. Szydło br. o przekroju czworokątnym; dł. 5,5 cm, gr.
0,1 – 0,2 cm [Tablica XCVII:6].
7. Walcowaty gl. przęślik, zdobiony ornamentem pionowych żłobków i odciskanych okrągłych dołków;
śred. 4,2 cm, wys. 2,5 cm, otwór 0,8 cm [Tablica
XCVII:7].
8. Fragment płaskiego, niewyodrębnionego dna naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gła-

dzona; śred. około 6 cm.
9. Fragmenty tkaniny (Maik J., poz. kat. 7).
10. Fragmenty drewna (Ważny T., 2012, poz. kat. 4).
11. Fragmenty szkieletu: Korona zęba trzonowego
o mocno startych guzkach i druga podobnie starta
oraz cztery inne korony zębów trzonowych. Siekacze - dwa. Siedem przedtrzonowych. Korzeń
i siedem drobnych ułamków szkliwa. Dwa malutkie
ułamki sklepienia czaszki. Wycinek panewki kości
miednicznej. Część głowy kości udowej (jej średnica
mogła mieć około 30 – 35 mm). (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2b
Ob. nr 573 – Ar XXXII, ćw. 1
Jama o wymiarach 130 x 70 cm i miąższości 50 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 574 – Ar XXXII, ćw. 1
Jama wypełniona brunatną ziemią, zalegała na głębokości 45 cm od powierzchni wykopu.
Inwentarz (kat. 7379, inw. pol. 711/80):
1. Krzemień; wymiary: dł. 3,3 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,4
cm.
Datowanie: NOK
Ob. nr 575 – Ar XXXII
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 170
x 120 cm, na której powierzchni zalegał trójwarstwowy
bruk kamienny.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 576 – Ar XXXII, ćw. 3
Grób popielnicowy. Fragmenty popielnicy znajdowały się na głębokości 50 cm od powierzchni wykopu,
bezpośrednio w warstwie jasnego piasku.
Wiek: małe dziecko (Infans I). Barwa jasnobeżowa.
Waga: 11 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7341, inw. pol. 31/80, 501/80):
1. Fragmenty ceramiki, należących do popielnicy (?),
barwy brunatnej.
2. Kości ludzkie. Dwanaście drobnych i cienkich ułamków kości sklepienia czaszki. Mały wycinek części
skalistej kości skroniowej. Uszkodzony wyrostek
kłykciowy żuchwy, nie w pełni wykształcony. Cztery
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odcinki trzonów kości długich. Ponad dwadzieścia
ułamków drobnych o nieokreślonej przynależności oraz prószywo kostne. (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 577 – Ar XXXII, ćw. 3
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Owalna jama
grobowa o wymiarach 130 x 130 cm i miąższości 40 cm,
wypełniona była spalenizną. W części północnej jamy
znajdowało się skupisko kości. Obok skupiska znajdował się bruk z otoczaków kamiennych o wymiarach 70 x
50 cm, na bruku leżała klamra i naczynie.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa: szara
i ciemnoszara. Waga: 47 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 7346 – 7348, 7355, 7357 – 7360 inw. pol.
11/80, 505/80 – 506/80, 710/80, 717/80 – 719/80):
1. Miniaturowe naczynie gl., z facetowanym brzegiem
i przewężonym uchem, barwy czarnej, należące
do typu ST VIII J; wys. 4,3 cm, śred. dna 8,5 cm,
śred. otworu 10 cm; śred. wylewu 12,5 cm [Tablica
XCIII:1].
2. Fragment naczynia gl., o utrąconym przewężonym
uchu, poniżej wylewu, ceramika barwy ceglastej.
3. Fragmenty naczynia gl., o facetowanym wylewie,
zbliżonego do formy garnka typu ST IA-B (?).
4. Fragmenty nieokreślonej br. zapinki; dł. zach. 2,4
cm, gr. 0,2 - 0,3 cm [Tablica XCIII:2].
5. Fragmenty żel. klamry do pasa, dwuczęściowej, zawiasowej; dł. po rekonstrukcji ok. 21,0 cm, szer. 4,3
cm.
6. Fragment drutu żel. o przekroju kwadratowym; dł.
zach. 5,4 cm, gr. 0,5 cm [Tablica XCIII:3].
7. Szesnaście otoczaków; wymiary: a) dł. 4,9 cm, szer.
3,5 cm, gr. 2,0 cm; b) dł. 4,1 cm, szer. 2,4 cm, gr. 2,2
cm; c) dł. 5,5 cm, szer. 3,2 cm, gr. 2,1 cm; d) dł. 3,3
cm, szer. 2,8 cm, gr. 2,3 cm; e) dł. 4,3 cm, szer. 3,7 cm,
gr. 1,5 cm; f) dł. 3,3 cm, szer. 3,0 cm, gr. 2,8 cm; g) dł.
3,6 cm, szer. 3,4 cm, gr. 2,5 cm; h) dł. 3,9 cm, szer. 3,2
cm, gr. 1,7 cm; i) dł. 4,4 cm, szer. 3,6 cm, gr. 1,7 cm;
j) dł. 4,1 cm, szer. 3,1 cm, gr. 2,0 cm; k) dł. 4,1 cm,
szer. 3,9 cm, gr. 1,8 cm; l) dł. 4,5 cm, szer. 3,0 cm, gr.
2,0 cm; m) dł. 5,2 cm, szer. 4,1 cm, gr. 2,4 cm; n) dł.
4,1 cm, szer. 3,9 cm, gr. 1,6 cm; o) dł. 5,6 cm, szer. 3,7
cm, gr. 1,8 cm; p) dł. 9,9 cm, szer. 8,4 cm, gr. 2,7 cm.
8. Kości ludzkie. Dziewięć fragmentów kości sklepienia czaszki. Wycinek wydrążenia stawowego łopatki.

Wycinek łuski kości skroniowej z okolicy otworu
słuchowego zewnętrznego oraz ułamek części skalistej. Piętnaście niewielkich odcinków trzonów kości
długich. Dwadzieścia pięć drobnych ułamków kości
ze szkieletu pozaczaszkowego i kilkanaście cząstek
prószywa. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 578 – Ar XXXII, ćw. 3
Jama o wymiarach 85 x 60 i miąższości 35 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 500/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym jeden fragment płaskiego dna.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 579 – Ar XXXII, ćw. 3
Grób popielnicowy z resztką stosu – zniszczony.
Fragmenty naczyń umieszczone w części północnej jamy
grobowej o wymiarach 110 x 70 cm, wypełnionej spalenizną. Jedno z naczyń ułożone było bokiem i nakryte
misą. Obok znajdowały się fragmenty drugiego naczynia, w wewnątrz którego została znaleziona zapinka.
Wiek: dziecko (Infans I). Płeć: nie określono. Barwa:
szara. Waga: 40 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7343, 7345, 7356, inw. pol. 25/80, 504/80,
716/80):
1. Naczynie gl., misa z uszkiem i pogrubioną krawędzią typu ST VIIB, ceramika barwy brunatnej; śred.
wylewu 21,5 cm, śred. dna 7 cm, wys. 9 cm [Tablica
XCVIII:1]
2. Fragmenty naczynia gl. kształtu wazowatego zbliżonego do typu ST VK, z utrąconymi częściowo
uchami, ceramika barwy czarnej; wys. ok. 20 cm;
śred. wylewu 22 cm [Tablica XCVIII:2].
3. Fragmenty garnkowatego naczynia gl., o facetowanej krawędzi, być może zbliżony do typu ST IA-B,
ceramika barwy ceglastej; śred. wylewu 22-23 cm
[Tablica XCVIII:3.
4. Fragment zapinki żel. o górnej cięciwie.
5. Fragmenty skorodowanych przedmiotów żel.
6. Kości czaszki. Dziewięć małych, cienkich i o delikatnej budowie fragmentów kości sklepienia. Uszkodzone części skaliste lewej i prawej kości skroniowych. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
7. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa łuku kręgów.
Wycinek trzonu kręgu. Trzy małe odcinki żeber.
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Część kości miednicznej – nie wykształcona. Dwa
końce bliższe kości piszczelowych każdy bez nasady
górnej. Sześć nieco dłuższych odcinków trzonów
kości długich. Około trzydziestu drobnych i bardzo
drobnych cząstek kości. (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: A2 (?)
Ob. nr 580 – Ar XXXII, ćw. 3
Jama o wymiarach 140 x 70 cm, wypełniona była
spalenizną.
Inwentarz (kat. 7380, inw. pol. 498/80):
1. Fragmenty ceramiki, w tym fragment silnie facetowanego wylewu, ceramika barwy ceglastej.
Datowanie: młodszy okres przedrzymski (?)
Ob. nr 581 – Ar XXXII, ćw. 3
Jama o wymiarach 65 x 70 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (kat. 7381, inw. pol. 502/80):
1. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastobrunatnej po
ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym jeden fragment zdobiony ornamentem pojedynczej poziomej linii rytej, kilka fragmentów naczynia grubościennego oraz kilka fragmentów wtórnie przepalonych.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 582 – Ar XXXII, ćw. 3
Jama o wymiarach 70 x 50 cm i miąższości 40 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 7382, inw. pol. 497/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i brunatnej, powierzchnie chropowacone, miejscami gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 583 – Ar XXXII, ćw. 3
Jama o wymiarach 200 x 50 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 584 – Ar XXXII, ćw. 3
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej został zauważony na głębokości 50 cm od powierzchni wykopu.
Jama grobowa o wymiarach 230 x 95 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe, z głową skiero-

waną ku północy. Obok zębów znajdowała się zapinka.
W części centralnej grobu została znaleziona bransoleta,
zaś w południowej części jamy znajdowały się fragmenty ceramiki.
Wiek: dziecko w wieku 7-15 lat (Infans II). Barwa szczątków kostnych: bladoniebieska (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (kat. 7383 – 7390 inw. pol. 21/80, 509/80,
720/80 – 724/80, 731/80, 749/80):
1. Fragment naczynia gl., misy (?), z wylewem wychylonym na zew., barwy czarnej, miejscami ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona i lśniąca; śred.
dna ok. 9,0 cm, śred. wylewu ok. 20,0 cm [Tablica
XCIX:1].
2. Zapinka br. typu A38; dł. 3,8 cm, wys. 2,1 cm, szer.
sprężynki 3,0 cm [Tablica XCIX:2].
3. Bransoleta br. sztabkowata o prosto ściętych końcach, zdobiona ornamentem punktowym; śred. 5,2
– 5,9 cm, szer. 0,6 cm, gr. 0,2 cm [Tablica XCIX:3].
4. Fragment szczypczyków (?) żel., z zachowanym
uszkiem; dł. zach. 7, 3 cm, szer. uszka 1,3 cm, szer.
0,7 cm, gr. 0,5 cm.
5. Fragment żel. igły (?); dł. 4,6 cm, gr. 0,2 cm [Tablica
XCIX:4].
6. Fragment przedmiotu żel. z pozostałościami po
dwóch nitach; dł. 2,6 cm, szer. 1, 7 cm, gr. 0, 8 cm,
śred. nitu 0,4 cm.
7. Fragmenty ceramiki od barwy ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym kilka fragmentów naczynia grubościennego.
8. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,9 cm, szer. 2,3
cm, gr. 2,3 cm; b) dł. 3,4 cm, szer. 2,8 cm, gr. 0,5 cm;
c) dł. 2,2 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,1 cm.
9. Kości ludzkie. Zachowały się tylko trzy korony trzonowych zębów oraz dwa ułamki szkliwa (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: B2b
Ob. nr 585 – Ar XXXIII, ćw. 1
Grób popielnicowy z resztką stosu - zniszczony.
Owalna jama o wymiarach 50 x 50 cm i miąższości 15
cm.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków: szara. Waga: 162 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7339 – 7340, inw. pol. 8/80, 507/80):
1. Fragment naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
2. Fragment naczynia gl., misy z wgięciem pod krawę-
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dzią, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona.
3. Fragment ucha naczynia gl., barwy ceglastej, gładzonego.
4. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ciemnobrunatnej, ceglastobrunatnej, w tym mały fragment wylewu.
5. Fragmenty naczynia gl., o prostym dnie, ceramiki
barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie
gładzone; śred, dna ok. 12-14 cm.
6. Kości ludzkie. Zachowało się: szesnaście nieco dłuższych odcinków trzonów kości długich, wycinek
głowy, część talerza kości biodrowej. Największa
grupa to drobne ułamki różnych kości, dokładniej
z powodu rozdrobnienia nieokreślone. (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-4), okres wpływów
rzymskich (5)
Ob. nr 586 – Ar XXXII, ćw. 4
Jama o wymiarach 25 x 25 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 7391, inw. pol. 512/80):
1. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej, w tym sześć
fragmentów pogrubionego wylewu, lekko wychylonego na zew., powierzchnie chropowacone, częściowo gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 587 – Ar XXXII, ćw. 4
Jama o wymiarach 100 x 100 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 7392, inw. pol. 204/81, 516/80, 750/80):
1. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią (?), barwy brunatnej.
2. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,7 cm, szer. 2,0 cm,
gr. 0,7 cm; b) dł. 3,0 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,4 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 588 – Ar XXXIII, ćw. 1
Jama, być może grób symboliczny. Jama o wymiarach 100 x 30 cm, wypełniona była spalenizną. Jedno
z naczyń ułożone bokiem, obok fragmenty pozostałych
naczyń glinianych.
Inwentarz (kat. 7335 – 7336, inw. pol. 508/80):
1. Małe dwustożkowate naczynie gl., kubek, z oddzielonym uskokiem i niewielką szyjką, ceramika barwy
brunatnej, powierzchnie gładzone; wys. 9,5 cm, śred.
dna 4 cm; śred. wylewu 10 cm [Tablica XCVI].

2. Fragmenty naczynia gl., kubka (?), barwy ciemnobrunatnej, zdobionego ornamentem krokiewkowym.
3. Fragmenty ceramiki ceglastobrunatnej, brunatnej
i czarnej, w tym dwa fragmenty wylewów.
Datowanie: Ha
Ob. nr 589 – Ar XXXII, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa dużych wymiarów
– 130 x 130 cm i miąższości 40 cm, wypełniona była
spalenizną. W części północnej obiektu znajdowały się
kamienie i ceramika. W warstwie spalenizny widoczne
były nikłe ślady przepalonych kości.
Inwentarz (kat. 7330, 7337, inw. pol. 513/80, 726/80):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy dwustożkowatej
(?), szerokootworowej, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., misy z uszkiem o lekko pogrubionej krawędzi, barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone.
3. Fragmenty grubościennego naczynia gl. o ceglastej
powierzchni.
4. Dwa fragmenty silnie skorodowanego przedmiotu
żel., szpili (?); dł. zach. 6, 2 cm , gr. 0,4 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 590 – Ar XXXII, ćw. 4
Grób jamowy o wymiarach 100 x 45 cm. Jama została
zauważona na głębokości 40 cm od powierzchni wykopu,
wypełniona była spalenizną. Brak kości w obiekcie.
Inwentarz (kat. 7350-7353, 7361-7362, 7365-7366, inw.
pol. 514/80, 725/80, 727/80, 746/80, 751/80):
1. Fragmenty wylewów naczynia gl., o silnie facetowanym brzegu, ceramika barwy ceglastej.
2. Fragment szerokootworowego miniaturowego naczynia gl., zbliżonego do typu ST VIIIJ, ceramika
barwy brunatnej; wys. 3 cm; śred. dna 8 cm, śred.
wylewu 8 cm.
3. Fragmenty dużego facetowanego naczynia gl.
z uchem, ceramika barwy ceglastej.
4. Zapinka br. typu G; dł. 3,4 cm, wys. 2,3 cm, szer.
sprężynki 1,2 cm [Tablica XCVI:2].
5. Fragment dwuczęściowej żel. klamry zawiasowej do
pasa; dł. zach. 7,6 cm, szer. 3,0 – 3,6 cm, gr. 0,2 cm
[Tablica XCVI:1].
Datowanie: A2
Ob. nr 591 – Ar XXXII, ćw. 2
Grób jamowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
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o wymiarach 80 x 65 cm i miąższości 25 cm, wypełniona
była spalenizną.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: brązowoszara (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 3/80, 520/80):
1. Fragmenty ceramiki, barwy czarnej, powierzchnie
gładzonej.
2. Kości ludzkie. Jeden ułamek trzonu kości długiej zabarwiony na brązowoszaro (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: młodszy okres przedrzymski (?)
Ob. nr 592 – Ar XXXII, ćw. 2
Jama o wymiarach 60 x 60 cm i miąższości 40 cm,
wypełniona była spalenizną. Wewnątrz jamy ułożone
bokiem naczynie.
Inwentarz (kat. 7349, inw. pol. 511/80):
1. Naczynie gl., dzban z częściowo utrąconym uchem
i wychylonym wylewie należące do typu ST IIIF; wymiary wys. 16 cm, śred. otworu 9 cm, śred. dna 7 cm
[Tablica C].
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 593 – Ar XXXII, ćw. 2
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 100 x
80 cm i miąższości 30 cm, wypełniona była spalenizną.
W zachodniej części grobu zalegał jeden duży kamień.
Wiek: prawdopodobnie są to szczątki osoby dorosłej.
Płeć: nie określono. Barwa: ciemnoszara. Waga: 29 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7393 – 7394, inw. pol. 4/80, 517/80):
1. Fragmenty naczynia gl., misy o pogrubionym brzegu
z uchem, należącej do typu ST VIIB, ceramika barwy
ciemnobrunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., o facetowanym wylewie,
częściowo przepalonego, barwy brunatnej.
3. Kości ludzkie. Zachowały się jedynie: duży ułamek
kości sklepienia czaszki oraz fragment mały, cztery
nieco dłuższe odcinki trzonów kości długich, czterdzieści drobnych ułamków o nieokreślonej przynależności i prószywo kostne. (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: A2/A3
Ob. nr 594 – Ar XXXII, ćw. 2
Owalna jama o wymiarach 80 x 40 cm, wypełniona
była spalenizną.

Inwentarz (inw. pol. 518/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone.
2. Krzemień; wymiary: dł. 3,0 cm, szer. 2,5 cm, gr. 1,1
cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 595 – Ar XXXII, ćw. 2
Jama wypełniona spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie:NOK
Ob. nr 596 – Ar XXXII, ćw. 2
Jama o wymiarach 40 x 40 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie:NOK
Ob. nr 597 – Ar XXX
Grób jamowy czysty o wymiarach 50 x 50 cm i miąższości 40 cm. Skupisko przepalonych kości znajdowało
się bezpośrednio w jasnym piasku.
Wiek: dziecko (Infans II ?). Płeć: nie określono. Barwa:
jasnobeżowa, kości silnie wyprażone. Waga: 168 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 6/80):
1. Kości czaszki. Sześćdziesiąt jeden ułamków sklepienia, cienkie, delikatnej budowy, nie w pełni wykształcone, wśród nich osiem z ostro ząbkowanymi
brzegami. Część łuski kości potylicznej. Mały wycinek kości czołowej – z wyrostkiem jarzmowym.
Ułamek kości jarzmowej – wyrostka czołowego.
Dwa fragmenty kości skroniowej – część skalista
i wycinek z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
2. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwie głowy kości
udowych (?), o średnicy około 25-26 mm, każda
ze śladem po chrząstce nasadowej. Odcinki żeber.
Ułamki trzonów kości długich. Liczne drobne fragmenty nieokreślone. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 598 – Ar XXXII, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej kształtu
owalnego został zauważony na głębokości 70 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa o wymiarach 50 x 110
cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
Wiek: nie określono. Płeć: nie określono (Cymek L.,
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Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7395 – 7399, inw. pol. 522/80, 732/80 –
734/80, 752/80):
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy, z wylewem
wychylonym na zew., barwy czarnej, powierzchnie
lśniące; śred. dna ok. 10,0 cm.
2. Fragmenty grubościennego naczynia gl., z wylewem
pogrubionym i wychylonym na zew., barwy ceglastej, miejscami ceglastobrunatnej, powierzchnie
chropowacone.
3. Sprzączka żel. do pasa typu D – kształtna, kolec zachowany fragmentarycznie; szer. 4,9 cm, dł. 3,9 cm,
dł. zach. kolca 3,4 cm, gr. ramy 0,4 – 0,6 cm [Tablica
XCIX:1].
4. Pięć fragmentów przedmiotów żel., być może skobel lub klucz, jeden z nich zakończony okrągłym
uszkiem, silnie skorodowane; dł. zach. 2,7 - 8,8, szer.
0,8 – 1,7 cm; gr. 0,2 – 0,9 cm.
5. Fragment okucia żel. kształtu prostokątnego z okrągłym otworem z jednego boku, pozostałości po jednym nicie; dł. Zach. 5,5 cm, szer. 2,7 cm, gr. 0,3 cm,
śred. otworu 0,7 cm, gr. nitu 0,2 cm [Tablica XCIX:2].
6. Paciorek szklany typu TM291; wys. 1,5 cm, śred. 1,7
cm [Tablica XCIX:3].
7. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 4,6 cm, szer. 2,5 cm,
gr. 2,4 cm; b) dł. 3,0 cm, szer. 2,5 cm, gr. 0,8 cm.
8. Fragment ceramiki, wylewu silnie odchylonego na
zew., barwy czarnej, powierzchnia lśniąca.
9. Fragmenty ceramiki od barwy ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropowacone.
10. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 4,6 cm, szer. 2,5 cm,
gr. 2,4 cm; b) dł. 3,0 cm, szer. 2,5 cm, gr. 0,8 cm.
11. Kości ludzkie. Korona zęba trzonowego (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 599 – Ar XXXII, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 270 x 90 cm, zorientowana była wzdłuż osi
wschód-zachód. W części wschodniej, pod kamieniami
znajdowały się zęby.
Wiek: prawdopodobnie małe dziecko (Infans I). Barwa:
jasnobrązowa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 1/80, 32/80, 523/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym jeden
fragment przydenny.
2. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemno-

brunatna, powierzchnie gładzone, w tym jeden fragment pogrubionego wylewu.
3. Kości ludzkie. Fragment korony zęba i drobniutkie cząstki prószywa. Jeden fragment trzonu kości
długiej (60 mm długości) (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2)
Ob. nr 600 – Ar XXXII, ćw. 2
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej o owalnym
kształcie, został zauważony na głębokości 70 cm od powierzchni wykopu. Jama grobowa o wymiarach 240 x
100 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe.
W części południowej grobu, znajdowała się zapinka (1),
w części północnej ceramika (3) i żelazny przedmiot (2).
Inwentarz (kat. 7400 - 7401, inw. pol. 524/80, 735/80,
747/80):
1. Zapinka br. zbliżona do typu A150, sprężynka częściowo uszkodzona; dł. 3,3 cm, wys. 1,6 cm, szer.
zach. sprężynki 1,3 cm [Tablica C:1].
2. Fragment przedmiotu w kształcie litery S, wykonanego z żel. drutu o przekroju płaskim: dł. zach. 3,3
cm, gr. drutu 0,2 cm [Tablica C:2].
3. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, miejscami
ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone.
Datowanie: B2
Ob. nr 601 – Ar XXXII, ćw. 2
Grób zniszczony. W jasnym piasku na głębokości
70 cm od powierzchni wykopu, znaleziono szpilę i dwie
bransolety. Około 20 cm od tych zabytków natrafiono
na zęby i fragmenty kości czaszki, obok znajdował się
naszyjnik. Prawdopodobnie jest to starszy grób jamowy
zniszczony przez późniejszy grób szkieletowy. Zarys
jamy grobowej niewidoczny.
Wiek: Adultus. Płeć: być może są to szczątki kobiety (?).
Barwa kości: szara i przebarwiona na zielonkawo-niebiesko. Waga: 35 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7326 – 7328, inw. pol. 5/80, 728/80 –
730/80):
1. Szpila br. z tarczowatą główką, zawiniętą spiralnie;
dł. 14,0 cm, śred. główki 3,5 cm [Tablica CI:1].
2. Bransoleta br., spiralna z płaskiego drutu o 9 zwojach, śred. ok. 5,8 – 6,0 cm, szer. drutu 0,5 cm, gr.
drutu 0,1 cm [Tablica CI:2].
3. Bransoleta br., spiralna o 9 zwojach, śred. 5,7 – 5,8
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cm, szer. 0,5 cm, gr. 0,1 cm [Tablica CI:2].
4. Spiralka br., zachowana we fragmentach, należąca
do naszyjnika ?; śred. 0,5 cm [Tablica CI:3]
5. Kości czaszki. Duży ułamek sklepienia oraz jedenaście mniejszych. Dwa małe wycinki części skalistej.
Cztery korony zębów trzonowych (jeden ma starte
guzki) oraz pięć drobnych ułamków szkliwa. Cztery
ułamki kości nieokreślonych oraz prószywo kostne
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Koniec dalszy kości łokciowej. Pięć ułamków trzonów kości długich
(pewnie ramiennej i przedramienia. Dwanaście
drobnych fragmentów – ułamki trzonów (?). Fragmenty trzech kości nadgarstka. Piętnaście cząstek
prószywa kostnego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: V EB (?)
Ob. nr 602 – Ar XXXII, ćw. 4
Grób szkieletowy. Owalna jama grobowa, o wymiarach 180 x 70 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ‑południe.
Inwentarz (inw. pol. 525/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i brunatnej, pow. gładzona i chropowacona.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 603 – Ar XXXII, ćw. 4
Jama owalnego kształtu, o wymiarach 130 x 80 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 526/80):
1. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej, pow. gładzona.
Datowanie: pradzieje (?)
Ob. nr 604 – Ar XXXIII, ćw. 4
Grób jamowy z brukiem kamiennym. Jama grobowa
o wymiarach 110 x 90 cm i miąższości 30 cm, wypełniona była spalenizną, w której wystąpiły ślady przepalonych kości. Na powierzchni obiektu znajdował się
bruk kamienny. Obok bruku druga jama zawierająca
ceramikę.
Wiek: 25 – 35 lat (Adultus). Płeć: kobieta (?). Barwa jasnoszara i szara. Waga: 534 g (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Inwentarz (inw. pol. 16/80, 528/80):
1. Fragmenty naczynia gl., zdobionego przy krawędzi
wylewu plastycznym guzkiem, barwy jasnobrunatnej, pow. chropowacona.
2. Fragmenty ceramiki barwy czarnej; pow. lśniąca;

w tym pięć fragmentów prostych i lekko wychylonych na zewnątrz wylewów.
3. 
Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną; w tym dwa fragmenty ucha; jeden fragment
pogrubionego i wychylonego na zewnątrz wylewu;
dwa fragmenty prostego i niewyodrębnionego dna;
część fragmentów wtórnie przepalona; część należy
do naczyń grubościennych, pow. chropowacone
i obmazywane.
4. Fragmenty polepy.
5. Kości czaszki. Trzydzieści ułamków sklepienia
czaszki, w tym dziesięć z wyraziście ząbkowanymi
brzegami. Części skaliste lewej i prawej kości skroniowych. Wycinek kości skroniowej z okolicy dołu
żuchwowego. Fragment łuski kości skroniowej
z częścią wyrostka jarzmowego. Żuchwa: wycinek
z przedniej części wyrostka zębodołowego, fragment
trzonu z zębodołem trzeciego trzonowca, wyrostek
kłykciowy żuchwy (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
6. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Część łopatki
z uszkodzonym wydrążeniem stawowym. Dwa
fragmenty talerza kości biodrowej. Ułamek rzepki.
Wycinki dwóch wyrostków łokciowych kości łokciowych. Część bloczka kości ramiennej. Cztery
wycinki głów. Piętnaście ułamków trzonów kręgów
szyjnych i piersiowych oraz drobne ułamki ich łuków. Dwadzieścia jeden nieco dłuższych odcinków
trzonów kości długich oraz ich liczne drobne ułamki
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-3)
Ob. nr 605 – Ar XXXII, ćw. 2
Jama owalnego kształtu, o wymiarach 420 x 140 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 529/80):
1. Fragment ceramiki barwy ceglastej, zdobiony ornamentem poziomej linii ukośnych kresek.
2. Fragmenty naczynia gl. typu zbliżonego do RW – I,
o płaskim niewyodrębnionym dnie, barwy brunatnej,
miejscami ciemnobrunatnej, pow. górą gładzona, dołem chropowacona, w tym trzy fragmenty pogrubionego i wychylonego na zewnątrz wylewu; część fragmentów wtórnie przepalona.
3. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment wylewu
wychylonego na zewnątrz i fragment płaskiego wyodrębnionego dna, barwy brunatnej i miejscami ciemnobrunatnej, pow. gładzone.
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4. F
 ragment wylewu, barwy brunatnej; pow. gładzona;
zdobionego pod wylewem poziomą, plastyczną listwą.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-3), średniowiecze (4)
Ob. nr 606 – Ar XXXIII, ćw. 4
Jama o wymiarach 55 x 50 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 530/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia
gładzona i chropowacona.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 607 – Ar XXXIII, ćw. 4
Jama o wymiarach 111 x 110 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona była spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 608 – Ar XXXIII, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 65 x 60
cm i miąższości tylko 10 cm, wypełniona była spalenizną.
Wiek: osoba dorosła, raczej zmarła w wieku po 30 roku
życia. Płeć: (?). Barwa: szara i czarnoszara. Waga: 143 g
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (kat. 7334, inw. pol. 2/80, 737/80):
1. Fragmenty skorodowanej żel. klamry do pasa, dł. 5,7
cm, szer. 1,4 – 2,6 cm, gr. 0,7 cm.
2. Kości czaszki. Osiemnaście ułamków kości sklepienia, w tym dwa z ząbkowanym, lekko zacierającym
się, brzegiem (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa wycinki głów
kości długich. Wycinek istoty gąbczastej. Czternaście ułamków trzonów i liczne ich drobne fragmenciki. Trzy odcinki żeber. Prószywo kostne i bardzo
drobne ułamki nieokreślone (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: młodszy okres przedrzymski
Ob. nr 609 – Ar XXXIII, ćw. 4
Jama o wymiarach 90 x 90 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 528/80):
1. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, z dwoma
plastycznymi uchami, barwy jasnobrunatnej, pow.
częściowo chropowacone.
2. Fragmenty ceramiki barwy czarnej, pow. gładzona,

w tym dwa fragmenty wylewów.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 610 – Ar XXXIII, ćw. 2
Jama o wymiarach 90 x 85 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 532/80):
1. Fragmenty naczynia gl., z płaskim dnem, zdobionego ornamentem dołków paznokciowych, barwy
ceglastej, pow. częściowo chropowacone.
2. Fragmenty naczynia gl., z uchem, barwy brunatnej,
pow. gładzone.
3. Fragmenty naczynia gl., misy z plastycznym uszkiem,
barwy ciemnobrunatnej, pow. gładzone.
4. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i brunatnej, pow. gładzone i chropowacone.
5. Kilkadziesiąt drobnych fragmentów form odlewniczych i polepy.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 611 – Ar XXXIII, ćw. 2
Jama o wymiarach 111 x 60 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią, z małą ilością spalenizny.
Inwentarz (inw. pol. 533/80):
1. Fragment naczynia gl., z dużym uchem, barwy ceglastobrunatnej, pow. gładzona.
2. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych, barwy ceglastej.
3. Fragment naczynia dl., zdobionego karbowaniem na
krawędzi wylewu; barwy jasnobrunatnej.
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną,
pow. gładzone i chropowacone, jeden z fragmentów
zdobiony podwójną linią ukośnych kresek.
5. Fragmenty ceramiki barwy czarnej, pow. lśniąca.
6. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i jasnobrunatnej, pow. obmazywana, dwa fragmenty wtórnie
przepalone.
7. 
Fragment ceramiki zdobiony ornamentem poziomych żłobków, barwy ciemnobrunatnej, pow.
gładzona.
8. Fragmenty form odlewniczych i polepy.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-4), okres wpływów
rzymskich (5-6), średniowiecze (7)
Ob. nr 612 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
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Ob. nr 613 – Ar XXXIII, ćw. 2
Jama wypełniona ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 614 – Ar XXXIV, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 100 x 100
cm i miąższości tylko 10 cm, wypełniona była spalenizną. W warstwie spalenizny znajdowały się fragmenty
ceramiki i nieliczne ślady przepalonych kości.
Inwentarz (kat. 7363, inw. pol. 534/80, 736/80):
1. 
Fragmenty naczynia gl., barwy brunatnej, pow.
chropowacono.
2. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, barwy
ceglastej i ceglastobrunatnej, pow. gładzone.
3. Sprzączka br., do pasa zbliżona do typu H2, dł. 2,0
cm, szer. 1,6 cm, dł. kolca 1,7 cm, gr. ramy 0,2 cm
[Tablica XCIX].
4. Fragment polepy.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 615 – Ar XXXIV, ćw. 4
Jama o wymiarach 70 x 60 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 535/80):
1. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
poziomej linii dołków paznokciowych, barwy brunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., typu RW – I, barwy ceglastej,
miejscami ceglastobrunatnej, pow. pod wylewem
i na szyjce obmazywane, reszta chropowacone, wylew naczynia pogrubiony i wychylony na zewnątrz.
3. Fragmenty naczynia gl., z pogrubionym i wychylonym na zewnątrz wylewem, barwy brunatnej, pow.
gładzone.
4. 
Fragmenty cienkościennego naczynia gl., barwy
czarnej, pow. lśniące.
Datowanie: wczesna epoka żelaza(1), okres wpływów
rzymskich (2-4)
Ob. nr 616 – Ar XXXIV, ćw. 4
Jama o wymiarach 100 x 100 cm i miąższości 25 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 536/80 – 537/80):
1. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
krokiewkowym (?), wtórnie przepalonego.
2. Fragment naczynia gl., zdobiony ornamentem jodeł-

kowym, barwy ceglastej, pow. gładzona.
3. Fragment naczynia gl., zdobiony ornamentem dołków paznokciowych, barwy brunatnej.
4. Fragmenty uch naczyń, barwy ceglastej i brunatnej.
5. Fragment krawędzi talerza, barwy ceglastej.
6. Fragmenty ceramiki, w większości grubościennych,
barwy ceglastobrunatnej i ceglastej, pow. gładzone
i chropowacone.
7. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, pow. chropowacone, obmazywane i gładzone, cześć fragmentów wtórnie przepalona, w tym
dwa fragmenty płaskiego dna oraz cztery fragmenty
pogrubionych, prostych i lekko wychylonych na zewnątrz wylewów.
8. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, w tym
fragment zdobiony ornamentem poziomych żłobków oraz fragment pogrubionego wylewu.
9. Fragment ceramiki czerwonej polewanej.
10. Mały fragment glinianej formy odlewniczej.
11. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 6,0 cm, szer. 4,5 cm,
gr. 2,3 cm; b) dł. 2,9 cm, szer. 2,3 cm, gr. 0,5 cm.
Datowanie: Ha (?) (1-6, 10), okres wpływów rzymskich
(7), średniowiecze (8-9)
Ob. nr 617 – Ar XXXIV, ćw. 4
Jama o wymiarach 130 x 70 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 7332, inw. pol. 538/80):
1. Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych i linii rytych, barwy brunatnej.
2. Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
pseudosznurowym (?), barwy brunatnej.
3. Fragment wylewu naczynia, barwy ceglastej, pow.
gładzona.
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną.
5. Fragment glinianej formy odlewniczej.
6. Polepa.
Datowanie: Ha
Ob. nr 618 – Ar XXXIV, ćw. 4
Jama o wymiarach 70 x 70 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią przemieszana ze spalenizną.
Inwentarz (kat. 7329, inw. pol. 539/80, 738/80):
1. Fragment przedmiotu br. o czworokątnym przekroju; dł. 3,5 cm, gr. 0,3 cm [Tablica C].
2. Fragmenty ceramiki, w tym dwa fragmenty wylewu,
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barwy od ceglastej do brunatnej, pow. gładzone
i chropowacone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 619 – Ar XXXIV, ćw. 2
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 70 x
70 cm i miąższosci 20 cm, wypełniona była spalenizną.
Wieku i płci: nie określono. Barwa kości: ciemnoszara.
Waga: 8 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 9/80):
1. Jedenaście bliżej nieokreślonych ułamków trzonów
kości długich oraz cząstki prószywa kostnego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 620 – Ar XXXIV, ćw. 2
Jama o wymiarach 80 x 80 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 640/80):
1. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych, barwy brunatnej.
2. 
Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment prostego wylewu, barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, pow. chropowacone, obmazywane i gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2)
Ob. nr 621 – Ar XXXIV, ćw. 2
Jama o wymiarach 50 x 50 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 541/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i brunatnej, pow. gładzona.
Datowanie: pradzieje
Ob. nr 622 - Ar XXXIV, ćw. 2
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 623 – Ar XXXIV, ćw. 2
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 624 – Ar XXXIII, ćw. 3
Jama o wymiarach 80 x 40 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.

Inwentarz (inw. pol. 547/80):
1. Fragment prostego wylewu naczynia barwy brunatnej.
2. Fragment talerza o karbowanej krawędzi, barwa
ceglasta.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, pow. gładzone i chropowacone.
4. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 5,4 cm, szer. 2,2 cm,
gr. 0,6 cm; b) dł. 2,2 cm, szer. 1,3 cm, szer. 0,5 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 625 – Ar XXXIII, ćw. 3
Jama o wymiarach 230 x 110 cm i miąższości 30 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 544/80):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej; pow. gładzone i obmazywane; kilka fragmentów wtórnie przepalonych; w tym cztery fragmenty
prostych, lekko wychylonych na zewnątrz i karbowanych wylewów.
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, zdobione ornamentem poziomych rytych
żłobków.
3. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, zdobione ornamentem stempelka w kształcie kwiatka
i rombów składających się z dziewięciu pól kwadratów oraz ornamentem wykonanym wielozębnym
narzędziem w kształcie poziomej podwójnej linii
rytej.
Datowanie: okres wpływów rzymskich (1), średniowiecze (2-3)
Ob. nr 626 – Ar XXXIII, ćw. 3
Jama o wymiarach 110 x 110 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 545/80):
1. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
krokiewkowym (?), barwa ciemnobrunatna.
2. Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem podwójnej linii pionowych nacięć, barwa brunatna.
3. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej jasnobrunatnej
i brunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 627 – Ar XXXV, ćw. 4
Jama o wymiarach 100 x 90 cm i miąższości 20 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. 7333, inw. pol. 550/80):
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1. F
 ragmenty ciemnobrunatnego naczynia gl., zdobionego ornamentem poziomej linii ukośnych nacięć
i ornamentem krokiewkowym.
2. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej do ciemnobrunatnej,pow. gładzone i chropowacone, w tym
fragment prostego wylewu.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 628 – Ar XXXV, ćw. 4
Grób jamowy. Jama o wymiarach 120 x 110 cm
i miąższości 20 cm, wypełniona była ciemnobrunatną
ziemią.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa: brązowawa. Waga: 48 g (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 28/80, 553/80):
1. Fragmenty jajowatego naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej, pow. gładzona.
2. Fragmenty naczynia gl., misy o lekko pogrubionym
wylewie, barwy ciemnobrunatnej, pow. gładzona.
3. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych, barwy jasnobrunatnej.
4. Fragment naczynia gl., talerza o karbowanym brzegu,
barwy jasnobrunatnej.
5. Fragment naczynia gl., talerza o prostym brzegu,
barwy jasnobrunatnej.
6. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastobrunatnej do
ciemnobrunatnej, pow. gładzone i chropowacone;
w tym fragment�������������������������������
płaskiego dna�����������������
, barwy jasnobrunatnej; oraz fragment plastycznego ucha naczynia,
barwy jasnobrunatnej.
7. Osiem krzemieni; wymiary: a) dł. 5,5 cm, szer. 2,2
cm, gr. 2,1 cm; b) dł. 3,5 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,3 cm;
c) dł. 2,5 cm, szer. 2,43 cm, gr. 1,0 cm; d) dł. 2,6 cm,
szer. 1,6 cm, gr. 0,8 cm; e) dł. 2,4 cm, szer. 1,1 cm, gr.
1,1 cm; f) dł.4,0 cm, szer. 2,3 cm, gr. 1,4 cm; g) dł. 4,0
cm, szer. 1,6 cm, gr. 1,4 cm; h) dł. 4,2 cm, szer. 3,2
cm, gr. 1,9 cm.
8. Kości ludzkie. Osiemnaście, różnej długości, ułamków trzonu kości udowej (??). Kilkanaście cząstek
prószywa kostnego (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 629 – Ar XXXV, ćw. 4
Jama o wymiarach 90 x 80 cm i miąższości 25 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 551/80):
1. Fragment ceramiki, wylewu, barwy ciemnobrunatnej, z małym guzkiem na krawędzi.

2. F
ragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, jasnobrunatnej i brunatnej, pow. gładzone i chropowacone, w tym trzy fragmenty prostych wylewów.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 630 – Ar XXXV, ćw. 4
Jama o wymiarach 40 x 40 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 549/80):
1. 
Fragment ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia obmazywana.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 631 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama o wymiarach 95 x 90 cm i miąższości 25 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (kat. , inw. pol. 548/80):
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatego (?), zdobionego ornamentem poziomej linii dołków, barwy
brunatnej, pow. częściowo chropowacona i gładzona.
2. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
dołków paznokciowych, ceramika barwy brunatnej,
pow. gładzona.
3. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, pow. gładzona i chropowacona; w tym dwanaście fragmentów wylewów.
4. Fragmenty gl. form odlewniczych [Tablica C].
5. Fragmenty polepy ze śladami konstrukcji.
Datowanie: Ha C
Ob. nr 632 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama o wymiarach 40 x 40 cm i miąższości 70 cm,
wypełniona ciemnobrunatną ziemią I miejscami spalenizną. Jama w profilu przypominała kształt słupa.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK

Ob. nr 633 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama o wymiarach 100 x 100 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią przemieszaną ze spalenizną.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 634 – Działka A
Bruk kamienny, wokół którego rozrzucone były fragmenty ceramiki.
Inwentarz (inw. pol. 552/80):
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1. F
 ragmenty naczynia gl., o prostym wylewie i śladach
po utrąconym uchu, barwy ceglastobrunatnej.
2. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, barwy
ceglastej.
3. 
Fragmenty naczynia gl., talerza o karbowanym
brzegu, barwy ceglastobrunatnej.
4. Fragment wylewu naczynia, zdobionego ornamentem dołków paznokciowych, barwy jasnobrunatnej.
5. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i ceglastej, pow. gładzone i chropowacone.
6. Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 2,5 cm, gr.
1,1 cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 635 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama o wymiarach 20 x 30 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 636 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama o wymiarach 100 x 80 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 637 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 638 – Ar XXXIV, ćw. 1
Jama.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 639 – Ar 1/2011, ćw. 2
Jama o wymiarach 40 x 30 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 640 - Ar 1/2011, ćw. 2
Jama okrągłego kształtu, o wymiarach 52 x 44 cm,
wypełniona ciemnobrunatną ziemią
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK

Ob. nr 641 – Ar 1/2011, ćw. 2
Grób jamowy. Okrągłego kształtu jama grobowa
o wymiarach 45 x 60 cm, wypełniona spalenizną. Od
strony zachodniej do jamy wypełnionej spalenizną doklejona jest nieregularnego kształtu druga jama, o wymiarach 30 x 50 cm, wypełniona szarobrunatną ziemią.
W centralnej części obiektu znajdowały się dwa kamienie.
Wiek: osoba dorosła, ze względu na rozdrobnienie i fragmentaryczność nie można określić dokładniejszego
wieku oraz płci. Barwa szczątków kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 1/2011, 35/2011, 106/2011):
1. Fragment przedmiotu z br., ozdoby (?), zdobionej
rytym okręgiem i otworem; dł. zach. 2,4 cm, szer. 1,5
cm, gr. 0,5 cm [Tablica CI].
2. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, pow. gładzone.
3. Kości czaszki. Dziewięć drobnych ułamków kości
sklepienia (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
4. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden ułamek rozwarstwionego trzonu żebra. Dwanaście małych ułamków trzonów kości długich (27 – 14 mm długości).
Czternaście ułamków kości nieokreślonych co do
ich przynależności anatomiczne (��������������
Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 642 – Ar 1/2011, ćw. 2
Grób jamowy. Owalnego kształtu jama grobowa
o wymiarach 96 x 84 cm, wypełniona jest spalenizną.
Wieku i płci nie określono, barwa fragmentu szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 2/2011, 44/2011):
1. 
Fragmenty naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej,
pow. gładzona.
2. Fragment ceramiki, barwy ceglastej, pow. chropowacona.
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Jeden drobny ułamek trzonu kości długiej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 643 – Ar 1/2011, ćw. 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa kształtu prostokątnego o zaokrąglonych narożnikach, zorientowana była
wzdłuż osi północ-południe, z odchyleniem na zachód,
z głowa skierowaną ku północy. Obiekt o wymiarze 162
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x 94 cm, częściowo, od strony południowej wchodzi
w profil wykopu. Część południowa grobu nie została
wyeksplorowana, gdyż ta część obiektu kończy się pod
drogą gminną.
Fragment korzenia (próbka nr 2) lub gałęzi drzewa
liściastego. Tkanka drzewna przesycona twardą, przypuszczalnie nieorganiczną substancją o kolorze niebieskawym. Struktura anatomiczna niezachowana, próba
identyfikacji gatunku nie przyniosła żadnych rezultatów
(Ważny T., 2012).
Wiek: około 7-8 lat (Infans I późny). Płeć: nie określono
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 3/2011, 4/2011, 51/2011, 53/2011,
65/2011 – 76/2011, 78/2011, 100/2011):
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i ceglastej,
w tym jeden zdobiony ornamentem dołków paznokciowych.
2. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, brunatnej i ciemnobrunatnej, pow. chropowacone i głądzone, w tym jeden fragment przydenny naczynia gl.
3. Zapinka br., typu I32 wg. Exnera, posrebrzana, pokryta czerwoną emalią; dł. 4,1 cm, wys. 2,3 cm, szer.
sprężynki 1,7 cm [Tablica CII:1].
4. Zapinka br., typu I32 wg. Exnera, posrebrzana, pokryta czerwoną emalią, uszkodzona igła; dł. 4,1 cm,
wys. 2,0 cm, szer. sprężynki 1,7 cm [Tablica CII:2].
5. Zapinka br., typu A120; dł. 3,2 cm, wys. 1,9 cm, szer.
sprężynki 2,6 cm [Tablica CII:3].
6. Dziewięć paciorków szklanych, zbliżonych do typu
TM71, barwa niebieska, nieprzezroczyste; wys. 0,4
– 0,6 cm, śred. 0,7 – 0,8 cm [Tablica CII:4].
7. Trzydzieści cztery paciorki szklane typu TM387,
wykonane z przezroczystego szkła z złotą folią,
w tym dziesięć zachowane w całości, dwadzieścia
cztery paciorki zachowane połowicznie lub we
fragmentach; wys. 0,4 – 1,7 cm, śred. 0,5 – 0,9 cm
[Tablica CII:5].
8. Pokruszony szklany paciorek, barwy zielonej, żółtej, czerwonej i brązowej.
9. 
Przęślik gl., dwustożkowaty, z ostrym załomem
i spłaszczonymi wierzchołkami; wys. 1,8 cm, śred.
3,5 cm, śred. otworu 0,7 cm [Tablica CII:6].
10. Fragmenty ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, pow.
chropowacone.
11. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 2,3 cm, gr. 1,0
cm.
12. Fragmenty drewna (Ważny T., 2012, poz. kat. 2).
13. Kości ciałopalne. Dwadzieścia jeden małych ułam-

ków kości o nieokreślonej przynależności anatomicznej z powodu ich rozdrobnienia. Barwa
szczątków: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
14. Kości ludzkie z grobu szkieletowego. Zachowała się
nie przepalona żuchwa z zębami stałymi osadzonymi wewnątrz zębodołów, wyrżnięte były tylko
cztery siekacze, trzy mleczne trzonowe, pięć bardzo drobnych blaszek kostnych. Różne zęby luźne:
stałe siekacze ze szczęk, przedtrzonowe i trzonowe
– mleczne i stałe i prószywo kostne (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), pradzieje (10), B2
(2-9, 12)
Ob. nr 644 – Ar 1/2011, ćw. 4

Jama o wymiarach 250 x 90 cm, wypełniona jasnoszarym piaskiem – wkop współczesny.

Inwentarz :
1. Fragment ceramiki barwy ceglastej, pow. gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza

Ob. nr 645 – Ar 1/2011, ćw. 4
Grób szkieletowy. Zarys jamy grobowej kwadratowego kształtu, o zaokrąglonych narożnikach, zorientowany był wzdłuż osi północ-południe, z lekkim odchyleniem na zachód. Szkielet ułożony na prawym boku,
z głową skierowaną ku północy. Jama grobowa o wymiarach 160 x 70 cm.
Wiek: dziecko zmarłe w wieku 3 – 7 lat (Infans I). Barwa
szczątków kostnych: część kości zabarwiona na kolor zielonkawobrązowy.
Inwentarz (inw. pol. 5/2011, 57/2011 – 62/2011):
1. Naczynie gl., kubek zbliżony do typu RW – XVII,
ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie
gładzone; wys. zach. ok. 6,0 cm, śred. dna 4,2 cm
[Tablica CIII:1].
2. Zapinka br., typu A38; dł. 3,4 cm, wys. 1,9 cm, szer.
sprężyny 3,0 cm [Tablica CIII:2].
3. Zapinka br., typu A38, dł. 3,0 cm, wys. 1,9 cm, szer.
sprężyny 3,0 cm [Tablica CIII:3].
4. Pierścionek br., grupa I3; śred. 1,6 cm, gr. drutu 0,3
cm [Tablica CIII:4].
5. Paciorek szklany, zbliżony do typu TM200 – 201; na
białym tle ornament składający się z czterech okrągłych plam koloru ciemnoniebieskiego, żółtego, zielonego i fioletowego, lekko uszkodzony; wys. 1,0 cm,
śred. 1,6 cm [Tablica CIII:5].
6. Paciorek szklany typu TM213a, wys. 1,0 cm, śred.
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1,7 cm [Tablica CIII:5].
7. Paciorek szklany typu TM291f, uszkodzony; wys. 1,1
cm, śred. 1,3 cm [Tablica CIII:5].
8. Paciorek bursztynowy typu TM392, wys. 1,0 cm,
śred. 1,4 cm [Tablica CIII:6].
9. Paciorek bursztynowy typu TM395, wys. 0,9 cm,
śred. 1,6 cm [Tablica CIII:6].
10. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,0 cm, szer. 1,8 cm,
gr. 0,5cm, b) dł. 1,5 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,3 cm.
11. Kości czaszki. Lewa i prawa kości ciemieniowe, trochę uszkodzone. Uszkodzone lewa i prawa kości
skroniowe, z małymi częściami skalistymi i ledwo
zarysowanymi częściami sutkowymi, ułamane duże
fragmenty łusek. Łuska kości potylicznej – uszkodzona po stronie lewej. Trzy większe i dwie małe
ułamki kości czołowej – łuski. Zęby: siedem siekaczy,
trzy kły, dziesięć trzonowych – stałe i mleczne. Wycinek trzonu żuchwy i część jej gałęzi z małymi wyrostkami: dziobiastym i kłykciowym. Liczne drobne
ułamki kości sklepienia czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
12. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Części boczne lewa
i prawa z małymi odcinkami łuków tylnych należące
do kręgu szczytowego. Trzynaście łuków kręgów,
w tym dziewięć to części łuków nie zrośnięte ze sobą
i z trzonami za życia. Dziesięć odcinków żeber. Dwa
fragmentarycznie zachowane trzony obojczyków
lewego i prawego. Ułamek prawej łopatki. Drobne
ułamki kości nieokreślonych (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: B2
Ob. nr 646 – Ar 2/2011, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 70 x 66 cm i miąższości 20 cm, wypełniona
była spalenizną i drobnymi kamieniami. Na dnie jamy
znajdował się jeden większy kamień.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono (Cymek L, Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 6/2011, 37/2011, 94/2011):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, jasnobrunatnej i ceglastobrunatnej, pow. gładzone, w tym dwa
małe fragmenty wylewów.
2. Mały fragment wychylonego na zewnątrz i pogrubionego wylewu naczynia, barwy ciemnobrunatnej,
pow. gładzona.
3. Kości czaszki. Trzy bardzo drobne ułamki kości sklepienia czaszki (Cymek L, Rożnowski F., 2012).

4. K
 ości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinek powierzchni stawowej kłykcia kosci długiej (??).
Siedem niewielkich odcinków trzonów kości długich.
Dziewięć drobnych ułamków o nieokreślonej
przynależności anatomicznej z powodu ich
rozdrobnienia (Cymek L, Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), średniowiecze (2)
Ob. nr 647 – Ar 1/2011, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa kształtu okrągłego,
o wymiarach 60 x 65 cm, wypełniona była spalenizną
i drobnymi kamieniami.
Wieku i płci: nie określono. Barwa ułamków kości: szara
(Cymek L, Roznowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 7/2011, 41/2011):
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, pow. chropowacona.
2. Kości ludzkie. Cztery fragmenty kości, nieokreślone
co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L,
Roznowski F., 2012).
Datowanie: pradzieje
Ob. nr 648 – Ar 1/2011, ćw. 1
Jama okrągłego kształtu, o wymiarach 58 x 68 cm,
wypełniona była spalenizną przemieszaną ciemnobrunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. ):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, pow. gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 649 – Ar 1/2011, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa okrągłego kształtu,
o wymiarach 64 x 74 i miąższości 25 cm, wypełniona
była spalenizną przemieszaną ciemnobrunatną ziemią
oraz drobnymi kamieniami.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara. (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 8/2011, 103/2011):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, pow. chropowacona i obmazywana.
2. Kości czaszki. Dziesięć małych ułamków kości sklepienia czaszki. Mały wycinek części skalistej kości
skroniowej. Mały fragment blaszki wewnętrznej
trzonu żuchwy, z zaznaczonymi zębodołami (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Szesnaście nieco
dłuższych (33 – 10 mm) odcinków trzonów kości
długich. Siedemdziesiąt bardzo drobnych cząstek

160

szkieletu pozaczaszkowego, nieokreślonych dokładniej z powodu ich rozdrobnienia (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: pradzieje
Ob. nr 650 – Ar 1/2011, ćw. 1
Jama o wymiarach 120 x 50 cm, wypełniona była
ciemnobrunatną ziemią, miejscami spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. ):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, pow. gładzone;
w tym jeden fragment zdobiony ornamentem linii
rytych.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 651 – Ar 1/2011, ćw. 1
Grób jamowy. Jama grobowa nieregularnego kształtu,
o wymiarach 85 x 55 i miąższości 15 cm, wypełniona
była ciemnobrunatną ziemią, przemieszaną ze spalenizną.
Wieku i płci: nie określono. Barwa szczątków kostnych:
szarobeżowa (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 9/2011, 64/2011, 101/2011):
1. Paciorek typu TM366, rozkurszony.
2. Dwa paciorki bursztynowe typu TM399; wys. 0,6 –
0,7 cm, śred. 1,1 – 1,2 cm [Tablica CI].
3. 
Fragment ceramiki barwy ciemnobrunatnej, pow.
gładzona.
4. Kości ludzkie. Dwa fragmenty kości, nieokreślone
co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 652 – Ar 1/2011, ćw. 1 / ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 170 x
80 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe,
z lekkim odchyleniem na zachód.
Inwentarz (inw. pol. 56/2011):
1. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i brunatnej,
pow. gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 653 – Ar 1/2011, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 150 x
105 cm i miąższości 20 cm, wypełniona była spalenizną,
drobnymi kamieniami. Fragmenty naczyń koncentrowały się w trzech skupiskach.
Wieku i płci: nie określono (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).

Inwentarz (inw. pol. 10/2011, 43/2011, 58/2011):
1. Fragment naczynia gl., zdobiony plastycznym guzkiem na krawędzi wylewu, barwy brunatnej, pow.
gładzona.
2. Fragmenty naczynia gl., misy zdobionej ornamentem ukośnych kresek na krawędzi wylewu, barwy
jasnobrunatnej, pow. gładzona.
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, pow. gładzone i chropowacone, w tym mały
fragment lekko pogrubionego wylewu.
4. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, pow. chropowacone, w tym jeden fragment wylewu wychylonego na zewnątrz.
5. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Dwa małe odcinki
trzonów kości długich. Pięć drobnych ułamków
kości o nieokreślonej przynależności anatomicznej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-3), okres wpływów
rzymskich (4)
Ob. nr 654 – Ar 2/2011, ćw. 4
Grób szkieletowy. Jama grobowa regularnego, prostokątnego kształtu o zaokrąglonych narożnikach, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe. Wymiary
grobu – 170 x 156 cm.
Inwentarz (inw. pol. 31/2011, 46/2011, 49/2011, 52/2011,
81/2011 – 82/2011, 84/2011 – 86/2011):
1. Fragment br. szpila, typ I; dł. zach. 6,2 cm, gr. 0,2 cm,
szer. uszka 0,3 cm [Tablica CIV:1].
2. Kółko (?), ozdoba wykonana z br. drucika, w kształcie półkolistym, przekrój drutu okrągły; dł. 1,1 cm,
szer. 0,9 cm, gr. drutu 0,2 cm [Tablica CIV:2].
3. Fragmenty dwóch żel. sprzączek od pasa; dł. zach.
3,7 cm, szer. ramy 0,4 - 0,6 cm, dł. kolca 2,7 cm [Tablica CIV:3].
4. Okucie żel. pasa (?), kształtu prostokątnego z zachowanymi dwoma nitami; dł. 2,9 cm, szer. 1,6 cm, gr.
0,2 cm, dł. nitów 0,5 – 0,6 cm, śred. nitu 0,3 – 0,4 cm
[Tablica CIV:4].
5. Cztery fragmenty paciorków szklanych typu TM147;
dł. 0,9 – 1,5 cm, śred. 0,2 – 0,3 cm [Tablica CIV:5].
6. 
Dwa paciorki szklane typu TM291, jeden lekko
uszkodzony; wys. 1,0 – 1,1 cm, śred. 1,1 – 1,2 cm
[Tablica CIV:6].
7. Jedenaście paciorków szklanych typu TM387, przezroczystych z złotą folią, dł. 0,6 – 1,3 cm, śred. 0,4
– 0,5 cm [Tablica CIV:7].
8. Przęślik gl., dwustożkowaty, z bardzo ostrym zało-
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mem i spłaszczonymi wierzchołakmi; wys. 1,8 cm,
śred. 4,3 cm, śred. otworu 0,8 cm [Tablica CIV:8].
9. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, pow. gładzone i chropowacone.
10. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,1 cm, szer. 1,3 cm,
gr. 0,3cm; b) dł. 2,0 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,5 cm; c) 1,5
cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,3 cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 655 – Ar 1/2011, ćw. 1 / Ar 2/2011, ćw. 1.
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 250 x 170 i miąższości 80 cm, zorientowana
była wzdłuż osi północ-południe. Jama wypełniona na
obrzeżach ciemnobrunatnym, a wewnątrz jamy jasnobrunatnym piaskiem.
Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 11/2011, 33/2011 – 34/2011,
39/2011, 48/2011, 59/2011, 69/2011):
1. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, jasnobrunatnej i ciemnobrunatnej, pow. gładzone
i chropowacone, w tym trzy fragmenty wylewów
zdobionych ornamentem dołków paznokciowych
oraz ornamentem rytej linii.
2. Fragmenty naczynia gl., barwy czarnej, pow. lśniąca.
3. Fragmenty naczynia gl., o pogrubionym i wychylonym na zewnątrz wylewie, barwy ciemnobrunatnej,
miejscami brunatnej, pow. gładzona.
4. Fragment naczynia gl. Pokrywki, barwy ceglastej
miejscami ceglastobrunatnej, pow. gładzona.
5. 
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, ceglastobrunatnej i brunatnej, pow. gładzone i chropowacone.
6. Drobne fragmenty gl. form odlewniczych.
7. Kości czaszki. Sześć drobnych ułamków kości sklepienia czaszki, w tym jeden z częścią ząbkowanego
brzegu (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
8. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Wycinek istoty
gąbczastej z powierzchnią stawową. Dwadzieścia
nieco dłuższych odcinków trzonów kości długich
(o długości od 48 mm do 18 mm). Dwadzieścia
osiem drobnych i bardzo drobnych fragmentów nieokreślonych co do ich przynależności anatomicznej
(Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-5)
Ob. nr 656 – Ar 1/2011, ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa o wymiarach 70 x 50 cm,

wypełniona była ciemnobrunatną ziemią, przemieszaną
ze spalenizną.
Wieku i płci nie określono (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 12/2011, 40/2011):
1. Fragment ceramiki barwy ciemnobrunatnej, pow.
gładzona.
2. 
Fragmenty naczynia gl., części przydennej, barwy
ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone; śred. dna
ok. 12-13 cm.
3. Kości ludzkie. Cztery fragmenty kości, nieokreślone
co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 657 / 657 a – Ar 1/2011, ćw. 1
Grób jamowy i szkieletowy. Na powierzchni ujawnił się jako dużych rozmiarów jama o wymiarach 300 x
180 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią. W części
centralnej i południowej jamy znajdowały się kamienie.
W trakcie eksploracji połówkowej obiektu, ukazał się zarys jamy grobu szkieletowego z resztkami trumny drewnianej. Jama grobowa o wymiarach 200 x 80 cm. Na dnie
jamy grobowej w części południowej znajdował się przęślik, w części centralnej zapinki i bransolety.
Kości ciałopalne - Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie określono. Barwa szczątków kostnych: białawoszara. Kości
z grobu szkieletowego - Wiek: osoba dorosła. Płeć: nie
określono. Barwa kości zielonkawo brunatna (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol., 13/2011, 14/2011, 21/2011, 25/2011
– 26/2011, 42/2011, 64/2011, 71/2011, 73/2011, 77/2011,
79/2011 – 80/2011, 86/2011, 88/2011 – 89/2011, 93/2011
– 97/2011, 103/2011 – 105/2011):
1. Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, pow. chropowacone i gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., misy (?) z wychylonym na
zewnątrz wylewem, barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, pow. gładzone.
3. Fragmenty naczynia gl., z prostym wylewem, barwy
ceglastej, pow. gładzona, miejscami obmazywana.
4. Fragmenty naczynia gl., z prostym wylewem, barwy
brunatnej, pow. gładzone.
5. Zapinka żel., posrebrzana typu A123, igła uszkodzona; dł. 2,6 cm, wys. 2,0 cm, szer. sprężynki 3,0
cm [Tablica CV:1].
6. Zapinka br. typu A38; dł. 4,6 cm, wys. 2,6 cm, szer.
sprężynki 3,7 cm [Tablica CV:2].
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7. F
 ragment przepalonej zapinki (?) br.; dł. zach. 1,7
cm, szer. 0,3 – 0,5 cm [Tablica CV:3].
8. Bransoleta br., żmijowata typu IIA wg T. Wójcika,
zakończona trójkątnymi główkami; śred. 6,5 – 6,8
cm, szer. główki 1,6 cm [Tablica CV:4].
9. Bransoleta br., żmijowata typu IIA wg T. Wójcika,
zakończona trójkątnymi główkami; śred. 6,1 – 7,0
cm, szer. główki 1,4 cm [Tablica CV:4].
10. Sprzączka do pasa żel. D-ksztatna; dł. 4,8 cm, szer.
4,8 cm, szer. ramy 0,5 – 0,7 cm [Tablica CV:5].
11. Końcówka pasa żel. zbliżona do typu JII; dł. Zach.
4,2 cm, szer. 1,0 – 1,8 cm, gr. 0,1 – 0,4 cm [Tablica
CV:6].
12. Fragment igły br.; dł. zach. 2,2 cm, gr. drutu 0,2 cm
[Tablica CV:7].
13. Paciorek szklany typu TM2a; wys. 0,8 cm, śred. 0,8
cm [Tablica CV:8].
14. Paciorek bursztynowy typu TM393; wys. 1,3 cm,
śred. 2,1 cm [Tablica CV:9].
15. Mały fragment szkła, barwy zielonej, pokryty patyną.
16. Przęślik gl., dwustożkowaty, z lejowatymi otworami;
wys. 1,8 cm, śred����������������������������������
��������������������������������������
. 4,0 cm, śred��������������������
������������������������
. otworu 0,7 cm [Tablica CV:10].
17. Fragmenty belemnitu.
18. Pięć krzemieni; a) dł. 2,7 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,0 cm,
b) dł. 2,9 cm, szer. 2,3 cm, gr. 1,2 cm, c) 2,2 cm, szer.
1,5 cm, gr. 0,5cm, d) dł. 1,8 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,2
cm, e) dł. 2,0 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,7cm.
19. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną,
pow. chropowacone, miejscami gładzone, w tym
cztery fragmenty wylewów z karbowaniem i wgięciem pod krawędzią; drobny fragment uszka tasmowatego.
20. Mały fragment gl. formy odlewniczej (?).
21. Fragmenty tkaniny (Maik J., poz. kat. 8).
22. Kości ciałopalne. Mały wycinek łuku jarzmowego
(?). Pięć krótkich odcinków trzonów kości długich,
mały wycinek blaszki trzonu żebra i trzy drobne
ułamki nieokreślone. Cztery ułamki kości sklepienia czaszki, w tym jeden z ząbkowanym brzegiem.
Sześć ułamków trzonów kości długich (najdłuższe
mają 48 i 41 mm). Wycinek istoty gąbczastej. Dwa
niewielkie fragmenty kości nieokreślonych co do ich
przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
23. K
 ości szkieletu niespalone. Fragment trzonu kości
długiej, długości 73 mm. Ponad dwadzieścia cząstek prószywa kostnego. Pięć uszkodzonych kości

śródręcza. Kość haczykowata. Wszystkie fragmenty
wymienionych kości zabarwione na zielonkawo
brunatny kolor od ozdób. Drobne fragmenty materii organicznej przylegające do kości (?) (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (2), B2 (1, 3-21)
Ob. nr 658 – Ar 1/2011, ćw. 3 / ćw. 4
Grób jamowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 145 x 120 cm i miąższości 25 cm, wypełniona ciemnobrunatną ziemią przemieszaną ze spalenizną.
Wieku i płci nie określono. Barwa: białawoszara (Cymek
L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 15/2011, 30/2011; 38/2011,
50/2011; 63/2011):
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, pow. gładzone i chropowacone.
2. Małe fragmenty gl. formy odlewniczej [Tablica CVI].
3. Kości ludzkie. Cztery fragmenty kości: prawdopodobnie dwa odcinki trzonów kości długich i dwa
o nieokreślonej przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 659 – Ar 1/2011, ćw. 1
Jama o wymiarach 70 x 60 cm, wypełniona spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. ):
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, pow. gładzone,
miejscami chropowacone.
2. Krzemień; dł. 2,4 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,9 cm.
Datowanie: pradzieje
Ob. nr 660 – Ar 1/2011, ćw. 4
Jama o wymiarach 60 x 60 cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 24/2011):
1. Fragmenty naczynia gl., w tym jeden wylew z karbowaniem, barwy ceglastej i brunatnej, pow. chropowacone.
2. Fragment polepy.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 661 – Ar 1/2011, ćw. 4
Grób szkieletowy w kłodą drewnianą. Jama grobowa
o wymiarach 282 x 150 cm, zorientowana była wzdłuż
osi północ-południe, z lekkim odchyleniem na zachód.
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Pozostałości tkanki drzewnej zmieszanej z innymi
szczątkami roślinnymi i materiałem nieorganicznym
pochodzącym z gruntu. Brak jakichkolwiek wyróżników
cech anatomicznych drewna pozwalających na identyfikację (Ważny T., 2012).
Kości należą do jednej osoby, zmarłej prawdopodobnie w wieku 30 – 40 lat (Maturus I) (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 16/2011, 17/2011, 92/2011):
1. Fragmenty naczynia gl., talerza, o karbowanej krawędzi, zdobionego ornamentem dołków paznokciowych, barwy ceglastobrunatnej, miejscami brunatnej.
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i ceglastej, pow. głodzone i chropowacone.
3. Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, pow. chropowacone.
4. 
Fragmenty naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej,
pow. gładzone.
5. Fragmenty naczynia gl., o wychylonym na zewnątrz
wylewie, barwy brunatnej, pow. gładzone.
6. Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, pow. chropowacone i gładzone.
7. Zapinka br., typu A150; dł. 3,3 cm, wys. 1,5 cm, szer.
sprężynki 2,3 cm [Tablica CVI].
8. Fragment tkaniny (Maik J., poz. kat. 9).
9. Fragmenty drewna (Ważny T., 2012, poz. kat. 3).
10. Kości ludzkie. Zęby stałe: trzy siekacze, siedem przedtrzonowych i dwanaście trzonowych (cztery trzonowe z ubytkami próchnicznymi) oraz trzy drobne
ułamki szkliwa. Część trzonu żuchwy – blaszka z
fragmentami zębodołów. Dwa niewielkie wycinki
wyrostków zębodołowych szczęk (?). Mała część kości klinowej. Wycinek łuku przedniego kręgu szczytowego i wycinek jego części bocznej. Sześćdziesiąt
małych ułamków kości oraz ponad sto bardzo drobnych – wszystkie o nieokreślonej przynależności
anatomicznej poszczególnych partii szkieletu (częśc
z nich powstała podczas oczyszczania dostarczonych
szczątków, gdyż kości są w bardzo złym stanie zachowania). Fragment trzonu kości ramiennej (długości
143 mm, średnice trzonu: strzałkowa – 21 mm, poprzeczna 23 mm), w części środkowej zazielenienie
od ozdoby z brązu (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), B2b (3-7)
Ob. nr 662 – Ar 1/2011, ćw. 4
Jama o wymiarach 84 x 78 cm i miąższości 30 cm,
wypełniona była ciemnobrunatną ziemią oraz drobnymi

kamieniami. Na powierzchni znajdowały się dwa duże
kamienie.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 663 – Ar 3/2011, ćw. 4
Jama kształtu prostokątnego, z zaokrąglonymi narożnikami, o wymiarach 97 x 135 cm i miąższości 40 cm,
wypełniona była wewnątrz gliną, szarobrunatnym piaskiem i średniej wielkości kamieniami.
Inwentarz (inw. pol. 18/2011):
1. Fragment wylewu naczynia gl., barwy ceglastobrunatnej, miejscami czernionej, pow. gładzone.
2. 
Fragment naczynia gl., zdobionego ornamentem
podłużnych dołków, barwy ceglastobrunatnej, pow.
chropowacone.
3. Fragmenty dwóch naczyń gl., barwy ceglastobrunatnej i ciemnobrunatnej, pow. gładzone.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), okres wpływów
rzymskich (3)
Ob. nr 664 – Ar 2/2011, ćw. 4
Jama kształtu kwadratowego, o wymiarach 90 x 85 cm,
wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 17/2011):
1. 
Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej i brunatnej,
pow. gładzone, w tym jeden prosty wylew.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 665 – Ar 2/2011, ćw. 4
Jama nieregularnego kształtu, o wymiarach 55 x 40
cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz (inw. pol. 102/2011):
1. 
Krzemień, wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,3 cm, gr.
0,5 cm.
Datowanie: NOK
Ob. nr 666 – Ar 2/2011, ćw. 3
Jama o wymiarach 110 x 76 cm i miąższości 20 cm,
nieregularnego kształtu, wypełniona była spalenizną
i kamieniami.
Inwentarz:
1. Fragmenty cienkościennych i grubościennych naczyń gl., barwy od ceglastej po ciemnobrunatna,
pow. gładzone i chropowacone, w tym jeden fragment przewężonego uszka.
2. Krzemień, wymiary: dł. 1,3 cm, szer. 0,9 cm, gr.
0,6 cm.

164

Datowanie: okres wpływów rzymskich (?)
Ob. nr 667 – Ar 2/2011, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa okrągłego kształtu,
o średnicy około 60 cm, wypełniona była spalenizną
i drobnymi kamieniami.
Wieku i płci: nie określono. Barwa szczątków kostnych:
szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 17/2011):
1. Fragment ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, pow.
gładzona.
2. Kości czaszki. Osiem ułamków kości sklepienia
czaszki (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
3. Kości szkieletu pozaczaszkowego. Siedem nieco dłuższych odcinków trzonów kości długich (?). Trzynaście ułamków nieokreślonych pod względem ich
przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski
F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 668 – Ar 2/2011, ćw. 3
Grób szkieletowy. Jama grobowa owalnego kształtu,
o wymiarach 175 x 70 cm, zorientowana była wzdłuż osi
północ-południe, z lekkim odchyleniem na zachód.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
Ob. nr 669 – Ar 2/2011, ćw. 3
Jama okrągłego kształtu, o wymiarach 45 x 43 cm,
wypełniona była małymi kamieniami I spalenizną.
Inwentarz :
1. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy ceglastobrunatnej, pow. gładzona.
2. 
Fragment prostego wylewu naczynia gl., barwy
ciemnobrunatnej, pow. gładzona.
3. Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy ceglastej, miejscami brunatnej, pow. chropowacone,
miejscami gładzone, część przydenna gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1-2), okres wpływów
rzymskich (3)
Ob. nr 670 – Ar 3/2011, ćw. 1
Jama kształtu okrągłego, o wymiarach 45 x 45 cm,
wypełniona była drobnymi kamieniami i brunatną ziemią.
Inwentarz (inw. pol. 19/2011):
1. Fragment ceramiki zdobionym ornamentem karbowanej listwy plastycznej, barwy brunatnej, pow.

gładzona.
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Ob. nr 671 – Ar 2/2011, ćw. 3
Grób jamowy. Jama grobowa okrągłego kształtu,
o wymiarach 82 x 72 cm i miąższości 44 cm, wypełniona
była spalenizną przemieszaną szarobrunatnym piaskiem.
Wieku i płci nie określono. Barwa szczątków kostnych:
szarobiaława (Cymek L, Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 18/2011):
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, pow. chropowacone i gładzone, w tym
dwa proste, niewyodrębnione wylewy.
2. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,4 cm, gr. 1,2
cm.
3. Kości ludzkie. Dwa fragmenty kości, prawdopodobnie ułamki trzonów kości długich, nieokreślone jednak szczegółowiej co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L, Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 672 – Ar 2/2011, ćw. 3
Jama kształtu owalnego o wymiarach 60 x 40 cm
i miąższości 38 cm, wypełniona była drobnymi kamieniami i szarym piaskiem.
Inwentarz :
1. Fragment ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, pow.
gładzona.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 673 – Ar 2/2011, ćw. 3
Jama kształtu owalnego o wymiarach 114 x 45 cm
i miąższości 25 cm, wypełniona była drobnymi kamieniami i ciemnobrunatną ziemią. Na powierzchni obiektu
znajdował się jeden, duży kamień.
Inwentarz :
1. Fragmenty ceramiki, w tym dwa fragmenty cienkościennego naczynia gl., o prostym, niewyodrębnionym wylewie, barwy brunatnej i pow. gładzonych;
jeden fragment uszka, barwy ceglastej, pow. gładzona; dwa fragmenty naczynia grubościennego
o barwie brunatnej i chropowaconej powierzchni.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 674 – Ar 2/2011, ćw. 2
Jama nieregularnego kształtu, o wymiarach 90 x 50
cm, wypełniona była spalenizną.
Inwentarz :
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1. F
ragmenty ceramiki jednego naczynia gl., o nieznacznie wychylonym na zewnątrz wylewie, barwy
brunatnej, pow. gładzone.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 675 – Ar 2/2011, ćw. 2
Jama kształtu owalnego, o wymiarach 125 x 60 cm,
wypełniona była brunatną ziemią i małymi kamieniami.
Północna część obiektu została najprawdopodobniej
wyeksplorowana w 1980 roku, gdyż ta cześć obiektu
wchodzi w archiwalny wykop.
Inwentarz (inw. pol. 87/2011):
1. Fragment polepy.
Datowanie: NOK
Ob. nr 676 – Ar 2/2011, ćw. 2
Grób szkieletowy. Jama grobowa kształtu prostokątnego, o zaokrąglonych narożnikach, zorientowana była
wzdłuż osi północ-południe. Wymiary jamy – 182 x 100
cm.
Inwentarz :
1. Fragmenty ceramiki, barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, pow. chropowacone, obmazywane i gładzone.
2. Krzemień; wymiary: dł. 2,6 cm, szer. 1,2 cm, gr. 1,0
cm.
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr 677 – Ar 5/2011, ćw. 4
Grób popielnicowy w jamie. W trakcie eksploracji
okazało się że jama grobowa połączona jest z obiektem
678. Wszystkie zabytki zostały przypisane do obiektu nr
678.
Ob. nr 678 – Ar 5/2011, ćw. 4
Grób popielnicowy w jamie został zniszczony przez
późniejszy grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach
114 x 168 cm, wypełniona była częściowo spalenizną
(grób jamowy), a częściowo szarobrunatnym piaskiem
(grób szkieletowy). Zarys jamy grobowej kształtu prostokątnego, o zaokrąglonych narożnikach, zorientowany
był wzdłuż osi północ-południe, z lekkim odchyleniem
na zachód. Południowa część obiektu nie została wyeksplorowana, gdyż wchodziła pod drogę gminną.
Wieku i płci nie określono. Barwa szczątków kostnych:
szarobiaława (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 20/2011, 80/2011, 101/2011 –
102/2011, 109/2011):

1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), o prostym,
wyodrębnionym dnie i wychylonym na zewnątrz
wylewie, barwy ciemnobrunatnej, pow. gładzone;
śred. dna ok 12-13 cm, śred. wylewu ok. 16-17 cm.
2. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), o fasetowanym, pogrubionym wylewie, barwy ceglastej, pow.
gładzone.
3. Fragment wychylonego na zewnątrz wylewu naczynia gl., barwy brunatnej, pow. gładzona.
4. Fragment ceramiki barwy brunatej, pow. chropowacona.
5. Zapinka br., typu A38; dł. 4,7 cm, wys. 2,6 cm, szer.
sprężynki 4,0 cm [Tablica CIV:1].
6. Zapinka br., zbliżona do typu A150, lekko uszkodzona igła; dł. 3,5 cm, wys. 1,6 cm, szer. sprężynki
2,9 cm [Tablica CIV:2].
7. Przęślik gl., walcowaty; wys. 2,1 cm, śred. 4,3 – 4,5
cm, śred. otworu 0,8 cm [Tablica CIV:3].
8. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,5 cm, szer. 2,1 cm,
gr. 2,0 cm; b) 1,9 cm, szer. 1,4 cm, gr. 1,1 cm; c) dł.
2,7 cm, szer. 1,2 cm, gr. 1,0 cm.
9. Fragment tkaniny (Maik J., poz. kat. 10).
10. Kości ludzkie. Siedem fragmentów kości, prawdopodobnie ułamków trzonów kości długich o dość
grubej istocie zbitej. Trzynaście drobnych ułamków
kości, nie określono jednak szczegółowo ich przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F.,
2012).
Datowanie: B2
Ob. nr 679 – Ar 5/2011, ćw. 4
Grób jamowy. Okrągła jama grobowa o wymiarach
46 x 48 cm, wypełniona była spalenizną.
Wieku i płci nie określono. Barwa szczątków kostnych:
szara (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 19/2011):
1. Kości ludzkie. Dwa fragmenty kości, nieokreślone
co do ich przynależności anatomicznej (Cymek L.,
Rożnowski F., 2012).
Datowanie: NOK
Ob. nr 680 –Ar. 5/2011, ćw. 4.
Grób szkieletowy. Jama grobowa o wymiarach 100 x
44 cm, zorientowana była wzdłuż osi północ-południe,
z lekkim odchyleniem na zachód.
Inwentarz: brak
Datowanie: NOK
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Ob. nr 681 – Wykop sondażowy z 2011 roku.
Grób jamowy. Jama wyeksplorowana tylko częściowo,
gdyż część obiektu kończyła się pod drogą gminną i murowanym ogrodzeniu. Obiekt kształtu nieregularnego,
o wymiarach 100 x 100 cm, wypełniony był spalenizną.
Inwentarz:
1. Fragmenty naczynia gl., popielnicy (?), dwustożkowatej (?), zdobionej ornamentem podwójnej poziomej linii rytej i potrójnych linii ukośnych, ceramika
barwy brunatnej, miejscami jasnobrunatnej, pow.
gładzone.
2. Fragmenty naczynia gl., zbliżonego do typu RW – V,
w tym jeden fragment dna oraz dwa fragmenty fasetowanego wylewu wychylonego na zewnątrz, ceramika barwy czarnej, pow. lśniące; śred. wylewu ok.
25,0cm, śred. dna ok. 12,0-13,0cm.
3. Fragmenty ceramiki, w tym dwa fragmenty pogrubionego i lekko wychylonego na zewnątrz wylewu,
barwa brunatna, pow. chropowacone, gładzone i obmazywane.
4. Krzemień, wymiary: dł. 2,4cm, szer. 1,3cm, gr. 1,3cm.
Datowanie: wczesna epoka żelaza (1), okres wpływów
rzymskich (2-3).
Ob. nr 682 – Wykop sondażowy z 2011 roku.
Grób szkieletowy. Jama grobowa częściowo wyeksplorowana. Północna część obiektu kończyła sie pod
drogą gminną. Zarys jamy grobowej owalnego kształtu,
o wymiarach 128 x 96 cm, zorientowany był wzdłuż osi
północ-południe, z lekkim odchyleniem na zachód.
Wieku i płci nie określono. Barwa szczątków kostnych:
biaława (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Inwentarz (inw. pol. 21/2011):
1. 
Fragment ceramiki, barwa ciemnobrunatna, pow.
gładzona.
2. Kości ludzkie. Jeden fragment prawdopodobnie
trzonu kości długiej, nie określony dokładniej co do
jego przynależności anatomicznej (Cymek L., Rożnowski F., 2012).
Datowanie: okres wpływów rzymskich
Ob. nr ? - Ar ?
Badania ratownicze z 1985 roku. Grób popielnicowy
umieszczony bezpośrednio w jasnym piasku.
Inwentarz (kat. 8922, inw. pol. 427/85):
1. Fragmenty naczynia gl., baniastej popielnicy, o słabo
zaznaczonej szyjce, ceramika barwy ceglastej, powierzchnie gładzone; śred. wylewu ok. 15 cm.

2. Naczynie gl., półkolista misa o prostym wylewie, ceramika barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone.
Datowanie: okres lateński (?)

Znaleziska luźne:

Działka A
1. Fragmenty naczynia gl., barwy ceglastej, powierzchnie gładzone, wtórnie przepalonego, o płaskim niewyodrębnionym dnie, wylew lekko wychylony na
zewnątrz; śred. dna ok. 8,5 cm (kat. 3393, inw. pol.
2/74, datowanie: okres wpływów rzymskich).
2. Fragmenty ceramiki, barwy od brunatnej do ceglastobrunatnej (kat. 3442, inw. pol. 44/74, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
Działka B
3. Przedmiot gl., w kształcie nieregularnej litery T,
z okrągłą podstawą; wys. 2,9 cm, dł. ramion 6,0 cm,
śred. podstawy 3,2 cm (kat. 7331, inw. pol. 740/80,
datowanie: NOK).
Działka F
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone i gładzone, w tym jeden fragment płaskiego i wyodrębnionego dna oraz wylew wychylony na zewnątrz,
wtórnie przepalony (kat. 3413, inw. pol. 20/74,
datowanie:
okres
wpływów
rzymskich).
Działka G
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone, w tym jeden fragment krawędzi prostego
wylewu barwy ceglastobrunatnej, o powierzchni
gładzonej (kat. 3434, inw. pol. 35/74, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
2. Zapinka br. zbliżona do typu A46; dł. 7,1 cm, wys.
2,9 cm, szer. sprężynki 2,6 cm (kat. 3437, inw. pol.
40/74, datowanie: B1) [Tablica CVI].
Działka 01-02, wykop 3
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i brunatnej,
w tym jeden fragment prostego wylewu naczynia,
powierzchnie gładzone (kat. 3476, inw. pol. 86/74,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
Działka 02
1. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 84/74, datowanie:

167

2.

3.

4.

5.

okres wpływów rzymskich).
Fragment ceramiki, barwy jasnobrunatnej, powierzchnia gładzona (kat. 3476; inw. pol. 85/74, datowanie: okres wpływów rzymskich).
Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej, powierzchnia chropowacono (kat. 3476, inw. pol. 88/74,
datowanie: okres wpływów rzymskich).
Fragment sprężynki br. zapinki; szer. sprężynki 2,1
cm; śred. sprężynki 0,8 cm (inw. pol. 95/74, datowanie: NOK)
Fragment zapinki br. zbliżona do typu A88-89, silnie
zniszczona poprzez wtórne przepalenie; dł. zach. 3,7
cm, szer. sprężynki 4,6 cm (inw. pol. 94/74, datowanie: B2) [Tablica CVI].

Działka 2
1. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 478/79,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 469/79, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
3. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, w tym
jeden fragment przydenny i fragment wylewu (inw.
pol. 478/79, datowanie: średniowiecze).
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, w tym dwa fragment zdobione ornamentem poziomych żłobków (inw. pol. 469/79, datowanie: średniowiecze).
5. Krzemień; wymiary: dł. 6,1 cm, szer. 3,6 cm, gr. 2,7
cm (kat. 7279, inw. pol. 657/79, datowanie: NOK).
Wykop 2
1. Naczynie gl., misa zachowana we fragmentach,
zrekonstruowana, kształtu półkolistego, o nieznacznie pogrubionej krawędzi, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone, wys. 5,5 cm, śred. wylewu
21,0 cm (kat. 3484, inw. 150/74, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
Wykop 3
1. Fragmenty naczynia gl., w tym dwa fragmenty płaskiej krawędzi oraz dwa fragmenty zdobione ornamentem w postaci trzech rytych poziomych linii
i odchodzących od nich pasm ułożonych ukośnie
(kat. 3456, inw. pol. 59/74, datowanie: wczesna
epoka żelaza - ?).
2. Fragmenty grubościennego naczynia gl. o po-

wierzchni zewnętrznej chropowacone – zaginęły
(kat. 3456, inw. pol. 59/74, datowanie: wczesna
epoka żelaza - ?)
Wykop 4
1. Fragmenty ceramiki, w tym jeden zdobiony ornamentem linii rytych i kłutych punktów, barwa
czarna, powierzchnie gładzone (kat. 3481, inw. pol.
96/74, datowanie: wczesna epoka żelaza)
Ar I
2. Fragment główki szpili br. z łabędzią szyjką; dł. zach.
3,1 cm, gr. 0,4 – 0,5 cm, śred. główki 1,2 cm, (kat.
4351, inw. pol. 286/75, datowanie: wczesna epoka
żelaza) [Tablica CVII:1].
3. Kółko żel. w dwóch fragmentach; śred. 2,2 cm, gr.
drutu 0,4 cm (kat. 4165, inw. pol. 245/75, datowanie:
NOK) [Tablica CVII:2]
4. Muszla w dwóch fragmentach (inw. pol. 63/75, datowanie: NOK).
5. Fragmenty naczynia gl., kubka zdobionego u podsaatwy szyjki pojedynczą linią rytą, barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone (inw. pol. 7/75, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
6. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 8/75, datowanie: wczesna epoka
żelaza).
7. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone (inw. pol. 8/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).
8. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia
gładzona (inw. pol. 14/75, datowanie: średniowiecze).
9. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i brunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw.
pol. 42/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).
10. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym dwa małe
fragmenty prostych wylewów (inw. pol. 54/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
11. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym fragment wylewu wychylonego na zew. (inw. pol. 54/75, datowanie: średniowiecze).
12. Silnie zniszczony, skorodowany przedmiot wykonany z żel., być może fragment sierpikowatego
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

noża50 (inw. pol. 276/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,3 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4014, inw. pol. 69/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,3 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,9
cm (kat. 3998, inw. pol. 26/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,6
cm (kat. 3988, inw. pol. 9/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,9
cm (kat. 4023, inw. pol. 98/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,6 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,5
cm (kat. 4018, inw. pol. 92/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,5
cm (kat. 3989, inw. pol. 11/75, datowanie: NOK).
Sześć krzemieni; wymiary: a) dł. 5,5 cm, szer. 2,3 cm,
gr. 1,3 cm, b) dł. 1,9 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,2 cm, c) dł.
0,6 cm, szer. 0,6 cm, gr. 0,3 cm, d) dł. 0,6 cm, szer. 0,5
cm, gr. 0,3 cm, e) dł. 1,1 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,2 cm,
f) dł. 1,2 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,1 cm (kat. 4008, inw.
pol. 51/75, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4051, inw. pol. 199/75, datowanie: NOK).
Cztery krzemienie wymiary: a) dł. 3,6 cm, szer. 1,9
cm, gr. 1,6 cm, b) dł. 1,8 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,6 cm,
c) dł. 2,1 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,7 cm, d) dł. 1,9 cm,
szer. 1,3 cm, gr. 0,9 cm (kat. 4026, inw. pol. 118/75,
datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,5
cm (kat. 4052, inw. pol. 200/75, datowanie: NOK).

Ar II
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym trzy fragmenty wylewów, jeden z fragmentów zdobiony był
ornamentem pojedynczej linii rytej (kat. 4210, inw.
pol. 45/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty naczynia gl., o prostym wylewie, barwy
ceglastej, powierzchnie częściowo chropowacone
(kat. 4300, inw. pol. 103/75, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
3. Fragment naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, barwy ceglastej, powierzchnie gładzone (kat.
4300, inw. pol. 103/75, datowanie: wczesna epoka
żelaza).
4. Fragmenty ceramiki w tym trzy fragmenty wylewów,
ceramika barwy jasnobrunatnej, ceglastej i ceglastoPrzedmiot określono na nóż sierpikowaty tylko na podstawie
rysunku polowego z 1975 roku.
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brunatnej, powierzchnie gładzone i obmazywane; ar
II (kat. 4300, inw. pol. 103/75, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
5. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, ceglastobrunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone
i chropowacone (kat.4300, inw. pol. 103/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).
6. Fragment ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona (kat. 4300, inw. pol. 103/75, datowanie: średniowiecze).
7. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, zdobionej ornamentem poziomej linii nacięć, ceramika barwy brunatnej (kat. 4082, inw. pol.
138/75, datowanie: Ha / okres lateński).
8. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, ceramika barwy brunatnej (kat. 4082, inw.
pol. 138/75, datowanie: Ha / okres lateński).
9. Fragmenty naczynia gl., misy z wgięciem pod krawędzią, ceramika barwy ceglastobrunatnej (kat. 4082,
inw. pol. 138/75, datowanie: Ha / okres lateński).
10. Fragment naczynia gl. zdobionego ornamentem
karbowanej listwy plastycznej (kat. 4082, inw. pol.
138/75, datowanie: Ha / okres lateński).
11. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4082, inw. pol.
138/75, datowanie: Ha / okres lateński).
12. Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,4
cm (kat. 4011, inw. pol. 58/75, datowanie: NOK).
13. Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,2
cm (kat. 4010, inw. pol. 57/75, datowanie: NOK).
14. Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,3
cm (kat. 3994, inw. pol. 22/75, datowanie: NOK).
15. Krzemień; wymiary: dł. 1,4 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,3
cm (kat. 3991, inw. pol. 19/75, datowanie: NOK).
16. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4001, inw. pol. 31/75, datowanie: NOK).
17. Krzemień; wymiary: dł. 3,5 cm, szer. 2,8 cm, gr. 0,5
cm (kat. 4017, inw. pol. 91/75, datowanie: NOK).
18. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,4 cm, szer. 1,3 cm,
gr. 0,7 cm, b) dł. 1,9 cm, szer. 1,5 cm, gr. 1,2 cm (kat.
4000, inw. pol. 28/75, datowanie: NOK).
19. Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 1,2 cm, gr. 1,1
cm (kat. 4040, inw. 182/75, datowanie: NOK).
20. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,7
cm (kat. 4041, inw. pol. 183/75, datowanie: NOK).
21. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,5 cm, szer. 1,5 cm,
gr. 0,9 cm, b) dł. 1,4 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,6 cm, c) dł.
0,9 cm, szer. 0,7 cm, gr. 0,3 cm (kat. 4042, inw. pol.
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184/75, datowanie: NOK).
22. Krzemień; wymiary: dł. 3,9 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,7
cm (kat. 4053, inw. pol. 201/75, datowanie: NOK).
23. Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,8
cm (kat. 4044, inw. pol. 187/75, datowanie: NOK).
24. Dwa krzemień; wymiary: a) dł. 2,8 cm, szer. 2,3 cm,
gr. 1,4 cm, b) dł. 3,0 cm, szer. 2,7 cm, gr. 1,6 cm (kat.
4060, inw. pol. 210/75, datowanie: NOK).
25. Pięć krzemieni; wymiary: a) dł. 2,6 cm, szer. 1,5 cm,
gr. 0,5 cm, b) dł. 2,6 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,6 cm, c) dł.
1,4 cm, szer. 0,5 cm, gr. 0,3 cm, d) dł. 1,6 cm, szer. 1,2
cm, gr. 0,9 cm, e) dł. 3,1 cm, szer. 2,7 cm, gr. 1,4 cm
(kat. 4069, inw. pol. 222/75, datowanie: NOK).
26. Cztery krzemienie; wymiary: a) dł. 3,6 cm, szer. 1,8
cm, gr. 0,6 cm, b) dł. 2,9 cm, szer. 2,5 cm, gr. 1,1 cm,
c) dł. 3,1 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,6 cm, d) dł. 5,4 cm,
szer. 3,7 cm, gr. 1,8 cm (kat. 4070, inw. pol. 223/75,
datowanie: NOK).
Ar III
1. Drobne fragmenty ceramiki, barwy brunatnej
i ceglastej, powierzchnie gładzone w tym trzy fragmenty wylewów o prostej krawędzi (kat. 4188, inw.
pol. 17/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia gładzona (inw. pol. 19/75, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
3. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4189, inw. pol.
20/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej do brunatną,
powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym mały
fragment wylewu z guzkiem plastycznym oraz fragment ucha naczynia gl. (kat. 4359, inw. pol. 21/75,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
obmazywane (kat. 4359, inw. pol. 21/75, datowanie:
okres wpływów rzymskich).
6. Fragmenty ceramiki ciemnobrunatnej, zdobionej
poziomymi żłobkami (kat. 4359, inw. pol. 21/75, datowanie: średniowiecze).
7. Fragmenty ceramiki barwy od czarnej po ceglastą, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym
cztery małe fragmenty wylewów (kat. 4085, inw. pol.
27/75, datowanie: epoka brązu / wczesna epoka żelaza).
8. Fragmenty ceramiki, barwy od czarnej po ceglastą,
powierzchnie gładzone i chropowacone (kat. 4088,

inw. pol. 36/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
9. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej popielnicy,
z nisko położonym załomem brzuśca i wysoką cylindryczną szyjką, ceramika barwy jasnobrunatnej,
miejscami ciemnobrunatna, poniżej załomu brzuśca powierzchnie chropowacone (kat. 4240, inw. pol.
106/75, datowanie: późna epoka brązu).
10. Fragmenty naczynia gl., półkolistej misy o prostym
brzegu, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnia gładzona (inw. pol. 109/75, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
11. Fragmenty ceramiki, w tym trzy fragmenty wylewów, ceramika barwy brunatnej i ceglastobrunatnej,
powierzchnie gładzone (inw. pol. 109/75, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
12. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw.
pol. 169/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
13. Zapinka br. typu A68-69, zachowana w dwóch fragmentach, dł. zach. całości 3,9 cm, szer. sprężynki 1,8
cm (kat. 4136, inw. pol. 115/75, datowanie: B1) [Tablica CVII:1]
14. Fragment br. bransolety sztabkowatej (?); dł. zach.
2,7 cm, szer. sztabki 0,6 cm, gr. sztabki 0, 3 cm; (kat.
4140, inw. pol. 120/75, datowanie: okres wpływów
rzymskich) [Tablica CVII:2]
15. Przedmiot żel. z otworem na nit i fragmentem żel.
nitu, blaszka kształtu wydłużonej; dł. zach. 5,1 cm,
szer. 1,8 cm, gr. 0,15 – 0,3 cm, dł. nitu 1,2 cm, gr. nitu
0,3 cm, śred. otworu na nit 0,2 cm (kat. 4123, inw.
pol. 77/75, datowanie: NOK) [Tablica CVII:3]
16. Nit brązowy w formie półkolistej blaszki; śred. 0,8
cm, gr. 0,1 cm (inw. pol. 88/75, datowanie: NOK).
[Tablica CVII:4].
17. Cztery krzemienie; wymiary: a) dł. 3,4 cm, szer. 2,8
cm, gr. 1,0 cm, b) dł. 3,9 cm, szer. 2,3 cm, gr. 2,0 cm,
c) dł. 2,2 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,7 cm, d) dł. 2,4 cm,
szer. 1,1 cm, gr. 0,9 cm (kat. 4022, inw. pol. 96/75,
datowanie: NOK).
18. Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,7
cm (kat. 4012, inw. pol. 67/75, datowanie: NOK).
19. Dwa krzemienie; wymiary: dł. a) 3,0 cm, szer. 2,8 cm,
gr. 1,7 cm, b) dł. 2,2 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,5 cm (kat.
4024, inw. pol. 99/75, datowanie: NOK).
20. Krzemień; wymiary: dł. 3,8 cm, szer. 3,5 cm, gr. 2,9
cm (kat. 4015, inw. pol. 86/75, datowanie: NOK).
21. Czternaście krzemieni; wymiary: a) dł. 2,8 cm, szer.
2,1 cm, gr. 1,4 cm, b) dł. 1,9 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,5
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cm, c) dł. 2,1 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,2 cm, d) dł. 1,8
cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,9 cm, e) 1,6 cm, szer. 0,7 cm,
gr. 0,5 cm, f) dł. 3,8 cm, szer. 2,2 cm, gr. 0,9 cm, g)
dł. 2,9 cm, szer. 1,4 cm, gr. 1,2 cm, h) dł. 2,1 cm, szer.
1,4 cm, gr. 0,6 cm, i) dł. 3,3 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,4
cm, j) dł. 1,7 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,2 cm, k) dł. 1,2
cm, szer. 0,7 cm, gr. 0,2 cm, l) dł. 1,1 cm, szer. 0,9 cm,
gr. 0,2 cm, ł) dł. 2,2 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,1 cm, m)
dł. 1,5 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,3 cm (kat. 3993, inw. pol.
21/75, datowanie: NOK).
22. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,8 cm, szer. 2,1
cm, gr. 1,4 cm, b) 2,8 cm, szer. 1,8 cm, 0,4 cm, c) dł.
1,6 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,6 cm (kat. 3990, inw. pol.
18/75, datowanie: NOK).
23. Krzemień; wymiary: dł. 4,5 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,7
cm (kat. 4162, inw. pol. 186/75, datowanie: NOK).
24. Sześć krzemieni; wymiary: a) dł. 4,4 cm, szer. 3,1 cm,
gr. 1,7 cm, b) dł. 2,4 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,3 cm, c)
dł. 1,6 cm, szer. 1,4 cm, gr. 1,1 cm, d) dł. 1,5 cm, szer.
1,2 cm, e) dł. 1,6 cm, szer. 1,1 cm, gr. 1,0 cm, f) dł.
2,0 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,3 cm (kat. 3999, inw. pol.
27/75, datowanie: NOK).
25. Krzemień; wymiary: dł. 4,8 cm, szer. 4,5 cm, gr. 2,6
cm (kat. 4005, inw. pol. 43/75, datowanie: NOK).
26. Dziesięć krzemieni; wymiary: a) dł. 1,9 cm, szer. 1,6
cm, gr. 0,8 cm, b) dł. 1,4 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,6 cm,
c) dł. 1,2 cm, szer. 0,6 cm, gr. 0,3 cm, d) dł. 3,3 cm,
szer. 2,5 cm, gr. 0,7 cm, e) 2,7 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,7
cm, f) dł. 2,5 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,5 cm, g) dł. 2,6
cm, szer. 2,0 cm, gr. 0,4 cm, h) dł. 1,9 cm, szer. 1,6
cm, gr. 0,4 cm, i) dł. 2,2 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,3 cm,
j) dł. 1,6 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,5 cm (kat. 3991, inw.
pol. 19/75, datowanie: NOK).
27. Krzemień; wymiary: dł. 4,4 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,5
cm (kat. 4059, datowanie: NOK).
28. Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,9
cm (inw. pol. 185/75, datowanie: NOK).
29. Krzemień; wymiary: dł. 3,2 cm, szer. 2,1 cm, gr. 2,0
cm (kat. 4071, inw. pol. 224/75, datowanie: NOK).
30. Dziesięć krzemieni; wymiary: a) dł. 3,3 cm, szer. 2,6
cm, gr. 2,4 cm, b) dł. 2,7 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,2 cm,
c) dł. 1,2 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,4 cm, d) dł. 1,1 cm,
szer. 0,8 cm, gr. 0,2 cm, e) dł. 1,3 cm, szer. 0,7 cm, gr.
0,3 cm, f) dł. 1,2 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,6 cm, g) dł.
1,4 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,4 cm, h) dł. 0,9 cm, szer. 0,6
cm, gr. 0,3 cm, i) dł. 2,1 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,9 cm,
j) dł. 4,6 cm, szer. 2,7 cm, gr. 1,9 cm (inw. pol. 100/75,
datowanie: NOK).

31. Krzemień; wymiary: dł. 2,8 cm, szer. 2,0 cm, gr. 0,8
cm (kat. 3987, inw. pol. 3/75, datowanie: NOK).
32. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,1 cm, szer. 1,5 cm,
gr. 1,3 cm, b) dł. 2,2 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,7 cm (kat.
4050, inw. pol. 198/75, datowanie: NOK).
Ar IV
1. Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,3
cm (kat. 4555, inw. pol. 302/76, datowanie: NOK).
Ar V
1. Drobne fragmenty ceramiki, barwy ceglastej, brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone
i chropowacone (kat. 4187, inw. pol. 16/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Jeden fragment wylewu naczynia gl., barwy ciemnobrunatnej, ceramika toczona (kat. 4187, inw. pol.
16/75, datowanie: średniowiecze).
3. Fragmenty ceramiki barwy od brunatnej po ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym mały
fragment prostego wylewu (inw. pol. 18/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
4. Fragmenty ceglastego, grubościennego naczynia gl.,
o płaskim dnie (inw. pol. 22/75, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 22/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
6. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone i obmazywane (inw. pol. 22/75, datowanie:
okres wpływów rzymskich).
7. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i ceglastej, w tym dwa małe fragmenty prostych wylewów (kat. 4084, inw. pol. 23/75 – 24/75,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
8. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw.
pol. 23/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).
9. Fragmenty naczynia gl., zdobionego ornamentem
paznokciowym, ceramika barwy brunatnej, gładzona (kat. 4192, inw. pol. 29/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
10. Fragmenty ceramiki brunatnej, ceglastobrunatnej,
jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol.
30/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
11. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i ceglastobrunatej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 51/75,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
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12. Fragmenty ceramiki brunatnej i ciemnobrunatnej,
powierzchnie gładzone (inw. pol. 51/75, datowanie:
okres wpływów rzymskich).
13. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym dwa
fragmenty wylewów (kat. 4362, inw. pol. 57/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
14. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym dwa
fragmenty wylewów (kat. 4362, inw. pol. 57/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
15. Fragmenty naczynia gl., misy częściowo wgiętej
do środka, ceramika barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4091, inw. pol. 128/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
16. Fragmenty ceramiki barwy od czarnej po ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym dwa fragmenty wylewów (kat. 4363, inw. pol. 133/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
17. Fragmenty ceramiki barwy czarnej, w tym jeden
zdobiony ornamentem karbowanej listy plastycznej (kat. 4398, inw. pol. 199/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
18. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, w tym fragment zdobiony ornamentem paznokciowym (kat.
4398, inw. pol. 199/76, datowanie: wczesna epoka
żelaza).
19. Fragmenty ceglastobrunatnego naczynia gl. zdobionego ornamentem dołków paznokciowych (kat.
4398, inw. pol. 199/76, datowanie: wczesna epoka
żelaza).
20. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, w tym dwa małe fragmenty wylewów naczyń
(kat. 4398, inw. pol. 199/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
21. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po czarną,
w tym dwa fragmenty wylewów, jednego o prostej
krawędzi a drugiego pogrubionego, w materiale wyróżniono też obecność fragmenty płaskiego dna naczynia (kat. 4528, inw. pol. 211/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
22. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw.
pol. 212/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
23. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ceglastej
i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym fragment ucha naczynia(inw. pol.
213/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).

24. Fragmenty ceramiki, barwy od czarnej po ceglastej
w tym dwa fragmenty płaskiego dna, mały fragment
ucha naczynia i wylewu (kat. 4539, inw. pol. 260/76,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
25. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, ceramika toczona, w tym dwa
fragmenty wylewu (kat. 4539, inw. pol. 260/76, datowanie: średniowiecze).
26. Sprężynka z fragmentem kabłąka zapinki br.; dł.
zach. 1,6 cm, szer. sprężynki 2,5 cm (kat. 4096, inw.
pol. 200/75, datowanie: okres wpływów rzymskich)
[Tablica CVII:1].
27. Fragment taśmowatej bransolety br., zdobionej poziomymi żłobkami; dł. 3,2 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4609, inw. pol. 308/76, datowanie: okres
wpływów rzymskich) [Tablica CVII:2].
28. Fragment nieokreślonego przedmiotu br., być może
br. zapinki; dł. 1,4 cm, gr. 0,3 cm (kat. 4334, inw. pol.
239/75, datowanie: młodszy okres przedrzymski).
29. Dwa fragmenty przetopionego przedmiotu, paciorka
(?) wykonanego z niebieskiego szkła (kat. 4335, inw.
pol. 240/75, datowanie: NOK).
30. Fragment paciorka szklanego barwy niebieskiej zbliżony do typu TM14; wys. 1,2 cm (kat. 4332, inw. pol.
231/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).
31. Fragment grzebienia kościanego z nitem br.; dł. 1,0
cm, wys. 1,2 cm, gr. nitu 0,1 cm, dł. nitu 0,7 cm
(kat.4331, inw. pol. 230/75, datowanie: okres wpływów rzymskich) [Tablica CVII:3].
32. Prosty nóż żel. ze słabo wyodrębnioną rękojeścią; dł.
9,4 cm, szer. ostrza 1,5 cm, gr. 0,3 cm (kat. 4275, inw.
pol. 6/75, datowanie: młodszy okres przedrzymski)
[Tablica CVII:4].
33. Prosty nóż żelazny z wyodrębniona rękojeścią; dł.
9,5 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,5 cm (kat. 4333, inw. pol.
233/75, datowanie: młodszy okres przedrzymski)
[Tablica CVII:5].
34. Fragment zniszczonego przedmiotu żel. kółka; śred.
4,3 cm, gr. 0,6 cm (kat. 4470, inw. pol. 311/76, datowanie: młodszy okres przedrzymski / okres wpływów rzymskich).
35. Fragment igły żel. (inw. pol. 10/75, datowanie: NOK)
36. Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,4
cm (kat. 4560, inw. pol. 307/76, datowanie: NOK).
37. Krzemień; wymiary: dł. 4,0 cm, szer. 1,3 cm, gr. 1,2
cm (kat. 4047, inw. pol. 191/76, datowanie: NOK).
38. Krzemień; wymiary: dł. 3,4 cm, szer. 2,5 cm, gr. 1,0
cm (kat. 4556, inw. pol. 303/76, datowanie: NOK).
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39. Krzemień; wymiary: dł. 1,7 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4561, inw. pol. 309/76, datowanie: NOK).
40. Krzemień; wymiary: dł. 1,8 cm, szer. 1,5 cm, gr. 1,3
cm (kat. 4563, inw. pol. 310/76, datowanie: NOK).
41. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,5 cm, gr. 1,1
cm (kat. 4564, inw. pol. 312/76, datowanie: NOK).
42. Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,0
cm (kat. 4046, inw. pol. 190/76, datowanie: NOK).
43. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,0 cm, szer. 2,3
cm, gr. 1,7 cm, b) dł. 2,3 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,5 cm
(kat. 3992, inw. pol. 20/75, datowanie: NOK).
44. Krzemień; wymiary: dł. 4,4 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,5
cm (kat. 4097, inw. pol. 202/75, datowanie: NOK).
45. Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,4
cm (kat. 4095, inw. pol. 168/75, datowanie: NOK).
46. Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,1
cm (kat. 4079, inw. pol. 237/75, datowanie: NOK).
47. Krzemień; wymiary: dł. 4,2 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,3
cm (kat. 4557, inw. pol. 304/76, datowanie: NOK).
48. Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 2,1 cm, gr. 2,1
cm (kat. 4566, inw. pol. 313/76, datowanie: NOK).
49. Krzemień; wymiary: dł. 5,2 cm, szer. 2,4 cm, gr. 1,1
cm (kat. 4559, inw. pol. 306/76, datowanie: NOK).
50. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,7 cm, szer. 2,5
cm, gr. 1,5 cm, b) dł. 1,8 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,2 cm
(kat. 4548, inw. pol. 295/76, datowanie: NOK).
51. Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 0,7 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4562, inw. pol. 310/76, datowanie: NOK).
52. Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4056, inw. pol. 205/76, datowanie: NOK).
53. Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 2,5 cm, gr. 1,1
cm (kat. 4055, inw. pol. 204/75, datowanie: NOK).
54. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 2,3 cm, gr. 0,7
cm (kat. 4068, inw. pol. 221/75, datowanie: NOK).
55. Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,4
cm (kat. 4080, inw. pol. 238/75, datowanie: NOK).
56. Krzemień; wymiary: dł. 2,6 cm, szer. 2,1 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4045, inw. pol. 188/75, datowanie: NOK).
57. Krzemień; wymiary: dł. 1,0 cm, szer. 0,5 cm, gr. 0,15
cm (kat. 4049, inw. pol. 192/75, datowanie: NOK).
58. Krzemień; wymiary: dł. 4,5 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,7
cm (kat. 4030, inw. pol. 135/75, datowanie: NOK).
59. Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,6 cm, gr. 1,4
cm (kat. 4048, inw. pol. 193/75, datowanie: NOK).
60. Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,7
cm (kat. 4075, inw. pol. 228/75, datowanie: NOK).
61. Krzemień; wymiary: dł. 1,2 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,8
cm (kat. 4049, inw. pol. 196/75, datowanie: NOK).

62. Krzemień; wymiary: dł. 2,3 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4368, inw. pol. 195/75, datowanie: NOK).
63. Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,4
cm (kat. 4057, inw. pol. 206/75, datowanie: NOK).
64. Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,0
cm (kat. 4065, inw. pol. 214/75, datowanie: NOK).
65. Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,0
cm (kat. 4046, inw. pol. 190/76, datowanie: NOK).
66. Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 0,9 cm, gr. 0,7
cm (kat. 4054, inw. pol. 203/76, datowanie: NOK).
67. Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,9
cm (kat. 4558, inw. pol. 305/76, datowanie: NOK).
68. Krzemień; wymiary: dł. 1,5 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4031, inw. pol. 137/75, datowanie: NOK).
69. Krzemień; wymiary: dł. 1,7 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4077, inw. pol. 234/75, datowanie: NOK).
70. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,5
cm (kat. 4078, inw. pol. 236/75, datowanie: NOK).
71. Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,2
cm (kat. 4066, inw. pol. 215/75, datowanie: NOK).
72. Krzemień; wymiary: dł. 4,5 cm, szer. 3,9 cm, gr. 1,9
cm (kat. 4062, inw. pol. 211/75, datowanie: NOK).
73. Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,2
cm (kat. 4081, inw. pol. 241/75, datowanie: NOK).
Ar VI
1. Fragmenty ceramiki barwy od brunatnej po ceglastobrunatnej, w tym dwa małe fragmenty wylewów,
dwa fragmenty zdobione były ornamentem poziomej linii nakłuć (inw. pol. 192/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Kółko wykonane z br. drutu, o przekroju okrągłym;
śred. 1,8 cm, gr. drutu 0,5 cm (kat. 4352, inw. pol.
287/75, datowanie: NOK) (Tablica CVIII:1).
3. Kulka gl. barwy ceglastej; śred. 1,3 cm (kat. 5842,
inw. pol. 460/76, datowanie: NOK) (Tablica CVIII:2)
4. Gwóźdź żel. z prostokątną główką; dł. 3,6 cm, dł.
główki 2,0 cm, szer. główki1,5 cm (inw. pol. 261/75,
datowanie: średniowiecze ?) (Tablica CVIII:3).
5. Krzemień; wymiary: dł. 2,3 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4073, inw. pol. 226/75, datowanie: NOK).
6. Krzemień; wymiary: dł. 3,0 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,3
cm (kat. 4074, inw. pol. 27/75, datowanie: NOK).
7. Krzemień; wymiary: dł. 2,3 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,6
cm (kat. 4072, inw. pol. 225/75, datowanie: NOK).
8. Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,9
cm (kat. 4063, inw. pol. 212/75, datowanie: NOK).
9. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,8
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cm (kat. 4064, inw. pol. 213/75, datowanie: NOK).
Ar VII
1. Fragmenty naczynia gl., dwustożkowatej(?) popielnicy (?), barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4258, inw. pol. 157/75, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone w tym dwa fragmenty uch naczynia, fragment prostego wylewu oraz grubościennego dna
(kat. 4261, inw. pol. 175/75, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
3. Fragment naczynia gl., misy (?) z niewielkim wgięciem pod krawędzią, ceramika barwy brunatnej (kat.
4261, inw. pol. 175/75, datowanie: wczesna epoka
żelaza).
4. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia
chropowacona (kat. 4261, inw. pol. 175/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).
5. Zapinka br. zbliżona do typu A162, kabłąk i nóżka
zdobione ornamentem rytym w kształcie X, zachowana w dwóch fragmentach; dł. 5,8 cm, wys. 1,7 cm,
szer. sprężynki 2,9 cm (kat. 4336, inw. pol. 248/75,
datowanie: C2) (Tablica CVIII).
6. Krzemień; wymiary: dł. 4,1 cm, szer. 2,4 cm, gr. 2,2
cm (kat. 4597, inw. pol. 401/76, datowanie: NOK).
7. Krzemień; wymiary: dł. 3,5 cm, szer. 3,0 cm, gr. 1,8
cm (kat. 4076, inw. pol. 229/75, datowanie: NOK).
Ar VIII
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym dwa fragmenty uch naczynia,
fragment prostego wylewu oraz grubościennego
dna; 175/75; WEŻ; fragment misy z niewielkim
wgięciem pod krawędzią, barwy brunatnej; 175/75;
WEŹ; fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, pow. chropowacone głądzone, w tym
fragment dna, prostego oraz wylewu wychylonego
delikanie na zwe. 175/75; OWR.
2. Fragmenty ceramiki w tym mały fragment prostego
wylewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona i chropowacona (inw. pol. 179/75, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 179/75, datowanie: okres wpływów rzymskich).

4. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 2,3 cm, gr. 1,6
cm (kat. 4571, inw. pol. 318/76, datowanie: NOK).
5. Cztery krzemienie; wymiary: a) dł. 2,7 cm, szer. 2,2
cm, gr. 1,6 cm, b) dł. 3,3 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,6 cm,
c) dł. 3,7 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,9 cm, d) dł. 1,8 cm,
szer. 1,7 cm, gr. 0,7 cm (kat. 4568, inw. pol. 316/76,
datowanie: NOK).
6. Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 3,1 cm, gr. 2,0
cm (kat. 4569, inw. pol. 317/76, datowanie: NOK).
7. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,5 cm, szer. 1,5 cm,
gr. 0,8 cm, b) dł. 1,6 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,5 cm (kat.
4567, inw. pol. 315/76, datowanie: NOK).
8. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 5,7 cm, szer. 3,2 cm,
gr. 3,1 cm, b) dł. 2,0 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,4 cm, c)
dł. 1,9 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,9 cm (inw. pol. 314/76,
datowanie: NOK).
Ar IX
1. Fragment ceramiki barwy jasnobrunatnej, zdobiony
ornamentem odcisków sznura (inw. pol. 205/76, datowanie: epoka kamienia).
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 207/76, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
3. Drobne fragmenty ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie g��������������������������������
ł�������������������������������
adzone (inw. pol. 207/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
4. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnia gładzona (inw. pol. 208/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
chropowacone (inw. pol. 209/76, datowanie: okres
wpływów rzymskich).
6. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej, powierzchnia
gładzona, w tym jeden fragment fasetowanego wylewu (inw. pol. 215/76, datowanie: okres wpływów
rzymskich).
7. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone i chropowacone, w tym mały fragment wylewu, jeden
z fragmentów zdobiony był ornamentem poziomej
linii pionowych nacięć (inw. pol. 215/76, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
8. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie chropowacone i obmazywane, w tym
jeden fragment wychylonego na zew. wylewu (inw.
pol. 215/76, datowanie: okres wpływów rzymskich).
9. Fragmenty ucha naczynia gl., barwy ciemnobrunat-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

nej, powierzchnie gładzone (kat. 4529 – 4530, inw.
pol. 216/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone, w tym jeden fragment zdobiony ornamentem linii rytych i punktów
(kat. 4529 – 4530, inw. pol. 216/76, datowanie: wczesna epoka żelaza)).
Fragmenty jajowatego naczynia gl., barwy brunatnej,
zdobionego ornamentem dołków paznokciowych
(kat. 4405, inw. pol. 217/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
Fragmenty ceramiki barwy od czarnej po ceglastą,
powierzchnie gładzone, w tym jeden mały fragment
wylewu wychylonego na zew. (kat. 4405, inw. pol.
217/76, datowanie: wczesna epoka żelaza)).
Fragment ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia gładzona (inw. pol. 220/76, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, powierzchnia gładzona (inw. pol. 222/76, datowanie:
pradzieje).
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 223/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
Fragment wylewu naczynia gl., lekko wychylonego
na zewnątrz, barwy jasnobrunatnej, powierzchnia
gładzona (inw. pol. 224/76, datowanie: okres wpływów rzymskich).
Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i brunatnej,
powierzchnie gładzone i chropowacone (inw. pol.
225/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
Fragment grubościennego naczynia gl., barwy ceglastej i brunatnej, powierzchnie chropowacone (inw.
pol. 226/76, datowanie: okres wpływów rzymskich).
Fragment ceramiki barwy czarnej, powierzchnia
gładzona (inw. pol. 227/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
Fragment ceramiki, barwy czarnej, powierzchnia
gładzona (inw. pol. 228/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
Mały fragment ucha naczynia gl., barwy brunatnej,
powierzchnie gładzone (kat. 4531, inw. pol. 234/76,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
Fragmenty ceramiki barwy od brunatnej po ceglastą,
powierzchnie gładzone i częściowo chropowacone
(kat. 4531, inw. pol. 234/76, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
Jeden fragment brzuśca dwustożkowatego (?) na-

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

czynia gl., ceramika barwy brunatnej (kat. 4531, inw.
pol. 234/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
Fragment prostościętego wylewu naczynia gl., barwy
brunatnej, powierzchnie gałdzone; 2 (kat. 4531, inw.
pol. 234/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej i jasnobrunatnej, zdobione ornamentem rytych pionowych i ukośnych kresek oraz sznurowym (kat. 4533,
inw. pol. 238/76, datowanie: epoka kamienia).
Fragmenty ceramiki barwy od ceglastobrunatnej
po czarną, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym jeden fragment zdobiony ornamentem dołków paznokciowych, fragment zdobiony ornamentem linii ukośnych nacięć, oraz fragment zdobiony
ornamentem linii rytych (kat. 4534, inw. pol. 238/76,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4534,
inw. pol. 238/76, datowanie: okres wpływów rzymskich.).
Połowa paciorka szklanego zbliżonego do typu
TM303; wys. 1,7 cm, śred. 1,7 cm. (kat. 4606, inw.
pol. 291/76, datowanie: okres wpływów rzymskich)
(Tablica CVIII:1).
Fragment stopionego paciorka szklanego barwy niebieskiej; dł. 1,9 cm, szer. 0,7 cm. (kat. 4612, inw. pol.
319/76, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CVIII:3).
Paciorek szklany typu TM30; wys. 0,5 cm, śred. 1,2
cm (kat. 4613, inw. pol. 320/76) (Tablica CVIII:2).
Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 2,0 cm, gr. 2,0
cm (kat. 4582, inw. pol. 346/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,3 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,4
cm (kat. 4583, inw. pol. 347/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,7
cm (kat. 4584, inw. pol. 348/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4581, inw. pol. 345/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 4,9 cm, szer. 3,9 cm, gr. 3,4
cm (kat. 4586, inw. pol. 351/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,6 cm, szer. 2,6 cm, gr. 1,2
cm (kat. 4580, inw. pol. 344/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,6 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,8
cm (kat. 4554, inw. pol. 301/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,2 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,8
cm (kat. 4551, inw. pol. 298/76, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,2
cm (kat. 4552, inw. pol. 299/76, datowanie: NOK).
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40. Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,7
cm (kat. 4572, inw. pol. 321/76, datowanie: NOK).
41. Krzemień; wymiary: dł. 3,9 cm, szer. 2,3 cm, gr. 0,8
cm (kat. 4590, inw. pol. 356/76, datowanie: NOK).
42. Krzemień; wymiary: dł. 2,2 cm, szer. 1,6 cm, gr. 1,1
cm (kat. 4553, inw. pol. 300/76, datowanie: NOK).
43. Krzemień; wymiary: dł. 1,8 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,6
cm (kat. 4575, inw. pol. 339/76, datowanie: NOK).
44. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,8 cm, gr. 0,3
cm (kat. 4549, inw. pol. 296/76, datowanie: NOK).
45. Krzemień; wymiary: dł. 2,6 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,0
cm (kat. 4547, inw. pol. 294/76, datowanie: NOK).
46. Krzemień; wymiary: dł. 5,8 cm, szer. 2,8 cm, gr. 2,3
cm (kat. 4587, inw. pol. 352/76, datowanie: NOK).
47. Krzemień; wymiary: dł. 1,9 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,8
cm (kat. 4550, inw. pol. 297/76, datowanie: NOK).
48. Krzemień; wymiary: dł. 6,0 cm, szer. 2,3 cm, gr. 2,1
cm (kat. 4589, inw. pol. 355/76, datowanie: NOK).
49. Krzemień; wymiary: dł. 5,8 cm, szer. 4,9 cm, gr. 3,0
cm (kat. 4588, inw. pol. 353/76, datowanie: NOK).
50. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,5
cm (kat. 4585, inw. pol. 350/76, datowanie: NOK).
51. Krzemień; wymiary: dł. 6,8 cm, szer. 4,2 cm, gr. 3,6
cm (kat. 4546, inw. pol. 293/76, datowanie: NOK).
52. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 1,3 cm, szer. 0,7 cm,
gr. 0,6 cm, b) dł. 1,7 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,5 cm (kat.
4577, inw. pol. 341/76, datowanie: NOK).
53. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,8 cm, szer. 1,6 cm,
gr. 0,8 cm, b) dł. 2,8 cm, szer. 2,3 cm, gr. 1,3 cm (kat.
4578, inw. pol. 343/76, datowanie: NOK).
54. Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 2,6 cm, gr. 2,2
cm (kat. 4545, inw. pol. 292/76, datowanie: NOK).
55. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,3 cm, szer. 2,7 cm,
gr. 2,2 cm, b) dł. 2,6 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,4 cm (kat.
4576, inw. pol. 340/76, datowanie: NOK).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Ar X
1. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po brunatną,
część fragmentów należała do gl. naczynia grubościennego, w śród fragmentów mały fragment wylewu i płaskiego dna, powierzchnie gładzone i chropowacone (kat. 4536, inw. pol. 252/76, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
2. Fragment zapinki (?) br. z guzkiem; dł. zach. 1,5 cm,
gr. drutu 0,1 cm, gr. guzka 0,4 cm. (kat. 4625, inw. pol.
342/76, datowanie: młodszy okres przedrzymski) (Tablica CIX:1).
3. Fragment przedmiotu z żel.; dł. zach. 3,3 cm, szer. 3,0

cm (inw. pol. 358/76, datowanie: NOK).
Nożyk br. z zachowanym fragmentem rękojeści; dł.
6,8 cm, szer. ostrza 1,3 cm, szer. rękojeści 0,5 cm, gr.
0,1 cm (kat. 4592, inw. pol. 360/76, datowanie: NOK)
(Tablica CIX:2).
Przęślik gl. dwustożkowaty, o spłaszczonych
wierzchołkach, zdobiony ornamentem pionowych
żłobków; wys. 2,1 cm, śred. 3,2 cm, otwór 0,7 cm (kat.
4593, inw. pol. 361/76, datowanie: wczesna epoka żelaza ?) (Tablica CIX:3).
Sprzączka br. do pasa zbliżona do typu D29; szer. 2,2
cm, dł. 1,7 cm, dł. kolca 2,0 cm, gr. kolca 0,3 cm (kat.
4627, inw. pol. 362/76, datowanie: C2) (Tablica CIX:4).
Fragment br. klamry do pasa; dł. 3,2 cm, gr. 0,3 cm,
szer. 1,2 cm (kat. 4480, inw. pol. 373/76, datowanie:
młodszy okres przedrzymski) (Tablica CIX:5).
Fragment kolczyka (?), wykonanego z br. drutu; śred.
1,7 cm, gr. drutu 0,1 cm (kat. 5833, inw. pol. 395/76,
datowanie: NOK) (Tablica CIX:6).
Paciorek szklany zbliżony do typu TM243, barwy
zielonej, przezroczysty z poziomą podwójną czerwona linią; śred. 1,3 cm, wys. 0,8 cm, śred. otworu
0,5 cm (kat. 4649, inw. pol. 399/76, datowanie: okres
wpływów rzymskich) (Tablica CIX:7).
Paciorek gl. typu TM483; śred. 0,3 cm, wys. 0,1 cm,
śred. otworu 0,1 cm (kat. 4649, inw. pol. 399/76, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CIX:8).
Paciorek szklany, półprodukt paciorka z niewyodrębnionym lub przetopionym otworem, nieprzezroczysty, barwy ciemnoniebieskiej, zdobiony ornamentem żółtych nieregularnych linii falistych; śred.
1,9 cm, wys. 1,9 cm����������������������������������
(kat. 4660, inw. pol. 415/76, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CIX:9).
Krzemień; wymiary: dł. 5,2 cm, szer. 3,6 cm, gr. 2,1
cm (kat. 4594, inw. pol. 363/76, datowanie: NOK).
Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,1 cm, szer. 2,0 cm,
gr. 1,0 cm, b) dł. 2,9 cm, szer. 1,9 cm, gr. 1,3 cm (kat.
4536, inw. pol. 252/76, datowanie: NOK).

Ar XI
1. Fragmenty ceramiki, w tym mały fragment przydenny i fragment prostej krawędzi wylewu, ceramika barwy brunatnej, jasnobrunatnej i ceglastej,
powierzchnie chropowacone i gładzone (kat. 4565,
inw. pol. 313/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,2 cm, szer. 1,6 cm,
gr. 0,6 cm, b) 3,7 cm, szer. 3,1 cm, gr. 0,6 cm (inw.
pol. 396/76, datowanie: NOK).
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Ar XII
1. Fragment ceramiki, barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie chropowacone i gładzone
(inw. pol. 275/76, datowanie: pradzieje).
2. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 275/76, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
3. Fragmenty ceramiki ciemnobrunatnej i ceglastej,
polewana (inw. pol. 275/76, datowanie: późne średniowiecze).
4. Fragmenty ceramik barwy brunatnej, ceglastobrunatnej i czarnej, powierzchnie gładzone (inw. pol.
306/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
5. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 3,6 cm, szer. 2,6 cm,
gr. 1,8 cm, b) dł. 3,1 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,1 cm, c) dł.
2,0 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,3 cm (kat. 4598, inw. pol.
404/76, datowanie: NOK).
6. Krzemień; wymiary: dł. 4,3 cm, szer. 3,5 cm, gr. 1,6
cm (kat. 4599, inw. pol. 405/76, datowanie: NOK).
7. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,5 cm, szer. 1,3 cm,
gr. 0,9 cm, b) dł. 3,1 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,6 cm (kat.
4600, inw. pol. 406/76, datowanie: NOK).
Ar XIII
1. Fragment br. nóżki zapinki; dł. zach. 4,6 cm, szer. 0,7
cm, gr. 0,2 cm (kat. 5839, inw. pol. 453/76, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CVIII:1).
2. Sprzączka br. zbliżona do typu E13, brak kolca; dł.
całości 3,2 cm, szer. ramy 3,4 cm, szer. blaszki 4,0 cm,
gr. ramy 0,3 cm (kat. 5839, inw. pol. 453/76, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CVIII:2).
3. Krzemień; wymiary: dł. 7,2 cm, szer. 3,0 cm, gr. 3,0
cm (inw. pol. 433/76, datowanie: NOK).
Ar XIX
1. Fragmenty ceramiki, barwy ciemnobrunatna (inw.
pol. 397/77, datowanie: późne średniowiecze i okres
nowożytny).
2. Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,9 cm, szer. 2,0 cm,
gr. 1,3 cm, b) dł. 4,7 cm, szer. 3,1 cm, gr. 1,9 cm, c) dł.
3,1 cm, szer. 2,9 cm, gr. 1,9 cm (kat. 5857, inw. pol.
579/77, datowanie: NOK).
Ar XX
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 363/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).

2. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 402/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
3. Bryłka bursztynu; dł. 1,9 cm, szer. 1,4 cm (kat. 4863,
inw. pol. 484/77, datowanie: NOK).
4. Przęślik gl., dwustożkowaty, o zaokrąglonym załomie; wys. 2,3 cm, śred. 3,8 cm, śred. otworu 0,9 cm
(kat. 4865, inw. pol. 501/77, datowanie: NOK) (Tablica CIX).
5. Krzemień; wymiary: dł. 3,3 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,4
cm (kat. 5861, inw. pol. 623/77, datowanie: NOK).
6. Przęślik gl., dwustożkowaty – zaginął (inw. pol.
501/77, datowanie: NOK).
Ar XXI
1. Fragmenty ceramiki barwy od brunatnej po ceglastobrunatną, w tym siedem fragmentów wylewów,
jeden fragment posiadał ślady po utrąconym uchu
(inw. pol. 353/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie chropowacone, w tym jeden
fragment płaskiego i wyodrębnionego dna (kat.
4838, inw. pol. 353/77, datowanie: okres wpływów
rzymskich).
3. Kilkadziesiąt, drobnych fragmentów ceramiki barwy
od ceglastej po brunatną (inw. pol. 353/77, datowanie: pradzieje).
4. Fragmenty ceramiki toczonej, barwy ciemnobrunatnej, w tym trzy fragmenty wylewów, jeden fragment
zdobiony plastyczną poziomą listwą pod wylewem,
(inw. pol. 363/77, datowanie: średniowiecze).
5. Przęślik gl., dwustożkowaty; wys. zach. 2,3 cm, śred.
3,5 cm, śred. otworu 0,7 cm (kat. 4866, inw. pol.
502/77, datowanie: NOK) (Tablica CIX:1)..
6. Szpila br. z łabędzią szyjką i półkolistą główką; dł.
11,3 cm, gr. 0,3 cm; gr. główki 0,6 cm; (kat. 4876, inw.
pol. 575/77, datowanie: wczesna epoka żelaza) (Tablica CIX:2).
7. Trzy paciorki gl. typu TM483, barwy pomarańczowej, śred. 0,5 cm, wys. 0,1-0,2 cm (kat. 5865, inw.
182/77, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CIX:3).
8. Jeden paciorek ceramiczny typu TM 479, barwy
czerwonej, śred. 0,5 cm, wys. 0,4 cm (kat. 5865, inw.
182/77, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CIX:4).
9. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,4 cm, szer. 1,9 cm,
gr. 1,5 cm, b) dł. 2,3 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,1 cm (kat.
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5854, inw. pol. 546/77, datowanie: NOK).
10. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 3,8 cm, szer. 3,3 cm,
gr. 2,8 cm, b) dł. 2,8 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,3 cm (kat.
5860, inw. pol. 592/77, datowanie: NOK).
Ar XXII
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i brunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw.
pol. 389/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 389/77, datowanie: okres wpływów rzymskich).
3. Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 2,6 cm, gr. 2,4
cm (kat. 7276, inw. pol. 538/79, datowanie: NOK).
4. Krzemień; wymiary: dł. 3,4 cm, szer. 1,7 cm, gr. 1,0
cm (kat. 4871, inw. pol. 555/77, datowanie: NOK).
5. Krzemień; wymiary: dł. 5,5 cm, szer. 2,4 cm, gr. 1,6
cm (kat. 5866, inw. pol. 538/77, datowanie: NOK).
Ar XXIII
1. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 7,0 cm, szer. 5,9 cm,
gr. 4,5 cm, b) dł. 4,0 cm, szer. 2,3 cm, gr. 1,5 cm (inw.
pol. 542/79, datowanie: NOK).
Ar XXIV
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4845, inw. pol. 400/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone i chropowacone, w tym jeden fragment
wylewu lekko wychylonego na zew., u nasady szyjki
ornament składający się z poziomej listwy plastycznej (kat. 4845, inw. pol. 400/77, datowanie: okres
wpływów rzymskich).
3. Fragmenty naczynia gl. zbliżonego do typu RW – VI,
barwy brunatnej, powierzchnie gałdzone; śred. dna
10 cm (inw. pol. 401/77, datowanie: okres wpływów
rzymskich).
4. Fragmenty naczynia gl., misy o częściowo pogrubionym wylewie, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 405/77, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, jasnobrunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone
i chropowacone, w tym dwa małe fragmenty wylewów (inw. pol. 405/77, datowanie: wczesna epoka
żelaza).

Ar XXVI
1. Mały fragment wylewu naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4860, inw. pol.
442/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i jasnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 442/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
3. Fragmenty ceramiki, barwy brunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4702, inw. pol. 443/77, datowanie:
okres wpływów rzymskich).
4. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 2,9 cm, szer. 2,8 cm,
gr. 1,8 cm, b) dł. 3,2 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,7 cm (inw.
pol. 442/77, datowanie: NOK).
Ar XXVII
1. Fragmenty wylewu i szyjki małego baniastego naczynia gl., ceramika barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 4862,
inw. pol. 455/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (kat. 4862, inw.
pol. 455/77, datowanie: wczesna epoka żelaza).
3. Silnie zdeformowana sztabkowata bransoleta br.; dł.
zach.12,3 cm, szer. sztabki 0,9 cm, gr. sztabki 0,4 cm
(kat. 4914, inw. pol. 635/77, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CX).
Ar XXVIII
1. Fragmenty ceramiki barwy jasnobrunatnej i ciemnobrunatnej, w tym jeden fragment wylewu, powierzchnie chropowacone i obmazywane (inw. pol.
459/79, datowanie: okres wpływów rzymskich).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, pow. chropowacono (inw. pol. 464/79, datowanie: okres wpływów rzymskich).
3. Fragment drutu żel.; dł. 10,7 cm, gr. 0,4 – 0,8 cm (kat.
7277, inw. pol. 655/79, datowanie: NOK) (Tablica
CX)
Ar XXIX
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 460/79, datowanie: średniowiecze).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone i chropowacone (inw. pol. 460/79, datowanie: okres wpływów rzymskich). 463/79; owr
3. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 461/79, datowanie:
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

wczesna epoka żelaza).
Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, toczona (inw.
pol. 461/79, datowanie: średniowiecze).
Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone i chropowacone (inw. pol. 463/79, datowanie: okres wpływów rzymskich).
Zapinka br. zbliżona do typu A170; dł. 4,0 cm, wys.
1,6 cm, szer. sprężynki 1,5 cm (kat. 7286, inw. pol.
648/79) (Tablica CX)
Kolec (?) żel. od sprzączki, silnie skorodowany; dł.
zach. 3,5 cm, gr. 0,3 – 0,8 cm (inw. pol. 460/76, datowanie: NOK).
Trzy krzemienie; wymiary: a) dł. 2,5 cm, szer. 2,1 cm,
gr. 1,2 cm, b) dł. 1,7 cm, szer. 1,5 cm, gr. 1,2 cm, c)
dł. 2,1 cm, szer. 1,4 cm, gr. 0,7 cm (inw. pol. 463/79,
datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,4
cm (kat. 7278, inw. pol. 656/79, datowanie: NOK).

Ar XXX
1. Fragment naczynia gl., talerza (?), o prostej krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 471/79, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym mały fragment prostego wylewu (inw. pol.
471/79, datowanie: wczesna epoka żelaza).
3. Fragmenty ceramiki, w tym jeden fragment ucha
przewężonego, ceramika barwy brunatnej, powierzchnie obmazywane (inw. pol. 471/79, datowanie: okres wpływów rzymskich).
4. Krzemień; wymiary: dł. 4,3 cm, szer. 3,6 cm, gr. 2,7
cm (kat. 7284, inw. pol. 683/79, datowanie: NOK).
5. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,2
cm (kat. 7301, inw. pol. 684/79, datowanie: NOK).
6. Krzemień; wymiary: dł. 3,0 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,9
cm (kat. 7280, inw. pol. 664/79, datowanie: NOK).
7. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 4,9 cm, szer. 2,7 cm,
gr. 1,6 cm, b) dł. 2,6 cm, szer. 1,3 cm, gr. 1,1 cm (kat.
7281, inw. pol. 674/79, datowanie: NOK).
8. Krzemień; wymiary: dł. 10,1 cm, szer. 4,5 cm, gr. 3,0
cm (kat. 7283, inw. pol. 682/79, datowanie: NOK).
Ar XXXI
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, w tym mały fragment wylewu, (inw. pol.
476/79, datowanie: wczesna epoka żelaza).

2. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, w tym jeden
fragment wylewu (inw. pol. 476/79, datowanie: średniowiecze).
3. Fragmenty ceramiki barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 489/79, datowanie:
okres wpływów rzymskich).
4. Fragmenty przedmiotu z br. blachy, być może fragmenty naczynia brązowego, jeden z fragmentów
z krawędzią wywiniętą i trzema nitami; gr. blachy
0,1 cm, gr. nitów 1,0 – 1,4 cm (kat. 7287, inw. pol.
676/79, datowanie: okres wpywów rzymskich) (Tablica CX).
5. Dwa krzemienie; wymiary: a) dł. 4,0 cm, szer. 2,3 cm,
gr. 2,1 cm; b) dł. 2,5 cm, szer. 2,6 cm, gr. 1,3 cm (kat.
5859; inw. pol. 587/77, datowanie: NOK).
6. Krzemień; wymiary: dł. 6,7 cm, szer. 6,2 cm, gr. 4,5
cm (kat. 7285, inw. pol. 695/79, datowanie: NOK).
Ar XXXII
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (kat. 7397, inw. pol. 734/80,
datowanie: okres wpływów rzymskich).
2. Fragment ceramiki jasnobrunatnej, powierzchnia
chropowacona (inw. pol. 515/80, datowanie: epoka
kamienia ?).
3. Fragment naczynia gl. barwy ciemnobrunatnej,
powierzchnie gładzone, zdobionego ornamentem
podwójnej linii rytej (inw. pol. 515/80, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
4. Fragment naczynia gl. ze śladami po utrąconym
uchu, zdobionego ornamentem rytych poziomych
linii i pionowych ż������������������������������
łobkó�������������������������
w, ceramika barwy ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 515/80,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej z fragmentami płaskich den (inw. pol. 515/80,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
6. Fragment prostego, lekko pogrubionego naczynia
gl. (inw. pol. 515/80, datowanie: wczesna epoka żelaza).
7. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po czarną,
powierzchnie chropowacone i gładzone, w tym
cztery fragmenty wychylonych i pogrubionych na
zew. wylewów (inw. pol. 515/80, datowanie: okres
wpływów rzymskich).
8. Krzemień; wymiary: dł. 3,6 cm, szer. 2,5 cm, gr. 2,3
cm (kat. 7362, inw. pol. 727/80, datowanie: NOK).
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Ar XXXIII
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym mały fragment wylewu, jeden z fragmentów
zdobiony ornamentem podwójnej rytej linii (inw.
pol. 542/80, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, powierzchnie chropowacone i gładzone,
w tym dwa fragmenty części przydennej naczynia gl.
(inw. pol. 542/80, datowanie: okres wpływów rzymskich).
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 565/79, datowanie: okres wpływów rzymskich).
4. Przęślik gl., dwustożkowaty, o płaskich wierzchołkach; częściowo uszkodzony; wys. 2,2 cm, śred. 3,5
cm, śred. otworu 0,7 cm (kat. 7364, inw. pol. 739/80,
datowanie: NOK) (Tablica CX).
Ar XXXV
1. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone,
w tym dwa małe fragmenty wylewów, jeden z nich
zdobiony był karbowaniem na krawędzi wylewu
(inw. pol. 543/80, datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty przydenne naczynia gl. barwy brunatnej
i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol.
543/80, datowanie: średniowiecze).
3. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po czarną,
powierzchnie chropowacone i gładzone, w tym jeden fragment prostego i wyodrębnionego dna, dwa
fragmenty wylewów (inw. pol. 543/80, datowanie:
okres wpływów rzymskich).
Ar 1/2011
1. Fragment bransolety br. zbliżona do odmiany 1 wg
T. Grabarczyka, dł. zach. 4,8 cm, szer. sztabki 0,9 cm
(inw. pol. 1/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich) (Tablica CXI:1).
2. Fragment przedmiotu żel., dł. 5,5 cm, gr. 0,2 cm (inw.
pol. 2/2011, datowanie: NOK) (Tablica CXI:2).
3. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po ciemnobrunatną, w tym jeden fragment zdobiony ornamentem dołków paznokciowych, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw. pol. 3/2011, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
4. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastobrunatnej po
ciemnobrunatną, powierzchnie gładzone i chropo-

wacone (inw. pol. 3/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
5. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone, w tym jeden fragment zdobiony ornamentem poziomych żłobków (inw. pol. 3/2011, datowanie: średniowiecze).
6. Fragmenty przedmiotu żel.; dł. 2,3 cm, gr.
0,3 cm (inw. pol. 5/2011, datowanie: NOK).
Gwóźdź żel. z kwadratowa główką; dł. 8,0 cm, gr. 0,1
– 0,5 cm, szer. główki 1,1 x 1,2 cm (inw. pol. 6/2011,
datowanie: średniowiecze) (Tablica CXI:5)
7. Fragment przedmiotu żel.; dł. 5,3 cm, gr. 0,3 cm (inw.
pol. 7/2011, datowanie: NOK).
8. Fragment żel. drutu (?), o przekroju prostokątnym; dł. zach. 5,2, szer. 0,6 cm, gr. 0,3 cm (inw. pol.
19/2011, datowanie: NOK).
9. Fragment żel. blaszki; dł. zach 2,3 cm, szer. 1,6 cm,
gr.0,4 cm (inw. pol. 20/2011, datowanie: NOK).
10. Nit żel. z okrągłą główką; dł. 1,1 cm, śred. główki 1,1
cm (inw. pol. 25/2011, datowanie: NOK).
11. Fragment br. blaszki; dł. Zach. 3,7 cm, szer. 2,4 cm,
gr.0,3 cm (inw. pol. 38/2011, datowanie: NOK).
12. Fragment br. bransolety (?) lub naszyjnika (?) o przekroju okrągłym; dł. zach. 4,8 cm, śred. drutu 0,5 cm
(inw. pol. 39/2011, datowanie: NOK) (Tablica CXI:3).
13. Fragment ceramiki barwy brunatnej, zdobiony ornamentem pionowych, wielokrotnych nacięć (inw.
pol. 45/2011, datowanie: epoka kamienia).
14. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone, (inw. pol.
45/2011, datowanie: wczesna epoka żelaza).
15. Fragment przedmiotu żel.; dł. 1,3 cm, gr. 0,3 cm (inw.
pol. 46/2011, datowanie: NOK)
16. Fragment drutu żel.; dł. zach. 4,2 cm, gr. 0,4 cm (inw.
pol. 46/2011, datowanie: NOK) (Tablica CXI:4)
17. Fragment żel. klamry do pasa; dł. zach. 5,6 cm, szer.
1,2 cm, gr. 0,3 cm (inw. pol. 55/2011, datowanie:
młodszy okres rzymski) (Tablica CXI:6).
18. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 84/2011,
datowanie: okres wpływów rzymskich).
19. Fragmenty ceramiki szarobrunatnej, ceramika toczona, powierzchnie gładzone (inw. pol. 84/2011,
datowanie: średniowiecze).
20. Fragmenty grubościennego naczynia gl., barwy
ceglastej, powierzchnie chropowacone (inw. pol.
104/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
21. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, ciem-
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22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

nobrunatnej i ceglastej, powierzchnie gładzone
i chropowacone (inw. pol. 104/2011, datowanie: okres
wpływów rzymskich).
Siedem krzemieni; wymiary: a) dł. 7,0 cm, szer. 3,2
cm, gr. 3,0 cm, b) dł. 3,0 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,1 cm, c)
dł. 1,7 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,9 cm, d) dł. 1,1 cm, szer.
1,1 cm, gr. 0,1 cm, e) dł. 3,6 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,6 cm,
f) dł. 4,0 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,6 cm, g) dł. 2,2 cm, szer.
1,5 cm, gr. 1,2 cm (inw. pol. brak, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,2
cm (inw. pol. 18/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,6 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,7
cm (inw. pol. 29/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,5 cm, szer. 2,4 cm, gr. 0,5
cm (inw. pol. 31/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 4,5 cm, szer. 2,6 cm, gr. 2,3
cm (inw. pol. 10/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 2,0 cm, gr. 0,8
cm (inw. pol. 36/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,8 cm, szer. 3,1 cm, gr. 2,3
cm (inw. pol. 14/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,1 cm, szer. 0,5 cm, gr. 0,3
cm (inw. pol. 11/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,0 cm, szer. 1,5 cm, gr. 1,3
cm (inw. pol. 16/2011, datowanie: NOK).
25) Krzemień; wymiary: dł. 4,8 cm, szer. 3,2 cm, gr.
2,9 cm (inw. pol. 12/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,6
cm (inw. pol. 22/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 0,9 cm, szer. 0,3 cm, gr. 0,1
cm (inw. pol. 41/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,5
cm (inw. pol. 77/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,8
cm (inw. pol. 54/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,3 cm, szer. 2,0 cm, gr. 1,8
cm (inw. pol. 53/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,1 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,3
cm (inw. pol. 42/011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,6 cm, szer. 2,5 cm, gr. 0,4
cm (inw. pol. 37/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 4,0 cm, szer. 3,0 cm, gr. 1,9
cm (inw. pol. 34/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,8 cm, szer. 1,8 cm, gr. 1,5
cm (inw. pol. 15/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,8 cm, szer. 1,5 cm, gr. 0,6
cm (inw. pol. 40/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,1 cm, szer. 0,8 cm, gr. 0,1

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

cm (inw. pol. 26/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,8 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,2
cm (inw. pol. 33/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,1 cm, szer. 2,5 cm, gr. 2,3
cm (inw. pol. 24/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 2,2 cm, gr. 1,1
cm (inw. pol. 4/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,3 cm, gr. 1,1
cm (inw. pol. 30/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,8 cm, szer. 1,2 cm, gr. 0,9
cm (inw. pol. 3/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,5 cm, szer. 3,0 cm, gr. 2,1
cm (inw. pol. 23/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,0 cm, szer. 2,8 cm, gr. 1,2
cm (inw. pol. 21/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 3,7 cm, szer. 2,8 cm, gr. 1,1
cm (inw. pol. 44/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,7 cm, szer. 2,4 cm, gr. 1,6
cm (inw. pol. 47/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 4,6 cm, szer. 3,9 cm, gr. 2,4
cm (inw. pol. 35/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 2,6 cm, szer. 2,1 cm, gr. 1,3
cm (inw. pol. 8/2011, datowanie: NOK).
Krzemień; wymiary: dł. 1,4 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,7
cm (inw. pol. 13/2011, datowanie: NOK).

Ar 2/2011
1. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, w tym dwa małe
fragmenty wylewów (inw. pol. 65/2011, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki ciemnobrunatnej, powierzchnie
gładzone, ������������������������������������������
(inw. pol. 65/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
3. Fragmenty ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 78/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
4. Fragment ceramiki barwy ceglastej, powierzchnia
gładzona (inw. pol. 79/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
5. Fragmenty ceramiki ciemnobrunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 90/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
6. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone (inw, pol. 91/2011, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
7. Fragmenty ceramiki barwy od ceglastej po czarną,
powierzchnie gładzone i chropowacone (inw. pol.
91/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
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8. Drobne fragmenty ceramiki ceglastej i ciemnobrunatnej, powierzchnie gładzone, ceramika toczona
(inw. pol. 91/2011, datowanie: średniowiecze).
9. Krzemień; wymiary: dł. 2,4 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,8
cm (inw. pol. 50/2011, datowanie: NOK).
10. Krzemień; wymiary: dł. 3,5 cm, szer. 2,5 cm, gr. 1,3
cm (inw. pol. 56/2011, datowanie: NOK).
11. Krzemień; wymiary: dł. 3,6 cm, szer. 2,4 cm, gr. 1,5
cm (inw. pol. 100/2011, datowanie: NOK).
12. Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,4 cm, gr. 1,0
cm (inw. pol. 103/2011, datowanie: NOK).
13. Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,3 cm, gr. 0,1
cm (inw. pol. 99/2011, datowanie: NOK).
14. Krzemień; wymiary: dł. 2,5 cm, szer. 1,7 cm, gr. 0,9
cm (inw. pol. 101/2011, datowanie: NOK).
Ar 3/2011
1. Fragment górnej części naczynia gl., bez wyodrębnionej szyjki (?), ceramika barwy jasnobrunatnej, o częściowo obmazywanej powierzchni (inw. pol. 15/2011,
datowanie: wczesna epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnia
gładzona i obmazywana (inw. pol. 15/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
3. Fragmenty ceramiki barwy ceglastej, powierzchnie
obmazywane (inw. pol. 28/2011, datowanie: okres
wpływów rzymskich).
4. Fragment ceramiki barwy ceglastej, powierzchnia
chropowacona (inw. pol. 29/2011, datowanie: pradzieje).
5. Fragment ceramiki barwy brunatnej, powierzchnie
gładzone (inw. pol. 88/2011, datowanie: okres wpływów rzymskich).
6. Krzemień; wymiary: dł. 4,1 cm, szer. 3,1 cm, gr. 2,3
cm (inw. pol. 98/2011, datowanie: NOK).
7. Krzemień; wymiary: dł. 3,3 cm, szer. 1,6 cm, gr. 0,5
cm (inw. pol. 106/2011, datowanie: NOK).
Ar 5/2011
1. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej, powierzchnie gładzone (inw. pol. 72/2011, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
2. Fragmenty ceramiki, barwy ceglastej, powierzchnie
chropowacone (inw. pol. 72/2011, datowanie: okres
wpływów rzymskich).
3. Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,3
cm (inw. pol. 104/2011, datowanie: NOK).
Wykop sondażowy

1. Fragment wylewu naczynia gl., barwy brunatnej, powierzchnia gładzona (inw. pol. 84/2011, datowanie:
wczesna epoka żelaza).
2. Krzemień; wymiary: dł. 2,1 cm, szer. 1,0 cm, gr. 0,8
cm (inw. pol. 107/2011, datowanie: NOK).
3. Krzemień; wymiary: dł. 5,1 cm, szer. 3,2 cm, gr. 1,8
cm (inw. pol. 108/2011, datowanie: NOK).
Zabytki luźno znalezione
1. Fragment wylewu naczynia gl., barwy ciem nobrunatnej, zdobiony ornamentem dołków paznokciowych (kat. 3441, inw. pol. 43/74, datowanie: wczesna
epoka żelaza).
2. Zapinka br. typu A53, zdobiona na nóżce ornamentem rytego trójkąta; brak igły; dł. 6,0 cm, wys. ok. 2,2
cm, szer. sprężynki ok. 1,4 cm (kat. 3480, inw. pol.
93/74, datowanie: B1) (Tablica CXII:1).
3. Fragment przedmiotu z br., silnie skorodowanego; dł.
1,3 cm, szer. 1,1 cm, gr. 0,5 cm (kat. 4016, 88/75, datowanie: NOK).
4. Naczynie gl., miniaturowa miseczka o płaskim dnie,
ze śladami po utrąconym uchu, umiejscowionym przy
brzegu naczynia; barwa jasnobrunatna, powierzchnia
gładzona; wymiary: wys. 3 cm, śred. 9 cm; śred. dna 4
cm (inw. pol. 111/75, datowanie: schyłek epoki brązu)
(Tablica CXI:2)
5. Fragmenty ceramiki barwy ceglastobrunatnej, powierzchnie gładzone i chropowacone (inw. pol.
249/76, datowanie: wczesna epoka żelaza).
6. Zapinka br., typu A202; dł. 4,0 cm, wys. 1,7 cm, szer.
sprężynki 1,6 cm (inw. pol. brak, datowanie: C1b‑C2?)
(Tablica CXII:2).
7. Okucie br. składające się z dwóch prostokątnych blaszek, z dwoma otworami i dwoma t-kształtymi nitami; dł. zach. 3,0 – 3,3 cm, szer. 1,6 – 1,8 cm, gr. 0,1
cm, dł. nitów 0,6 – 0,9 cm, śred. otworów 0,3 cm (inw.
pol. brak, datowanie: NOK) (Tablica CXI:1)
8. Blaszka br. kształtu prostokątnego, z dwoma otworami na nity; dł. 6,8 cm , szer. 3,0 cm, gr. 0,1 cm, śred.
otworów 0,2 cm (kat. 4877, inw. pol. 576/77, datowanie: NOK) (Tablica CXII:3).
9. Fragment zapinki br. typu G; dł. zach. 2,1 cm, wys. 1,5
cm, szer. sprężynki 0,9 cm (inw. pol. brak, datowanie:
A2) (Tablica CXII:4).
10. Zapinka br. typu A127; dł. 2,6 cm, wys. 1,2 cm, szer.
sprężynki 2,3 cm (inw. pol. brak, datowanie: B2/
C1‑C1a) (Tablica CXII:5).
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4. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

Prowadzone w okresie 1974-1980 i 2011 r. badania wykopaliskowe na cmentarzysku (stanowisko
nr 6) w Nowym Targu, doprowadziły do odkrycia łącznie
682 obiektów archeologicznych. Główna faza użytkowania tego stanowiska przypadała na okres przedrzymski
i wpływów rzymskich, z którym wiązano około 2/3 ogólnej liczby pochówków na cmentarzysku (np. Kazimierczak E., Wichrowska E., 1983, s. 37-47; 1987, s. 289-291).
Stanowisko to posiada jednak także fazę użytkowania
datowaną na schyłek epoki brązu i wczesną epokę żelaza (por. Hoffmann M., 1999, s. 109). Materiały z tego
okresu (fazy użytkowania cmentarzyska) były do tej pory
rzadko wzmiankowane w literaturze przedmiotu. O ich
dużej roli wspominał m. in. Z. Bukowski (Bukowski Z.,
2007, s. 133). Analizę przedstawia niniejsza publikacja.
4.1. Analiza materiałów
Wyposażenie grobów, datowanych na okres późnej
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, w zabytki inne niż
naczynia ceramiczne lub ich fragmenty było niezbyt
bogate. Większe ich zespoły pozyskano tylko z czterech
obiektów: nr 21 (Tablica III), nr 98 (Tablica XI), nr 123
(Tablica XVII) i nr 601 (Tablica CI). W ramach grupy
zabytków metalowych wydzielono następujące formy.
4.1.1. Zabytki metalowe
Szpile brązowe i żelazne
Znane w różnym stanie zachowania z łącznie 8 obiektów cmentarzyska. Reprezentowały różne formy. Jedną
z najciekawszych była szpila pochodząca z domniemanego grobu szkieletowego (obiekt nr 601 – Tablica
CI)51. Był to okaz o spiralnie zawiniętej główce. Szpile te
uważane były za wytwór pomorski (Dąbrowski J., 1968,
Analiza dokumentacji z badań (plan płaski), brak śladów zachowanych kości ludzkich nie wskazują zdaniem autora tekstu by
grób ten można było zaliczyć do form szkieletowych. Inną możliwością jest też taka, że ewentualny grób szkieletowy być może kultury
wielbarskiej, mógł naruszyć zespół starszych zabytków, lub co też
nie jest nieprawdopodobne, że starsze zabytki zostały umieszczone
w młodszym pochówku intencjonalnie. Sytuacja taka była znana dla
cmentarzyska kultury wielbarskiej w Ulkowych (Fudziński M., Fudziński P., 2012, s. 140-141, ryc. 2-3).
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s. 64-65). Najbliższa analogicznie forma pochodziła z Lipinki, gm. Nowy Staw, ze skarbu, w którym szpila tego
typu wystąpiła m. in. w towarzystwie spiralnego naramiennika i miecza typu Möringen (Hoffmann M., 1999,
s. 357, tabl. CLIII:1,2,4). Należy pamiętać jednak, że takie formy praktycznie niezmienione występowały, aż do
okresu Ha D oraz lateńskiego (Ossowski G., 1879, tabl.
III:4; Hoffmann M., 1999, s. 272, tabl. LXVIII:3; s. 330,
tabl. CXXVI:9)52. Popularną formą szpil z cmentarzyska
w Nowym Targu były okazy z łabędzią szyjką, o różnych
kształtach główki. Były one znane z czterech obiektów
archeologicznych oraz tzw. zespołów powierzchniowych.
Trzy egzemplarze: z obiektu nr 414 (Tablica LXV:2),
dwa zespoły powierzchniowe (poz. kat. Ar. I:1, Tablica
CVII:1 i Ar XXI:6, Tablica CIX:2) posiadały główkę półkolistą lub stożkowatą i były wykonane z brązu. Drugą
grupę tworzyły okazy o główce zawiniętej w uszko (ob.
118 - Tablica XV i 156 - XXIII). W obydwu przypadkach były one żelazne. Występowanie tych pierwszych
form, na terenach na wschód od Wisły, znane było już
w początkach okresu halsztackiego (Hoffmann M., 1999,
s. 206, tabl. II:12) i w formie niezmienionej spotykamy
je w okresie lateńskim (tenże, s. 213, tabl. IX:14). Ich
pojawienie się na Sambii (np. Dąbrowski J., 1968, tabl.
XIX:10), gdzie występowały najczęściej, było wiązane
z wpływami kultury pomorskiej z terenu Pomorza
Wschodniego (Gedl M., 2004, s. 21253). Natomiast na
terenach Pomorza Wschodniego pierwsze formy szpil
z łabędzią szyjką występowały w okresie Ha C zarówno
w zespołach schyłkowo-łużyckich (np. Górska-Grabarczyk B., 2001, s. 173-186, ryc. 7:2), jak i na typowych
stanowiskach zaliczanych do grupy wielkowiejskiej (np.
Kostrzewski J., 1958, s. 216, ryc. 180; Andrzejowska M.,
2004, s. 262, ryc. 13; s. 267, ryc. 18; Pietrzak M., Podgórski J., 2005, s. 43, tabl. I:2) jak i w zespołach z Pomorza
Czas ich użytkowania obejmował okres od II EB (Hoffmann
M., 2000, s. 150), występowały w formie niezmienionej także np. na
ziemi chełmińskiej (np. Łęga W., 1926, s. 21, ryc. 21).
53
M. Hoffmann wyraził odmienny pogląd, iż rozprzestrzenienie
się szpil z łabędzią szyjką, mogło być efektem wpływów w odwrotnym kierunku, tzn. z terenów bałtyjskich na Pomorze (Hoffmann M.,
2000, s. 152).
52
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Zachodniego i Ziemi Chełmińskiej (Kostrzewski J., 1958,
s. 188, ryc. 144; s.228, ryc. 19654). Szpile z łabędzią szyjką
o główce zwiniętej w uszko (ich formy z Nowego Targu),
wykazywały analogie do okazów z typowych cmentarzysk kultury pomorskiej np. z Jabłówka, gm. Bobowo
(Ossowski G., 1879, tabl. XV:2) czy Rątów, gm. Somonino (Fudziński M., Gładykowska-Rzeczycka J., 2000,
s. 22, ryc. 14e) i Niebędzina, gm. Nowa Wieś Lęborska
(Łuka L. J., 1959, s. 97, tabl. V). Trzeci typ to pojedynczy
okaz szpili z łabędzią szyjką, wykonany z żelaza, o dużej
tarczowatej główce. Forma ta na stanowisku w Nowym
Targu może być datowana na okres lateński. Można ją
odnosić do kultury pomorskiej, gdzie zabytki o takiej
formie główki występowały na cmentarzyskach (np. Fudziński M., Rożnowski F., 2002, s. 38, ryc. 38g). Osobno
należy tu wspomnieć o szpili z tarczowatą, miseczkowatą główką z obiektu nr 21. Zabytki te są datowane na
okres lateński i wiązane z kulturą pomorską. Występowały także w kulturze jastorfskiej (Hoffmann M., 2000,
s. 151). Analogiczna do okazu z Nowego Targu forma
znana była ze skarbu z miejscowości Wielowieś, gm. Zalewo (Hoffmann M., 1999, s. 340, tabl. CXXXVI:3).
Igły żelazne
Dwa okazy z cmentarzyska, odkryte zostały w grobach jamowych (obiekty nr 28 i 40-tablica II, ), oba były
wykonane z żelaza. Formy te, dosyć uniwersalne, znano
(jeszcze wykonane z brązu) już od początku okresu
halsztackiego na Pomorzu Wschodnim (np. Pietrzak
M., Podgórski J., 2005, s. 47, tabl. V:3), Zachodnim (Kostrzewski J., 1958, s. 197, ryc. 152:1) i Ziemi Chełmińskiej (tenże, s. 233, ryc. 201:2). Zwraca uwagę, że zabytki
z Nowego Targu jako jedne z pierwszych odkrytych na
terenie na wschód od Wisły były wykonane z metalu.
Pozostałe znaleziska z tego terenu, wykonane były bowiem z kości lub ewentualnie rogu (Hoffmann M., 2000,
s. 168).
Bransolety
Odkryte trzy okazy z cmentarzyska w Nowym Targu,
reprezentowały różne formy. Pochodzące z obiektu nr
98 (grób popielnicowy) dwie bransolety były wykonane
z czworokątnej w przekroju sztabki brązowej (Tablica
XI:4-5). Formy te można datować na okres Ha D i lateński (Hoffman M., 2000, s. 136, tam dalsze analogie).
Z terenów na wschód od Wisły należy wspomnieć o odWraz ze znaleziskami przekraczającymi linię rzeki Odry (Wesołowski S., 1958, s. 109, ryc. 5d).
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kryciu takich zabytków w Krasnołęce, gm. Stare Pole
(tamże, s. 137). Bransolety pochodzące z zespołu zabytków obiektu nr 601 były okazami spiralnymi (Tablica
CI:2), analogicznymi m. in. do form sambijskich (np.
Dąbrowski J., 1968, tabl. XVII:4; Hoffmann M., 1999,
s. 211, tabl. VII:7) czy odkrytych w skarbie z Krasnołęki,
gm. Stare Pole (tamże, s. 358, tabl. CLIV:10).
Naszyjniki
Dwa okazy z cmentarzyska były zachowane fragmentarycznie, wykonane z drutu o okrągłym przekroju (Tablica XI:6, XVIII:4). Jeden z okazów posiadał zakończenie w formie nieforemnego uszka. Obydwa zabytki mają
nawiązania do form ze skarbów z wydzielanej przez M.
Hoffmanna młodszej części I i II fazy chronologicznej
dla terenów południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej (np. Hoffmann M., 1999, s. 296, tabl. XCII:8).
Kółka, kolczyki brązowe
Wystąpiły łącznie w czterech obiektach archeologicznych oraz tzw. zespole powierzchniowym. Grupa ta
obejmowała dwa małe kółka brązowe (obiekt nr 21 – Tablica III:5), kolczyki brązowe (z obiektów nr 123 i 226
– Tablica XVII:7, XXXI), lub fragmenty zabytków należących do tej grupy. Formy kółek i kolczyków brązowych
to uniwersalne zabytki, masowo występujące na cmentarzyskach (np. Hoffmann M., 1999, s. 346, tabl. CXLII:2)
i związane przede wszystkim z II fazą wg. M. Hoffmann
(Ha D-okres lateński-por. Hoffmann M., 2000, s. 163).
Zwraca uwagę, że w grobie nr 226 wraz z kolczykiem
wystąpiło sześć sztuk skorodowanych paciorków szklanych, wykonanych z nieprzezroczystego szkła, o barwie
białej z wtrętami jasnozielonymi. W opisywanym grobie
zabytek ten występował luźno, bez związku z jakimkolwiek naczyniem-popielnicą.
Zausznice
Cztery niewielkie tego typu zabytki, o formie jednozwojowej, były znane z obiektu nr 98 (grób popielnicowy) (Tablica XI:7). Formy te wywodzą się z kultury
łużyckiej i wg. M. Hoffmanna należy je datować przede
wszystkim na okres Ha D i lateński (Hoffmann M., 2000,
s. 136).
Ozdoba z półkul brązowych
Wystąpiła ona w grobie nr 21 i można ją zaliczyć
do form tzw. ozdób guzikowatych (Tablica III:4). Jedną
z charakterystycznych cech tej grupy zabytków był brak
uszka, które zastępowano zaczepami przytwierdzają-
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cymi od wewnątrz do krawędzi. Forma takiej ozdoby
(choć bez większej liczby szczegółów) znana była z innego cmentarzyska w Nowym Targu (tzw. „pole Grochowskiego” - Hoffmann M., 2000, s. 162). Ozdoby guzikowate były elementami uprzęży końskiej lub aplikacjami stroju i można odnosić je do okresu lateńskiego
(tamże, s. 163). W przypadku grobu nr 21 z cmentarzyska w Nowym Targu datowanie takie może potwierdzać
fakt wystąpienia w jego inwentarzu m. in. szpili z tarczowatą miseczkowatą główką.
Spiralki brązowe
Zabytki te powszechnie uważane za części naszyjników, wystąpiły w dwóch obiektach (nr 21 i 601) (Tablica
III:7, CI:3). Były to wielozwojowe formy, uważane za interregionalne typy, o długim zakresie chronologicznym
(od V EB do początki młodszego okresu przedrzymskiego-Dąbrowski J., 1968, s. 132; Hoffmann M., 2000,
s. 165).
Pozostałe zabytki metalowe
Fragmenty drucików brązowych, przepalone fragmenty ozdób brązowych. Mało charakterystyczne fragmenty drucików i ozdób brązowych wystąpiły łącznie
w trzech obiektach cmentarzyska. Dwa z obiektów,
w których wystąpiły (nr 21 i 123), można wiązać z okresem lateńskim.
4.1.2. Zabytki z gliny i szkła
Przęśliki
Wystąpiły łącznie w czterech obiektach, jeden okaz
znany był też z powierzchni stanowiska. Przęślik z grobu
123 (Tablica XVII:8) miał kształt gruszkowaty. Trzy pozostałe, z obiektu nr 269 (Tablica XL) i z obiektu nr 551
(Tablica XCIV:2), miały formę dwustożkowatą. Odrębną
formę reprezentował walcowaty okaz z obiektu nr 40
(grób jamowy). Występowanie przęślików jest bardziej
charakterystyczne przede wszystkim dla osad. Pamiętać
też należy, że te zabytki należały do form stosunkowo
długotrwałych o słabo zmiennej formie55. W przypadku
okazów z cmentarzysk miały one być wyznacznikiem
grobów kobiecych (Malinowski T., 1969, s. 103). Tylko
jeden okaz z cmentarzyska w Nowym Targu można
próbować datować nieco ściślej. Materiał ceramiczny
Np. obiekt z Kątek (Hoffmnann M., 1999, s. 361, tabl. CLVII:6).
Większych różnic nie wykazują także okazy wschodniopomorskie
(np. Szymańska A., 1974, s. 499, ryc. 33: c, d, g).
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oraz żelazny okaz szpili z łabędzią szyjką i tarczowatą
główką pozwalają odnosić okaz z obiektu nr 123 (grób
kloszowy) do okresu lateńskiego.
Paciorki
Łącznie pięć sztuk płaskich zabytków wykonanych
z nieprzezroczystego szkła, o jasnej barwie z wtrętami
jasnozielonymi, wystąpiło wraz z brązowym kolczykiem w obiekcie nr 226 (Tablica XXXI). Formy te niezbyt liczne w stosunku do wyrobów z niebieskiego szkła
(Hoffmann M., 2000, s. 155), na terenach na wschód
od Wisły, można datować na okres lateński. W swojej
chronologii dochodzą one do jego późnej fazy (młodszy
okres przedrzymski).
Występujące w Nowym Targu zabytki wydzielone
(metalowe, gliniane i szklane) należą do form w wielu
przypadkach interregionalnych i stosunkowo długotrwałych w swoim występowaniu. Większa częstotliwość
wspólna ich występowania obejmuje fazę wczesnożelazną wg. M. Hoffmanna tj. okres HaD-lateński (Hoffman
M., 1999, s. 7)56.
4.1.3. Zabytki ceramiczne
Główną grupą znalezisk dla okresu późnej części
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na cmentarzysku
w Nowym Targu były materiały ceramiczne. Pochodziły
one łącznie aż z 267 obiektów archeologicznych o różnym charakterze57 i z 112 tzw. luźnych zespołów zabytków. Te drugie obejmowały w większości materiały pozyskane luźno, z wykopów, czy poszczególnych warstw
ich eksploracji. Poza grobami odsłonięto również typowe obiekty osadnicze, jamy i paleniska, ze śladami
produkcji (fragmenty glinianych form odlewniczych).
Materiały ceramiczne z tej fazy użytkowania cmentarzyska zachowały się w złym stanie. Było to spowodowane płytkim położeniem grobów z tego okresu
i narażeniem na zniszczenie w wyniku corocznych zabiegów rolnych. Niestety dość nieliczne były naczynia
zachowane w całości lub w stopniu umożliwiającym
rekonstrukcję jego formy. W trakcie analizy funkcjonalno-stylistycznej, opartej przede wszystkim o kryteria
Dla tego okresu na terenie dolnego Powiśla obserwujemy
wzrost ilości punktów osadniczych, wiązanych z obecnością kultury
pomorskiej (Bukowski Z., 2007, s. 133).
57
W tym także znaleziska materiałów ceramicznych z epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza z obiektów datowanych na inne okresy
chronologiczne tj. młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów
rzymskich.
56
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makromorfologiczne – por. np. Fudziński P., 2011, s. 37
i nast.), wydzielono następujące formy ceramiczne:
Formy dwustożkowate
Reprezentowane były przez odkrycia z łącznie 51
obiektów cmentarzyska (o różnym charakterze) oraz 3
zespołów luźnych. Wykazywały dużą zmienność form
i kształtów, wiązała się ona relatywnie z długim okresem
użytkowania obiektu w Nowym Targu w tej fazie. Jako
pierwsze wymienić tu należy szerokootworowe naczynia
(formy 1), o nisko położonym załomie brzuśca i wyodrębnioną uskokiem długą stożkowatą szyjką. Tego typu
formy znane były m. in. z obiektów 20, 31 (Tablica IV:1),
103, 144 (Tablica XXIII) (groby jamowe i popielnicowe).
Okazy te nie posiadały nakryć (ob. 20, 31), tylko jeden
posiadał skromne zdobienie w postaci pojedynczej rytej
linii. Analogiczne do tej grupy okazy pochodziły z innego cmentarzyska, na gruntach Nowego Targu opisywanego przez M. Hoffmanna jako „stanowisko C” (Hoffmann M., 1999, s. 360, tabl. CLVI:8), czy cmentarzyska
w Bogdanach, gm. Barczewo (Hoffmann M., 2002, s. 197,
ryc. 3i) i Rojach, gm. Miłakowo (Hoffmann M., 1999,
s. 356, tabl. CLII:11), oraz stanowisk z obszaru południowo‑wschodniej partii Równiny Warmińskiej (tamże,
s. 256, tabl. LII:7) i osady w Olsztynie (Hoffmann M.,
2007, s. 185, ryc. 15). Osobną formą w obrębie tej grupy
były okazy o ostrzejszym załomie brzuśca i krótszej bardziej cylindrycznej szyjce (forma 1.1), znane z obiektów nr 57a (Tablica VII:1), 113 (Tablica XIV:1), czy
zespołu powierzchniowego (Ar III, ćw.4). Takie formy
znane były m. in. z cmentarzysk kurhanowych z terenu
Wzniesień Górowskich (Hoffmann M., 1999, s. 244, tabl.
XL:17), ich forma nawiązuje do grupy I w obrębie typu
II (naczyń dwustożkowatych) wg. M. Hoffmanna (Hoffmann M., 2000, ryc. 36). Młodszą rozwojowo formą
były szerokootworowe naczynia z nisko położonym
załomem brzuśca, bez wyodrębnionej szyjki (formy 2).
Wystąpiły w obiektach nr 190 (Tablica XXVI:1), 216 (Tablica XXXII:1), 427 (Tablica LXIX), 449 oraz zespołu powierzchniowego, określanego jako „z roku badań 1974 r.,
brak danych (działka F, wykop 3)”. Ta grupa form posiadała już nakrycia w formie mis (obiekt nr 42 – Tablica
VI:2, prawdopodobnie 449) lub pokrywy wpuszczanej
(obiekt nr 216 – Tablica XXXII:1). Stylistycznie formy
te odpowiadają wczesnożelaznym materiałom z terenu
Pomorza Wschodniego (np. Skrzypek I., 2001, s. 96, ryc.
15a; Wiśniewska A., 2001, s. 150, tabl. VII:1; Pietrzak M.,
Podgórski J., 2005, s. 62, tabl. XX:1; Fudziński M., Fu-

dziński P., 2010, s. 47, ryc. 14), wkraczając na teren na
wschód od Wisły (Łuka L. J., 1966, s. 525, tabl. LXVI 1:d).
Innymi formami w obrębie tej grupy naczyń były okazy
wykazujące się wyodrębnieniem bardziej zaznaczonego
załomu brzuśca i wyraźniej zaznaczonej, najczęściej
stożkowatej szyjki (formy 3), czego przykładem były popielnice z obiektu nr 59 (Tablica VII:1), 63 (Tablica IX),
119, 200a (Tablica XXVIII:2), czy 212 (Tablica XXIX:1),
392 (Tablica LVIII), 427 (Tablica LXIX), 457 (Tablica
LXXIX), 475 (Tablica LXXXIV), 551 (Tablica XCIV).
Różnice wiązały się z umiejscowieniem załomu brzuśca
i uformowania szyjki. Przykładem były tu okazy o szyjce
bardziej wydłużonej (formy 3.1), czego przykładem był
popielnice z obiektu nr 63 (Tablica IX), 117 (Tablica
XIV) i 357 (Tablica LII:2), czy obniżeniu załomu brzuśca i wydłużeniu szyjki, jak w popielnicach z obiektu nr
415 (Tablica LXIV:1) i 427 (Tablica LXIX) (formy 3.2).
Osobnym typem (formy 3.3) są okazy szerokootworowe,
znane z obiektów nr 392 (Tablica LVIII) i 551. Zwraca
uwagę, że część okazów była zdobiona ornamentem
krokiewkowym, o różnych formach (obiekty nr 63, 212,
415, 42758). Okazy tej serii nawiązują do form m. in.
z cmentarzyska w Piórkowie (Waluś A., 1990, s. 122,
ryc. 4), czy form już rozwiniętej kultury pomorskiej (np.
Borzechowo, Gogolewo, Miłoszewo-Ossowski G., 1879,
tabl. XVIII:22; Łuka L. J., 1959, tabl. VI a,b; Fudziński P.,
2011, s. 340, ryc.38. Najmłodszym ewolucyjnie okazem
tej grupy były formy (formy 4) z grobu nr 123 (Tablica
XVII:1) o ostrym załomie brzuśca, zdobione plastycznymi guzami (jeden z nich o półkolistym dnie). Formy
te przynależą już zdecydowanie do okresu lateńskiego
(Hoffmann M., 2000, ryc.36). Grób ten (pochówek kloszowy), był datowany wystąpieniem m. in. żelaznej szpili
z tarczowatą główką. Również z tym najmłodszym okresem należy wiązać formę o z grobu nr 98, o częściowo
półkolistym dnie (forma 5), nawiązującą do klasycznych
form kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (Okulicz
Ł., 1970, s. 237, tabl. VI; Hoffmann M., 1999, s. 334, tabl.
CXXX:15).
Formy baniaste
Reprezentowane przez odkrycia z łącznie 9 obiektów
cmentarzyska (o różnym charakterze). Grupa naczyń
o tych formach wykazywała pewną różnorodność form.
Rozbieżności te były związane z ogólną makromorfoloForma zdobnictwa naczynia z obiektu nr 212 nawiązuje do
grupy chełmińskiej kultury łużyckiej (Kostrzewski J., 1958, s. 223,
ryc. 189:5).
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gią naczyń. W grupie tej obserwujemy smuklejsze okazy
(forma 1) o załomie brzuśca na wysokości ½ - ⅔ wysokości naczynia i krótkiej szyjce (ob. nr 118 - Tablica
XV:1, 119, 225 - Tablica XXXI, obiekt-odkrycie z roku
1985 r.). Grupa ta posiada swoje odpowiedniki na cmentarzyskach kultury pomorskiej, zwłaszcza z terenu Pojezierza Kaszubskiego (Fudziński M., Rożnowski F.,
2002, s. 58, ryc. 68a; Fudziński M., Fudziński P., 2011,
s. 184, ryc. 16). Inną (forma 1.1) reprezentowała popielnica z grobu kloszowego (obiekt nr 163) o bardziej
zaznaczonej wydętości brzuśca i oddzieloną uskokiem
szyjką, zdobiona ornamentem plastycznych guzów (Tablica XXIV). Tego typu formy wywodzą się z kultury pomorskiej, gdzie występowały licznie na cmentarzyskach
(Kuszewska E., 1968, s. 92, ryc. 8f; Walenta K., 2008, s.
150, tabl. XLVIIIb; Fudziński P., 2011, s. 337, ryc. 35:4).
Osobny podtyp (forma 2) tworzą formy szerokootworowe, o słabo wyodrębnionej szyjce. Popielnica z grobu
133 reprezentująca ten typ była nakryta misą (Tablica
XXI:1-2) (być może ten typ reprezentowała też forma
z grobu 415). Naczynia tej formy są typowe dla młodszej
fazy kultury pomorskiej (por. np. Fudziński P., 2011a, s.
126, przykładowo także Lachowicz F., 1959, s. 108, ryc.
8b; Łuka L. J., 1965, s. 10, rys. 2b, Skrzypek I. 1998, s.
169, ryc. 18d).
Formy wazowate
Na cmentarzysku wystąpiły dwa naczynia tego typu,
o formie zbliżonej do siebie. Popielnica z obiektu nr 107
(grób kloszowy) była masywniejsza w budowie brzuśca, nawiązywała w swojej formie do okazów z Pojezierza Olsztyńskiego (Hoffmann M., 1999, s. 301, tabl.
XCVII:11). Drugie z naczyń, pochodzące z obiektu nr
159 (Tablica XXIV) (grób popielnicowy), w swojej formie nawiązywało do klasycznych form kultury łużyckiej (np. Okulicz J., 1973, s. 225, ryc. 89b; Hoffmann M.,
1999, s. 356, tabl. CLII:6; 2000, ryc. 37).
Formy jajowate
Formy jajowate naczyń odkryte zostały w łącznie
16 obiektach cmentarzyska oraz w jednym tzw. zespole
luźnym. Popielnice z obiektów 21 (Tablica III:1), 45
(Tablica VI) i 163 reprezentowały masywniejsze formy
szerokootworowe, pozbawione szyjki (forma 1). Tego
typu naczynia znane były z malborsko-sztumskiego skupienia osadniczego, w tym osady w Sztumie i datowane
tam na okres lateński (Łuka L. J., 1965, s. 36, ryc.14a).
Analogiczne formy znane były też z osady w Mołtajnach

(Hoffmann M., 1999, s. 269, tabl. LXV:23). Popielnica
z obiektu nr 196 (grób kloszowy) reprezentowała smuklejszą formy, o karbowanym wylewie (forma 2). Jej odpowiednikiem są formy A, wydzielone dla kultury pomorskiej z cmentarzysk centralnej części Pojezierza Kaszubskiego (Fudziński M., Fudziński P., 2011, s. 181, ryc.
12), czy zabytki pochodzące z obiektu w Lubaniu, gm.
Kościerzyna (Kuszewska E., 1968, s. 92, ryc. 8c). Osobną
grupę (formy 3) tworzą okazy szerokotworowe, z których część posiadała karbowany brzeg wylewu (obiekty
nr 98, 121, 154, 312, 397). Nawiązują one do okazów
młodszej fazy rozwojowej kultury pomorskiej, także
z terenów na zachód od Wisły (Skarbek E., 1968, s. 221,
tabl. IIIA; Felczak O., 2007, s. 105, ryc. 14:4; Walenta
K., 2008, s. 168, tabl. LXVIb; Fudziński P., 2011, s. 349,
ryc. 47:6). Wśród tej grupy form naczyń zwraca uwagę
ornament popielnicy (?) z zespołu powierzchniowego,
zdobionej dołkami paznokciowymi na całej swojej powierzchni. Podobna forma zdobień znana była z cmentarzyska na terenie w Gościszewie , gm. Sztum (Łuka L.
J., 1965, s. 17, ryc. 7).
Dzbany
W materiale ceramicznym wyróżniono obecność
dwóch tego typu form. Dzban z grobu 449 (grób popielnicowy) nie zachowany w całości, zdobiony był ornamentyką krokiewkową. Relatywnie młodszy od niej
dzban z grobu nr 188 (także grób popielnicowy) reprezentował dwustożkowatą formę, z półkolistym dnem
(Tablica XXVI:2). Forma ta jest efektem wpływów kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, widocznych m. in.
w materiale zabytkowym z Wysoczyzny Elbląskiej (Hoffmann M., 1999, s. 255, tabl. LI), czy formy ze Starego
Dzierzgonia (Antoniewicz J., 1964, s. 58, tabl. X:8).
Naczynia sitowate
Fragmenty dwóch tego typu form znane były z powierzchni stanowiska i wypełniska grobu szkieletowego
kultury wielbarskiej (obiekt nr 339). Najstarsze formy
znane były z pomorskich cmentarzysk kultury łużyckiej (Kostrzewski J., 1958, s. 186, ryc. 141; Szymańska A.,
1977, s. 275, ryc.22d). Formy naczyń sitowatych rzadko
zachowywały się w całości (Kostrzewski J., 1958, s. 215,
ryc. 178; Łuka L. J., 1965, s. 24, rys. 10), a fragmenty takich (o różnych formach) wystąpiły licznie na osadzie
w Starym Dzierzgoniu (Antoniewicz J., 1964, s. 70, tabl.
XIV e,f,g,h). Najczęściej znane były jednak we fragmentach, ze stanowisk położonych po obydwu stronach Wi-
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sły (np. Fudziński P., 2011, s. 364, ryc. 62:1,2; Hoffmann
M., 1999, s. 68), ale też np. mikroregionu Leśna (np. Walenta K., 2008, s. 124, tabl. XXIIg), czy terenu Pojezierza
Kaszubskiego (Fudziński M., Gładykowska-Rzeczycka J.,
2000, s. 67, ryc. 74h).
Kubki
Naczynia określane jako kubki pojawiły się w materiałach z cmentarzyska w Nowym Targu w 11 obiektach
oraz dwóch tzw. zespołach luźnych. Naczynia tej grupy
wykazują pewną różnorodność. Przede wszystkim były
to formy o dwustożkowatym brzuścu (forma 1), czego
przykładem był jeden z okazów z obiektu nr 100 (Tablica XII:2) (grób popielnicowy), ale też pochodzące
z obiektów nr 169 i 173 (Tablica XXV:2) (groby popielnicowe). Sposób zdobienia (m. in. pojedyncza ryta linia) i ich forma wiąże je z tradycjami kultury łużyckiej
(Hoffmann M., 2000, ryc. 41). Inna grupa to formy o baniastym załomie brzuśca (forma 2), z wydzieloną szyjką.
Taką reprezentowały okazy: drugie naczynie z obiektu
nr 100 (Tablica XII:1) i z obiektu 588 (jama?). Zwraca
uwagę zdobienie ucha naczynia z obiektu nr 100 ornamentem żłobków, analogicznym do występującego także
na Pomorzu Wschodnim (Walenta K., 2008, s. 175, tabl.
LXXIIIg). Osobną grupę znalezisk tworzą formy o półkolistym dnie (forma 3), reprezentowane przez szerokootworowe naczynia o słabiej wyodrębnionej szyjce, z grobów: 101 (Tablica X:1), 116 i 157 (taka forma ukształtowania dna – Hoffmann M., 2000, ryc.41). Kubki z grobów 174 i 185 reprezentowały formy o półkolistym dnie,
ale mniejszej średnicy wylewu (kształt brzuśca baniasty
lub dwustożkowaty – forma 4). Podobne zabytki były odkrywane w Nowym Targu, stanowisko B (Hoffmann M.,
1999, s. 362, tabl. CLVIII), forma ta ma zadecydowanie
nawiązania dla okresu lateńskiego (Hoffmann M., 2000,
ryc. 41). Zupełnie odmienną formę reprezentuje okaz
pozyskany luźno. Była to miniaturowa forma (forma 5),
szerokootworowa, z uchem położonym na krawędzi wylewu. Okaz ten wystąpił luźno, bez kontekstu w obrębie
bliżej nieokreślonej warstwy. Reprezentuje on prawdopodobnie jedną z młodszych form, które można wiązać
z okresem wczesnej epoki żelaza (Hoffmann M., 2000,
ryc. 41).
Misy
Była to bardzo liczna grupa naczyń, znana łącznie
z 80 obiektów archeologicznych o różnym charakterze i 7
zespołów powierzchniowych. Podstawowym kryterium

podziałów, wykorzystywanym nawet w przypadku fragmentarycznego zachowania zabytku, było rozróżnienie
na formy o prostej krawędzi (np. obiekty nr 23, 26, 66,
95, 100, 101, 131, 225, 323, 359, 411 i jeden zespół luźny),
jak i posiadające wgięcie pod krawędzią (np. obiekty nr
42, 74, 98, 143, 161, 165, 229, 281, 293, 449, 489a, 585
i jeden zespół luźny). Kształt naczyń w przypadku form
możliwych do rekonstrukcji obejmował formy bardziej
półkoliste (formy 1), jak i bardziej stożkowate, z wyraźniej zaznaczonym dnem (formy 2). Te pierwsze, znane
były m. in. z obiektów nr 21 (Tablica III:2), 118 (Tablica
XV:2), 123, 128 (Tablica XXI), 133 (Tablica XXI:2), 156
(Tablica XXIII:1), 196 (Tablica XXVII:2), 357 (Tablica
LII:1), 397 (Tablica LX) oraz obiekt bez numeru odkryty
w 1985 r., drugie z obiektów nr 121, 169, 185, 197 - Tablica XXVII:1, 298. Niektóre z mis posiadały uszko, lub
ślady po nim59 (obiekty nr 27, 80, 117, 128, 173 - Tablica
XXV:1, 186, 201 - Tablica XXVII:1, 225, 397, 476, 589,
610) lub były zdobione ornamentyką guzków na krawędzi wylewu (np. obiekt nr 33, 104, 113, 118, 123 - Tablica
XVII:2, 156, 158, 250, 469 - Tablica LXXXIII). Misy były
zdobione niekiedy również na powierzchni naczynia, np.
ornamentyką dołków paznokciowych (obiekt nr 106 –
Tablica XIII, 117, 197, 212 oraz jedno znalezisko luźne),
czy ornamentyką żłobków (obiekt nr 369) i karbowaniem wylewu (obiekt nr 653) oraz linii ukośnych nacięć
(znalezisko luźne). Opis form tej grupy wskazuje na ich
dużą różnorodność, a co za tym idzie także zróżnicowanie chronologiczne. Najstarsze ich formy wystąpiły na
cmentarzysku w Nowym Targu w grobach należących
jeszcze do horyzontu kultury łużyckiej (np. obiekt nr
11360). Dalszy rozwój w obrębie tej grupy naczyń wiązał
się z pojawieniem się typowych form o różnych kształtach, z wgięciem pod krawędzią. Były to okazy o interregionalnej formie, występujące już od okresu Ha C (np.
Kostrzewski J., 1958, s. 181, ryc. 133:2; Lachowiczowa
R., 1966, s. 23, ryc. 8c; Wiącek B., 1971, s. 264, ryc. 19;
Szwed J., 1975, s. 494, tabl. II:g; Pietrzak M., Podgórski
M., 2005, s. 53, tabl. XI:2; Fudziński P., Cymek L., 2005,
s. 27, ryc. 21b), i w okresie Ha D lateńskim (np. Gedl M.,
Dla kultury pomorskiej fakt utrącania uch w naczyniach wiązany był z wierzeniami animistycznymi (por. Łuka L. J., 1971, s. 71tam dalsze analogie).
60
Misy w tym okresie występowały w materiałach z cmentarzysk,
zjawisko to nie było jednak zbyt częste (Hoffmann M., 1999, s. 315,
tabl. CXI:2). Misy przede wszystkim w tym okresie były jednym
z podstawowych form ceramiki osadniczej (Hoffmann M., 1999, s.
305, tabl. CI).
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Szwed J., 1965, s. 83, tabl. VIIc1; Fudziński M., Gładykowska-Rzeczycka J., 2000, s. 67, ryc. 74c). Wraz z nimi
występowały misy o formie półkolistej, część naczyń tej
grupy można wiązać w sposób pewny z lateńską fazą
użytkowania omawianego stanowiska (nawiązuje one
do lateńskiej formy grupy 3 wg. M. Hoffmanna‑Hoffmann M., 2000, ryc. 4061).
Pokrywy
Forma nakrywania popielnic przez pokrywy, znana
była z czterech obiektów grobowych. Więcej informacji
posiadamy jednak tylko w stosunku do dwóch. Forma
z obiektu nr 216 reprezentowała okaz wpuszczany z zakładką, zdobiony ornamentem dwóch koncentrycznych
kół (Tablica XXXII:1). Tego typu zabytki występowały
zwłaszcza na terenie Pomorza Wschodniego (np.Łuka
L., 1966, s. 524, tabl. LXV:2; Gedl M., 1971, s. 359, tabl.
VI:3, 6, 7). Rzadsze były na terenach na wschód od Wisły (Hoffmann M., 1999, s. 229, tabl. XXV:4). Datowanie
ich jest też późniejsze (faza II wg. M. Hoffmana-Ha D-Lt
B-Hoffmann M., 1999, s. 7). Może to potwierdzać równoleżnikowy, z zachodu na wschód, proces przejmowania tej formy zabytków. Z obiektu nr 77 pochodziła natomiast obejmująca (?) pokrywa, zdobiona ornamentyką
oczkowatą. Zabytki o tej formie są częste na terenach
Pomorza Wschodniego (np. Malinowski T., 1979, s. 101,
ryc. 3; Andrzejowska M., 2004, s. 266, ryc. 17; Fudziński
M., Fudziński P., 2010, s. 43, ryc. 8), a rzadsze na terenach na wschód od Wisły (Waluś A. 1995, s. 91, ryc. 1).
Podobną formę prezentowała także pokrywa z obiektu
nr 393. Otwory w niej przebite były jednak wykonane
znacznie mniej starannie.
Talerze
Talerze znane były łącznie z 7 obiektów i jednego zespołu powierzchniowego. Dwa okazy pochodziły z grobów, natomiast pięć z obiektów osadniczych, w których
inwentarzu wystąpiły m. in. formy odlewnicze. We
wszystkich przypadkach były zachowane fragmentarycznie. Różnice w formie tych naczyń dotyczyły budowy krawędzi, która mogła być karbowana (obiekty nr
117, 370, 624, 628, 634, 662) lub pozbawiona tej formy
ornamentu (obiekt nr 616 i jedno znalezisko luźne). TaAnalogiczne formy znane z cmentarzysk kultury pomorskiej
w tym także z młodszej fazy tej jednostki (np. Gedl M., 1971a, s. 201,
tabl. XI:10; Fudziński M., Gładykowska-Rzeczycka J., 2000, s. 33, ryc.
29k; Skrzypek I., 2001, s. 105, ryc. 23a;Fudziński P., 2011, s. 356, ryc.
54:7).
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lerze z obiektów nr 117 (grób popielnicowy) i 662 (jama)
posiadały dodatkowo zdobienie ornamentyką paznokciową na całej swojej powierzchni. Ten styl zdobienia
znany był analogicznie dla materiałów z tzw. stanowiska B w Nowym Targu (Hoffmann M., 1999, s. 362, tabl.
CLVIII), czy materiałów ze Starego Dzierzgonia, gm.
loco (Antoniewicz J., 1964, s. 51, ryc. 2). Forma tych zabytków (talerzy) to efekt zapożyczenia od kultury łużyckiej przez kulturę pomorską i kurhanów zachodniobałtyjskich (por. Antoniewicz J., 1964, s. 69; Lachowiczowa
R., 1966, s. 46; Kostrzewski J., 1966, s. 86; Michalski J.,
1990, s. 139). W kulturze pomorskiej talerze występowały na terenie osad (np. Świętosławski W.,. Kurasiński
T., Wojtyła J., 1999, s. 95, ryc. 21:2; Paner H., Fudziński
M., 2001, s. 24, ryc. 17c; Gackowski J., 2010, s. 168, ryc.
6:1), ale też i cmentarzysk (we fragmentach, jak i całe
formy – np. Fudziński M., Rożnowski F., 1997, s. 47, ryc.
54d; Fudziński M., Gładykowska-Rzeczycka J., 2000,
s. 69, ryc. 18; Walenta K., 2008, s. 155, tabl. LIIIf,g). Talerze pojawiają się np. w wiązanym już z kulturą kurhanów
zachodniobałtyjskich kompleksie osadniczym w Łodygowie, gm. Kisielice (Michalski J., 1990, s. 141, ryc. 5:7).
Formy odlewnicze
Znane łącznie z pięciu obiektów, które wystąpiły
w północno-zachodniej części stanowiska. Wystąpiły
wraz z materiałem ceramicznym, który obejmował
fragmenty mis, form jajowatych, czy generalnie grubościennych fragmentów chropowaconych form naczyń
(niekiedy z uchami). Ilość form w obiektach była różna,
od jednego do kilku. Trudno jest w dużej części rekonstruować co w ogóle było w nich wytwarzane. Takich danych dostarczył praktycznie tylko jeden obiekt (nr 617).
Kanał odlewniczy tej formy wskazywał na to, że był on
prawdopodobnie elementem produkcji bransolet (?),
lub naszyjników z pręta (?). Nawiązuje ona do jednokanałowych form odlewniczych z osad w Starym Dzierzgoniu, gm. Kisielice i Tolkmicku, gm. loco (Hoffmann
M., 2000, s. 175). Materiał ceramiczny, który wystąpił
w obiektach z formami odlewniczymi, daje możliwość
datowania ich na okres wczesnej epoki żelaza (być może
Ha C/D). Pojawia się w nim bowiem charakterystyczne
formy zdobnictwa w formie gałązek jodełki, krokiewek, czy ornamentyki dołków paznokciowych. Zwraca
uwagę, że obiekty zawierające w swoim inwentarzu
formy odlewnicze, na cmentarzysku w Nowym Targu
wystąpiły w zwartej grupie, w północnej części stanowiska. Świadczyć to może o istnieniu w tym miejscu osady
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produkcyjnej. W pobliżu notowane są także inne obiekty
osadnicze z okresu wczesnej epoki żelaza (przed wszystkim jamy, np. obiekt nr 627-629), w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów nie ma natomiast grobów. Wyjątkiem był tylko położony w pewnej odległości obiekt
nr 589, jednak jego chronologia (może być on zaliczany
do kultury łużyckiej) jest starsza niż obiektów osadniczych, w pobliżu których wystąpił. W okresie późniejszym na ten teren nawarstwiło cmentarzysko kultury
wielbarskiej (por. Fudzińska E., 2011, w druku). Należy
zaznaczyć, że ślady odlewnictwa metali kolorowych na
wschód od biegu Wisły nie były zbyt częste. Wymienia
się znaleziska z 12 osad, z terenów głównie pasa pojezierzy (Tarławki-Waluś A., 1979, s. 222, ryc.1; Hoffmann
M., 2000, s. 176). Postulatem badawczym dla stanowiska
w Nowym Targu jest zdecydowanie dalsze rozpoznanie
sektora stanowiska, w którym wystąpiły obiekty z fragmentami form odlewniczych. Badania te mogą pomóc
uzyskać informację o zasięgu ewentualnej osady produkcyjnej, jej dokładniejszej funkcji, czy wreszcie ustalenia pełniejszego stosunku na linii osada‑cmentarzysko.
4.2. Chronologia
Dla późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza możliwe jest ostrożne wydzielenie trzech okresów użytkowania nekropolii w Nowym Targu. W ich ramach możliwe
jest wyróżnienie pewnej ilości grobów i związanych
z nimi form zabytków.
Faza I
To późna epoka brązu (IV?-V okres EB). Związana
z grupą warmińsko-mazurską kultury łużyckiej. Może
też być kojarzona z fazą I wydzielaną przez M. Hoffmanna. Obszar na wschód od Wisły wraz z rejonem
Nowego Targu to teren koncentracji osadnictwa łużyckiego (Okulicz J., 1973, s. 235, ryc. 95). Do tej relatywnie
najstarszej grupy należą groby popielnicowe i jamowe
oraz najprawdopodobniej zespół zabytków metalowych
z obiektu 60162. Występowały one we wschodniej części
głównego skupienia obiektów. Pojedynczy grób, który
mógł być wiązany z tym okresem (obiekt nr 589), wystąpił już w północno-wschodniej części stanowiska (za
drogą polną przedzielającą stanowisko). Materiał zabytkowy, który można wiązać z tą fazą, to starsze formy
dwustożkowate (formy 1), wazowate, kubki (formy 1)
wraz z najstarszymi okazami mis. Materiał z fazy I rzadko
Problematyczny jest charakter tego zespołu, por. uwagi we
wcześniejszej części tekstu.
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był zdobiony, pojawiają się jedynie pojedyncze formy
ornamentu rytych linii. Fazę tę można w dużej mierze
synchronizować z fazą I (brązową) wg M. Hoffmanna
(Hoffmann M., 1999, s. 7).
Faza II
Związana już z okresem wczesnej epoki żelaza i fazą
halsztacką (Ha C) i grobami o formach przede wszystkim popielnicowych. Groby tej fazy (a przynajmniej ich
część) występowały na północny-wschód od pochówków łużyckich. Najstarszymi elementami w jej obrębie
była obecność łagodnie profilowanych form dwustożkowatych (forma 2 i częściowo 3), wraz z pokrywami, części mis i dzbanów. Wśród form zabytków metalowych
z tym okresem wydaje się, że można wiązać pierwsze
okazy szpil (w tym okaz z tarczowatą główką), czy spiralnej bransolety. Charakterystycznym elementem była
obecność zdobnictwa krokiewkowego, charakterystycznego dla okresu Ha C zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim (por. np. Petersen E., 1929, s. 116; Wiśniewska A.,
2001, s. 143). Ciekawa były zwłaszcza obecność formy
pokrywy obejmującej, z ornamentyką oczkowatą. Na
terenach na wschód od Wisły występowanie stylistyki
oczkowatej, zarówno na popielnicach jak i pokrywach,
ma zdecydowanie nawiązania zachodnie. W kulturze
kurhanów bałtyjskich bowiem formy popielnic oczkowatych znane były szerzej dopiero z terenu Sambii, a pokryw np. z typowo bałtyjskich cmentarzysk, m. in. w Redykajnach, gm. Olsztyn (Waluś A. 1995, s. 91, ryc. 1). Na
wszystkich tych stanowiskach były one jednak datowane
już na rozwiniętą fazę okres lateńskiego (tamże, s. 99).
Relatywnie wcześniejsze od nich są formy znane z terenów Powiśla (na okres Ha C-np. Łuka L. J., 1966, s. 287,
por. także Bukowski Z., 2007, s. 133), co poświadcza kierunek oddziaływania i przejmowania tej formy stylistyki,
idącej z obszaru Pomorza Wschodniego (Waluś A., 1995,
s. 99). W ramach tej podfazy na cmentarzysku w Nowym Targu można więc zakładać istnienie wpływów
elementów grupy wielkowiejskiej. Okres ten wydzielony
dla cmentarzyska w Nowym Targu można łączyć z końcem I fazy wg. M. Hoffmanna (Hoffmann M., 1999, s. 7).
Faza III
To faza rozwiniętego okresu epoki żelaza (Ha D/ lateński). Związane z nim były zwłaszcza groby popielnicowe, ale też i pochówki kloszowe63. Obecność tej druNie tworzyły one żadnych osobnych skupień w obrębie cmentarzyska.
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giej formy grobu na terenach nadwiślańskich wzbudzała
dyskusje. Wg Ł. Okulicz pojawienie się tych form miało
wiązać się z wpływami z kierunku południowego (Okulicz Ł., 1979, s. 17, ryc. 1). W zestawieniu natomiast M.
Hoffmanna groby kloszowe, występujące na wschód
od Wisły, tworzą wyraźne kilka skupisk w tym w rejonie sztumsko-malborskim (Hoffman M., 1995, s. 81,
ryc. 9). Ich zasięg ograniczony jest też występowaniem
m. in. popielnic twarzowych. Zagęszczenie więc form
grobów kloszowych zwłaszcza na prawobrzeżnym Powiślu miałoby się wiązać z wpływami zachodnimi, ze
środowiska „czystej” kultury pomorskiej (Hoffmann M.,
1995, s. 82). Z fazą III związany był też jedyny odkryty
na cmentarzysku jednostkowy grób skrzynkowy (obiekt
nr 45). Wystąpienie tych pochówków na terenach położonych na wschód od Wisły także wiąże się z wpływami kultury pomorskiej w kierunku wschodnim (por
Adamik J., 2012, s. 127). Jednostce tej i jej wpływom należy więc przyporządkować omawianą fazę. Z okresem
tym wiązać należy, wśród form ceramiki przede wszystkim występujące okazy baniaste, jajowate, a także część
dwustożkowatych (formy 4-5), oraz także część kubków
i dzbanów. Zabytki metalowe związane z tą fazą to m. in.
szpila z łabędzią szyjką (z główką miseczkowatą – obiekt
nr 21), zausznice brązowe, ozdoba z półkul brązowych
(guzikowata), brązowe bransolety, czy żelazna igła.
Zwraca uwagę, że w materiałach tej fazy mniej jest klasycznych materiałów datowanych na rozwinięty okres
Ha D. W materiałach z Nowego Targu brak było bowiem
np. popielnic twarzowych, pokryw czapkowatych, czy
wysmukłych form o czernionej powierzchni (nawet jeśli byłyby pozbawione wizerunku twarzy ludzkiej – por.

Fudziński P., 2011a, s. 126), które z terenu tej części Powiśla znane były np. z cmentarzyska w Gościszewie, gm.
Sztum (Łuka L. J., 1965, s. 15, rys. 5). Więcej jest natomiast form lateńskich64, w przypadku pojedynczej formy
szpili z obiektu nr 21 mających nawet nawiązania jastorfskie (Hoffmann M., 2000, s. 151). W okresie lateńskim,
w trakcie jego trwania w materiałach z cmentarzyska
w Nowym Targu pojawiają wpływy kultury kurhanów
zachodniobałtyjskich (por. Okulicz Ł., 1979, s. 24-25).
Związana z wpływami tego ugrupowania była forma
popielnic dwustożkowatych (forma 5-obiekt nr 98),
czy kubków o półkolistym dnie (obiekty nr 174 i 185).
Podnieść należy też fakt, że w obrządku pogrzebowym
cmentarzyska w Nowym Targu notuje się, dla okresu
późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, stosunkowo
bardzo mało grobów mających konstrukcje kamienne.
Wytłumaczenie tego faktu wiązano z wpływami grupy
chełmińskiej kultury łużyckiej, albo brakiem dostatecznej ilości odpowiedniego surowca kamiennego (Łuka L.
J., 1968, s. 56-57).
Materiały zabytkowe z opisywanych faz użytkowania
z cmentarzyska w Nowym Targu, wnoszą bardzo dużo
istotnych informacji do poznania osadnictwa okresów
późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na terenie
Powiśla i jej regionalnej specyfiki. Wskazują także na konieczność jeszcze pełniejszego poznania samego cmentarzyska, jak i jego mikroregionu.

Kultura pomorska na terenie Powiśla mogła też trwać znacznie
dłużej w obrębie tego okresu, niż na innych terenach (por. Wołągiewicz R., 1979, s. 56-57).
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5. Młodszy okres przedrzymski

Kolejnym etapem użytkowania cmentarzyska w Nowym Targu był okres związany z kulturą oksywską. Geneza tej kultury wiązana była z prądami „latenizacyjnymi” (Godłowski K., Okulicz J., 1981, s. 29-33; Wołągiewicz R., 1981, s. 142; Strobin A., 2011, s. 70) . Obszarem jej występowania w okresie największego rozwoju
był teren pasa wybrzeża baltyckiego wraz z terenami nad
dolną Wisłą i na wschodnim brzegu tej rzeki (omówione
– Godłowski K., 1977, s. 184-185; Wołągiewicz R., 1979,
s. 41, ryc. 4; s. 41-43). Podkreślić należy fakt ogromnej
przewagi cmentarzysk nad źródłami osadniczymi w tym
okresie (np. Przewoźna K., 1965, s. 183-212; 1972, s. 163,
215-216; Pawłowski A., 1990, s. 182-183; Kurzawa J.,
Machajewski H., 1993, s. 247-249, s. 248, ryc. 4; Żórawski Z., 2005, s. 381 i nast.; Paner H., Fudziński M., Godon K., 2006, s. 65; Pawlak T., Fudziński P., 2011, s. 324325; Strobin A., 2011, s. 11; Teska M., 2011, s. 197-198).
5.1. Analiza materiałów
W czasie badań na cmentarzysku w Nowym Targu
odsłonięto łącznie 46 obiektów, które mogły być wiązane
z kulturą oksywską (lub zabytki tej kultury wystąpiły
w ich inwentarzu). Nie była to duża nekropolia, porównywalnie m. in. do cmentarzysk z Pruszcza Gdańskiego
(Pietrzak M., 1997), czy Rumi (Pietrzak M., 1987), a nawet Wygody (Machajewski H., 2001) i pobliskiego Starego Targu65. Obiekty związane z kulturą oksywską występowały w rozrzuceniu niemal na całej powierzchni
stanowiska, sąsiadując z pochówkami z późnej epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza oraz kultury wielbarskiej.
Groby kultury oksywskiej z Nowego Targu były przeważnie formami jamowymi lub popielnicowymi. Grobom jamowym towarzyszył niekiedy bruk kamienny
(np. obiekt nr 30, 79, 177), groby popielnicowe zawierały
niekiedy resztki stosu (np. obiekty 127, 132, 155, 564,
Zespoły kultury oksywskiej z ceramiką (w liczbie 23) wymienia w swojej pracy A.Strobin (Strobin A., 2011, s. 227-228). Inne zespoły z cmentarzyska również były wspominane (por.Żórawska A.,
2005b, s. 113 i nast.; Łuczkiewicz P., 2006, np. s. 351, nr 341). Stanowisko posiadało (poza wielbarską) również fazę użytkowania związaną z okresem późnej epoki brązu i kultury łużyckiej (Żórawska A.,
2005b, s. 111).
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57966). Do obiektów tej fazy zaliczono także pojedynczy
grób szkieletowy (obiekt nr 207) oraz nie do końca jasno
opisane znaleziska z obiektów nr 318, 546, 580 i 591.
W trakcie prac pozyskano zespół zabytków, w tym
zabytków metalowych (oraz nielicznych niemetalowych) oraz naczyń ceramicznych i ich fragmentów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze ich grupy.
5.1.1. Zabytki metalowe
Zapinki
Zapinki brązowe i żelazne wystąpiły w łącznie 20
obiektach, przy czym w wielu przypadkach stan ich zachowania nie dawał możliwości pewnego ich określenia
typologicznego. Do pierwszej, starszej rozwojowo grupy
form zapinek z cmentarzyska w Nowym Targu, należały
okazy środkowolateńskie, należące do typów G, K, I (?),
J wg. J. Kostrzewskiego (obiekty nr 148 – Tablica XX:3,
149, 236 – Tablica XXXVI:2, 265 – Tablica XL, 310 – Tablica XLVIII:3-5, 311 – Tablica XLVII, 590 – Tablica
XCVI:2). Poźnolateńskie formy M-N-O były reprezentowane przez zapinki pochodzące z obiektów nr 30 – Tablica IV:2, 127 – Tablica XVIII:1, 132 – Tablica XIX:6, 207
– Tablica XXIX:2, 220 – Tablica XXIX:1, okolice grobu 31
– Tablica IV:2. Okaz z obiektu nr 127 z żagielkowatym
kabłąkiem jest okazem importowanym, należącym do
typu 11b wg M. Feugére (Feugére M., 1985, omówione
także Margos M., 2000, s. 124). Zwraca uwagę wystąpienie jednej z zapinek późnej grupy (typu O) w grobie
szkieletowym (obiekt nr 207). Tego typu pochówki były
w kulturze oksywskiej nieliczne (Tuszyńska M., 2003,
s. 305, ryc. 2) i świadczyły o dopiero nadchodzącej przemianie w obrządku pogrzebowym (Tuszyńska M., 1991,
s. 51-52). W grobie tym wystąpiła też fragmentarycznie zachowana fibula wczesnej odmiany trąbkowatych,
którą można zaliczyć do typów A67-68. Dokładniejsze
określenie tego zabytku nie jest jednak możliwe (zabytek
zaginął i znany jest tylko z mało dokładnego wizerunku
w polowym inwentarzu zabytków).
Zwyczaj obsypywania grobów resztkami stosu nawiązuje do takich form pogrzebowych kultury jastorfskiej (Wołągiewicz R., 1995,
s. 11).
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Klamry do pasa
Zabytki różnych form wystąpiły w ośmiu obiektach
cmentarzyska (nr 236 – Tablica XXXVI:1, 265, 268 – Tablica XXXIX:1, 310 – Tablica XLVIII:2, 318 – Tablica L:1,
577, 590 – Tablica XCVI:1, 60867), fragmenty takich
zabytków pozyskano również z powierzchni stanowiska.
Klamry do pasa z obiektów nr 268, 310 i 318, 577 i 590,
należały do form zawiasowych (Pietrzak M., 1987, s. 185,
tabl. LXXIX, gr. 203a; Machajewski H., 2001, s. 104, taf.
XXXIII:gr. 134:3; Bokiniec E., 2005, s. 170, taf. IV:7; s.
34, taf. XIII, gr. 34:1; s. 318). Był to popularny element
stroju w tym okresie (Kostrzewski J., 1919, s. 53, abb. 40;
Wołągiewicz R., 1981, s. 141, tabl. XX; Wiloch R., 1995, s.
18, ryc. 5c-g; Wołągiewicz R., 1995, tabl. X, gr. 83 g; tabl.
XIII, gr. 97 g; Harasim P., 2011, s. 246, tabl. I:22). Klamry
do pasa o tej formie wystąpiły również na sąsiedniej
nekropolii w Starym Targu (np. Wiloch R., 1995, s. 44,
50) i ze znaleziska z Dolnej, gm. Malbork (tamże, s. 42).
Tego typu formy na stanowiskach kultury oksywskiej
były najczęściej wiązane z fazą A2 (por. np. Pietrzak M.,
1987, s. 86-8768) i rzadziej A3 (Wiloch R., 1995, s. 18).
Podobnie można datować okazy klamer z Nowego Targu.
Najbardziej złożoną formę reprezentowała klamra do
pasa z obiektu nr 236 (grób jamowy). Był to okaz trzyczęściowy (typ IIIb wg. J. Kostrzewskiego-Kosztrzewski
J., 1919, s. 58, abb. 4569), posiadający łącznik w formie
półkul, analogiczny do form z cmentarzyska w Chełmnie (Łęga W., 1938, tabl. VIII:8), czy Pruszczu Gdańskim
(Pietrzak M., 1997, s. 99, taf. I, gr.2:1). Dla tego drugiego
ramy chronologiczne tej grupy zabytków ujmuje się
w fazie A3 (Pietrzak M., 1997, s. 81).
Sprzączki do pasa
Formy sprzączek były znane z łącznie z sześciu
obiektów. Zwraca uwagę odkrycie w czterech obiektach
cmentarzyska zabytków o prowinencji gotlandzkiej (ob.
146, 148 – Tablica XX, 149 – Tablica XXI, 228 – Tablica
XXXIII). Były to sprzączki do pasa wraz z zapięciami,
które można łączyć z typem 2a i 2b wg J. Beckera (Becker J., 1993, s. 16-20, ryc. 7-8; także Stąporek M., 2007,
s. 200, ryc. 1). W jednym z obiektów (nr 149) zabytek
taki wystąpił także z ozdobnym elementem pasa w forTa grupa materiałów z cmentarzyska w Nowym Targu wzmiankowana w literaturze (por. Wiloch R., 1995, s. 42, 50, 51, 55)
68
Był to typowy wyznacznik pochówków kobiecych (Pietrzak M.,
1997, s. 86).
69
W typologii R. Wiloch jej odpowiednikiem był typ XIV (Wiloch R., 1995, s. 55).
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mie blaszki z trzema zachowanymi wypustkami i centralnym guzkiem (Tablica XXI:2)70 oraz fragmentami
zapinki zbliżonymi do typu J71. W drugim obiekcie
nr 228, sprzączka gotlandzka wystąpiła z podobnymi
aplikacjami – wtórnie przepalonymi ozdobnymi blaszkami z zachowanymi jednym lub dwiema wypustkami
(Tablica XXXIII). Wyżej opisywane zabytki o nawiązaniach gotlandzkich, odkryte na cmentarzysku w Nowym
Targu, należy datować ogólnie na fazy A2-A3 młodszego
okresu przedrzymskiego (por. Stąporek M., 2007, 201202). W tylko jednym bowiem obiekcie (nr 148) wystąpił bardziej jednoznaczny datownik, w formie zapinki
zbliżonej do typu I (?) (Tablica – XX:3)72. W obiekcie nr
228 zabytek tego typu wystąpił natomiast z fragmentami
nieokreślonych zapinek, nożykiem sierpikowatym i egzemplarzem żelaznego narzędzia żniwnego (kosera-por.
Stąporek M., 2007, s. 205) (Tablica – XXXIII:1). Z obiektów nr 127 (Tablica XVIII) i 132 (Tablica XIX) (groby
popielnicowe) pochodziły natomiast sprzączki do pasa,
o okrągłej ramie, obydwa zespoły w których wystąpiły
można datować na fazę A3. Tego typu zabytki upowszechniły się szerzej dopiero w końcowej fazie kultury
oksywskiej (por. np. Godłowski K., 1977, s. 187), znane
były także m. in. z cmentarzyska w Grudziądzu-Rządzu
(Kostrzewski J., 1919, s. 65, abb.51) i Niemicy, gm. Malechowo (Wołągiewicz R., 1965, s. 130, tabl. III:2).
Noże i nożyki sierpikowate
Grupa tych zabytków obejmowała formy proste,
a także klasyczne dla kultury oksywskiej sierpikowate.
Te pierwsze znane były z sześciu obiektów (30 – Tablica
IV, 75 – Tablica X, 127 – Tablica XVIII, 129 – Tablica
XVIII, 546, 549 – Tablica XCII73) i trzech tzw. zespołów luźnych. Były to okazy o formie niemal identycznej, z mniej lub bardziej zachowaną rękojeścią. Proste
noże żelazne z rękojeścią to grupa typowych znalezisk
w obrębie cmentarzysk kultury oksywskiej (Machajewski H., 2001, s. 87, taf. XVI:4; s. 98, taf. XXVII:274). Duża
seria takich zabytków znana była m. in. z cmentarzysk
w Chełmnie (Łęga W., 1938, tabl. XIII:7), czy Pruszczu
Wbrew opinii M. Stąporka, który w tym zabytku widział element fibuli (Staporek M., 2007, s. 201-202).
71
Zabytek niestety zaginął, jego określenia typologicznego dokonano w oparciu o rysunek w polowym inwentarzu zabytków.
72
Forma ta wiązana z podfazą A2b (Pietrzak M., 1997, s. 79).
73
Obiekty w ramach których wystąpiły można w dwóch przypadkach (nr 30 i 127), datować na fazę A3.
74
Tam datowane na fazę A3 MOPR.
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Gdańskim (Pietrzak M., 1997, 82; s. 107, taf. IX:gr. 48:2;
s. 151, taf. LIII:gr.145) oraz Rumi (Pietrzak M., 1987,
s. 197, tabl. XCI: gr. 294), pochodziły także z odkryć
na bardzo bogatym cmentarzysku w Czarnówku, gm.
Nowa Wieś Lęborska (Kasprzak A., Krzysiak A., 2011, s.
162, ryc. 16b). Zabytki w praktycznie niezmienionej formie występowały niekiedy w kulturze wielbarskiej (np.
Hahuła K., Wołągiewicz R., 2001, s. 125, taf. XXXVII, gr.
20:4). Formy sierpikowate znane były z siedmiu zespołów (5 – Tablica I, 79 – Tablica X, 132 – Tablica XIX, 148
– Tablica XX, 215?, 228 – Tablica XXXIII, 236 – Tablica
XXXVI), to także zabytki popularne w kulturze oksywskiej (Kostrzewski J., 1919, s. 154, abb.148-149; Łęga
W., 1938, tabl. XIII:3,4; Wołągiewicz R., 1965, s. 129,
tabl. 2:4; 1966, s. 257, tabl. X:2; Machajewski H., 2001,
s. 97, taf. XXVI, gr. 103:1; Bokiniec E., 2005, s. 171, taf.
V, gr. 9:2; Żurawska A., 2005, s. 134, tabl. 5, gr. 42:2; Fudziński P., Fudziński M., 2009, s. 155, ryc. 4), które występowały również w kulturze wielbarskiej (w fazie B1)
np. na cmentarzysku w Ulkowych (Tuszyńska M., 2005,
s. 141, tabl. XXI gr 46:2, gr. 52:5) oraz na terenach kultury
przeworskiej (Czarnecka K., 2007, s. 383, taf. CCXIX:7).
Były wyznacznikiem pochówków kobiecych (np. Wołągiewicz R., 1965, s. 122-123). Wśród form sierpikowatych z cmentarzyska w Nowym Targu zwraca uwagę
ozdobnie wykonany okaz z obiektu nr 79 (grób jamowy).
Odgięta forma rękojeści nawiązuje do stylistycznie podobnego nożyka z cmentarzyska w Grudziądzu-Rządzu
(Kostrzewski J., 1919, s. 157, abb. 155).
Żelazne narzędzie żniwne – koser
Pojedynczy, bardzo dobrze zachowany okaz tego
zabytku, wykonanego z żelaza, z łukowatym ostrzem,
wystąpił w obiekcie nr 228 (grób jamowy75) (Tablica
XXXIII:1). Utożsamiany był on z typem 21 wg typologii J. Penacka (Penack J., 1993, s. 147, nr 368; Stąporek
M., 2007, s. 205). Koncentracja znalezisk grobowych
podobnych zabytków koncentruje się tylko w północnej
Polsce, na terenach kultury oksywskiej (por. np. Stąporek M., 2007, s. 205), przykładem takiego zabytku był
kompletny okaz pochodzący z Czarnówka, gm. Nowa
Wieś Lęborska (Kasprzak A., Krzysiak A., 2011, s. 162,
ryc. 15). Występowały one także na Pomorzu Zachodnim (Wołągiewicz R., 1997, tabl. IX, gr. 76 f76), z terenów Pomorza Wschodniego najbliższy analogiczny do
Wraz ze sprzączkami typu gotlandzkiego i nożykiem sierpikowatym, a także fragmentami nieokreślonej zapinki lub zapinek.
76
Zespół w którym wystąpił zabytek można datować na fazę A3.
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nowotarskiego okaz pochodził z Gniewa-Gniewskich
Młynów (Kostrzewski J., 1919, s. 177, abb. 194; Wiloch
R., 1995, s. 42)77. Wg M. Stąporka zwyczaj deponowania podobnych przedmiotów do grobów wywodził się
z terenu południowej Szwecji, przy czym deponowane
okazy nie były importami z tego rejonu, stanowiąc tylko
lokalne naśladownictwo (Stąporek M., 2007, s. 206).
Szczypce
Okazy odkryte na cmentarzysku w Nowym Targu
(obiekty 172 – Tablica XXV i 295 – Tablica XLIII), wykonane były z żelaza. Tego typu zabytki znane były
pojedynczo np. z Chełmna (Łęga W., 1938, tabl. II:3)
i Podwieska, gm. Chełmno (Bokiniec E., 2005, s. 186,
taf. XX, gr. 44:9). Wyznaczają z reguły pochówki męskie
(Pietrzak M., 1987, s. 89), co potwierdzać mógł fakt ich
występowania w zespołach grobów z bronią (np. Wołągiewicz R., 1965, s. 132, tabl. V:6; 1966, s. 274, tabl.
XXVII:1; Pietrzak M., 1997, s. 115, taf. XVII:7; Strobin
A., 2007, s. 137, ryc. 3d)78.
Elementy uzbrojenia
Zaliczyć tylko można jeden okaz ostrogi z grobu popielnicowego (obiekt nr 4 – Tablica I) o formie kabłąkowej, należący do typu A wg. Ginalskiego (Łuczkiewicz P.,
2006, s. 148, ryc. 50:9). Ostrogi w kulturze oksywskiej są
dużo rzadsze niż w przeworskiej (tamże, s. 146, tabela
8). Były wyznacznikiem wysokiego statusu społecznego
pochowanego mężczyzny-wojownika. Na czele bowiem
ich grupy w tym okresie mieli stać w pełni uzbrojeni
jeźdźcy (Wołągiewiczowie D. R., 1964, s. 81, przyp. 185;
Łuczkiewicz P., 2006, s. 149). Ostrogi pojawiają się na
terenach kultury oksywskiej od fazy A2 i występują w fazie A3. W tym okresie zawsze występował typ A wg. Ginalskiego (Łuczkiewicz P., 2006, s. 150). Wydaje się, że
podobnie (być może faza A2) należy datować okaz z Nowego Targu , w zespole z którym wystąpiło m. in. naczynie ceramiczne typu ST IA-B i misa typu (ST VIIA-B).
Bransolety
Fragmenty trzech zabytków, które mogłyby być zaliczane do tej grupy wystąpiły w obiektach (nr 129 – Tablica XVIII, 177 – Tablica XXXII i 207 – Tablica XXIX).
Ze względu na ich słaby stan zachowania trudno jest
Tam w zespole z żelazną klamrą zawiasową.
J. Kostrzewski ich genezy upatrywał w kulturze oksywskiej
upatrywał w tradycji kultury pomorskiej (Kostrzewski J., 1966,
s. 101).
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jednak odtworzyć ich wygląd. Okaz z grobu jamowego
(obiekt nr 129) wykonany z brązu posiadał nieznacznie
pogrubione zakończenie. Bransolety w kulturze oksywskiej występowały raczej w fazie A3 (np. Godłowski K.,
1977, s. 187), dla cmentarzyska w Nowym Targu potwierdzać to może fakt wystąpienia takiego zabytku w zespole
z zapinkami typu O i A IV (A 67-68?), w obiekcie nr 207
(grób szkieletowy).
Igły oraz szydło
Zabytki tej podgrupy sklasyfikowane zostały wspólnie. Na nekropolii nowotarskiej wszystkie okazy były
wykonane z żelaza (obiekty nr 79 – Tablica X, 129 – Tablica XVIII, 155 – Tablica XXIII). Jako igłę sklasyfikowano prosty okaz z obiektu nr 79 (grób jamowy). Formy
tych zabytków, były interregionalne i występowały na
wielu stanowiskach z tego okresu (np. Łęga W., 1938,
tabl. III:7; Wołągiewiczowie D., R., 1964, s. 48, ryc.5;
Wołągiewicz R., 1965, s. 134, tabl. VII:8; Janosz S., 1972,
s. 158, ryc. 7:879; Pietrzak M., 1987, s. 198, tabl. XCII gr.
312d; Wołągiewicz R., 1995, tabl. IX, gr. 76a). Jako szydło określono natomiast prosty okaz żelazny z obiektu nr
155 (grób popielnicowy), w którym wystąpił jako wyposażenie w popielnicy typu ST IL.
Okucie końca pasa (?)
Jedyny tego typu zabytek wykonany z brązu, w formie
stożkowatej z kulką i dwoma żeberkami, z poprzeczką
w środku, wystąpił w obiekcie nr 127 (grób popielnicowy) (Tablica XVIII). Stanowił prawdopodobnie element kompletu, w skład którego mogła również wchodzić odkryta w tym obiekcie okrągła sprzączka do pasa.
Grób, w którym wystąpiły te zabytki, można wiązać raczej z fazą A3 młodszego okresu przedrzymskiego.
Okucia brązowe
Jedyny zabytek, kształtu czworokątnego, wykonany
z brązu wystąpił w obiekcie nr 127 (grób popielnicowy)
(Tablica XVIII). Jego funkcja nie jest do końca jasna,
być może stanowił element pasa lub był częścią składową okucia noża, który również wystąpił w inwentarzu
tego obiektu. Drugi z zabytków z tego obiektu (Tablica
XVIII:6) wykonany był z brązowego drutu z uszkiem
i resztkami nitu, nawiązywał do okazów z grobu z bronią z Warszkowa, gm. Sławno (Wołągiewicz R., 1966, s.
252, tabl. V:5) i można go uznać (podobnie jak wyżej)
Okaz z Gdyni-Oksywia, publikowany przez S. Jasnosza wykonany był z brązu.

za część składową okucia noża (?).
Drobne zabytki brązowe
Powyższa grupa obejmuje nie opisywane wyżej
fragmenty blaszek brązowych, spiralek, czy kółek oraz
skorodowanych fragmentów zabytków, które wystąpiły
łącznie w ośmiu obiektach (ob. 4 – Tablica I, 127 – Tablica XVIII, 148 – Tablica XX, 228 – Tablica XXXIII, 236
– Tablica XXXVI, 310, 564, 577) oraz jednym zespole
powierzchniowym (poz. kat. Ar V:28). Ze względu na
stan ich zachowania (często silnie przepalonych) rekonstrukcja do czego mogły być wykorzystane nasuwa wiele
trudności.
5.1.2. Zabytki z gliny
Przęśliki gliniane
Popularna forma zabytków z cmentarzyska w Nowym Targu, w kulturze oksywskiej stanowiąca typowy
element wyposażenia grobów kobiecych (Wołągiewicz
R., 1965, s. 123). W grobach (obiekty nr 5 – Tablica I,
30 – Tablica IV, 132 – Tablica XIX, 148 – Tablica XX,
215 – Tablica XXX, 236 – Tablica XXXVI), występowały
w ilości sztuk od jednego do maksymalnie trzech (obiekt
nr 148). Formy przęślików z Nowego Targu, wykazywały
odmienność od form dwustożkowatych (obiekty nr 5,
30, 79, 132), po bardziej spłaszczone (obiekt nr 236), aż
do okazu nieregularnie walcowatego (obiekt nr 148).
Ta grupa zabytków, znana była z całego terenu kultury
oksywskiej w tym z np. cmentarzysk z Wygody (Machajewski H., 2001, s. 72, taf. I, grab2:1; s. 76, taf. V, grab
37 u. 38:2; s. 93, taf. XXII, gr. 88:2,3,4), Pruszcza Gdańskiego (Pietrzak M., 1997, s. 192, taf. XCIV, gr. 270:3;
s. 202, gr. 300:2), a także Chełmna (Łęga W., 1938, tabl.
XIII:8-1080) i Rumi (Pietrzak M., 1997, s. 177, tabl. LXXI,
gr. 111b) oraz Warszkowa, gm. Sławno (Wołągiewicz
R., 1966, s. 250, tabl. III:3; tabl. IV:4). Przęśliki gliniane
zwłaszcza formy dwustożkowate trwają dalej niezmienione, już w okresie wpływów rzymskich (np. Wołągiewicz R., 2005, s. 59, taf. II, gr. 4:2).
Kulka gliniana
Jedyna tego typu wystąpiła w zespole grobu nr 127
(Tablica XVIII) (grób popielnicowy). Trudno jednoznacznie określić, czy był to wytwór intencjonalny, czy
naturalny. Wraz z grobem wystąpiły bowiem pozostałości stosu, przedmiot ten mógł być efektem działania
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Tam łącznie 18 sztuk tych zabytków (Łęga W., 1938, s. 79).
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temperatury na podłoże i później zostać złożony w grobie.
5.1.3. Zabytki ceramiczne
Naczynia ceramiczne i ich fragmenty wystąpiły łącznie w 33 obiektach cmentarzyska, łączonych z kulturą
oksywską. W opracowaniu tej grupy materiału zastosowano najnowszą klasyfikację typologiczną zaproponowaną przez A. Strobin. W pracy tej autorki ujęto już
wcześniej naczynia z sześciu zespołów z cmentarzyska
w Nowym Targu (obiekty nr 155, 564, 577a, 579, 592
i 593-Strobin A., 2011, s. 182). Pozostałe zostały sklasyfikowane według podziału zaproponowanego w tej
pracy81. Należy podkreślić, że stan zachowania materiałów ceramicznych kultury oksywskiej nie był najlepszy, co utrudniało (niekiedy dość dokładnie) określenie
przynależności do danego typu. W materiałach spotykamy następujące formy:
Garnki typu ST IA-B oraz ST IE
Okazy tej pierwszej grupy wystąpiły w obiektach nr 4,
236 (Tablica XXXVII), 565, 577, 579 (Tablica XCVIII:3).
Ze względu na stan zachowania część okazów była
trudna do dokładniejszego sklasyfikowania typologicznego (ujęte ogólnie jako podtyp A lub B). Do typu IB należał okaz z obiektu nr 236 (grób jamowy), który można
wiązać z fazą A2. Naczynie o formie (typ IE) wystąpiło
w obiekcie nr 564 (Tablica XCVI) (grób popielnicowy),
w skład wyposażenia tego grobu wchodził tylko pojedynczy fragment nieokreślonego przedmiotu żelaznego.
Garnki typu ST IL oraz IK-L
Odkryte w dwóch grobach (obiekty nr 132 – Tablica
XIX oraz 155 – Tablica XXIII). Były to dwie zdecydowanie najefektowniejsze formy z cmentarzyska w Nowym
Targu. Obie o barwach czarnych, gładzone, lśniące, były
zdobione bardzo bogatym ornamentem meandrowym
i swastyk. Przypadek popielnicy nr 132, wydaje się, że
jest związany z fazą przejściową A3/B1, lub schyłkiem A3,
był omawiany wyżej. Popielnica z obiektu 155, wystąpiła
wraz z szydłem żelaznym. Datować można grób raczej
Do materiałów kultury oksywskiej włączono (pomimo pewnych wątpliwości) bogato ornamentowaną popielnicę z obiektu
nr 132, której datowanie. A.Strobin wyznaczyła już na okres wpływów rzymskich (Strobin A., 2007, s. 128, tabl. II:6, drugie naczynie
z tego obiektu-s. 131, tabl. V:6). Obiekt, w którym wystąpiła, mógł
wyznaczać fazę przejściową, materiałów datowanych na fazę A3/B1,
związaną ze stopniowymi przemianami kulturowymi początkowego
okresu naszej ery.
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na fazę A3 (Strobin A., 2011, s. 69, tabela 3). Naczynie
zbliżone do drugiego z typów, ale określone bardziej
ogólnie jako typ ST IK-L, wystąpiło w obiekcie nr 215,
wraz z kubkiem typu ST VIB (Tablica XXX).
Dzbany typu ST IIIF i ST IVD
Okaz pierwszego z typów znany był z obiektu nr 592
(Tablica C), stanowił jego jedyny inwentarz. Drugi wystąpił w jamowym grobie (obiekt nr 310), wraz z trzema
zapinkami (typu G i K), a także klamrą zawiasową, co
pozwala datować cały zespół na fazę A2 (Tablica XLVIII).
Naczynia wazowate typu ST VK
Dwie odkryte formy tego typu z obiektów nr 294 (Tablica XLIV), 579 (Tablica XCVIII:2), wśród których drugie naczynie (obiekt nr 579) wraz z obiektem, w którym
wystąpiło, może być datowane na fazę A2 (?).
Kubki typu ST VIB (?), ST VIJ, ST VIK-L
Okaz nawiązujący swoją budową do pierwszego z typów (zachowany we fragmentach) pochodził z obiektu
nr 215 (Tablica XXX). Zwraca uwagę jego zdobnictwo
w formie meandra, składającego się z rytych kresek
i punktów, nawiązuje do wątku zdobniczego typu B3
wg A. Strobin (Strobin A., 2011, s. 52, ryc. 13). Naczynie nawiązujące do drugiego z tego typu, które wystąpiło w obiekcie nr 148. Zwracały uwagę jego bardzo
niewielkie rozmiary, a zwłaszcza wysokość poniżej 4 cm.
Trzecią pododmianę, kubki ST VIK-L, reprezentowały
okazy z dwóch obiektów nr 132 i 148. Związek pierwszego z kulturą oksywską był kwestionowany (Strobin A.,
2007, s. 131, tabl. V:6)82, drugie z naczyń było zachowane
we fragmentach. Kubki ze stanowisk kultury oksywskiej,
w tym formy ST VIB i ST VIJ, to formy naczyń głównie
datowanych na fazy A2 i A3 (cmentarzyska w Podwiesku,
Pruszczu Gdańskim i Rumi – por. Strobin A., 2011, s.
124, lista 28; s. 129, lista 31).
Misy typu ST VIIA-B
Odkryte w łącznie trzech egzemplarzach: obiekty nr
4, 579 – Tablica XCVIII:1, 593. Ich większa ilość znana
była z pobliskiego obiektu w Starym Targu (10 grobów).
Występowanie tej grupy zabytków niemal w 75 % dotyczyło cmentarzysk na wschód od linii Wisły (także Bystrzec, Grudziądz-Rządz, Podwiesk-Strobin A., 2011,
Tam zaliczane do grupy XIII według typologii R. Wołągiewicza
i wiązane z okresem wpływów rzymskich. Naczynie nosiło już cechy
stylistyczne kultury wielbarskiej.
82
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s. 132, lista 35; mapa 9).
Naczynia miniaturowe
Zabytki zaliczone do tej grupy naczyń ceramicznych wystąpiły łącznie w czterech obiektach. Naczynie typu ST VIIIB z obiektu 127 (grób popielnicowy),
w którym wystąpiło z pozostałościami drugiego, silnie
zniszczonego naczynia83. Typ ST VIIID reprezentowało
fragmentarycznie zachowane naczynie z obiektu nr 30
(Tablica IV), o formie wylewu nawiązujące do okazu
z Warszkowa (Strobin A., 2011, tabl. XLI:8). Dwie sztuki
(obiekty nr 577 – Tablica XCIII:1, 590) to typ ST VIIIJ,
czyli naczynia w formie stożkowatej misy. Okazy tej
grupy, datować można na fazę A2 (Grudziądz-Rządz,
Podwiesk) i A3 (Pruszcz Gdański, Rumia).
5.2. Chronologia
Cmentarzysko kultury oksywskiej na terenie rozległej
nekropolii w Nowym Targu, było użytkowane w fazach
A2-A3 młodszego okresu przedrzymskiego do fazy przejściowej (A3/B1). W jego inwentarzu brak bowiem zespołów, które można wiązać z fazą A1. Wiąże się to z brakiem
klasycznych form zabytków metalowych np. długich
zapinek typu A i B84. Z form ceramiki zebranych przez
A. Strobin, a użytkowanych w fazie A1, na cmentarzysku
w Nowym Targu obecne były garnki ST IB oraz ST IE i ST
IVD. Ten pierwszy wystąpił w obiekcie nr 236 (grób jamowy) m. in. z fragmentami zapinki typu G. Drugi to samotny egzemplarz, wraz z nieokreślonym przedmiotem
żelaznym, w obiekcie nr 56485. Trzeci, wystąpił w zespole
grobowym wraz z zapinkami typu G i K oraz z klamrą zawiasową, może być wiązany z fazą A2. Wszystkie te dane
potwierdzają fakt rozpoczęcia użytkowania oksywskiego
cmentarzyska w Nowym Targu w fazie A2. Do tej grupy
grobów można zaliczyć pochówki posiadające w inwenEwa Kazimierczak (Kazimierczak E., 1980) i P. Harasim (Harasim P., 2012) publikują również kolejne naczynie, którego brak obecnie w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Z publikowanego
przez nich wizerunku należy domniemywać, że chodzi tu o miniaturową formę kubka typu ST VI K (Strobin A., 2011, tabl. XXXVIII:1),
jest to jednak określenie hipotetyczne wobec braku możliwości weryfikacji formy naczynia.
84
Na terenie Powiśla pojedyncze okazy znane m. in. z cmentarzyska w Bystrzcu i Nowej Wsi (Teska M., 2011, s. 199).
85
Stąd jego datowanie można tylko ogólnie ustalać na młodszy
okres przedrzymski (ale raczej fazy A2-A3).
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tarzu m. in. zapinki typu G, K, I, J (wraz z pozostałym
wyposażeniem – obiekty nr 148, 149, 236, 265, 310, 311,
590). Z fazą A3 mogły być natomiast wiązane groby horyzontu zapinek późno lateńskich, typy N, O (obiekt nr 30,
127, 220?), wydaje się, że do tej grupy pochówków należy
zaliczyć też grób nr 155. Wystąpiło w nim naczynie-popielnica typu ST IL, stanowiące jego praktycznie jedyny
inwentarz, ten typ ceramiki znany występował głównie
we fazie właśnie A3 (Strobin A., 2011, s. 69, tabela 3). Do
grupy przejściowych z fazy A3/B1 (początek okresu wpływów rzymskich), można zaliczyć dwa pochówki, obiekty
nr 132 i 207. W pierwszym (popielnicowym), wraz z zapinką typu N, wystąpiły formy ceramiki o cechach zaliczanych już do kultury wielbarskiej (Strobin A., 2007, s.
128, tabl. II:6, także s. 131, tabl. V:6). Obiekt nr 207 był natomiast grobem szkieletowym, o nietypowej formie ułożenia zmarłego (na linii W-E). W wyposażeniu zawierał
formę zapinki O, wraz z drugim okazem wczesnej formy
trąbkowa tej, typu AIV, z fragmentami przepalonej bransolety brązowej (?), co również wskazuje na powiązania
go z tą grupą. Na okres ogólnie A2-A386 można datować
groby: obiekty nr 4 (w inwentarzu jedyny okaz uzbrojenia), 75, 79, 129, 146, 172, 215, 228, 268, 294, 295, 549,
564, 565, 577, 579, 592 i 593. Ogólnie na młodszy okres
przedrzymski można natomiast datować obiekty nr 177,
202, 237, 535, 580, 608. Zwraca uwagę brak, podnoszony
także wcześniej, większej ilości broni z grobów kultury
oksywskiej. Wyżej opisywana chronologia cmentarzyska
kultury oksywskiej z obiektu w Nowym Targu wskazuje
na lukę czasową, w stosunku do materiałów wcześniejszej
fazy „łużycko-pomorskiej”, sięgającą być może nawet do
150-200 lat. W tym czasie stanowisko to nie było prawdopodobnie użytkowane (sytuację tą opisuje np. Strobin A.,
2011, s. 70-71).
Cmentarzysko fazy oksywskiej na obiekcie w Nowym
Targu dostarczyło nowych materiałów tej kultury, bardzo
ważnych dla poznania jej osadnictwa w tej części Polski.
Obiekt oksywski w Nowym Targu tworzy mikroregion
osadniczy z sąsiednim bliźniaczym w Starym Targu i pobliskimi Nową Wsią, gm. Sztum oraz Lasami, gm. Stary
Targ (Teska M., 2011, s. 198, tabela 1). Całokształt uzupełniały znaleziska osadnicze z Klecewa (Przewoźna K.,
1971, s. 215).
Ogólnie w ramach tych dwóch faz, lub na jeden z wymienionych okresów chronologicznych.
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6. Okres wpływów rzymskich

Podjęte w latach 1974-1980 r., z przerwą w 1978 r.
i w 2011 r. badania wykopaliskowe na cmentarzysku
w Nowym Targu pozwoliły odsłonić jedną z największych w tej części Polski nekropolię kultury wielbarskiej.
Jej bliźniaczym, również wielbarskim stanowiskiem, jest
obiekt w pobliskim Starym Targu (por. Żórawska A.,
2005). To ludność chowająca swoich zmarłych na cmentarzysku w Nowym Targu, była użytkownikiem pobliskiej osady (stan. 10–por. Piekalski J., 1987).
Badania na cmentarzysku pozwoliły pozyskać niezwykle bogatą grupę źródeł archeologicznych, świadczących o bardzo długim i stabilnym jego użytkowaniu.
Pozyskane zabytki świadczą także o kontaktach ludności
tej części Polski m. in. z terenami ówczesnej Galii. O niezwykłej i znaczącej roli wielbarskich materiałów z cmentarzyska w Nowym Targu na tle osadnictwa tej jednostki
wspominano w literaturze przedmiotu wielokrotnie
(por. Mączyńska M., 2007, s. 381)
6.1. Analiza materiałów
6.1.1. Zabytki metalowe
Zapinki
Zapinki stanowią liczną grupę zabytków, najbardziej
charakterystyczną dla określania chronologii zespołów
kultury wielbarskiej, w których wystąpiły. Opracowanie
O. Almgrena (Almgren O., 1923), praca historyczna dla
ich klasyfikacji po dzień dzisiejszy jest podstawą studiów
i badań nad tą grupą zabytków. W materiałach archeologicznych reprezentowane były typy, pochodzące z grup
II, III, IV, V, VI, VII. Ich szczegółowa charakterystyka
przedstawia się następująco:
Grupę II reprezentuje łącznie pięć typów. Jako pierwszą należy tu wymienić pojedynczą formę A35, pochodzącą z grobu nr 7 [Tablica: I:1]. Pozostałe formy reprezentują serię wschodnią w obrębie tej grupy. Osiem
egzemplarzy reprezentowało formę A38, pochodziły
one łącznie z pięciu obiektów (529, 572, 584, 645, 65787)
[Tablica: XCIII:1,2; XCVII:3,4; XCIX:2; CIII:2,3; CV:2].
W większości groby szkieletowe, z wyjątkiem obiektu nr 529
(grób popielnicowy).
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Zabytki te można wiązać z fazą B2b (por. np. Walenta K.,
2009, s. 58-59), na niektórych stanowiskach (np. Lubowidz) aż do okresu B2/C1 (Wołągiewicz R., 1995, s. 13,
s. 59, taf. II, gr. 3). W zbiorach Muzeum Zamkowego
znajdował się też pojedynczy okaz zapinki A4088. Wiązane z okresem B2/C1 zapinki typu A41 wystąpiły natomiast w trzech obiektach (nr 7, 347 i 484) [Tablica: I:2;
XLIV:1; LXXXVII:1], jeden okaz pochodził także z powierzchni stanowiska (działka G) [Tablica: CVI]. Najpóźniejszy z nich okaz z grobu szkieletowego - obiekt nr
484, współwystępował już z zapinką A201/202. Pojedynczy okaz również należącej do serii wschodniej zapinki
A42 [Tablica: V:2], pochodził z obiektu nr 34, grobu jamowego m. in. z bransoletą sztabkowatą.
Grupa III – popularną serię zapinek oczkowatych
na nekropolii w Nowym Targu reprezentowało łącznie sześć form. Pojedynczy okaz fibuli A45 pochodził
z obiektu nr 12 (grób popielnicowy), wyznaczając jeden
z relatywnie wczesnych pochówków kultury wielbarskiej w Nowym Targu [Tablica II:1]. Zapinki o tej formie były charakterystyczne właśnie dla obszarów nad
dolną Wisłą (Tuszyńska M., 1999, s. 369), na obiektach
położonych poza tą strefą są one rzadsze lub nie występują wcale (Tuszyńska M., 2005, s. 46). Wariant typów
A51/52 reprezentowały dwie formy z obiektów nr 378
[Tablica: LV:1] oraz 521 (dwa egzemplarze w grobie
szkieletowym) [Tablica: XCII:1-2]. Do niezdobionych fibul typu A 53 nawiązywały zabytki z dwóch obiektów nr
378 i 518/518a [Tablica: LV:2; XCI:1] oraz jednego okazu
z znaleziska luźnego z powierzchni stanowiska [Tablica:
CXII:1]. Formę fibuli A57/58, datowanej na fazę B2a (por.
np. Walenta K., 2009, s. 59), reprezentowały dwa okazy
z obiektów 52 i 378 [Tablica: VIII:1; LV:3]. Pojedynczy
był okaz zapinki typu A 59 z obiektu nr 526 (grób jamowy) [Tablica: XCII:2]. Drugi okaz z tego grobu, sklasyfikowany został ogólnie jako typ A57-59 [Tablica:
XCII:1]. Pojedynczy okaz fragmentarycznie zachowanej
zapinki A 60, zdobionej oczkami na kabłąku, wystąpił
Zabytek pochodzący z grobu nr 474 (grób szkieletowy) zaginął. Jego forma zostałą określona na postawie dokumentacji polowej
z badań.
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w obiekcie nr 303 (grób jamowy) [Tablica: XLIV]. Zabytki te związane były z fazą B2 (np. Wołągiewicz R.,
1995, s. 61, taf. IV, gr. 12; Tuszyńska M., 2005, s. 140,
tabl. XX, gr. 45:1). Nieokreślona forma zapinki tej grupy
(ogólnie jako AIII) pochodziła z obiektu nr 12 (grób popielnicowy) [Tablica: II:2].
Grupa IV – okazy silnie profilowane, znane łącznie
w siedmiu wariantach. Przede wszystkim należy tu wymienić całą serię wczesnych form A68, znanych w liczbie
siedmiu egzemplarzy z czterech obiektów nr: 72, 164, 356
i 518/518a [Tablica: V:1; XXV:1; XL:1; LIV:1,2; XCI:2]89.
Dwie formy fibul wobec ich niepełnego zachowania
(znalezisko luźne-ar III) [Tablica: CVII:1] lub zagubienia (obiekt nr 207) zostały sklasyfikowane jako A68/69.
Jedna natomiast (okaz również zaginął) to prawdopodobnie forma typu A67/68 (obiekt nr 170). Pojedynczy
okaz zapinki typu A69, wystąpił w obiekcie nr 518/518a
(grób jamowy) [Tablica XCI:3]. Z grobu szkieletowego
(obiekt nr 124) pochodził jedyny z całego cmentarzyska okaz zapinki typu A77 [Tablica: XVIII]. Z obiektu
nr 52 (grób szkieletowy) pochodził okaz zapinki z kapturkiem na sprężynce A 92 [Tablica: VIII:2]. Jej pozycję
chronologiczną (faza B2a) potwierdziło wystąpienie z nią
zapinki serii pruskiej (typu A57-58). Do tej samej serii
grupy IV (także podobnie datowanych) zaliczyć można
dwie zapinki określone jako typy A 88-89, z obiektów nr
400 (grób jamowy) [Tablica LIII] i z powierzchni stanowiska (znalezisko na powierzchni wykopu-działka 02)
[Tablica: CVI].
Grupa V - pochodne od silnie profilowanych. Na
cmentarzysku w Nowym Targu wystąpiły w ilości dziesięciu sztuk, reprezentując pięć typów. Pięć okazów należało do typu A 120 (obiekty nr 262, 456 i 643) [Tablica:
XXXIX:1; LXXIII:1,2; CII:3], seria VIII w ramach której
wystąpiły jest datowana na okres od fazy B2a do B2/C1
(Walenta K., 2009, s. 60). Również do tej serii należały
pojedyncze okazy zapinek z obiektów nr 657 (typ A 123)
[Tablica: CV:1], a także luźny okaz nawiązujący do typu
A 127 [Tablica: CXXI:5]. Znaleziska z fazy B2/C1-C1a wyznacza pojedynczy okaz serii I (A 96), z obiektu nr 474
(np. Wołągiewicz R., 1995, s. 63, taf. VI, gr. 16)90. Typ
A 150 reprezentowały dwie zapinki z grobów szkieleto-

wych (obiekty nr 600 i 661) [Tablica: C:1, CVI], obiekty
w których wystąpiły wyznaczały odcinek fazy B2 (analogiczne formy również z grobów szkieletowych – Wołągiewicz R., 1995, s. 72, taf. XV, gr. 87).
Grupa VI – czyli zapinki z podwiniętą nóżką, znane
w ośmiu wariantach. Trzy okazy (obiekty nr 277 i 502)
[Tablica: XLI:1,2; XC:1] to typy A 161, okaz pochodzący
z obiektu nr 461 (grób jamowy) ze względu na niekompletny stan zachowania należy określać ogólnie jako
A 161/162 [Tablica: LXXXI:1]. Z siedmiu obiektów pochodziły zapinki typu A 162 (obiekty nr 278, 304, 384,
398, 406, 425, 440) [Tablica: XL; XLV:2; LVI:3; LVIII:2;
LXI:2; LXX:3; LXXVI:1]91, które można synchronizować
z fazą C1-C2 (np. Wołągiewicz R., 1995, s. 70, taf. XIII,
gr. 73). Należy też wspomnieć, że silnie zaznaczony horyzont występowania tych zabytków posiadało również
pobliskie cmentarzysko w Starym Targu (Żórawska A.,
2005, s. 139, tabl. X, gr. 97:2; s. 157, tabl. XXVIII, gr.
240:1; s. 160, tabl. XXXI, gr. 252:1,2). Popularny w kulturze wielbarskiej wariant A 168 (por. Natuniewicz-Sekuła
M., Okulicz-Kozaryn J., 2011, s. 133) reprezentowało
jedenaście egzemplarzy z siedmiu obiektów (nr 241,
276, 406, 412, 436, 490, 502) [Tablica: XXXV:1-2; XL:1;
LXI:1,3; LXIII:1,2; LXIV; LXXXVIII; XC:2]. Wyznaczają one także fazę chronologiczną okresu C1-C2, przy
czym starsze datowanie opiera się na współwystępowaniu m. in. z formami A162 (np. obiekt nr 40692). Cztery
formy zapinek, trzy z obiektów-nr 154, 475, 507 [Tablica
XXII:2-3; LXXXIV:2; LXXXIX:2] reprezentowały wariant zapinek A 170, jeden z okazów, zachowany we fragmentach, można wiązać z wariantem A169/170 (obiekt
nr 464-grób jamowy) [Tablica: LXXXI:1]. Cztery okazy
wiązać można było z typem A 171, zapinki o gąsienicowatym kabłąku (obiekty nr 275, 390, 439, 458) [Tablica:
XL:2; LVII:1; LXXX:1]. Ta grupa fibul posiada bardziej
szczegółowy podział wg. M. Tuszyńskiej (Tuszyńska M.,
1988). Forma z obiektu nr 439 to okaz serii I, odmiana
A, wariant A, nieco odmienną formę z płytką na kabłąku
reprezentował okaz z obiektu nr 390 (seria II, odmiana
A, wariant 2). Nieokreślona pod względem formy zapinka z grobu nr 458 została włączona do serii A wg M.
Tuszyńskiej (tamże, s. 184-poz. 17,18,19). Chronologia

Wyznaczają one fazę B1b. Liczne zapinki tej grupy znane m. in.
z terenu tzw. skupiska pruszczańskiego (np. Pietrzak M., 1997, s. 190,
taf. XCII:8; Tuszyńska M., 2005, s. 139, tabl. XIX, gr. 43:1,2).
90
Zabytek znany z opisów w dokumentacji polowej z badań, najprawdopodobniej zaginął. Ten sam los spotkał wyżej wymianą zapinkę A40 pochodzącą z tego samego zespołu.

Plus jedno tzw. znalezisko powierzchniowe (ar VII). Zapinki
o formie A 162 występowały w kulturze wielbarskiej już od schyłku
fazy B2/C1 (Mączyńska M., Urbaniak A., Jakubczyk I., 2011, s. 385; s.
387, tabl. I:4).
92
Synchronizacja ich z fazą C2 odpowiada również datowaniu
analogicznych okazów z Ulkowych (Tuszyńska M., 2005, s. 48).
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wariantów 1 i 2 obu serii (w Nowym Targu z obiektów
nr 390 i 439) może być więc odnoszona do faz C3/D1.
Ta grupa fibul wyznacza więc fazę bardzo późnych pochówków, synchronizowanych z późnymi pochówkami
z Malborka-Wielbarka i Pruszcza Gdańskiego (Tuszyńska M., 1988, s. 183; s. 184, poz. 14; s. 185, poz. 21). Dwa
okazy reprezentowały typ A 178 z obiektów nr 261 i 274
[Tablica: XXXIX; XLII:5], pochodząc z grobów szkieletowych. Obydwa te pochówki można wiązać z fazą C2,
w drugim z grobów zwraca uwagę zespół łącznie czternastu paciorków szklanych i bursztynowych. Późnymi
relatywnie formami w obrębie tej grupy zabytków były:
znalezisko zapinki typu A188 z obiektu nr 141 [Tablica:
XX:1], dwa okazy typu A190, znane z obiektów nr 422
i 429 (groby jamowe i popielnicowe) [Tablica LXIII:2;
LXXII:2]. Wyznaczają one okres C3/D1, w zespołach
w których wystąpiły, ich pozycje potwierdzają późne
formy sprzączek do pasa typu H2 i H7. Trzy formy zapinek należy uznać za tylko ogólnie przynależne do tej
grupy. Była to forma z obiektu nr 422 (grób jamowy)
[Tablica: LXIII:1] określona ogólnie, a także dwie inne,
w przypadku których, określono przynależność do serii
1 i 2 z obiektu nr 304 i 572 [Tablica: XLV:1; XCVII:2].
Ogólnie jako „typ kuszowaty” określona były fibula
z obiektu nr 384 z grobu szkieletowego (zabytek zaginął)
oraz 466 (grób jamowy).
Grupa VII – cztery obiekty dostarczyły dwóch wariantów zapinek tej grupy. Były to typy A 201/202, znane
z obiektów nr 484, 489a, 555 i 677/678 [Tablica: XXXVII:2;
LXXXVIII:1; XCIII:1; CIV:2]. Wyznaczają one fazę B2-C1C1a (por. np. Tuszyńska M., 2005, s. 48), czego przykładem
było wystąpienie takiej zapinki w zespole wraz z okazem
A41 (obiekt nr 484). Pojedynczy okaz określany jako typ
A 202 pochodził także z powierzchni stanowiska.
Zapinki importowane
Dwa okazy z badań w roku 2011 (obiekt nr 643) reprezentowały typ I 32, zapinek wg Exnera [Tablica: CII:1].
Analogiczne okazy do zabytków z Nowego Targu znane
były z Pruszcza Gdańskiego (Tuszyńska M., 2007, s. 159,
tabl. III a:1,2). Zabytki te są importem z terenu prowincjonalno rzymskiego (tamże, s. 153).
Nieokreślone formy zapinek
Znane z obiektów nr 200 (grób jamowy), 346 (grób
szkieletowy), 410, 432 i 455 (groby popielnicowe), 423,
460 i 568 (groby jamowe) oraz z powierzchni stanowiska
(ar V i XIII)

Bransolety
Brązowe zabytki tej grupy były znane z łącznie szesnastu obiektów oraz czterech zespołów luźnych. W materiale z cmentarzyska w Nowym Targu wyróżnić można
obecność form sztabkowatych, znanych z siedmiu obiektów nr 34, 102, 456, 529, 556, 572, 584 [Tablica: V:3; X:3;
LXXVIII:3; XCIII:3; XCIII:5; XCV:1; XCIX:3] i dwóch
znalezisk luźnych (Ar III i Ar XXVII) [Tablica: CIII:2].
Ich występowanie wiąże się w dużej mierze z fazą B2-B2/
C1, jako że starsze formy występowały jeszcze z fibulami
oczkowatymi (AIII), a młodsze z odmianami kapturkowatymi (AII-por. Grabarczyk T., 1983, s. 17). Na cmentarzysku w Nowym Targu ich datowanie związane było
z fazą B2 (np. obiekty nr 34, 456, 529). Formy bransolet
wężowatych, tak charakterystycznych dla kultury wielbarskiej (np. Wołągiewicz R.,. 1995, s. 60, taf. III, gr. 10;
Pietrzak M., 1997, s. 109, taf. XI, gr. 58:1) znane były
z obiektu nr 657, grobu szkieletowego [Tablica: CV:4]
oraz jednego znaleziska luźnego (Ar I/2011) [Tablica:
CXI:1]. Można je zaliczać do odmiany 1 wg T. Grabarczyka (formy z kabłąkiem sztabkowatym – por.Grabarczyk T., 1983, s. 54, tabl. IXd). Jest to najstarsza z form
bransolet tej grupy, często spotykana w fazie B2 (tamże,
s. 18; s. 60, tabl. XIIA; Pietrzak M., 1997, s. 18, gr. 58).
Takie datowanie zabytku jest potwierdzone dla Nowego
Targu m. in. obecnością w obiekcie nr 657 kombinacji
zapinek A38 i A123.
Szczypce żelazne
Reprezentowane przez dwa okazy z obiektów nr 92
i 584 (groby szkieletowe) [Tablica: VIII:1], z których
drugi można datować na fazę B2b. Jeden zabytek wykonany natomiast z brązu wystąpił w inwentarzu obiektu
nr 425 (grób popielnicowy). Był to okaz, który można
wiązać z późnym okresem wpływów rzymskich93. Drugi,
także brązowy, wystąpił w grobie jamowym, w obiekcie
nr 441, wraz z owalną sprzączką typu H9 i fragmentami
brązowego naczynia (?). Daje to możliwość wiązania go
raczej z późnym okresem rzymskim.
Igły, szpile, szydła
Z nekropolii nowotarskiej znamy łącznie trzy
sztuki takich zabytków wykonanych z żelaza (ob. 164,
419 i 584) [Tablica: XXV:3; LXVII:7; XCIX:4]. Najwcześniejszy okaz z grobu jamowego nr 164, wiązać
można z okresem fazy B1. Młodszy, z fazy B2b, był okaz
ze grobu szkieletowego nr 584. Liczne też były okazy
93

W inwentarzu obiektu zapinka typu A162.
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brązowe, pochodzące z obiektów nr 346 i 502 (groby
szkieletowe) [Tablica: LIII:1; XC:3]. Ten drugi okaz
reprezentował typ I2 wg. B. Beckmann, datowany
z tego pochówku na fazę C2. Brązową formę I3 wg.
B. Beckmann reprezentował okaz z grobu szkieletowego
(obiekt nr 508-tabl. XCI:3), który związany był z późnym okresem rzymskim. Fragmentarycznie zachowane
zabytki z brązu pochodziły też z obiektu nr 456 i 528
(grób szkieletowy) [Tablica: LXXVIII:4]94 oraz obiektu
nr 657 [Tablica: CV:7]. Ogólnie do grupy I wg. B. Beckmann sklasyfikowano zabytek z obiektu nr 654 (grób
szkieletowy) [Tablica: CIV:1]. Pojedynczy wykonany ze
srebra zabytek (typu I2), pochodził z pochówku szkieletowego z obiektu nr 384 [Tablica: LVI:4], który może
być wiązany z fazą C1-C2. Jako szydło zaliczyć można
okaz z obiektu nr 572 (grób szkieletowy z podfazy B2b)
[Tablica: XCVII:6].
Noże
Jeden okaz wykonany z żelaza, pochodził z obiektu
nr 164 (grób jamowy) [Tablica XXV:4]. Wobec wystąpienia w inwentarzu tego obiektu zapinki typu A68,
zabytek można wiązać z wczesnym okresem wpływów
rzymskich (faza B1b). Potwierdza to opinie o chronologii tych zabytków jako związanych głównie z okresami
B1-B2a (por. Wołągiewicz R., Hachuła K., 2001, s. 41)95.
Na cmentarzysku w Nowym Targu wystąpił też pojedynczy nóż brązowy. Fragment takiego zabytku znany
był z obiektu nr 307 (grób jamowy, ogólnie datowany
na okres wpływów rzymskich) [Tablica: XLVII:2].
Ostrogi
Do uzbrojenia zaliczyć można parę krzesełkowatych ostróg, z obiektu nr 389 (grób szkieletowy) [Tablica: LX:1]. Oba okazy były pozbawione kolca, można
zaliczyć do typu J20 i wiązać w odkrytym obiekcie
z fazą B2-B2/C1. Kabłąkowy okaz zaliczany do typu G1,
wg. Ginalskiego znany był z jednego z najpóźniejszych
na cmentarzysku w Nowym Targu obiektów nr 458,
(grób jamowy) [Tablica: LXXX:3]96.
W przypadku tego drugiego, poza tym zabytkiem, obiekt ten
dostarczył tylko nielicznych fragmentów ceramiki.
95
Formy tych zabytków występowały jeszcze w młodszej fazie
kultury wielbarskiej, czego przykładem był datowany na fazę C2 okaz
z obiektu nr 150 w Weklicach (Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J., 2011, s. 245, pl. LIX:86).
96
W jego inwentarzu zapinka gąsienicowata odmiany A, wg. M.
Tuszyńskiej (datowanej od fazy C2, głównie jednak C3/D1).
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Zawieszki, wisiorki
Na cmentarzysku w Nowym Targu zabytki te wystąpiły w dwóch wariantach. Były to dwa kapsułkowate
okazy z obiektu nr 304 (grób popielnicowy) [Tablica
XLV:3-4], wykonane z brązu. Zabytki te występujące
zwłaszcza w młodszym okresie rzymskim97, uważane
były za formę amuletów, przynoszących szczęście i odpędzających zło (Grabarczyk T., 1983, s. 20-21). Wisiorek wiaderkowaty wystąpił natomiast w obiekcie nr 200
(grób jamowy) [Tablica: XXVIII:3]. Zabytek ten, uważany był za element uzupełniający kolię paciorków (Grabarczyk T., 1983, s. 22). Jego datowanie w Nowym Targu
(faza D) jest młodsze od wielu znalezisk podobnych
zabytków z obrębu kultury wielbarskiej (B2/C1-np. Wołągiewicz R., 1995, s. 85, taf. XXVIII; Natuniewicz-Sekuła M., Okulicz-Kozaryn J., 2011, s. 41; s. 215, pl. XXIX,
gr. 79). Fragment zabytku, który funkcjonalnie można
uznawać za zawieszkę, pochodził z obiektu nr 410 (grób
popielnicowy).
Naczynia brązowe
Formy tych zabytków z cmentarzyska w Nowym
Targu nie pozwalają na przedstawianie szerszych analiz
typologicznych. Wiadomo natomiast o ich wystąpieniu w inwentarzu obiektu nr 410 (grób popielnicowy)
[Tablica: LXII:2], 418 i 419 (groby popielnicowe) [Tablica: LXVI:3; LXVIII:3], 441 (grób jamowy) [Tablica:
LXXVI:3] i 458 (grób jamowy) [Tablica: LXXX:4]98.
Obiekty te były związane z fazą późną cmentarzyska
(obiekty 414a, 418).
Brzytwa brązowa
Jeden okaz takiej formy zabytku znany był z obiektu
nr 467 (grób jamowy) [Tablica LXXXII:2], w zespole
m. in. ze sprzączką brązową o facetowanej ramie typu
H42-45. Daje to już raczej możliwość wiązania zespołu,
w którym wystąpił zabytek, z fazą D (lub przejściowym
stadium C3/D1).
Nożyce brązowe
Miniaturowy okaz (długość 6,5 cm), znany był
z obiektu nr 467 (grób jamowy) [Tablica: LXXIII3].
Obiekt w którym wystąpił można wiązać z fazą D (lub
Ich występowanie sięga też fazy B2, jako przykład można tu
wymienić kapsułkowaty okaz z cmentarzyska w Lubowidzu, datowany zapinkami typu A38 (Wołągiewicz R., 1995, s. 80, taf. XXIII,
gr. 192:7).
98
Fragmenty uchwytu.
97
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przejściowym stadium C3/D1).
Pierścionek brązowy
Pojedynczy okaz typu I3 wg. Ch. Beckmann, wystąpił w obiekcie nr 645 (grób szkieletowy) [Tablica:
CIII:4]. Zabytki tego typu posiadają szerokie ramy chronologiczne (fazy B2-C2), które w przypadku tego obiektu
można zawęzić do fazy B299.
Elementy pasa
Do tej grupy materiałów zaliczyć można łącznie znaleziska pochodzące z trzydziestu sześciu obiektów archeologicznych i dwóch zespołów luźnych. Należały one
do czterech grup – wg podziału typologicznego R. Madydy-Legutko (C, D, E i H). Formy okrągłe, grupa C, reprezentowane były przez typy C3/4 (obiekt nr 271) [Tablica: XL100), C13 (obiekty nr 313 i 324) [Tablica: XLVII;
XLVII:1], C14/16 (obiekt nr 274) [Tablica. XLII:2]. Do
form grupy D należały typy D1 (obiekt nr 262101 i 402)
[Tablica XXXIX:3; LX], D17 (obiekt nr 318 i 331) [Tablica: L:3; LI:1102], D18 (obiekt nr 347) [Tablica: XLIV:2],
D29 (obiekt nr 306 i 461) [Tablica: XLVI:4; LXXXI:2]
oraz zbliżona do tego wariantu forma z znaleziska
luźnego (Ar X) i ogólnie grupy D (obiekt nr 307 i 389
oraz 598 i 657) [Tablica: XLVII:1; LX:4; XCIX:1; CV:5].
Sprzączki omegowate (grupa E) to zabytki w wariantach E1 (obiekt nr 571) [Tablica: XCV], E12 (obiekt nr
348 i 382) [Tablica: LIII; LIV:1]103, E13 (luźne „ar XIII”).
Sprzączki owalne (grupa H) to pojedyncze okazy późnych na terenach kultury wielbarskiej typów H2 (obiekt
nr 422 i 614) [Tablica: LXIII:3; XCIX], H7 (obiekt nr
429) [Tablica: LXXII:4], H9 (obiekt nr 419 i 441) [Tablica: LXVIII:5; LXXVI:1], H11 (obiekty nr 275 i 435)
[Tablica: XL:1; LXXIII:4] oraz H12 (obiekt nr 464) [Tablica: LXXXI:2] i H 13 (obiekt nr 458) [Tablica: LXXX:2].
Osobno należy wspomnieć o związanych już z fazą D
wariantach H27 (obiekt nr 200) [Tablica: XXVIII:1]
i H 42/45 (obiekt nr 467) [Tablica: LXXXII:1]. Okaz
Wystąpienie pary zapinek A38.
Obiekt ten można wiązać z fazą wczesnorzymską (por. analogiczna sytuacja na cmentarzysku w Ulkowych-Tuszyńska M., 2005,
s. 50).
101
W zespole z końcówka pasa O12 wg Raddatza i zapinką A120
(datowanie faza B2/C1-C1a)
102
Datowanie tych zabytków w Nowym Targu (faza B2/C1) potwierdza ramy występowania chronologicznego zabytków tej grupy
(Tuszyńska M., 2005, s. 50).
103
Grób szkieletowy i jamowy z późnego okresu wpływów rzymskich.
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z obiektu nr 439 [Tablica: LXXVII:3] zaliczyć można do
form H17 lub H28/29, ze względu na stan zachowania nie
była możliwa dokładniejsza klasyfikacja okazu z obiektu
nr 419 (grób jamowy)104. Ze względu na stan zachowania nie udało się określić natomiast przynależności typologicznej fragmentarycznie zachowanych sprzączek
z obiektów nr 303 i 341 (groby jamowe) [Tablica: XLVII]
i żelaznych okazów z obiektów nr 548, 560 i 654 (groby
szkieletowe) [Tablica: XCIV:3]. Osobno należy wspomnieć również o jedenastu zabytkach, określanych jako
końcówki pasa. Płaskie formy (grupa J wg Raddatza) to
smukłe zabytki typu J II 3 (obiekt nr 351, 485 i 505) [Tablica XLIX; LXXXVII:2; LXXXIX:1], a związane z nimi
ewolucyjnie młodsze okazy J II 4 z obiektów nr 282 i 508
(groby szkieletowe) [Tablica: XLI; XCI:1]. Formy tych
zabytków (J II 3-4) znane były z późnorzymskich materiałów z Pruszcza Gdańskiego (Pietrzak M., 1997, s. 166,
taf. LXVIII). Do ogólnie grupy J II należał niekompletny
okaz z obiektu nr 657 [Tablica: CV:6]. Bardziej masywna
forma typu J IV 1 pochodziła z obiektu nr 331 (grób
popielnicowy) [Tablica LI:2], druga drobniejsza (typu
J IV 4) wystąpiła w obiekcie nr 555 (grób szkieletowy)
[Tablica XCIII:2]. Jedna z najstarszych końcówek pasa
(taśmowata forma J V) znana była natomiast z obiektu
nr 500 (grób jamowy) [Tablica LXXXVIII]105. Okrągłe
zaś (czyli grupa O) to zabytki typu O3 (obiekt nr 557),
O12 (obiekt nr 262) [Tablica: XXXIX:2] i O15 z obiektu
nr 412 [Tablica: LXIII:3]106.
Klamerki esowate
Charakterystyczny element kultury wielbarskiej,
funkcjonalnie związany z kolią paciorków, stanowił element ozdobnego połączenia sznura z paciorkami (por.
Walenta K., 2009, s. 62). W materiałach grobowych
z Nowego Targu reprezentowane przez srebrny posiadający granulację typ B, z obiektu nr 484 (grób szkieletowy) [Tablica: LXXXVII:4]. Formy tych zabytków
wykonanych często z metali szlachetnych tj. srebra (np.
Wołągiewicz R., 1995, s. 62, taf. V, gr. 15:4) lub złota
(np. Grabarczyk T., 1983, s. 74, ryc. XIXB) wyznaczają
fazę wielbarskiego „baroku” (m. in. z zdobionymi granulacją zapinkami AV-Wołągiewicz R., 1974, s. 146-147;
Pietrzak M., 1997, s. 166, taf. LXVIII:, gr. 204:1). Drugi
zabytek z cmentarzyska w Nowym Targu reprezentował
Określona jako ogólnie przynależna do grupy H.
Stanowiła jedyne wyposażenie, datowanego na fazę B2 obiektu.
106
Drugi z obiektów związany z późną fazą okresu rzymskiego
m. in. poprzez obecność pary zapinek A 168.
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typ C (z końcami profilowanymi) i pochodził z obiektu
nr 548 (grób szkieletowy) [Tablica: XCIV:2]. Prawdopodobnie do typu C nawiązywał również okaz z obiektu
nr 556 (grób szkieletowy)107. Datowanie tego pochówku
(faza B2/C1), wpisuje się w zespół dat głównego ich występowania (B2/C1-C1anp. Grabarczyk T., 1983, s. 24;
s. 64, tabl. XIV; Tuszyńska M., 2005, s. 52), starszym był
jedyny okaz tego typu zabytku z cmentarzyska w Grzybnicy (Hachuła K., Wołągiewicz R., 2001, s. 141, taf.
LIII:5).
Przedmioty srebrne
Fragment ozdoby z tego metalu w formie ośmiobocznej blaszki z jednym otworem i drucika zakończonego z dwóch stron guzkami pochodził z obiektu nr
414 a (grób popielnicowy) [Tablica: LXV:3]. Datowanie
tego pochówku to szeroko pojęty okres wpływów rzymskich, przecinał on datowany na okres wczesnej epoki
żelaza obiekt nr 414 (grób jamowy). Fragmenty srebrnej ozdoby wykonanej z pręta o okrągłym przekroju
znane były też z obiektu nr 441 (grób jamowy) [Tablica:
LXXVI:4]. Przetopiony element srebrny (długość ok.
3 cm.) wystąpił w inwentarzu obiektu nr 462 (grób
popielnicowy) [Tablica: LXXXI:2].
Przedmioty żelazne (kółka, nity, przedmioty zdeformowane)
Różne drobne przedmioty żelazne znane były z łącznie 17 obiektów cmentarzyska: 17, 92, 191, 262, 276, 304,
305, 331, 391, 419, 456, 474, 571, 584, 598, 600, 654 [Tablica: VIII:2; LXVII:6; LXXVIII:5].
Przedmioty brązowe (kółka, haczyki, taśmy, druciki,
nity, blaszki, sprężynki, fragmenty nieokreślonych
przedmiotów brązowych)
Drobna grupa zabytków brązowych znana z trzydziestu dwóch obiektów: 141, 242, 306, 331, 334, 389,
391, 399, 404, 406, 418, 419, 426, 429, 435, 438, 442, 443,
449, 451, 455, 458, 459, 460, 462, 467, 477, 481, 502, 505,
522, 556 [Tablica: XX:3; XLVI:5,7; LI:3,4; LVI:5; XC:4).
W dużej mierze były to zabytki zdeformowane lub zachowane w niekompletnym stanie.
6.1.2. Zabytki szklane
Paciorki
Paciorki szklane występujące pojedynczo lub zesta107

Zabytek zaginął.

wione w kolie, uchodzą za jeden z najliczniej występujących i charakterystycznych elementów wyposażenia
grobowego kultury wielbarskiej. W przeciwieństwie do
paciorków bursztynowych, które stanowiły wyrób lokalny, paciorki szklane były importami z terenów prowincji rzymskich (Tuszyńska M., 2005, s. 53). Klasyfikacji paciorków z okresu wpływów rzymskich na terenie
całego Barbaricum, dokonała M. Tempelmann-Mączyńska (Tempelmann-Mączyńska, 1985).
Na stanowisku w Nowym Targu, paciorki szklane
wystąpiły w 52 obiektach i 4 znaleziskach luźnych. Ogółem na stanowisku znaleziono 374 paciorków szklanych, reprezentowanych przez 43 typy108. Kolie lub ich
fragmenty (powyżej pięciu paciorków tylko szklanych)
zostały znalezione w 15 grobach: 154 [Tablica XXII:4],
274 [Tablica XLII:3], 277 [Tablica XLI:4], 284 [Tablica
XLIII:1], 304 [Tablica XLV:6], 346 [Tablica LIII:2], 385
[Tablica LVII:2], 410 [Tablica LXII:5], 419 [Tablica
LXIX:2], 426 [Tablica LXXI:4], 481 [Tablica LXXXV:3],
501 [Tablica LXXXIX:1-2], 502 [Tablica XC:5], 643 [Tablica CII:5], 654 [Tablica CIV:5-8]. Z tego siedem zespołów pochodzi z młodszego okresu wpływów rzymskich
(fazy B2/C1, C1, C1/C2, C2). Były to obiekty 154, 274, 277,
304, 346, 502, 643. Pojedyncze paciorki szklane, występujące w grobach w liczbie od 1 do 5, pochodzą z 38
zespołów grobowych. Paciorki i całe kolie znajdowane
były w okolicach głowy.
Na odrębne omówienie zasługuje jeden paciorek
znaleziony w 1974 roku w obiekcie nr 69. Jest to paciorek
twarzowy, wykonany z szkliwa o barwie niebiesko‑żółtej, zdobiony, z 5 wizerunkami twarzy kobiety. Zostały
w niego wtopione kwatery na czarnym tle w żółtej ramce,
a w każdej z kwater widnieje piękny kobiecy portret
o czarnych włosach i oczach, z ustami zaznaczonymi
czerwoną kreską (Kazimierczak E., 1980, s. 141, 156, ryc.
14) [Tablica VIII:2]. Wg M. Tempelmann-Mączyńskiej
jest to typ TM369. Paciorki z portretami kobiecymi są
rzadkimi okazami spotykanymi na Pomorzu, zapewne
okaz z Nowego Targu jest importem z Nadrenii, datoTypy paciorków znalezionych na stanowisku w Nowym Targu:
TM2, TM4, TM6-8, TM11-14, TM18, TM20, TM23-24, TM27,
TM30-32, TM34-36, TM40, TM42, TM56, TM64-65, TM71, TM8790, TM97, TM104-107, TM109, TM113, TM126, TM128, TM131132, TM134, TM143, TM145, TM147, TM149, TM153, TM158,
TM160, TM171, TM183, TM187, TM192, TM200-201, TM208,
TM213, TM225, TM243, TM 254, TM262-264, TM266, TM276,
TM287, TM291, TM297-298, TM301, TM303-304, TM307, TM334,
TM348, TM366, TM369, TM387.
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wany na połowę I w. n.e. – pocz. II w n.e.
Naczynia szklane
Bardzo drobne ich fragmenty, uniemożliwiające niestety pełniejszą rekonstrukcję, znane były z obiektów.
O fragmentach z obiektu nr 399 (grób jamowy) wiadomo, że były wykonane z zielonego przezroczystego
szkła109 [Tablica LVII]. Również z podobnego materiału
wykonany był okaz z obiektu nr 440 [Tablica: LXXVI:2].
Pochówek ten związany był z fazą C1, w jego inwentarzu
wystąpiła zapinka zbliżona do typu A162.
6.1.3. Zabytki bursztynowe
Strój kobiecy kultury wielbarskiej charakteryzuje się
dużym zróżnicowaniem. Obrządek birytualny stosowany w tej kulturze, ułatwia zrekonstruowanie i pozwala
dokładnie zaobserwować zachodzące zmiany w stroju
w poszczególnych fazach chronologicznych. Różnice
występujące w wyposażeniu grobów są dowodem, że
wewnątrz grup społecznych miało miejsce rozwarstwienie społeczne i majątkowe. Materiały znalezione
w pochówkach dostarczają nam informacji na temat
stosunków społecznych, jednakże nie można ich w pełni
wykorzystywać do rekonstrukcji tych stosunków. Biżuterię nosiły młode i starsze kobiety. Do podstawowego
elementu ubioru kobiety należały: zapinki, części pasa,
rzadziej metalowe bransolety, pierścionki, szpile, grzebienie omawiane w innym miejscu tej pracy, i przede
wszystkim interesujące nas naszyjniki składające się
z paciorków bursztynowych, a także szklanych, glinianych i wisiorków (Mączyńska M., 1981, s. 238).
Paciorki nie zawsze występują w wyposażeniu grobowym, bo tylko w 47% wszystkich zespołów grobowych kultury wielbarskiej. Porównując w kulturze czerniachowskiej występują znacznie częściej, bo aż w 67%
wszystkich zespołów grobowych tej kultury. Taki stan
rzeczy zgadza się z powszechną tendencją rozpowszechniania się paciorków w późnym okresie rzymskim (Mączyńska M., 1981, s. 238). Dla porównania na stanowisku
w Nowym Targu wystąpiły tylko w około 10% wszystkich obiektów datowanych na okres wpływów rzymskich. Łącznie w 22 obiektach znaleziono 234 paciorków
bursztynowych, należących do dwudziestu trzech typów
wg klasyfikacji M. Tempelmann-Mączyńskiej (Tempelmann-Mączyńska M., 1985). Różnorodność paciorków
bursztynowych jest tak duża, że za główną cechę w swoW inwentarzu obiektu poza szkłem wystąpił jedynie fragment
brązowego drucika.
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jej klasyfikacji M. Tempelmann‑Mączyńska przyjęła
kształt. Ozdoby bursztynowe zostały podzielone na ręcznie wykonywane i za pomocą tokarki. W Nowym Targu
można również wyszczególnić obecność reprezentantów
tych trzech grup paciorków bursztynowych. Zabytków
wykonanych ręcznie znaleziono w Nowym Targu 184
sztuki. Reprezentowane były przez typy TM388-389,
TM391-393, TM395-400, TM402, TM405, TM409-411,
TM416-418. Najliczniej, bo w ilości 134 paciorków wystąpiły paciorki krążkowate, należące tylko do dwóch typów TM388-389, pochodzące z obiektów: 154 [Tablica
XXII:5], 358 [Tablica XLIX:1], 378 [Tablica LV:7], 384
[Tablica LVI:7], 474 [Tablica LXXXIV:2], 482 [Tablica
LXXXVI:2], 501 [Tablica LXXXIX:3] i 502 [Tablica
XC:6]. Druga grupa ręcznie wykonanych paciorków,
najliczniej występujących na cmentarzysku to zabytki
zaliczane do typu TM392-393, których znaleziono już
tylko 16 sztuk w siedmiu obiektach: 154 [Tablica XXII:5],
419 [Tablica LXIX:2], 474 [Tablica LXXXIV:2], 482 [Tablica LXXXVI:2] 501 [Tablica LXXXIX:3], 645 [Tablica
CIII:6] i 657 [Tablica CV:9]. Pozostałe typy paciorków
wykonanych ręcznie, wystąpiły na stan. nr 6 w Nowym
Targu pojedynczo w poszczególnych grobach. Paciorki
toczone reprezentowane były na stanowisku tylko przez
dwie sztuki typu TM430, pochodzące z grobu nr 154
[Tablica XXII:5]. Pozostałe paciorki znalezione na omawianym cmemntarzysku w liczbie 42 sztuk, należały do
trzeciej grupy – paciorków tzw. ósemkowatych. Reprezentowane były przez trzy typy TM468, TM471-472,
pochodzą z obiektów 154 [Tablica XXII:5], 274 [Tablica
XLII:4], 284 [Tablica XLIII:2], 384 [Tablica LVI:8] i 501
[Tablica LXXXIX:3].
Uporządkowanie czasowe poszczególnych typów
paciorków bursztynowych opiera się o ich występowanie w zespołach zwartych wraz z innymi zabytkami. Porównując występowanie poszczególnych egzemplarzy,
można ustalić czas powstania, rozkwitu i końca funkcjonowania danego typu paciorka. Z analizy paciorków
bursztynowych występujących na całym Pomorzu, i ich
udziału w poszczególnych stadiach chronologicznych,
wynika, że największa ilość tego typu zabytków przypada
na okres od B do fazy D. Interesujący jest fakt, iż pojawienie się w kulturze wielbarskiej paciorków bursztynowych w większej ilości nastąpiło później niż paciorków
szklanych (Mączyńska M., 1981a, s. 383). Analizując pojawienie się nowych typów paciorków bursztynowych
występujących na całym Pomorzu w fazach chronologicznych, stwierdzić można, że około 50% typów, pierw-
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szy raz pojawia się w fazie B2b – C1a, wiąże się ze znacznym wzrostem ich ilości w tej fazie (Spólnik E., 2001).
Powyższe ustalenia potwierdza w pewnym stopniu również stanowisko w Nowym Targu. Paciorki bursztynowe
również funkcjonują tutaj od fazy B2 po fazę C2.
6.1.4. Zabytki z gliny
Przęśliki
Przęśliki to zabytki najliczniej występujące w kulturze wielbarskiej, które zaliczamy do sprzętu przędzalniczego. Zazwyczaj wykonane były z gliny, rzadziej
z piaskowca (Maik J., 2012, s. 54). Ich zadaniem było
obciążanie ale i nadanie i utrzymanie ruchu obrotowego.
Stąd w rzucie ich okrągły kształt. W przekroju zaś mają
różne kształty. Przęśliki są zabytkiem, który na stanowiska archeologicznych występował masowo. Na osadach
zazwyczaj były to zabytki zagubione przypadkowo, natomiast do grobu trafiały celowo, często wraz z wrzecionem. Zwykle był wyposażeniem grobu kobiecego (Maik
J., 2012, s. 54).
Przęśliki dzielą się na płaskie, walcowate, dwustożkowate niskie i wysokie. Na cmentarzysku w Nowym Targu
występują wszystkie wspomniane wyżej typy. Wystąpiły
łącznie w trzydziestu czterech obiektach. Do pierwszego
typu należał tylko jeden okaz z obiektu 313 [Tablica
XLVII:2]. Jest to okaz walcowaty, ale bardzo spłaszczony,
jego wysokość wynosiła zaledwie 0,8 cm. Do drugiego
typu walcowatych przęślików należą okazy z sześciu
obiektów- 287, 344, 420, 481, 482, 678 [Tablica XLIII,
LII:2, LXI:3, LXXXV:4, LXXXVI:4, CIV:3]. Do przęślików dwustożkowatych niskich należą zabytki z piętnastu obiektów – 10, 102, 141, 200, 344, 349, 386, 406,
426, 485, 486, 560, 643, 654, 657 [Tablica II:2, X:2, XX:5,
XXVIII:8, L:5, XLVII, LIX, LXI:5, LXXI:6, LXXXVII:7,
LXXXVIII:4, XCI:2, CII:6, CIV:8, CV:10]. Przęśliki dwustożkowate wysokie w Nowym Targu reprezentowane
były przez osiem okazów z obiektów – 254, 262, 350,
384, 391, 419, 466, 553 [Tablica XXXVIII:2, XXXIX:5,
LI, LVI:10, LIX:8, LXVIII:7, LXXXII:4LXXXIX]. Dwa
przęśliki były okazami dwustożkowatymi, asymetrycznymi – obiekt nr 331 i 502 [Tablica LI:7, XC:9]. Odrębną
formę reprezentowały dwa przęśliki z obiektu nr 243
i 572 [Tablica XXXVIII:2, XCVII:7]. Okazy te to przęślik
płaski i krążkowaty, ze zdobieniami na powierzchniach.
Pierwszy egzemplarz płaski, jego wysokość wynosiła 1,0
cm, zdobiony był na jednej z powierzchni ornamentem
składającym się z czterech okrągłych dołków, przedzie-

lonych liniami rytymi, z drugiej strony zdobiony łącznie
dziesięcioma mniejszymi okrągłymi dołkami poprzedzielanymi liniami rytymi. W przekroju przęślik zdobiony był pojedynczą poziomą linią rytą. Drugi przęślik
zdobiony był na obu powierzchniach ornamentem odciskanych okrągłych dołków, a na przekroju pionowych
rytych żłobków, analogiczny okaz pochodzi z grobu 18B,
z stanowiska w Grzybnicy (Hahuła K, Wołągiewicz R.,
2001, s. 23, 122, Taf. XXXIV:13).
Paciorki
Ogółem na cmentarzysku znaleziono 158 paciorków glinianych w dziewięciu obiektach i trzech znaleziskach luźnych, reprezentowanych przez pięć typów
wg M. Tempelmann – Mączynskiej. Najliczniejszy typ
paciorka glinianego występujący na cmentarzysku
w Nowym Targu, to TM483. Jest to paciorek małych
rozmiarów, wysokość jego zazwyczaj wynosi od 0,1 do
0,2 cm, a średnica do 0,4 cm. Łącznie typ TM 483 został
odkryty w liczbie 145 szt. w obiektach 348, 479, 482, 502,
555 oraz w dwóch znaleziskach luźnych [Tablica LIV:4,
LXXXVI:3, XC:7, XCIII:5, CIX:3]. Pozostałe pojedyncze
egzemplarze reprezentowały typy TM479, TM480 i TM
486. Zostały odkryte łącznie w liczbie 5 szt. w czterech
grobach (obiekt nr 141, 154, 348, 555) i w jednym znalezisku luźnym [Tablica XX:4, XXII:6, LIV:4, XCIV:3,
CIX:4]. Typ TM479 i TM480 to paciorki beczułkowate,
pierwsze bardzo małych rozmiarów, drugie natomiast
większych. Typ TM486 to paciorki małe, walcowate. Pod
względem barwy wszystkie omówione powyżej okazy
były bardzo jednolite, reprezentowały barwę od żółtej
po pomarańczową i czerwoną. Osobną grupą są zabytki
z obiektu 304. Zostały one zakwalifikowane pod względem kształtu jako paciorki zbliżone do typu TM489 [Tablica XLV:5]. Żaden z egzemplarzy nie posiadał otworu,
być może są to półprodukty paciorków glinianych.
Kulki
Na stanowisku w Nowym Targu znaleziono tylko trzy
egzemplarze kulek glinianych. Wystąpiły w jednym grobie jamowym, obiekt nr 420 [Tablica LXI:2], i w dwóch
grobach szkieletowych, obiekty nr 478 [Tablica LXXXV]
i 560 [Tablica XCI:1]. Trudno określić jaką mogły pełnić
funkcję. Być może stanowiły część przedmiotu wykonanego z organicznego surowca, który nie zachował się do
dnia dzisiejszego. Mogły być również złożone intencjonalnie w ramach obrzędowości kultowej.

207

6.1.5. Zabytki z kości, rogu, muszli
Grzebienie
Zabytki wykonane z kości lub rzadziej rogu były
znane w dwóch grupach tj. form jedno- i trójwarstwowych (Thomas S., 1960). Wcześniejsze zabytki jednowarstwowe to okaz formy A (obiekt nr 289) [Tablica
XLI]. Późniejsze formy trójwarstwowe reprezentował
typ I, motyw C, zabytek ten był wykonany z rogu (obiekt
nr 262) [Tablica XXXIX:4] lub kości (obiekt nr 384grób szkieletowy) [Tablica LVI:9]. Do form ogólnie typu
I nawiązywały okazy z obiektu nr 385 (grób szkieletowy,
w którego inwentarzu wystąpiło łącznie 31 szklanych
paciorków) oraz grzebień z obiektu nr 508 (grób szkieletowy) [Tablica XCI:2]. Ze względu na stan zachowania
bardzo wiele znalezisk tej grupy zabytków nie nadawało
się do klasyfikacji. Były to fragmentarycznie zachowane
okazy (najczęściej z jednym lub większą ilością nitów
brązowych) znane z obiektów nr 304, 307, 326, 331,
333, 346110, 358, 390, 398, 402, 409, 410, 412, 414A, 418,
419, 422, 425, 446, 451, 454, 458, 461, 464, 466, 485, 486,
526 [Tablica: XLV:7; XLVII:3; LXII:6; LXIII:4; LXV:5;
LXVI:5; LXIX:3; LXX:1; LXX:5; LXXI:5] i znaleziska
luźnego (Ar V).
Szpila kościana
Zabytek wykonany z tego materiału wystąpił
w obiekcie nr 486 (grób jamowy) [Tablica: LXXXVIII:2],
wraz wykonanym również z tego surowca grzebieniem
i przęślikiem dwustożkowatym (pochówek należał do
kobiety zmarłej w wieku 40-50 lat-(Cymek L., Rożnowski F, 2012).
Muszle
Okazy małej muszelki znane z obiektu nr 125 (grób
jamowy), 358 (grób szkieletowy). Z relatywnie późnego
(faza D1) grobu jamowego (obiekt nr 200) pochodziła
natomiast zawieszka (?) wykonana z muszli.
6.1.6. Zabytki ceramiczne
Naczynia ceramiczne
Formy popielnic kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Nowym Targu, sklasyfikowane zostały w ramach
typologii R.Wołągiewicza (Wołągiewicz R., 1993). Obejmują one serię siedmiu form naczyń dużych (grupy I, II,
III, IV, V, VI, VI/VII), dwóch zaliczanych do średnich
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Okazy rogowe.

(grupa IX i X) oraz sześciu form naczyń małych (grupy
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)
Grupa I – Garnki bezuche znane były łącznie z jedenastu obiektów cmentarzyska: 10, 12, 35, 191, 246, 252,
344, 365,.432, 605, 615 [Tablica: II:1; LII:1]. Dwie formy
z obiektów nr 10 i 344, sklasyfikowano bardziej szczegółowo jako podtyp C. Tylko jedno naczynie z tego zbioru
było dokładniej datowane zabytkami zespołu, w którym
wystąpiło. Była to zapinka A45 (obiekt nr 12), co pozwala wiązać cały grób z fazą B1. Pozostałe grupy naczyń
tej grupy można ramowo datować za R. Wołągiewiczem
na fazy B2-C2 (Wołągiewicz R., 1993, s. 26).
Grupa II – Pojedynczy uchaty garnek tego typu pełnił funkcję popielnicy w obiekcie nr 71, stanowiąc jego
jedyne wyposażenie [Tablica IX:1]. Pochówek, w którym
wystąpił, można za R. Wołągiewiczem odnosić ramowo
do czasów B1-C1 (Wołągiewicz R., 1993, s. 26).
Grupa III – Forma naczynia zdobionego ornamentem pól gładkich i chropowaconych znana była tylko
z jednego obiektu. Był to obiekt nr 35, w obrębie którego
forma ta współwystępowała z naczyniem należącym do
grupy I.
Grupa IV – Wazy, wszystkie należące do podtypu
A znane były z trzech obiektów nr: 34, 334 i 439 [Tablica
V:1; LXXIV:1]. W przypadku pierwszego z obiektów
(grób jamowy) możemy wyznaczać chronologię na fazę
B2b (obecność zapinki A42). Zaskakująco późną metrykę
miałaby natomiast forma z obiektu nr 439, datowana
obecnością w tym zespole fibuli o gąsienicowatym kabłąku serii I, odmiana A wg M. Tuszyńskiej (datowanej
na okres C3/D1).
Grupa V – Dwie formy situl (zachowanych fragmentarycznie) tej grupy wystąpiły w obiektach nr 252 i 681.
W obydwu przypadkach były to groby jamowe.
Grupa VI – Misy o tej formie to jedna z najczęściej
występujących na cmentarzysku w Nowym Targu zabytków. Znane były one łącznie z trzynastu obiektów: 239,
254, 274, 306, 318, 391, 398, 418, 419, 425, 429, 443, 472
[Tablica: XXXV; XXXVIII:1; XLII:1; XLVI:1; LVIII:1;LIX:1;LXVI:1; LXVII:1; LXX:1; LXXVII:1] i jednego zespołu luźnego (ar XXIV). Podtyp A wystąpił w dwóch
obiektach (nr 274 i 306), podtyp B (okaz zbliżony
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w obiekcie 318), a pododmiana C w pięciu przypadkach
(obiekty nr 239, 418, 419, 425 i 443). Zwraca uwagę wystąpienie tych form w późnych pochówkach wiązanych
z fazą C1-C2 (obiekt nr 274, 306, 398).
Grupa VI/VII – Fragmenty naczynia nawiązującego
ogólnie do tych typów wystąpiły w obiekcie nr 12 (grób
popielnicowy) i mogą być datowane na fazę B1.
Grupa IX – Pojedyncza forma dzbanu pochodziła
z datowanego na okres B2-C1/C1A grobu popielnicowego
(obiekt nr 262).
Grupa X – Misy należące do tej grupy znane były
z łącznie trzech obiektów. Podtyp Xa reprezentował
okaz z obiektu nr 439 (grób popielnicowy) [Tablica:
LXXIV:2] o późnej metryce111. Dwa przypadki odmiany
Xb związane były z grobami popielnicowym (nr 248)
[Tablica XXXVII] i szkieletowym (nr 548) [Tablica
XCIV:1]. Drugi z pochówków może być dosyć dokładnie umiejscowiany w obrębie fazy B2/C1, co potwierdza
ustalenia chronologiczne R. Wołągiewicza, odnośnie tej
grupy zabytków (Wołągiewicz R., 1993, s. 26).

Grupa XVI – Połowicznie zachowana wazka, należąca do tego typu wystąpił w obiekcie nr 419 (grób popielnicowy) [Tablica LXVII:2).
Grupa XVII – Miniaturowe formy tej grupy były
dosyć częste na nekropolii nowotarskiej. Z dziewięciu
obiektów, w których wystąpiły (nr 222, 238, 306, 366,
384, 415, 426, 435, 645) [Tablica: XXXI; XLVI:2; LVI:2;
LXIV:2; LXXI:2; LXXIII:1], w czterech przypadkach (nr
238, 384, 436, 435) można mówić o podtypie A. Seria
naczyń tej formy może być w sposób pewny datowana
w ramach okresów C1-C2 (obiekt 306, 384, 435), wcześniejszy był tylko okaz z obiektu nr 645 (datowany wystąpieniem zapinek A38 na fazę B2).
Grupa XVIII – Miseczki znane były z trzynastu
obiektów: 238, 243, 246, 263, 306, 377, 391, 419, 425,
440, 472, 476, 504 [Tablica: XXXIV:2; XXXVIII:1; XL;
XLVI:3; XLIX:2; LXVIII:1; LXX:2; LXXV:1]. Wśród nich
można wyróżniono obecność typów:B113 (obiekt nr
419), C (obiekt nr 243) i E (obiekty nr 263, 306, 391, 425,
504). Okazy z obiektów nr 419 425 i 440 można datować
w ramach faz C1/C2-D.

Grupa XV – Kubki o esowatym profilu wystąpiły
w trzech obiektach. W dwóch przypadkach wyróżniono
obecność wariantu A (obiekty nr 237 i 572) [Tablica:
XCVII:1112]. Forma z drugiego obiektu może być datowana na okres B2b. Odmiana C pochodziła z grobu
szkieletowego (obiekt nr 346), w którym wystąpił zestaw składający się z przęślika, grzebienia i 19 paciorków
szklanych (TM 89-90 i 301).

6.2. Układ przestrzenny i chronologia cmentarzyska
Badane przez kilka sezonów wykopaliskowych
cmentarzysku w Nowym Targu jest jeszcze ciągle jeszcze
stanowiskiem rozwojowym, na którym można spodziewać się szeregu ciekawych odkryć (por. Fudzińska E.,
Fudziński P., 2011, w druku). W przypadku podejmowania prób analizy układu przestrzennego stanowiska, we
znaki daje nam się fakt jego zniszczenia, w wyniku budowy zabudowań gospodarczych. Najstarsza faza cmentarzyska i związane z nią groby z fazy B1 (np. obiekty nr
45, 72, 164, 170, 207, 276, 356, 518, 521), datowane m.
in. wczesnymi formami zapinek trąbkowatych (A68)
i relatywnie wczesnymi formami grupy AIII (A45, A52)
wystąpiły w centralnej części stanowiska, na terenie największej koncentracji obiektów z późnej epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza (również w tym sektorze spotykamy obiekty kultury oksywskiej). Elementem dyskusyjnym jest czy ludność kultury wielbarskiej posiadała
świadomości wcześniejszej „sakralności” tego miejsca
(por uwagi dot. sytuacji w Leśnie-por. Walenta K., 2009, s.

W zespole fibula o gąsienicowatym kabłąku.
Analogiczna forma znana także np. z pobliskiego Sztumu
(w zbiorach Muzeum w Kwidzynie-por. Żórawska A., 2005a, s. 288).

Na terenie Powiśla analogiczne formy np. obiekt z Brzozówki,
gm. Stary Targ (Żórawska 2005a, s. 279) oraz samego Starego Targu
(tamże, s. 287)

Grupa XIII – Dwa naczynia o formie pucharków pochodziły z obiektów nr 304 i 462 (groby popielnicowe)
[Tablica: LXXXI:1]. Pierwszy z nich związany był z fazami C1/C2.
Grupa XIV – Miski wystąpiły w łącznie sześciu
obiektach cmentarzyska (184, 238, 363, 384, 426 i 481)
[Tablica: XXXIV:1; XXV; LI; LVI:1;LXXI:1; LXXXV:1],
w tym w trzech przypadkach sprecyzowanych do podtypu B (384, 426 i 481). Obiekt nr 384 w ramach którego
można dokładniej lokować w okresie C1/C2.
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77)114. Młodsza faza B2 była reprezentowana przez grupę
grobów, datowanych zapinkami serii pruskiej i formami
grupy AII (np. A38), młodszej serii grupy AIII (A57-59,
60) wraz z wyposażeniem m. in. w formie bransolet (zarówno sztabkowatych, jak i form wężowatych ze sztabkowatym kabłąkiem) i wczesną końcówką pasa (grupa
JV) – np. obiekty nr 34, 303, 378, 456, 500, 526, 529, 572,
584, 657. Pochówki z nią związane występowały w pobliżu obiektów fazy B1, nie wkraczając jednak do części
północno-wschodniej. Słabiej w materiałach z Nowego
Targu zaznaczała się faza tzw. „wielbarskiego baroku”
czyli B2/C1-C1a. Nieliczne groby z nią związane, datowane
m. in. forami A41 i 201/202 oraz klamerka esowata typu
B, występowały w oddaleniu od pochówków z fazy B1
(np. 7, 262, 474, 484, 555, 678). W północno-wschodniej
części stanowiska sąsiadowały już z dużą grupą grobów
z faz C1/C2 oraz nielicznych młodszych (C3/D1). Wobec
niepełnego przebadania części północno-zachodniej
trudno określić czy odkryty tam obiekt z fazy B2/C1 wyznacza swoisty punkt graniczny, za którym obecne będą
już elementy późnorzymskie. Prawidłowościami, na
które wcześniej nie zwracano uwagę był fakt występowania dużej grupy pochówków późnorzymskich. Bogaty
Pochówki wielbarskie kilkukrotnie naruszały zwłaszcza groby
z okresu wczesnej epoki żelaza. W wypełniskach grobów szkieletowych wielokrotnie stwierdzano obecność fragmentów ceramiki, lub
nawet całych naczyń z wcześniejszych okresów (obiekt nr 216).

horyzont zabytków z tej fazy obejmujący m. in. zapinki
A161/162 i 168 oraz 169 wraz z liczną obecnością form
grzebieni czy okazów ceramiki (grupa VIC), a także serii
końcówek pasa (typy O15, J II 3-4) wyznacza pierwszą
grupę związaną z okresem C1/C2. Obiekty tej fazy tworzą prawdopodobnie dwie zewnętrzne strefy większego
nasilenia występowania związanych z nią pochówków
(północno‑wschodnia i południowo-zachodnia). Zaskakująca jest jednak sytuacja, w której gdy w kulturze
wielbarskiej dochodziło do stopniowego porzucania
cmentarzysk (faza B2/C1-C1a)115, w Nowym Targu dynamika użytkowania obiektu wyraźnie wzrastała. Wydaje
się, że procesu tego nie można tłumaczyć tylko złym
stanem zachowania stanowiska i niepełnym jego przebadaniem. Faza wchodząca już w okres wędrówek ludów,
związana była z występowaniem zwłaszcza form zapinek gąsienicowatych i późnych form sprzączek do pasa
(grupa H-np. obiekty nr 275, 390, 422, 429, 439 i 458).
Był to kres użytkowania stanowiska, który wydaje się że
można synchronizować z opuszczeniem obiektu w pobliskim Starym Targu (por. Żórawska A., 2005, s. 156,
tabl. XXVII, gr. 237:1).

114

Zwłaszcza zespół stanowisk Odry-Węsiory-Grzybnica (por.
Grabarczyk T., 2001, s. 244; Hachuła K., Wołągiewicz R., 2001, s. 49,
tab. 3; także Walenta K., 2009, s. 80).
115
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7. Zakończenie

Wielokulturowy płaski obiekt sepulklarny w Nowym
Targu jest obiektem potwierdzającym wyjątkowy charakter mikroregionu, na terenie którego wystąpił. Kilkusetletnie jego użytkowanie, z niewielką przerwą pomiędzy fazami kultury pomorskiej a oksywskiej, świadczyło
o stabilnym osadnictwie ziem Powiśla, na których płynnie obserwowane były przemiany kulturowo-chronologiczne (Bukowski Z., 2007, s. 133). Wyjątkowy zespół
obiektów fazy „łużyckiej-pomorskiej” z obiektu w Nowym Targu, wraz z bogatymi materiałami zabytkowymi,
wyznaczał i poświadczał kierunek kontaktów i wpływów
kulturowych tego okresu. Rozpoczynał się on od lokalnych tradycji kulturowych i miejscowego modelu kultury łużyckiej, zaliczanych do grupy warmińsko-mazurskiej. W początkach wczesnej epoki żelaza teren ten dostał się pod wpływy wschodniopomorskie. Ich wyrazem
na ziemiach Pomorza Wschodniego były przemiany
kulturowe, bazujące na formowaniu się i rozwoju przejściowej grupy wielkowiejskiej. Jednocześnie obserwowane pojawienie się form zabytków o interegionalnym
charakterze włączało mikroregion Nowego Targu w cykl
wielowątkowych przemian kulturowych ówczesnych
czasów zachodzących od Pomorza do Sambii. Powstanie
na Pomorzu Wschodnim kultury pomorskiej, jej dynamiczny rozwój i wpływy na ziemi Powiśla determinują
znaleziska młodszej części fazy „wczesnożelaznej” na
omawianym przez nas cmentarzysku. Poruszany problem sąsiedztwa i kontaktów „pomorsko-bałtyjskich”
w materiałach z cmentarzyska w Nowym Targu wiąże
się z wpływami stylistyki ceramicznej tej drugiej w końcowej „żelaznej” fazie użytkowania cmentarzyska. Nie
można wreszcie pominąć faktu odnalezienia, wcześniej
w ogóle nie wzmiankowanych, materiałów osadniczych
ze śladami produkcji metalurgicznej. Dwie strefy „łużycko-pomorskiej” fazy stanowiska tj., grzebalna i produkcyjna wymagają, zwłaszcza ta druga, badań na temat
ich wzajemnych relacji przestrzenno-chronologicznej.
Zwraca uwagę kontynuacja cmentarzyska kultury
oksywskiej, założonego w fazie A2 młodszego okresu
przedrzymskiego, poprzez grupę materiałów przejściowych do wczesnowielbarskich form pochówków klasycz-

nej fazy B1. Stanowiska o takich przemianach i jednocześnie o długim trwaniu w ramach kultury wielbarskiej,
wiązane były z terenami od wybrzeża Zatoki Gdańskiej
po Ziemię Chełmińską, z cmentarzyskami w Pruszczu
Gdańskim, Skowarczu, czy Ciepłem, Malborku-Wielbarku oraz Starym Targu i Bystrzcu (por. Wołągiewicz
R., 1981, s. 83, tabela 1; por. także Tuszyńska M., 2005, s.
71). Zjawiska związane z kulturą wielbarską na terenach
Nowego Targu wchodzą czasowo już w okres wędrówek
ludów. Kontakty, o różnym charakterze, miejscowej ludności znajdowały odbicie w obecności w grobach zabytków tj. np. zapinki galijskiej i okazów nadreńskich i naddunajskich, czy tzw. paciorka twarzowego. Porzucenie
użytkowania wiązało się z przemianami i ruchami ludności „niespokojnej epoki” (por. Mączyńska M., 1996),
które pozwoliły ukształtować się nowym organizmom
plemienno-państwowym.
Pamiętać należy, że w mikroregionie Nowego Targu
funkcjonowało również drugie bliźniacze i bardzo podobne stanowisko. Było to cmentarzysko w Starym
Targu, rozpoznane w okresie jeszcze przed II wojną
światową, którego materiały częściowo uległy zniszczeniu lub przemieszaniu (Żórawska A., 2005a). Również
i na nim stwierdzono obecność pochówków z epoki
brązu, zwraca uwagę obecność licznej grupy pochówków późnorzymskich, analogicznie do Nowego Targu.
Osada kultury wielbarskiej w pobliskim Sztumie, którą
można włączać do mikroregionu (Przewoźna K., 1971,
s. 230-232) była wiązana z okresem B1-B2/C1 (tamże, s.
232). Wyjątkowe znaleziska dużej ilości obiektów produkcyjnych (piece) również wskazywało na jej wyjątkowy charakter.
Cmentarzysko w Nowym Targu chociaż nie rozpoznane w całości, dostarczyło bogatych materiałów, których wartości wszyscy jesteśmy świadomi. Uzyskane
informacje o obrządku pogrzebowym poszczególnych
epok, a także odkrycie wielu bardzo pięknych i ekspozycyjnych zabytków, często produktów rzemiosła artystycznego ówczesnych czasów, są z pewnością bezcenne.
Publikacja ta wsparta przez analizy specjalistów innych
dziedzin daje możliwość spojrzenia na zabytki archeolo-
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giczne innym okiem, w tym zwłaszcza od strony nauk
ścisłych, zwłaszcza opartych na analizach mikroskopowych. Dzięki tej publikacji, która jest efektem realizowanego projektu naukowego wszystkie pozyskane
materiały zabytkowe uzyskały swoiste „drugie życie” naukowe i szanse wejścia na stałe do literatury przedmiotu
okresów których dotyczyły. Należy też mieć nadzieje, że
w przyszłości będzie możliwe dokończenie badań arche-

ologicznych na tym stanowisku oraz rozpoznanie pobliskiej osady kultury wielbarskiej. To sama sytuacja powinna również dotyczyć pobliskich śladów osad i cmentarzysk fazy „łużycko-pomorskiej”. Uzyskany z tych prac
całościowy obraz jest w stanie wzbogacić bazę źródłową
dotyczącą pradziejów tego fascynującego mikroregionu
i całego terenu położonego na wschód od biegu rzeki
Wisły.
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8. Summary
The locality of Nowy Targ is situated to the east of the valley of
the lower Rivers Wisła and Nogat about 20 km to the south of Malbork, in the macroregion of the Pomerelia Lake District and in the
mesoregion of the Iława Lake District.
Twelve archaeological sites are known within the locality. These
were discovered in the course of field surveys. Only one site, a multicultural cemetery (Site 6) was systematically examined by means of
excavations. It was discovered in 1974, during construction works of
buildings of a breeding farm. The cemetery is situated c. 500 m from
the centre of the village of Nowy Targ on a vast plateau. Excavations
commenced in 1974 and they were continued to 1980, with a break
in 1978. Excavation works were directed by Mmes Ewa Kazimierczak
and Ewelina Wichrowska. About 28 are were examined at that time
and 638 archaeological features were discovered.
From the very beginning, the wealth of finds from the cemetery
made it clear that this site was unique in this part of Poland. The
first phase of use of the site encompassed the end of the Bronze Age
and the beginning of the Iron Age. It was chiefly related to the development of the Lusatian Culture and influences of the Pomeranian
Culture. About 30-40% of archaeological features can be related to
this phase. Concerning the forms of graves, there were pit graves,
urn graves and cloche graves, without remains of the funeral pyre in
stone linings and with such remains. Due to their shallow location
and many years of deep ploughing, urn graves and especially cloche
graves survived in a very poor condition. The most important phase
of development of the cemetery in Nowy Targ was the time of the

Oksywie and the Wielbark Cultures. About 7-8% of features which
were discovered at that time were related to the Pre-Roman Period.
Attention is drawn to the presence of sickle-shaped knives, usual iron
knives, harvest tools referred to as folding sickles, hinge-shaped belt
buckles, as well as those defined as Gotland elements. An interesting
phenomenon was the total absence of weapons in “Oksywie” graves,
with the exception of one spur (Feature 4). The last phase of use of the
cemetery in Nowy Targ (the so-called Wielbark one) is no question
the most fascinating one. About 30% of burials (both inhumation,
urn and pit burials) can be related to it. There were many groups of
finds in materials from the excavations in the 1970s. These included
a whole series of A67 and A68 fibulae from Phase B1, fibulae of the
Prussian Group II, as well as Types A38, A57 and A72 from Phase
B2-B2/C1. Graves from Phase B2/C1-C1a are mainly inhumation and
cremation burials with fibulae of Types A41, A120 and A127. The
end of use of the cemetery falls within chronological Phases C3 and
D. These are represented by fibulae with caterpillar bows, crossbow
fibulae of Series 2 Group VI according to Almgren, as well as by H1819 belt buckles.
The history of the cemetery is still to be considered open, in spite
of the fact that finds were published in a monograph. Results of research in 2011 suggest a slightly different view on the northern part
of the cemetery. It is planned to continue research there in order to
examine a cluster of features in this part of the site in a more thorough manner.

8. Zusammenfassung
Die Ortschaft Nowy Targ liegt östlich des Tals des Weichselunterlaufs und des Nogat, etwa zwanzig Kilometer südlich von Malbork,
in der als Ostpommerische Seenplatte bezeichneten Großregion und
in der Mittelregion der Seeplatte um Iława.
Im Gebiet um die Ortschaft herum sind zwölf archäologische
Fundstellen bekannt, die dank Prospektionsarbeiten identifiziert
wurden. Nur ein multikulturelles Gräberfeld (Ausgrabungsstätte Nr.
6) wurde mit Hilfe von Grabungen systematisch untersucht. Das Gräberfeld wurde 1974 während des Baus von Farmgebäuden entdeckt.
Das Gräberfeld liegt, etwa 500m vom Dorf Nowy Targ entfernt, auf
einer weiten Hochebene. Mit Grabungsarbeiten wurde 1974 begonnen. Sie wurden, mit Ausnahme des Jahres 1978, kontinuierlich bis
1980 geführt. Geleitet wurden die Grabungsarbeiten von Ewa Kazimierczak und Ewelina Wichrowska. Es wurden damals etwa 28 Ar
untersucht, auf denen man 638 Objekte entdeckte.
Von Beginn an deutete der Fundreichtum dieses Gräberfeldes darauf, dass man eine für diesen Teil Polens außergewöhnliche
Fundstelle entdeckt hatte. Die erste Belegungsphase umfasst das
Ende der Bronzezeit und die frühe Eisenzeit, die vor allem mit der
Entwicklung der Lausitzer Kultur und Einflüssen der Pomoranischen

Kultur in Verbindung zu bringen ist. Von der Summe der Objekte
gehören etwa 30-40% in diese Phase. Bezüglich der Gräberformen
traten Grubengräber, Urnenbestattungen und Glockengräber, alleine, von Steinen umstellt oder mit Brandresten, auf. Ihre Deponierung in geringer Tiefe und langjähriges Tiefpflügen bewirkten, dass
Urnenbestattungen, vor allem die mit Glocke, sehr schlecht erhalten
geblieben sind. Die wichtigsten Entwicklungsphasen des Gräberfeldes in Nowy Targ gehören in die Zeiten der Oksywie- und Wielbark
Kultur. Mit der vorrömischen Eisenzeit sind etwa 7-8% der damals
entdeckten Objekte in Verbindung zu bringen. Beachtenswert ist die
Anwesenheit von Sichelmessern, einfachen Eisenmessern, eines Erntegerätes, das als Gartenmesser bezeichnet wird, Gürtelschnallen in
Scharnierform sowie solchen, die als gotländische Elemente dargestellt werden. Eine interessante Tatsache war das komplette Fehlen
von Waffen in den „Oksywie“ Gräbern mit Ausnahme eines Spornes
(Objekt Nr. 4). Die letzte Belegungsphase des Gräberfeldes in Nowy
Targ, die sog. Wielbarkphase, ist definitiv die interessanteste. Zu ihr
gehören über 30% der Bestattungen, sowohl Körperbestattungen, als
auch Urnen- und Grubengräber. Die Materialien aus den Untersuchungen in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts lieferten viele Fund-
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gruppen. Dazu gehörte eine ganze Serie der Fibeln A67 und A68 aus
der Phase B1, Fibeln der Preußischen Serie der Gruppe II, bis hin zu
den Formen A38, A57 und A72 aus der Phase B2-B2/C1. Die Gräber
der Phase B2/C1-C1a sind größtenteils Körper- und Brandbestattungen, in denen die Fibeln A41, A120 und A127 vorkamen. Das Ende
der Belegungsphase legt die chronologische Phase C3 und D fest, die
durch Raupenfibeln, Armbrustfibeln der 2. Serie der VI Gruppe nach
Almgren und Gürtelschnallen vom Typ H 18-19 repräsentiert wird.

Die Geschichte dieses Gräberfeldes muss man immer noch als
offen betrachten, trotz monographischer Bearbeitung der Funde.
Die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem Jahr 2011 lassen uns
das nördliche Areal des Gräberfeldes etwas anders deuten. Hier ist
eine Fortsetzung der Untersuchungen geplant, um die Anhäufung
der Objekte in diesem Teil der Ausgrabungsstätte vollständiger erforschen zu können.
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Wyniki badań petrograficznych zabytków ceramicznych ze stanowiska
nr 6 w Nowym Targu, gm. Stary Targ

Wstęp
Celem niniejszej pracy była charakterystyka technologiczna historycznej ceramiki za pomocą metod
mineralogiczno-petrograficznych. Badania wykonano
dla dwunastu próbek pochodzących ze stanowiska nr 6
w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ.
Podstawowym celem badań było: 1. określenie składu
mas garncarskich (skład surowca i zastosowanych przymieszek); 2. techniki i temperatury wypału.
Zestawienie analizowanych próbek, wraz z ich
wstępną charakterystyką makroskopową, oraz wykonanymi badaniami specjalistycznymi przedstawia Tabela 1.
Badania mikroskopowe wykonano w pracowni Zakładu Petrologii Eksperymentalnej, Instytutu Nauk
Geologicznych, Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Z próbek ceramiki wykonano płytki cienkie
(preparaty mikroskopowe do badań w świetle spolaryzowanym, przechodzącym), w Szlifierni Instytutu Nauk
Geologicznych UWr. Płytki cienkie wykonano z przekrojów zorientowanych prostopadle do powierzchni
zewnętrznych czerepu ceramiki, poprzez szlifowanie za
pomocą proszków polerskich zamocowanych próbek
materiału na szkiełku podstawowym za pomocą żywicy
epoksydowej, o współczynniku załamania światła około
1,54, celem osiągnięcia grubości ceramiki około 30 μm.
Po spolerowaniu płytki cienkie przykryte zostały szkiełkiem nakrywkowym, klejonym za pomocą balsamu kanadyjskiego. Badania płytek cienkich przeprowadzono
za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego Zeiss Axiolab,
z zamontowanym cyfrowym aparatem fotograficznym
Canon G2, za pomocą którego wykonano dokumentację fotograficzną. Stosunki objętościowe wchodzących
w skład badanych próbek minerałów oszacowano stosując metodę linową Rossivala, poprzez liniowy pomiar
długości odcinków linii pomiarowych zawartych w granicach ziaren poszczególnych składników ziaren oraz

masy metailastej, stosując zamontowany na mikroskopie
polaryzacyjnym integrator Leitz.
Uziarnienie próbek, na podstawie którego sporządzono histogramy uziarnienia, oszacowano na podstawie
komputerowej analizy obrazu mikroskopowego preparatów mikroskopowych. Z całej powierzchni preparatu
wykonano szereg zdjęć, które następnie scalono w jeden
obraz. Na tak otrzymanej mikrofotografii naniesiono
raster szereg równoległych w równych odległościach
linii trawersujących. Następnie za pomocą programu
UTHSCSA ImageTool zmierzono największą średnicę
wszystkich ziaren przecinanych przez naniesione linie
trawersujące i zliczono ilość ziaren w poszczególnych
przedziałach ziarnowych. Przedziały ziarnowe przyjęto
za terminologią zaproponowana przez Lorenca (1978),
wyróżnione na podstawie klasyfikacji Wentwortha.
Analizę rentgenograficzną metodą proszkową
(XRD) wykonano w Pracowni dyfrakcji rentgenowskiej
RTG Instytutu Nauk Geologicznych UWr., za pomocą
dyfraktometru Siemens D 5005, wyposażonego w lampę
rentgenowską z antykatodą kobaltową. Lampa pracowała pod napięciem 30 kV i prądzie o natężeniu 25 mA.
Pomiarów dokonano w zakresie kąta 2Θ od 4° do 75°,
z postępem 1,0°/min. i krokiem 0,04°. Identyfikacji jakościowej składu fazowego próbek dokonano za pomocą
oprogramowania Diffract-EVA.
Badania termograwimetryczne (DSC-TG) przeprowadzono w Laboratorium Technologiczno-Konserwatorskim Instytutu Historii Architektury, Sztuki
i Techniki Politechniki Wrocławskiej, za pomocą analizatora termicznego Netsch STA 409 PC/PG. Warunki
pomiarów: (1) stosowano tygiel z stopu Pt/Rh, otwarty,
(2) pomiaru dokonano w zakresie temperaturowym od
40°C do maksymalnie 1100°C, (4) szybkość grzania
10°C/min., (5) atmosfera N2.
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Wyniki
Badania mikroskopowe
Obserwacje mikroskopowe płytek cienkich wykazały, że badane próbki ceramiki charakteryzują się
znaczną zmiennością petrograficzną (cf Fot. 1÷12).
Skład ziaren mineralnych zdominowany jest przez:
kwarc, skalenie, oraz fragmenty skał, reprezentowane
przed okruchy skał magmowych o składzie granitowym.
Zróżnicowanie w obrębie tych składników przejawia
się zmienną ich proporcją. Obfitym składnikiem we
wszystkich próbkach jest kwarc, natomiast w niektórych
próbkach wzrasta zawartość skaleni (Tab. 2, Fot. 2, 8),
oraz przede wszystkim ziaren skał (Tab. 2, Fot. 7, 9, 11).
Typowo zawartość kwarcu wynosi kilka lub kilkanaście
procent objętościowych (Tab. 2). Ilość skaleni zazwyczaj
nie przekracza 5% obj., jedynie w wypadku próbek 8 i 12
dochodzi do maksymalnie 6,5% obj. (Tab. 2). Znaczną
zmiennością natomiast charakteryzuje się objętość ziaren skał. W próbkach 4, 5, 6 nie przekracza ona 2,5%
obj., podczas gdy w próbkach 7, 9, 11, 12 wynosi powyżej 10% obj., osiągając maksimum 18% obj. w próbce
nr 9 (Tab. 2). Obok podstawowych składników, spotyka
się szereg minerałów o charakterze akcesorycznym.
Znaczna część próbek zawiera ziarna minerałów nieprzezroczystych (rudnych), które wchodziły w skład zastosowanego surowca (Fot. 4, 6, 8, 10). Są to także takie
składniki jak biotyt (Fot. 1, 4), pseudomorfozy po termicznie przeobrażonym glaukonicie (Fot. 4), piroksen,
muskowit, amfibol, czy cyrkon. Ich obecność również
należy wiązać z pierwotnym składem surowca. Sumaryczna objętość takich składników nie przekracza 2,5%
obj. (Tab. 2).
Ziarna mineralne wykazują znaczne zróżnicowanie wielkości (cf Fig. 1, 2, 3). Część próbek charakteryzuje relatywnie niewielki udział frakcji piaszczystej,
w ich wypadku zdecydowanie dominują ziarna frakcji
pylastej. Szczególnie niską zawartość frakcji piaszczystej wykazują próbki 4, 6, 8, gdzie udział ziaren frakcji
pylastej przekracza 75%, a jednocześnie udział frakcji
piaszczystej nie przekracza około 23%. Jednocześnie
w wypadku tych trzech próbek istotny udział ma piasek
drobny, natomiast udział frakcji piasku średniego oraz
grubego nie ma większego znaczenia. W odróżnieniu,
próbki ceramiki 3, 7, 11, 12 charakteryzują się zbliżonym udziałem ziaren frakcji pylastej i frakcji piaszczystej, ta ostania w próbce 12 wyraźnie przeważa nad frakcją pylastą. Jednocześnie wyraźnie rośnie udział frakcji

piasku średniego i grubego. Pozostałe próbki ceramiki,
tj. 1, 2, 5, 9, 10, wykazują uziarnienie o niewielkiej przewadze frakcji pylastej nad frakcją piaszczystą. W obrębie tej ostatniej dominuje piasek drobny, choć ilość ziaren piasku średniego oraz drobnego również jest dość
istotna, szczególnie w wypadku próbek 2 i 9. Największe
ziarna, reprezentujące frakcję żwirową występują bardzo
rzadko. Obecność takich ziaren w ilości około 0,6% zaobserwowano wyłącznie w próbce 6.
Morfologia ziaren w poszczególnych próbkach zbliżona, większość ziaren wykazuje słabe wyoblenie, są to
najczęściej ziarna półostrokrawędziste, ostrokrawędziste
do półobtoczonych.
Masa metailasta próbek ceramiki w której rozmieszczone są ziarna mineralne wykazuje znaczne zróżnicowanie petrograficzne (cf Fot. 1÷12). W większości wypadków ma ona charakter mikrokrystaliczny i dość dobrze reaguje na światło spolaryzowane, nieliczne jedynie
próbki posiadają masę, która ma charakter całkowicie
skrytokrystaliczny (Tab. 3). Te ostatnie reprezentowane
są przez próbki 1, 3, oraz 11 (Fot. 1, 2, 11). W ich wypadku masa metailasta jest zabarwiona na czarno, bardzo słabo przezroczysta, nie wykazuje widocznej reakcji
na światło spolaryzowane. Większość próbek ceramiki
charakteryzuje się masą metailastą wykazującą strukturę
mikrokrystaliczną, która jest dość dobrze przezroczysta
i zazwyczaj dobrze lub bardzo dobrze reaguje na światło spolaryzowane. Szczególnie silnie reagują na światło
spolaryzowane próbki ceramiki 4, 6, 10 (Tab. 3, Fot. 4, 6,
10). Ułożenie składników (krystalitów) w obrębie masy
metailastej zróżnicowane. W większości próbek składniki te nie wykazują uporządkowanego rozmieszczenia,
lub jest ono słabo wyrażone, co prowadzi do występowania tekstur bezkierunkowych czy słabo kierunkowych (Tab. 3). Jedynie próbki 5, 6 oraz 10 wykazują silne
uporządkowanie składników masy metailastej, przyczyniając się to obecności tekstury silnie kierunkowej (Tab.
3). Wówczas obserwuje się występowanie smug i pasm
długości kilkudziesięciu milimetrów, ułożonych w przybliżeniu równolegle względem siebie, równocześnie wygaszających światło przy dwóch, skrzyżowanych polaryzatorach. Przebieg takich smug niekiedy jest zaburzony
obecnością większych ziaren mineralnych.
Badania rentgenograficzne
Badania rentgenograficzne wykonano dla siedmiu
reprezentatywnych próbek, wybranych na podstawie
oceny makroskopowej (barwa czerepu) i mikroskopo-
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wej (barwa masy spajającej, struktury) próbek ceramiki.
Analizowane były próbki ceramiki oznaczone numerami: 2, 3 reprezentujące kulturę oksywską; próbki 5, 6
reprezentujące okres lateński, próbka 8 reprezentująca
kulturę łużycką; oraz próbki 10, 11 reprezentujące kulturę wielbarską (Tab. 1).
Na podstawie dokonanych pomiarów można stwierdzić, iż we wszystkich badanych próbkach ceramiki jednym z głównych składników, dających najintensywniejsze refleksy jest kwarc (Tab. 4), zidentyfikowany m. in. na
podstawie obserwowanych refleksów dla wartości kątowej 2Θ=31,040° (I=100%), 24,27° (I=24%), oraz szeregu
mniej intensywnych w wyższych wartościach kątowych
2Θ (Fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Również we wszystkich próbkach ceramiki istotnym składnikiem są ziarna skaleni alkalicznych i plagioklazów (odmiany sodowo-wapniowe,
Tab. 4). Minerały te występują z różną intensywnością
i w różnych proporcjach, na co wskazuje różna intensywność ich refleksów (Fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Skalenie
alkaliczne, różnych odmian (zarówno mikrokliny jak
i ortoklazy) zidentyfikowane na podstawie refleksu dla
wartości 2Θ≈32° (refleksy o najwyższej intensywności),
oraz szeregu innych o słabszej intensywności. Plagioklazy zidentyfikowano na podstawie refleksu dla wartości 2Θ≈33° (refleksy o najwyższej intensywności), oraz
szeregu o słabszej intensywności. Obserwując intensywność refleksów skaleni obu odmian (zarówno alkalicznych jak i sodowo-wapniowych) można przypuszczać, iż
są one istotnym składnikiem próbek 2, 3, 5 (Fig. 4, 5, 6),
występują w nieco mniejszych ilościach w ceramice 11, 8,
10 (Fig. 8, 9, 10), a najmniej liczne są w próbce ceramiki
nr 6 (Fig. 7). Kolejnym istotnym składnikiem próbek ceramiki jest faza krystaliczna o strukturze illitu/muskowitu (Tab. 4). Minerały te na dyfraktogramach wykazują
główne refleksy praktycznie dla tych samych wartości kątowych 2Θ, co powoduje, iż ich identyfikacja metodami
rentgenograficznymi w próbkach polimineralnych jest
utrudniona. Jednak mając na uwadze charakter materiału, z pewnością zawierają one illit, jako składnik pierwotny surowca, który posłużył do wyrobu ceramiki. Illit
daje refleksy m. in. dla wartości 2Θ=31,069° (I=100%),
który w wypadku wszystkich próbek pokrywa się z silnym refleksem kwarcowym (Fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Natomiast równie silny refleks (I=90%) występuje dla wartości 2Θ=10,264° (Fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Intensywność
tego refleksu zmienia się w poszczególnych próbkach,
na co ma zapewne wpływ obecność ewentualnego muskowitu, a przede wszystkim intensywność obróbki ter-

micznej materiału. Illitowi towarzyszy w wypadku próbek 2 i 6 smektyt o składzie prawdopodobnie montmorillonitu (Fig. 4, 7, Tab. 4). Minerał ten zidentyfikowano
na podstawie charakterystycznego refleksu dla wartości
2Θ=7,327° oraz 2Θ=23,406°, które są jednocześnie najsilniejszymi (I=100%) refleksami tego minerału (Fig. 4,
7). W próbkach 3, 10, 11 (Fig. 5, 9, 10) zidentyfikowano
refleksy pochodzące od minerału o strukturze amfibolu
(Tab. 4). Jest to składnik akcesoryczny, o czym świadczy
słaba ich intensywność na tle intensywności refleksów
głównych faz, takich jak kwarc czy minerały z grupy skaleni. Również akcesorycznie w próbce 2 występuje maghemit (γ-Fe2O3, Tab. 4), zidentyfikowany na podstawie
refleksu 2Θ=14,824° (I=20%) i szerokiego refleksu, pochodzącego od tej fazy oraz muskowitu/illitu, dla wartości 2Θ około 41,5°, gdzie tlenek ten wykazuje najsilniejszy refleks (Fig. 6). W pozostałych próbkach brak jest
refleksu o niższej wartości kąta 2Θ, natomiast widoczny
jest wspomniany refleks współdzielony przez maghemit
oraz illit/muskowit. Stąd w ich wypadku obecność maghemitu nie jest pewna. W próbce nr 2 obserwuje się
niewielkiej intensywności refleks dla wartości 2Θ≈8,18°
który prawdopodobnie pochodzi od akcesorycznych
ilości biotytu, ponieważ dla tej wartości kątowej ta odmiana miki wykazuje najsilniejsze refleksy. W wypadku
pozostałych próbek w tym zakresie kątowym nie obserwuje się refleksów, choć ze względu na zbliżoną strukturę do minerałów ilastych, refleksy biotytu mogą się
z nimi pokrywać.
Badania termograwimetryczne
Badania termograwimetryczne wykonano dla próbek: 2, 3 reprezentujących kulturę oksywską; próbek 5, 6
reprezentujących okres lateński, próbki 8 reprezentującej kulturę łużycką; oraz próbek 10, 11 reprezentujących
kulturę wielbarską (Tab. 1). We wszystkich próbkach ceramiki w zakresie temperaturowym do 125°C (zakresy
temperaturowe tu i w dalszej części za: Paama i in. 2000)
obserwuje się na krzywej TG i jej pierwszej pochodnej
(krzywa DTG) utratę masy, powiązaną z wyraźnym efektem endotermicznym, związaną z oddawaniem wody
niezwiązanej (Fig. 11, 12, 13 14, 15, 16, 17). Maksimum
tej reakcji w różnych próbkach położone jest w różnej temperaturze, mieszcząc się w zakresie 102-122°C.
W większości próbek ceramiki efekt rejestrowany przez
krzywą DTG jest dwudzielny, co może wskazywać, iż
pochodzi on nie tylko od oddawania wody higroskopijnej, lecz również jest efektem oddawania wody związa-
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nej w strukturze minerałów ilastych. W temperaturach:
90°C, 130°C i 150°C dehydratacji ulegają takie minerały
ilaste jak (odpowiednio) kaolinit, illit czy montmorillonit reprezentujący smektyty (Wyrwicki 1988).
Przy dalszym ogrzewaniu, w zakresach temperaturowych 125–340°C, 340–555°C obserwuje się postępującą,
powolną utratę masy. W większości próbek (próbki: 3,
5, 10, 11) jest to jednostajny, powolny spadek masy, bez
zaznaczonych na krzywej DTG czy TG maksimów (Fig.
12, 13, 16, 17). Jest to niewątpliwie efekt powolnego oddawania wody przez minerały ilaste wskutek procesu
dehydroksylacji, która zachodzi głównie w zakresie
350-800°C, z maksimami w różnych temperaturach dla
różnych minerałów ilastych. W odróżnieniu krzywe TG
próbek 2, 6, 8 (Fig. 11, 14, 15) wykazują słabo zaznaczone progi, wyznaczające intensywniejszą utratę masy.
Przypisać im można powiązane efekty endotermiczne.
Najsilniej zaznaczone są one na termogramie próbki nr
2 (Fig. 11). Endotermiczny efekt widoczny na krzywej
DTA w temperaturze około 150°C oraz 220°C można
przyporządkować dwustopniowemu procesowi dehydratacji montmorillonitu (op. cit). Pierwszy z nich może
również być związany z procesem dehydratacji illitu,
który zachodzi w nieco niższej temperatur, około 130°C
(op. cit.). Podobnie można interpretować krzywe DTA
i TG/DTG otrzymane dla próbki ceramiki nr 6 (Fig. 14).
W przypadku próbki nr 8, pomimo obserwowanych,
słabo zaznaczonych progów na krzywej TG, nie obserwuje się efektów termicznych na krzywej DTA (Fig. 15),
co tym samym uniemożliwia przyporządkowanie do
jakiejś fazy aktywnej termicznie. W zakresach temperaturowych 555–675°C, 675–900°C, w większości próbek
krzywa TG spłaszcza się, wskazując na malejącą utratę
masy. Jedynie na termogramach próbek 2 i 6 obserwuje
się dalszą istotną utratę masy (Fig. 11, 14). W wypadku
krzywej DTA próbki nr 2 (Fig. 11) widoczny jest dość
dobrze zaznaczony efekt endotermiczny, z maksimum
w temperaturze około 500°C. W tej temperaturze obserwuje się również silniej zaznaczoną utratę masy, widoczna na krzywej TG. Przypuszczalnie ten efekt termiczny związany jest z dehydroksylacji illitu, zachodząca
w zakresie 350-700°C, a której maksimum przypada na
temperaturę 540°C (op. cit.). W wypadku pozostałych
próbek ceramiki, na krzywej DTA notuje się szeroko zaznaczoną endotermę w zakresie około 500-700°C, jednak bez zaznaczonego na niej wyraźnego efektu endotermicznego. Niewątpliwie jest to efekt termiczny wspomnianej dehydroksylacji minerałów ilastych, jednak

w tym wypadku trudno przyporządkować ten proces do
konkretnej fazy krystalicznej.
Na wszystkich termogramach (Fig. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17), na krzywych DTA widoczny jest słabo zaznaczony efekt endotermiczny w temperaturze około 570°C.
Pochodzi on od przemiany polimorficznej kwarcu niskotemperaturowego w kwarc wysokotemperaturowy
(op. cit.).
Efekty endotermiczne, obserwowane na krzywych
DTA próbek 6, 8 (Fig. 14, 15), oraz nieco słabiej w wypadku próbki 2 (Fig. 11), w zakresie około 700-900°C
po zasadniczo zakończonych przemianach termicznych
(dehydroksylacji) minerałów ilastych, związane są całkowitym niszczeniem struktury krystalicznej illitu (op.
cit.). Proces ten nie ma odzwierciedlenia na krzywej TG
(op. cit.), co widoczne jest w postaci wyraźnie spłaszczonego jej przebiegu, w tym zakresie temperaturowym.
W wypadku pozostałych próbek, przebieg krzywej DTA
w tym zakresie temperaturowym jest dość spłaszczony,
bez widocznych efektów endotermicznych. Natomiast
powyżej temperatury 900°C słabo zaznaczone efekty egzotermiczne spowodowane są tworzeniem nowych faz
krystalicznych, powstających w wyniku spiekania pozostałości po minerałach ilastych.
Wnioski
Na podstawie analizy petrograficznej można przypuszczać, iż do wyrobu badanej ceramiki użyto utwory
gliniaste, relatywnie bogate w pył kwarcowy. Obecność
ziaren frakcji piaszczystej czy rzadko spotykanej żwirowej może wynikać z pierwotnego zanieczyszczenia
surowca, jednak co bardziej prawdopodobne – z intencjonalnego dodania przymieszek schudzających tłusty
surowiec. Obserwowane zróżnicowanie w morfologii
ziaren oraz w udziale poszczególnych frakcji pozwala
przypuszczać, iż próbki wykazujące niewielki udział
frakcji piaszczystej (np. próbka nr 4) najprawdopodobniej przygotowano na bazie niemodyfikowanego surowca, gliniasto-pylastego. Ewentualny dodatek składników schudzających jeśli miał miejsce – był relatywnie
niewielki. W odróżnieniu próbki o znacznym udziale
ziaren frakcji piaszczystej (np. próbka 7), a szczególnie
ziaren piasku średnio- i gruboziarnistego schudzane
były dodatkiem osadu piaszczystego, czy również sztucznie przygotowanym tłuczniem kamiennym. Wynika to
z faktu, iż w wypadku ziaren o największych rozmiarach
są to najczęściej fragmenty skał, nie wykazujące oznak
wyoblenia, zazwyczaj ostrokrawędziste. Dodatek tego

229

materiału przypuszczalnie miał miejsce w próbkach ceramiki zawierających znaczne ilości piasku grubego czy
ziaren frakcji żwirowej. Widoczna dodatnia korelacja
pomiędzy objętością ziaren będących fragmentami skał,
w mniejszym stopniu skaleni (są to główne składniki
skał granitowych), a udziałem frakcji grubiej ziarnistych
może wskazywać, że użyto tłucznia przygotowane z skał
granitoidowych, być może z występujących lokalnie głazowisk narzutniaków.
Masa metailasta (spoiwo) w grupie badanych próbek ceramiki wykształcone jest w zmienny sposób.
Większość z nich posiada spoiwo mikrokrystaliczne,
w różnym stopniu reagujące na światło spolaryzowane.
W odróżnieniu od nich próbki ceramiki 1, 3, 11 charakteryzują się skrytokrystalicznym, ciemno zabarwionym
spoiwem, które nie wykazuje oznak reakcji na światło
spolaryzowane, lub reakcja ta jest nikła. Może to wynikać z stopnia przemian termicznych minerałów ilastych,
lecz również wskazywać na znaczny udział substancji
nieprzezroczystej (rozproszone minerały rudne, substancja węglista). W obrębie próbek o spoiwie wykazującym reakcję na światło spolaryzowane, znaczna część
posiada spoiwo, które zbudowane jest z bezładnie rozmieszczonych krystalitów, reprezentujących zachowane
blaszki minerałów ilastych. Jednak część próbek posiada
spoiwo którego składniki jednocześnie wygaszają światło spolaryzowane, co sugeruje ich preferencyjne ułożenie, wynikające prawdopodobnie z etapu formowania
surowca. Cechę taką szczególnie silnie wykazują próbki
5 i 6.
Masy ceramiczne, które posłużyły do wyrobu badanej ceramiki są dobrze wyrobione i zmieszane, ziarna
mineralne są rozmieszczone w masie metailastej równomiernie. Są one stosunkowo tłuste, zawierają zazwyczaj powyżej 70% obj. składników metailastych. Jedynie
większe ilości przymieszek ziaren mineralnych charakteryzują próbki 9 i przede wszystkim 12, co przyczynia
się do znacznego spadku zawartości materii ilastej.
Jednym z podstawowych kryteriów umożliwiających
szacowanie warunków wypału jest kolor czerepu ceramiki, na podstawie którego można ocenić maksymalną
temperaturę, warunki redox, czy charakter użytego surowca (Rathossi i in. 2004). Przy szacowaniu temperatur
bardzo pomocne są wyniki analizy temograwimetrycznej, w połączeniu z wynikami analizy rentgenograficznej. Wspomniane metody bazują na założeniu, że
w trakcie obróbki termicznej surowca ceramiki dochodzi do niszczenia struktury minerałów ilastych, która

jest przy zaawansowanym etapie tego procesu reakcją
nieodwracalną (Palanivel, Kumar 2009), a po którym
następują reakcje syntezy nowy faz mineralnych. W wypadku badań termicznych występowanie na termogramach charakterystycznych efektów termicznych dla
znanych i zidentyfikowanych minerałów ilastych wskazuje, że przetrwały one proces obróbki termicznej, a tym
samym temperatura nie przekraczała wartości ich rozpadu. Z drugiej strony pojawienie się nowych faz krystalicznych, zidentyfikowanych za pomocą badań rentgenograficznych, znając temperaturę ich syntezy, pozwala
na określenie minimalnej wartości obróbki termicznej
surowca. Dokonując interpretacji należy jednak pamiętać, iż często materiał ceramiczny mógł zostać dotknięty
podczas depozycji artefaktu szeregiem wtórnych procesów, prowadzących do powstania późniejszych faz, takich jak węglany, gipsy, sole itd. (Moropoulou i in. 1995,
Molera i in. 1998). Ponadto powstałe wskutek dehydroksylacji minerałów ilastych fazy mogą wtórnie, w ograniczonym zakresie, ulegać ponownej rehydratacji, co może
prowadzić do błędnych interpretacji badań termograwimetrycznych (Stoch 1974). Należy również pamiętać, że
szacowanie temperatur wypału poniżej wartości 700°C
jest relatywnie utrudnione i niekiedy obarczone błędem
(Schomburg 1991).
Szacowanie względnej temperatury wypału sugeruje
charakter masy metailastej, budującej czerep ceramiki.
Ciemna barwa wskazuje na możliwe przynajmniej częściowe jego zeszklenie, a tym samym wyższe temperatury, natomiast jasna barwa (najczęściej jasnobrązowa)
sugeruje znacznie niższą temperaturę obróbki termicznej (López-Arc 2003). Przeprowadzone przez Maritan’a i współautorów (2006) eksperymenty w warunkach
redukujących wskazują iż: 1) całkowity rozpad struktury
illitu zachodzi do temperatury 800°C, 2) krystalizacja
gehlenitu, diopsydu oraz spinelu zachodzi w zakresie
850-900 °C. Intensywność refleksu illitu (001) spada
wraz z wzrastającą temperaturą wypału, choć na dyfraktogramach jest on obecny do mementu przekroczenia
temperatury 800°C (Rathossi i in. 2004). Ponadto wraz
z wzrastająca temperaturą wzrasta stopień zeszklenia
czerepu tj. do 800°C nie obserwuje się zeszklenia, widoczne są w obrazie mikroskopowym relikty blaszek
minerałów ilastych, które dość dobrze reagują na światło
spolaryzowane, w zakresie 800-850°C pojawia się faza
szklista a jednocześnie zanika struktura krystaliczna
masy ilastej, natomiast powyżej temperatury 850°C ilość
fazy szklistej drastycznie rośnie (op. cit.). W tempera-
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turach powyżej 950-1000°C wskutek reakcji powstaje
z rozłożonego illitu czy kaolinitu nowa faza – mullit, spinel (Stoch 1974, Molera i in. 1998). Fazy takie jak kwarc,
skalenie, wchodzące w skład wypełniacza, stabilne są
do temperatury około 1000°C (İssi i in. 2011). Wskaźnikowy jest również stopień utlenienia żelaza. Pierwiastek ten wchodzący w skład hematytu sugeruje warunki
utleniające, podczas gdy wchodzący w skład maghemitu
sugeruje warunki redukujące (op. cit.).
W wypadku badań termograwimetrycznych, relatywnie niska utrata wagi interpretowana jest jako efekt
wypału w wyższej temperaturze (Rathossi i in. 2004),
choć należy mieć na uwadze fakt obecności w czerepie
zróżnicowanej ilości materiału schudzającego, inertnego
termicznie (bez zmian wagi), a którego ilość wpływa na
ilość aktywnych termicznie składników spoiwa.
Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki badań rentgenograficznych, we wszystkich analizowanych próbkach
ceramiki nie stwierdzono obecności nowo powstałych
faz krystalicznych, takich jak minerały z grupy melilitu
(gehlenit), spinelu, minerałów z grupy piroksenów (diopsyd), czy mullitu, zatem można założyć, iż temperatura
wypału ceramiki nie przekraczała 850°C. Na wszystkich
otrzymanych dyfraktogramach widoczne są refleksy pochodzące od illitu. Występują one z zróżnicowaną intensywnością, jednak ich obecność, a szczególnie refleksu
(001) sugeruje, iż temperatura nie przekroczyła 800°C,
przy czym jego znaczna intensywność na niektórych
dyfraktogramach sugeruje znacznie niższe zakresy temperaturowe. Tą wartość temperaturową potwierdza brak
widocznej fazy szklistej w czerepie ceramiki. Wprawdzie
obserwacji pod katem obecności faz szklistych należałoby dokonywać za pomocą mikroskopu skaningowego,
o znacznie wyższej rozdzielczości niż mikroskop polaryzacyjny, jednak silna reakcja masy metailastej na światło spolaryzowane w niektórych próbkach, wskazuje iż
nie doszło do ich nawet częściowego zeszklenia. Część
próbek ceramiki nie reaguje lub bardzo słabo reaguje
na światło spolaryzowane (próbki nr 1, 3, 11), co może
ewentualnie wskazywać na początki zeszklenia, jednak
prawdopodobnie wynika to z obecności znacznych ilości substancji barwiącej. Pozostałe natomiast wykazują
dobrą czy wręcz bardzo silną reakcję na światło spolaryzowane, co wskazuje iż blaszki minerałów ilastych zachowały się w dobrym stanie.
Jak wyżej wspomniano, na wykonanych dyfraktogramach intensywność refleksu illitu (001) jest zmienna.
W większości wypadków jest ona wysoka, szczególnie

w wypadku próbki 5, czy nieco mniej intensywna 2, 3,
6, oraz 10, 11. Wyraźnie słabo refleks ten zaznaczony
jest w wypadku próbki nr 8. Zróżnicowanie to może
w pewien sposób sugerować intensywność wypału, choć
z drugiej strony czerep próbki 8, o najsłabszych refleksach (001) illitu, dobrze reaguje na światło spolaryzowane, co tym samym prowadzi do wniosku, iż intensywność ta jest wynikiem zmiennych ilości ziaren mineralnych (głównie kwarcu).
Wnioski z analiz rentgenograficznych potwierdzają
interpretacje badań termicznych. W większości analizowanych metodami instrumentalnymi próbek (próbki nr:
3, 5, 6, 8, 10, 11) proces dehydroksylacji illitu, głównego
składnika czerepu stwierdzonego metodami rentgenograficznymi, zachodzący w przedziale 350-700°C, słabo
zaznacza się na krzywych termicznych czy wagowych.
Może to sugerować, iż podczas wypału ceramiki wchodzące w jej skład minerały ilaste uległy istotnym przemian termicznym. Brak charakterystycznej endotermy
pochodzącej z maksimum tego procesu (540°C), wskazuje, iż próbki te zarejestrowały proces wypału przekraczający maksimum dehydroksylacji illitu. W świetle
dotychczas przedyskutowanych danych można przypuszczać, iż badane próbki ceramiki w większości wypadków wypalane były w przedziale temperaturowym
około 600-700°C (Tab. 5). Nieco odmienne warunki
wypału rejestruje natomiast próbka ceramiki nr 2. W jej
wypadku termogram rejestruje wyraźniej zaznaczoną
endotermę rozpadu illitu, co wskazywałoby, iż temperatura nie przekroczyła około 550°C (Tab. 5). Biorąc pod
uwagę stopień krystaliczności czerepu pozostałych próbek ceramiki, można przypuszczać iż temperatura wypału nie przekroczyła 700°C. Jednocześnie dość dobry
stopień krystaliczności czerepu próbek 2, 4, 6, 10, prawdopodobnie również 5, 7, 8, 9, 12 sugeruje temperatury
z dolnego zakresu, zbliżone do około 600°C, natomiast
nieco wyższe w wypadku próbek 1, 3, 11, charakteryzujących się słabym stopniem krystaliczności czerepu
(Tab. 5). Jednocześnie stwierdzona na podstawie badań
rentgenograficznych prawdopodobna obecność w próbkach maghemitu, oraz brunatne do ciemnobrunatnego
zabarwienie, sugeruje warunki wypału w atmosferze
generalnie zbliżonej do redukującej. Jedynie jasno zabarwione (ceglasto czy żółto-pomarańczowo) brzegi
czerepów niektórych z próbek mogą sugerować ich powierzchniowe utlenienie i formowanie w warunkach
utleniających.
Porównując obserwowane zróżnicowanie petrogra-
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ficzne badanej ceramiki z datowaniem warstw, z których
one pochodzą (Tab. 1), w przeważającej większości wypadków brak wyraźnych korelacji. Jedynie w wypadku
próbek 9, 10, 11, 12, należących do kultury wielbarskiej
(najmłodszy badany materiał), można dostrzec znaczny
udział frakcji ziaren większych rozmiarów (przede
wszystkim fragmentów skał), a jednocześnie zastosowanie relatywnie mniej tłustego surowca, co wskazuje
na znaczny dodatek materiału schudzającego i zarazem
staranniejsze selekcjonowanie surowca i przygotowanie
masy ceramicznej. Podobnie w wypadku oszacowanych
temperatur wypału surowca, pomimo pewnej rozpiętości sugerowanych przedziałów temperaturowych, nie
obserwuje się zależności pomiędzy nimi a wiekiem ceramiki.
Nr
próbki

Załącznik 1
Użyte w opisach skróty minerałów (Kretz 1983) i ich
skład chemiczny (Deer i in. 1992):
pl – plagioklaz Na[AlSi3O8]– Ca[Al2Si2O8],
qtz – kwarc SiO2,
afs – skaleń alkaliczny (K,Na)[AlSi3O8],
am – amfibol (hornblenda) Ca2(Mg,Fe)4Al[Si7AlO22]
(OH)2
bt – biotyt K2(Mg,Fe)6[Si6Al2O20)(OH)4
ill – illit K1.5-1.0Al4[Si6.5-7.0Al1.5-1.0O20](OH)4
mgh – maghemit γ-Fe2O3
mnt – montmorillonit (1/2Na,Ca)0.7(Al,Mg,Fe)4[(Si,Al)8O20](OH)4·nH2O
ms – muskowit K2Al4[Si6Al2O20](OH,F)4

Charakterystyka makroskopowa warstwy

Zawartość warstwy

Wykonane badania
Mikroskopowe

XRD

DTA

+

-

-

+

+

+

1

Fragmenty ceramiki, wypał dwubarwny, ceglasty i brunatny

2

Fragment ceramiki, wypał dwubarwny, ceglasty i brunatny

3

Fragment ceramiki cienkościennej, ciemnobrunatny, domieszka
drobnoziarnista

+

+

+

4

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny brunatny, domieszka
drobno i średnioziarnista

+

-

-

5

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny ceglasty, domieszka
średnio i gruboziarnista

+

+

+

6

Fragment ceramiki wypał dwubarwny brunatny i ciemnobrunatny, domieszka średnio i gruboziarnista

+

+

+

7

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny ceglasty, domieszka
drobno i średnioziarnista

+

-

-

8

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny brunatny, ceramika
chropowacona, domieszka grubo i średnioziarnista

+

+

+

9

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny ciemnobrunatny, domieszka drobnoziarnista

+

-

-

10

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny ceglasty, domieszka
grubo- i średnioziarnista

+

+

+

11

Fragmenty ceramiki, wypał dwubarwny ceglasty i ciemnobrunatny, domieszka gruboziarnista

+

+

+

12

Fragment ceramiki, wypał jednobarwny brunatny, domieszka
gruboziarnista

+

-

-

Kultura oksywska
II-I w. p.n.e.

Okres lateński
IV-III w. p.n.e.

Kultura łużycka, epoka
żelaza
IX-VIII w. p.n.e.

Kultura wielbarska,
okres wpływów rzymskich
II-IV w. n.e.

Tabela 1. Zestawienie badanych próbek ceramiki z stanowiska w Nowym Targu wraz z wykonanymi analizami: + - badania wykonane.
Table 1. List of the analysed pottery samples from the site in Nowy Targ with the conducted analyses: + - conducted studies.
Tabelle 1. Zusammenstellung der untersuchten Keramikproben von der Ausgrabungsstätte in Nowy Targ samt durchgeführter Analysen:
+ - durchgeführte Untersuchungen
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Próbka
Składnik
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kwarc

7,5

13,5

11,0

8,5

10,0

8,0

7,0

6,5

13,5

7,5

8,0

20,5

Skalenie

1,5

4,0

5,0

2,0

2,5

3,0

3,0

6,0

2,5

4,5

4,5

6,5

Fr. skał

6,0

7,0

7,0

1,0

2,5

2,0

13,0

8,0

18,0

9,5

12,5

13,0

Metailaste tło

84,5

73,5

76,5

86,0

83,0

85,5

75,5

78,5

65,0

77,5

74,5

59,0

Składniki akcesoryczne

0,5

2,0

0,5

2,5

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0

Tabela 2. Zestawienie wyników analizy planimetrycznej próbek ceramiki z stanowiska w Nowym Targu.
Table 2. List of the results of a planimetric analysis of the pottery samples from the site in Nowy Targ.
Tabelle 2. Ergebniszusammenstellung der planimetrischen Analyse der Keramikproben von der Ausgrabungsstätte in Nowy Targ.

Nr
próbki

1

Struktura i tekstura czerepu

– skrytokrystaliczna (undifferentiated b-fabric1) – masa metailasta nie wykazuje reakcji na światło spolaryzowane,
– słabo porowata, bezkierunkowa.
– mikrokrystaliczna (crystallitic b-fabric/mosaic speckled b-fabric) – masa metailasta poza ciemno zabarwionym brzegiem dobrze re-

2

aguje na światło spolaryzowane, jest mikrokrystaliczna. Ułożenie składników jest zasadniczo nieuporządkowane, lokalnie jedynie
obserwuje się pasma o wielkości poniżej 30 mm, tworzące mozaikę, w obrębie których widoczne jest słabo wyrażone uporządkowane ułożenie składników,

– słabo porowata, bezkierunkowa do słabo kierunkowej.
3

– skrytokrystaliczna (undifferentiated b-fabric) – masa metailasta nie wykazuje reakcji na światło spolaryzowane,
– porowata, bezkierunkowa.
– mikrokrystaliczna (crystallitic b-fabric/mosaic speckled b-fabric) – masa metailasta silnie reaguje na światło spolaryzowane, jest

4

mikrokrystaliczna. Ułożenie składników w przeważającej większości objętości jest nieuporządkowane. Sporadycznie w masie spoiwa widoczne są pasma, gdzie składniki wykazują uprzywilejowane ułożenie. Pasma te mają o wielkości poniżej 30 mm, tworzą
niewielkich rozmiarów domeny w obrębie których widoczne jest uporządkowanie składników,
- słabo porowata, bezkierunkowa do słabo kierunkowej.

– mikrokrystaliczna (unistrial b-fabric do lokalnie grano-striated) – masa metailasta w całej objętości dobrze reaguje na światło spo5

laryzowane przy dwóch skrzyżowanych nikolach, jest mikrokrystaliczna. Lokalnie mikrokrystaliczne smugi (striations) spoiwa
opływają większe ziarna, wówczas ich równoległy przebieg jest wyraźnie zaburzony. Bez względu na charakter przebiegu smug,
ułożenie ich składników wykazuje silne uporządkowanie, przejawiające się jednoczesnym wygaszaniem światła w położeniach
zgodnych z polaryzatorem,

– słabo porowata, silnie kierunkowa.
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– mikrokrystaliczna (unistrial b-fabric/striated b-fabric do lokalnie grano-striated) – masa metailasta bardzo silnie reaguje w całej
masie na światło spolaryzowane, jest mikrokrystaliczna. Spowodowane jest to uprzywilejowanym ułożeniem składników, które
układają się w wydłużone i równolegle względem siebie ułożone pasma (powyżej 30 mm długości). Lokalnie, w miejscach gdzie
znajdują się większe ziarna ich przebieg jest zaburzony, w takim przypadku ‘opływają’ one wspomniane ziarna.

6

– słabo porowata, kierunkowa.
– mikrokrystaliczna (crystallitic b-fabric do lokalnie mosaic speckled b-fabric) – masa metailasta wykazuje reakcję na światło spolaryzowane, natomiast zasadniczo nie obserwuje się uprzywilejowanego ułożenia. Jedynie lokalnie dostrzec można drobne skupienia,
wielkości do około 0,2-0,3 mm, gdzie widoczne jest preferencyjne ułożenie składników,

7

– porowata, bezkierunkowa do lokalnie słabo kierunkowej.
– mikrokrystaliczna (mosaic speckled b-fabric do lokalnie striated b-fabric) – masa metailasta dobrze reaguje na światło spolaryzowane, jest mikrokrystaliczna. Ułożenie składników w przeważającej większości objętości jest lekko uporządkowane, co przejawia
się równoczesnym wygaszaniem światła w izometrycznych agregatach lub rzadziej w wydłużonych domenach,

8

– słabo porowata, słabo kierunkowa.
– mikrokrystaliczna (crystallitic b-fabric do lokalnie mosaic speckled b-fabric) – mikrokrystaliczna masa metailasta dobrze reaguje
na światło spolaryzowane. Wchodzące w jej skład składniki zazwyczaj nie wykazują uporządkowanego ułożenia. Jedynie lokalnie
widoczne są niewielkie domeny, gdzie obserwuje się równoczesne wygaszanie światła,

9

– porowata, słabo kierunkowa.
– mikrokrystaliczna (unistrial b-fabric/striated b-fabric) – masa metailasta bardzo silnie reaguje w całej masie na światło spolaryzo10

wane. Spoiwo składa się z wydłużonych domen, powyżej 30 mm, które jednocześnie wygaszają światło, co spowodowane jest przez
uprzywilejowane ułożenie budujących je składników,

– słabo porowata, silnie kierunkowa.
– skrytokrystaliczna (undifferentiated b-fabric do lokalnie crystallitic b-fabric) – masa metailasta w większości nie wykazuje reakcji na
11

światło spolaryzowane. Jedynie lokalnie obserwowane są strefy, gdzie widoczna jest słaba reakcja w postaci barw interferencyjnych
II rzędu,

– porowata, bezkierunkowa.
– mikrokrystaliczna (crystallitic b-fabric) – masa metailasta wykazuje reakcję na światło spolaryzowane, natomiast nie obserwuje się
12

uprzywilejowanego ułożenia,

– porowata, bezkierunkowa.
cechy strukturalne określone na podstawie reakcji masy spajającej na światło spolaryzowane, za terminologią stosowana przez: Rathossi i in.
(2004), Bullock i in. (1985).
1

Tabela 3. Zestawienie cech strukturalno-teksturalnych próbek ceramiki z stanowiska w Nowym Targu.
Table 3. List of the structure and texture features of the pottery samples from the site in Nowy Targ.
Tabelle 3. Zusammenstellung von strukturellen und Textur-Eigenschaften der Keramikproben von der Ausgrabungsstätte in Nowy Targ.
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Próbka

Kwarc

Skaleń alkaliczny

Plagioklazy
(skaleń Ca-Na)

Illit/muskowit

Montmorillonit

Amfibol

Maghemit

Biotyt

2

+++

++

++

++

+

-

+

?

3

+++

++

++

++

-

+

-

-

5

+++

+

++

++

-

-

-

-

6

+++

+

+

++

+

-

?

-

8

+++

++

++

+

-

-

?

-

10

+++

+

+

++

-

+

?

-

11

+++

++

+

++

-

+

?

-

+++ składnik główny,
++ składnik poboczny,
+ składnik podrzędny/akcesoryczny,
? składnik prawdopodobnie obecny, w śladowych ilościach,
- składnik nieobecny.
Tabela 4. Zestawienie wyników analizy rentgenograficznej reprezentatywnych próbek ceramiki z stanowiska w Nowym Targu.
Table 4. List of the results of an X-ray analysis of the representative pottery samples from the site in Nowy Targ.
Tabelle 4. Ergebniszusammenstellung der Röntgenanalyse von repräsentativen Keramikproben von der Ausgrabungsstätte in Nowy Targ.

Nr próbki

Zawartość warstwy

1
2

Oszacowana na podstawie badań temperatura wypału
600-700°C

kultura oksywska II-I w. p.n.e.

poniżej ok. 550°C

3

600-700°C

4

550-650°C

5
6

okres lateński IV-III w. p.n.e.

7
8

11
12

550-650°C
600-650°C

IX-VIII w. p.n.e. epoka żelaza
kultura łużycka

9
10

600-650°C

600-650°C
600-650°C

II-IV w. n.e.
OWR okres wpływów rzymskich
kultura wielbarska

550-650°C
600-700°C
600-650°C

Tabela 5. Zestawienie próbek ceramiki i szacowane temperatury ich wypału.
Table 5. List of pottery samples and their estimated firing temperatures.
Tabelle 5. Zusammenstellung der Keramikproben und ihre geschätzte Brenntemperatur.
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Fig. 1. Histogramy uziarnienia próbek ceramiki nr 1, 2, 3, 4.
Fig. 1. Histograms of the grain-size distribution of pottery samples No. 1, 2, 3, 4.
Fig. 1. Histogramme der Körnung der Keramikproben Nr. 1, 2, 3, 4.
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Fig. 2. Histogramy uziarnienia próbek ceramiki nr 5, 6, 7, 8
Fig. 2. Histograms of the grain-size distribution of pottery samples No. 5, 6, 7, 8.
Fig. 2. Histogramme der Körnung der Keramikproben Nr. 5, 6, 7, 8.
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Fig. 3. Histogramy uziarnienia próbek ceramiki nr 9, 10, 11, 12.
Fig. 3. Histograms of the grain-size distribution of pottery samples No. 9, 10, 11, 12.
Fig. 3. Histogramme der Körnung der Keramikproben Nr. 9, 10, 11, 12.
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Fig. 4. Dyfraktogram próbki nr 2. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1.
Fig. 4. Diffractogram of sample No. 2. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 4. Diffraktogramm der Probe Nr. 2. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.

Fig. 5. Dyfraktogram próbki nr 3. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1.
Fig. 5. Diffractogram of sample No. 3. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 5. Diffraktogramm der Probe Nr. 3. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.
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Fig. 6. Dyfraktogram próbki nr 5. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1.
Fig. 6. Diffractogram of sample No. 5. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 6. Diffraktogramm der Probe Nr. 5. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.

Fig. 7. Dyfraktogram próbki nr 6. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1.
Fig. 7. Diffractogram of sample No. 6. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 7. Diffraktogramm der Probe Nr. 6. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.
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Fig. 8. Dyfraktogram próbki nr 8. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1..
Fig. 8. Diffractogram of sample No. 8. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 8. Diffraktogramm der Probe Nr. 8. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.

Fig. 9. Dyfraktogram próbki nr 10. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1.
Fig. 9. Diffractogram of sample No. 10. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 9. Diffraktogramm der Probe Nr. 10. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.
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Fig. 10. Dyfraktogram próbki nr 11. Objaśnienia skrótów zawiera Załącznik 1.
Fig. 10. Diffractogram of sample No. 11. Abbreviations are listed in Appendix 1.
Fig. 10. Diffraktogramm der Probe Nr. 11. Das Abkürzungsverzeichnis enthält Anhang 1.

Fig. 11. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 2.
Fig. 11. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 2.
Fig. 11. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 2.
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Fig. 12. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 3.
Fig. 12. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 3.
Fig. 12. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 3.

Fig. 13. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 5.
Fig. 13. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 5.
Fig. 13. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 5.
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Fig. 14. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 6.
Fig. 14. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 6.
Fig. 14. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 6.

Fig. 15. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 8.
Fig. 15. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 8.
Fig. 15. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 8.
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Fig. 16. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 10.
Fig. 16. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 10.
Fig. 16. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 10.

Fig. 17. Stanowisko Nowy Targ. Termogram DSC-TG próbki 11.
Fig. 17. Site: Nowy Targ. DSC-TG thermogram of sample No. 11.
Fig. 17. Ausgrabungsstätte Nowy Targ. Termogramm DSC-TG der Probe 11.
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Fot. 1. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 1, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 1. Microscopic image of pottery sample No. 1, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 1. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 1 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 2. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 2, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 2. Microscopic image of pottery sample No. 2, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 2. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 2 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 3. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 3, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 3. Microscopic image of pottery sample No. 3, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 3. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 3 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

246

Fot. 4. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 4, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 4. Microscopic image of pottery sample No. 4, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 4. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 4 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 5. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 5, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 5. Microscopic image of pottery sample No. 5, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 5. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 5 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 6. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 6, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 6. Microscopic image of pottery sample No. 6, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 6. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 6 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).
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Fot. 7. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 7, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 7. Microscopic image of pottery sample No. 7, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 7. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 7 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 8. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 8, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 8. Microscopic image of pottery sample No. 8, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 8. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 8 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 9. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 9, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 9. Microscopic image of pottery sample No. 9, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 9. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 9 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).
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Fot. 10. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 10, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych polaryzatorach (B).
Photo 10. Microscopic image of pottery sample No. 10, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 10. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 10 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 11. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 11, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 11. Microscopic image of pottery sample No. 11, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 11. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 11 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).

Fot. 12. Obraz mikroskopowy próbki ceramiki nr 12, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych
polaryzatorach (B).
Photo 12. Microscopic image of pottery sample No. 12, with one polarizer (A) and with two crossed polarizers (B).
Foto 12. Mikroskopische Aufnahme der Keramikprobe Nr. 12 unter Hinzunahme eines Polarisators (A) und zweier, gekreuzter
Polarisatoren (B).
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Wojciech Bartz

The results of petrographic analyses of pottery artefacts from Site 6 in Nowy
Targ, Stary Targ Commune
(Summary)
The petrographic and mineralogical studies included analyses of
twelve fragments of pottery obtained at the site in Nowy Targ. They
were aimed at collecting information on the material composition of
the body and on the technique and temperature of firing. The analysed material was taken from the layers of: the Oksywie Culture (3
samples), the La Tène Period (4 samples), the Lusatian Culture (1
sample), and the Wielbark Culture (4 samples). The petrographic
analysis revealed a considerable variety of material. Some of the vessels were made of a body consisting only of oily clay deposits containing quartz dust and small amounts of fine-grained sand. Others
contained a significant amount of leaning sand-fraction and rarely
gravel-fraction material (sandy sediment and rarely aggregate). The

bodies used for the production of the analysed pottery were well
kneaded and mixed. Thanks to the conducted instrumental analyses (X-ray powder analysis and thermogravimetric analyses), it was
possible to estimate the firing temperature, which in most cases was
within the 600-700°C range. In the case of few pottery samples, the
temperature was slightly lower, within the 550-650°C range. Despite
the differences in temperature as well as the variety of petrographic
features, there is no relation between them and the layer from which
the analysed material was taken. The only connection that was noticed was a consistent significant share of leaning admixtures in the
pottery of the Wielbark Culture in comparison with the other pottery
samples.

Wojciech Bartz

Ergebnisse der petrografischen Untersuchung keramischer Funde von der
Ausgrabungsstätte Nr. 6 in Nowy Targ, Gem. Stary Targ
(Zusammenfassung)
Im Rahmen der petrografisch-mineralogischen Untersuchung
wurden zwölf Keramikfragmente analysiert, die dem Fundort Nowy
Targ entnommen worden waren. Das Ziel war die Gewinnung von
Informationen über die Zusammensetzung des Rohmaterials der
Keramikmasse sowie die Technik und die Temperatur des Brandes.
Das untersuchte Material stammte aus folgenden Schichten: Oksywie-Kultur (drei Proben), Latènezeit (vier Proben), Lausitzer Kultur
(eine Probe) und Wielbark-Kultur (vier Proben). Das durchgeführte
petrografische Studium zeigte eine große Wechselhaftigkeit des Materials auf. Ein Teil der Gefäße wurde aus einer Masse hergestellt, die
ausschließlich aus fetten Lehmstoffen bestand und Quarzstaub und
geringe Mengen feinkörnigen Sandes enthielt. Andere beinhalteten
einen bedeutenden Zusatz von magerndem Material in Sand- und
selten Kiesfraktion (sandiges Sediment und sporadisch Steinsplit-

ter). Die keramischen Massen, aus denen die untersuchten Gefäße
hergestellt wurden, waren gut angefertigt und vermengt. Die durchgeführten instrumentellen Untersuchungen (Röntgenanalyse in Pulvermethode sowie thermogravimetrische Untersuchung) erlaubten
eine Schätzung der Temperatur des Brandes, die sich in den meisten
Fällen im Bereich um 600-700°C bewegte. Einige wenige Proben erreichten etwas niedrigere Werte um 550-650°C. Trotz dieser Spannweite der Temperaturbereiche und der Wechselhaftigkeit petrografischer Eigenschaften, wurde keine Abhängigkeit zwischen ihnen
und der Kulturschicht, aus der das untersuchte Material entnommen
worden war, beobachtet. Die einzige beobachtete Abhängigkeit ist
der konsequent hohe Anteil an magernden Zusätzen in der Keramik
der Wielbark-Kultur im Vergleich zu den übrigen Keramikproben.
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Jolanta Ratuszna

Prace badawcze i konserwatorsko – restauratorskie przy ceramice
pochodzącej z cmentarzyska wielokulturowego w Nowym Targu, gm. Stary
Targ, stanowisko nr 6

Naczynia z cmentarzyska w Nowym Targu ze stanowiska nr 6 pochodzą z różnych kultur, których rozwój
datowany jest w następujących epokach: epoka brązu/
wczesna epoka żelaza (1000 p.n.e. - 400/300 p.n.e.) – kultura łużycka i pomorska; młodszy okres przed-rzymski
(200 p.n.e. - 25 r. n.e.) – kultura oksywska; okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów (25 r. n.e. - 450 r. n.e.)
– kultura wielbarska.
Niniejsze artykuł dotyczy prac wykonanych na 24 zabytkach archeologicznych przekazanych do konserwacji
w 2012 roku. Ich celem była pełna konserwacja oraz renowacja obejmująca rekonstrukcję niektórych fragmentów formy naczyń.
Opis stanu zachowania przed konserwacją w 2012
roku
Cały zespół ceramiki pochodzącej z wykopalisk archeologicznych w Nowym Targu ze stanowiska nr 6, był
poddany konserwacji w latach 70-tych i 80-tych XX w.
w Pracowni Archeologicznej Muzeum Zamkowego
w Malborku. Przeprowadzono wówczas: oczyszczenie
powierzchni ceramiki, sklejenie i scalenie poszczególnych naczyń, uzupełnienie ubytków gipsem i scalenie
kolorystyczne jasnych gipsowych uzupełnień z resztą
naczyń.
Naczynia po konserwacji były przez długi okres
czasu przechowywane w magazynie zabytków archeologicznych na Zamku Wysokim.
Proces konserwacji zabytków w latach 70-tych i 80tych XX w.
Po usunięciu nadmiaru zanieczyszczeń pochodzących z wykopu oraz oczyszczeniu powierzchni, poszczególne fragmenty naczyń klejono ze sobą za pomocą
mikstury wykonanej z rozpuszczonego w acetonie plastiku, aplikowanej po jej podgrzaniu na klejone krawędzie fragmentów naczyń. Użycie jej wymagało szybkiego

nakładania, jeszcze przed zastygnięciem, stąd często klejenie było nie precyzyjne. Z drugiej jednak strony zaletą
tej spoiny klejowej jest jej łatwa odwracalność po aplikacji acetonu, co daje możliwość szybkiego rozklejenia
poszczególnych fragmentów, a także skorygowania nierówno sklejonych części.
Sklejone naczynia w większości zostały uzupełnione
w największych, najbardziej widocznych ubytkach gipsem (Fot. 1). Gips został założony w nadmiarze, w wielu
miejscach zatarty na krawędzie zewnętrznych i wewnętrznych ścianek naczyń. Powierzchnia gipsu nie została dopracowana w celu lepszego scalenia z charakterem ceramiki, pozostała chropawa i nierówna. Na tym
etapie pominięto mniejsze ubytki, odpryski, zwłaszcza
wzdłuż klejonych wykruszających się krawędzi, które nie
otrzymały odpowiedniej ochrony przed uszkodzeniami.
Gipsowe uzupełnienia pomalowano farbą wodną.
Stan przed podjęciem prac w 2012 roku
Ceramika była mocno zabrudzona, na powierzchni
naczyń pozostały resztki nie usuniętych wcześniej nawarstwień ziemi. Przechowywana przez długie lata
w warunkach magazynów archeologicznych bez oczyszczana profilaktycznego, uległa w sposób wtórny zakurzeniu.
Poprzednie naprawy wykonane w latach 70-tych
i 80-tych XXw., nie obejmowały wzmocnienia struktury
naczyń, która w zależności od charakteru i odporności poszczególnych gatunków ceramiki, była w rożnym
stopniu spękana i rozwarstwiona. W większości naczyń
spękania rozchodzą się nieregularnie we wszystkich kierunkach w całej grubości czerepu, i mają dwojaki charakter:
1) są wynikiem nie kontrolowanych warunków procesu wypału gliny, należą do wad technologicznych; 2)
wynikają z oddziaływania destrukcyjnych warunków
panujących w glebie, z której wydobyto znalezione na-
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czynia (zamarzanie i odmarzanie, sole rozpuszczalne
w wodzie, inne minerały i substancje organiczne).
Powierzchnia uformowanego naczynia przed wypałem była przez wytwórcę często wygładzana i zatarta,
dlatego nie była widoczna z zewnątrz nierównomierna,
wysoko porowata struktura.
W grupie 24 naczyń poddanych konserwacji w 2012
roku, niektóre wykazują cechy bardzo nierównomiernego wypału – były częściowo szare i częściowo ceglaste
w kolorze. Większość naczyń była sklejona z licznych
fragmentów, z których niektóre uległy rozklejeniu. Pozostałe fragmenty dołączone luzem pochodziły częściowo z innych obiektów i tylko niektóre fragmenty
można było dokleić do naczyń. Gipsowe uzupełnienia,
kruche i sztywne, były bardzo podatne na odspojenia od
podłoża, powstanie w wielu miejscach wtórnych pęknięć i szczelin, oraz wykruszanie się. Charakter technologiczny tego materiału nie pozwolił na precyzyjne
wykonanie uzupełnień, zwłaszcza drobniejszych, dopracowanie ich powierzchni i imitację estetyczną. Uzupełnienia były mocno widoczne na naczyniach, mimo
kolorystycznej patyny (Fot. 1).
Program i wyniki prac badawczych
Dobór metod i materiałów konserwatorskich był
w pewnym zakresie uzależniony od wyników badań
specjalistycznych. Ważną informacją było określenie budowy morfologicznej struktury ceramiki, uzależnionej
od rodzaju i stopnia wypalenia użytych do jej produkcji
składników. Dla ceramiki pochodzenia archeologicznego było niezbędne określenie stopnia zasolenia, gdyż
obecność soli rozpuszczalnych w wodzie może mieć destrukcyjny wpływ na całą jej strukturę. Rozważono konieczność i możliwość użycia wody i rozpuszczalników
w metodach konserwatorskich.
W celu określenia przyczyn destrukcji, ����������
składu mineralogicznego, właściwości i odporności ceramiki,
wykonano badania na 12 próbkach ceramiki pochodzącej z grobów z tego samego wykopu archeologicznego
(stanowisko nr 6 w Nowym Targu), z którego pochodzą
naczynia przeznaczone do konserwacji. Pochodzenie,
rodzaj i charakter materiału badawczego odpowiadał
cechom ceramiki naczyń poddanych konserwacji i mógł
stanowić miarodajny materiał porównawczy. W badaniach określono: zawartość soli rozpuszczalnych w

wodzie – analiza jakościowa i ilościowa jonów1, cechy
mineralogiczno-petrograficzne ceramiki oraz stopień
wypalenia składników masy ceramicznej2, nasiąkliwość
preparatem wzmacniającym strukturę ceramiki i zawartość żywicy w strukturze ceramiki.
Omówienie wyników zasolenia
Pomocniczo, wyniki zasolenia próbek ceramiki z tabeli nr 1 porównano z poziomami zasolenia materiałów
porowatych w tabeli nr 2, jaki obowiązuje dla murów
(ceglanych, kamiennych, tynkowanych). Za ogólny poziom zasolenia murów przyjmuje się najwyższą wartość zasolenia, jaką osiąga dana sól. Jest to sygnał, że
aby uniknąć dalszej destrukcji tych materiałów należy
podjąć działania zmierzające do obniżenia zawartości
soli w strukturze muru, przynajmniej do poziomu minimalnego. Porównanie z dopuszczalnymi poziomami zasolenia porowatych murów może mieć wpływ na ocenę
ewentualnego zagrożenia zasoleniem w przypadku innych materiałów porowatych. Przy czym wpływ warunków zewnętrznej ekspozycji murów znacznie potęguje
zniszczenia wywołane przez sole.
Destrukcyjne działanie soli na struktury porowate
polega głównie na krystalizacji i powiększaniu objętości
kryształów soli w porach. Intensywność zniszczeń zależy przede wszystkim od stężenia soli i ich higroskopijności. Największe zagrożenie stanowią sole, które mają
zdolność przyłączania i odłączania cząsteczek wody
podczas tworzenia swoich kryształów. Przykładem takiej soli jest siarczan sodowy, który na skutek opisanych
przemian zmienia swoją objętość o około 400%. Z kolei
azotany i chlorki, które należą do silnie higroskopijnych
soli, mogą być przyczyną intensywnych zniszczeń, jeśli
są nagromadzone w dużych stężeniach.
Zawartość soli chlorkowych i siarczanowych w porach ceramiki z Nowego Targu, jest znacznie poniżej minimalnego poziomu dla murów, lub nie przekracza tego
poziomu. Zawartość jonów amonowych jest znikoma.
W żadnym przypadku nie stwierdzono obecności azotanów.
Biorąc pod uwagę wyniki badań na próbkach, nie
jest ani wskazane ani konieczne, wyprowadzenie soli
Badanie zasolenia wykonano w Laboratorium Technologiczno‑Konserwatorskim na Wydziale Architektury Politechniki
Wrocławskiej pod kierunkiem dr Marii Gąsior.
2
Badania petrograficzne, DSC-TG i RTG wykonał dr Wojciech
Bartz z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
wyniki tych badań w osobnym artykule powyższej monografii.
1
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rozpuszczalnych w wodzie ze struktury ceramiki. Po
wieloletnim przechowywaniu naczyń w magazynach
archeologicznych, nie zaobserwowane żadnych wykwitów solnych na ich powierzchni. Zasolenie ceramiki jest
na tyle znikome, że nie stanowi czynnika, który może
w znaczący sposób wpłynąć na destrukcję jej struktury
pod warunkiem, że naczynia po konserwacji będą przechowywane w warunkach ustabilizowanej temperatury
i wilgotności powietrza.
Omówienie wyników badań petrograficznych, termograwimetrycznych (DSC-TG) i rentgenograficznych
(RTG) dla celów konserwacji 3.
Skład mineralogiczny 12 próbek ceramiki w zakresie
materiału schudzającego cechuje niewielkie zróżnicowanie jakościowe podstawowych składników: kwarcu,
skaleni i fragmentów skał. Wśród tych składników zaobserwowano, że zawartość kwarcu waha się w granicach
kilku-kilkunastu procent, a skaleni w ok. 5%, w pojedynczych przypadkach do 6,5%. Dużą zmiennością objętościową charakteryzuje się udział ziaren skał: od 2,5%
w próbkach ceramiki o drobnoziarnistym szkielecie, aż
do 18% w próbkach ceramiki z zawartością większych
frakcji ziaren, którymi są ostrokrawędziste fragmenty
skał – prawdopodobnie sztucznie przygotowany tłuczeń
ze skał granitoidowych. Ceramika z niewielką zawartością grubszej frakcji piaszczystej ziaren, schudzana była
niemodyfikowanym surowcem, alternatywnie – dodatek
schudzających ziaren był niewielki.
Na obrazie mikroskopowym znacznej części próbek
zaobserwowano w spoiwie bezładnie rozmieszczone
krystality, reprezentujące zachowane blaszki minerałów
ilastych. Obecność illitu została potwierdzona wynikami
badań, poza tym nie stwierdzono przekrystalizowania
pozostałych minerałów obecnych w surowcu. Te dane,
jak i brak widocznej fazy szklistej w czerepie ceramiki,
sugerują najbardziej prawdopodobny przedział temperatury wypału na 600-700°C dla większości próbek,
a w pojedynczym przypadku na 550°C. Wszystkie, reprezentatywne dla kilku okresów historycznych, próbki
ceramiki zawierają zróżnicowaną ilość składników
wrażliwych na działanie wody. Zatem w postępowaniu
konserwatorskim wykluczono wszelkie zabiegi z użyciem dużej ilości wody, a zwłaszcza moczenie w wodzie
celem wypłukania soli ze struktury ceramiki, ze względu
Na podstawie artykułu w niniejszej publikacji: W. Bartz, Wyniki
badań petrograficznych zabytków ceramicznych ze stanowiska nr 6
w Nowym Targu, gm. Stary Targ.
3

na duże prawdopodobieństwo pojawienia się wtórnych
uszkodzeń.
Omówienie wyników pozostałych pomiarów
Ze względu na słabą kondycję mechaniczną jaką zaobserwowano w większości naczyń ceramicznych z Nowego Targu, wykonano pomiary na próbkach z tego
samego materiału ceramicznego j.w., w celu określenia
możliwości wzmocnienia ceramiki preparatem krzemoorganicznym. Na podstawie opublikowanych w literaturze danych, znane są bardzo dobre efekty zastosowania
preparatów krzemoorganicznych do wzmacniania materiałów ceramicznych (Domasłowski W., Kęsy-Lewandowska M., Łukaszewicz J.W., 1998, s. 70-84). Do prób,
a następnie do nasycenia naczyń, wybrano preparat
Funcosil Steinfestiger 300 (produkcji Remmers), z którego wytrąca się duża ilość żelu krzemionkowego, a jednocześnie jego lepkość pozwala na przesycenie porowatych struktur całych elementów w stosunkowo krótkim
czasie.
Pomiary wykonane na próbkach nasyconych preparatem krzemoorganicznym wskazały, że zastosowany
środek jest odpowiedni do efektywnego wzmocnienia
naczyń ceramicznych. Po kilku tygodniach próbki, których struktura była we wszystkich przypadkach słaba,
zdezintegrowana, w efekcie wzmocnienia uzyskały odpowiednią twardość i zwięzłość. Na etapie wzmacniania
wybranych 24 naczyń, zostały wykonane podobne pomiary, jak w przypadku próbek ceramiki, co dało możliwość weryfikacji dokładności stopnia wzmocnienia
struktury ceramiki (Ratuszna J., 2013).
Średnia nasiąkliwość preparatem wyniosła ok. 11%,
zarówno w przypadku próbek, jak i naczyń. Średnia zawartość żywicy w próbkach była na poziomie 3,7%, natomiast w naczyniach na poziomie 4,3%. W stosunku
do ceramiki przed nasyceniem, w efekcie końcowym
wszystkie naczynia uzyskały o wiele silniejszą, zwartą
strukturę.
Przebieg prac konserwatorskich i restauratorskich
Wszystkie naczynia zostały oczyszczone metodami
z niewielkim użyciem wody, głównie pary wodnej, i następnie doczyszczone z bardziej zwięzłych nawarstwień
oraz resztek gipsowych uzupełnień przy użyciu narzędzi. Niektóre miejsca musiały być przemyte w rozpuszczalnikach. Wszystkie naczynia zostały zdezynfekowane
środkiem biobójczym.
W jednym z naczyń zostały zabezpieczone rozwar-
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stwione miejsca, które wypełniono i sklejono iniekcyjną
kitówką krzemoorganiczną z wypełniaczem i pigmentami. W następnym etapie naczynia, za wyjątkiem jednej
popielnicy, której struktura była w dobrym stanie mechanicznym, poddano impregnacji wzmacniającej w kąpieli. Zastosowany preparat krzemoorganiczny podczas
sezonowania nasyconych naczyń w wilgotnej atmosferze, utworzył dodatkową wewnętrzną strukturę w ceramice, opartą na cząsteczkach krzemu. Po jednokrotnym
zabiegu wzmacniającym mechaniczna odporność ceramiki jest wystarczająca, aby uchronić ją przed łatwym
uszkodzeniem.
Częściowo podczas nasycania preparatem (który jest
rozpuszczony w mieszaninie rozpuszczalników ketonowych), a także już po wysuszeniu naczyń, usunięto nadmiar kleju z okolic sklejonych części naczyń. Zabieg ten
był stosunkowo łatwy, gdyż większość kleju z poprzednich napraw łatwo poddała się spęcznieniu i naruszeniu
pod wpływem rozpuszczalników zawartych w impregnacie, a później aplikowanych z pędzla. Jednocześnie
spoiny klejowe były na tyle stabilne, że uniknięto przypadkowego rozklejenia elementów naczyń w kąpieli impregnatu.

W niektórych naczyniach konieczny był demontaż
niektórych krzywo sklejonych fragmentów. Ich ponowny
montaż oraz doklejenie części fragmentów, które udało
się dopasować do bardziej zniszczonych naczyń, wykonano szybkoschnącym klejem polimerowym, który ma
m.in. tę zaletę, że w razie konieczności jest łatwo usuwalny i ma odpowiednią siłę klejenia w przypadku scalania wielu fragmentów formy naczyń (Fot. 7).
Spękane i rozwarstwione miejsca w ceramice zostały
podklejone lub nasycone roztworem dyspersji akrylowej,
i dzięki temu dodatkowo wzmocniono i uszczelniono
podatne na uszkodzenia fragmenty, które były następnie
w wielu przypadkach uzupełniane specjalnie przygotowaną drobnoziarnistą kitówką. Uzupełnienia maskujące
szczeliny, pęknięcia i rozwarstwienia wykonano gotową
kitówką epoksydową, zmodyfikowaną dodatkiem wypełniaczy i pigmentów. Ten sam skład zaprawy użyto do zrekonstruowania dużych i małych fragmentów niektórych
naczyń, ale przy zastosowaniu innego wypełniacza (Fot.
2-3, 5-8). Po utwardzeniu masy powierzchnię wszystkich
uzupełnień przeszlifowano i scalono z powierzchnią ceramiki, a na koniec spatynowano farbami akwarelowymi
z dodatkiem spoiwa akrylowego (Fot. 4, 9).

Chlorki
[Cl-][%]

Siarczany
[SO42-][%]

Azotany
[NO3-][%]

Jony amonowe
[NH4+] [%]

Przewodność
[mS/cm]

Zasolenie
[g/l]

Zasolenie
[%]

0,02

0,17

0

0,008

0,035

0,017

0,09

Tabela. 1. Uśrednione wyniki analizy jakościowej i ilościowej zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie w próbkach ceramiki
z Nowego Targu.
Table 1. Average results of the qualitative and quantitative analysis of water-soluble salts in the pottery samples from Nowy Targ.
Tabelle 1. Gemittelte Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Analyse des Gehalts wasserlöslicher Salze in den Keramikproben von
Nowy Targ.
niskie

średnie

wysokie

chlorki

< 0,2

0,2 – 0,5

> 0,5

azotany

< 0,1

0,1 – 0,3

> 0,3

siarczany

< 0,5

0,5 – 1,5

> 1,5

Tabela. 2. Poziomy zasolenia dla murów [%]
Table 2. Salinity levels of the walls [%]
Tabelle 2. Versalzungsgrad der Mauern [%]
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Dokumentacja fotograficzna dotycząca wybranych zabytków:

Fot. 1. Przykład naczynia z dużym gipsowym uzupełnieniem.
Photo 1. Example of a vessel with a large plaster filling.
Foto 1. Beispiel eines Gefäßes mit großer Gipsergänzung.

Przykłady naczyń z dużymi ubytkami, rozwarstwieniami i fragmentami do doklejenia:

Fot. 2. Naczynie z pokrywą wpuszczaną, (inw. pol. 180/75),
przed konserwacją.
Photo 2. Vessel with an inset lid (field inv. 180/75), before
conservation.
Foto 2. Gefäß mit eingelassenem Deckel (Feldinv. 180/75), vor
der Konservation

Fot. 3. Naczynie z pokrywą wpuszczaną, (inw. pol. 180/75) po
uzupełnieniu ubytków (jaśniejsze partie to uzupełnione fragmenty).
Photo 3. Vessel with an inset lid (field inv. 180/75) after filling in
the defects (the lighter parts are the filled-in fragments).
Foto 3. Gefäß mit eingelassenem Deckel (Feldinv. 180/75), nach
Ergänzung der Verluste (die helleren Partien sind die ergänzten
Fragmente)
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Fot. 4. Naczynie z pokrywą wpuszczaną (inw. pol. 180/75) po
konserwacji i scaleniu uzupełnionych fragmentów z oryginalnymi.
Photo 4. Vessel with an inset lid (field inv. 180/75), after conservation and joining the filled-in fragments with the original ones.
Foto 4. Gefäß mit eingelassenem Deckel (Feldinv. 180/75),
nach der Konservation und der Zusammenfügung der Ergänzungen mit den originalen Fragmenten.

Fot. 5. Kubek z uchem, (inw. pol. 130/75), sklejone fragmenty
przed konserwacją.
Photo 5. Mug with a handle (field inv. 130/75), joined fragments
before conservation.
Foto 5. Becher mit Henkel (Feldinv. 130/75), zusammengeklebte
Fragmente vor der Konservation.

Fot. 6. Kubek z uchem (inw. pol. 130/75), fragmenty luźne,
przed doklejeniem do naczynia.
Photo 6. Mug with a handle (field inv. 130/75), loose fragments, before joining to the vessel.
Foto 6. Becher mit Henkel (Feldinv. 130/75), lose Fragmente
vor dem Hinzufügen zum Gefäß.
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Fot. 7. Kubek z uchem (inw. pol. 130/75), po doklejeniu wszystkich pasujących fragmentów – brak dużych fragmentów.
Photo 7. Mug with a handle (field inv. 130/75), after joining all
the matching fragments – lack of large fragments.
Foto 7. Becher mit Henkel (Feldinv. 130/75), nach dem Verkleben aller passenden Elemente – es fehlen große Fragmente.

Fot. 8. Kubek z uchem (inw. pol. 130/75) po uzupełnieniu
ubytków i rekonstrukcjach formy (jaśniejsze fragmenty to uzupełnienia).
Photo 8. Mug with a handle (field inv. 130/75), after filling in
the defects and reconstructions of the form (the lighter fragments
are the fillings).
Foto 8. Becher mit Henkel (Feldinv. 130/75), nach Ergänzung
der Verluste und Rekonstruktion der Form (die helleren Fragmente sind Ergänzungen).

Fot. 9. Kubek z uchem (inw. pol. 130/75), po konserwacji i scaleniu kolorystycznym uzupełnionych części.
Photo 9. Mug with a handle (field inv. 130/75), after conservation and colour unification of the fillings.
Foto 9. Becher mit Henkel (Feldinv. 130/75), nach der Konservation und der farblichen Vereinheitlichung der ergänzten Fragmente.
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Przykład naczynia z małymi uszkodzeniami:

Fot. 10. Naczynie - przystawka, (inw. pol. 182/77), etap usuwania nawarstwień: lewa strona po oczyszczeniu.
Photo 10. Additional vessel (field inv. 182/77), the stage of
removing accumulated layers: the left side after the removal.
Foto 10. Gefäß – Beigefäß (Feldinv. 182/77), Etappe des Entfernens von Auflagerungen: die linke Seite ist bereits gereinigt.

Fot. 11. Naczynie – przystawka, (inw. pol. 182/77), po uzupełnieniu ubytków i szczelin.
Photo 11. Additional vessel (field inv. 182/77), after filling in the
defects and cracks.
Foto 11. Gefäß – Beigefäß (Feldinv. 182/77), nach der Ergänzung von Verlusten und Spalten.

Fot. 12. Naczynie – przystawka, (inw. pol. 182/77), po konserwacji i scaleniu uzupełnień
Photo 12. Additional vessel (field inv. 182/77), after conservation and joining the fillings.
Foto 12. Gefäß – Beigefäß (Feldinv. 182/77), nach der Konservation und der Vereinheitlichung der Ergänzungen.
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Jolanta Ratuszna

Research, conservation and restoration work on pottery from
a multicultural cemetery in Nowy Targ, Stary Targ Commune, Site 6.
(Summary)
This report discusses work on twenty-four archaeological artefacts of different cultures, namely the Lusatian, Pomeranian, Oksywie
and Wielbark Cultures. The first protective and reconstructive work
on the vessels was done in the 1970s and 1980s in the Archaeological
Laboratory of the Castle Museum in Malbork. At that time, no measures were taken to strengthen the structure of the pottery, which was
cracked and delaminated to different degrees. The vessels were joined
together, often made up of many pieces, and the biggest and most
visible defects were filled in with plaster, which later was patinated.
Due to the technological character of this material, it was impossible
to fill them in precisely, particularly in the case of smaller fillings, to
refine their surface and carry out their aesthetic imitation. Brittle and
stiff, the plaster fillings were very susceptible to loosening, secondary
cracks in many places as well as falling apart.
In 2012, the artefacts were handed over to the Conservation
Laboratory of the Castle Museum in Malbork, where they were subject to full conservation including reconstruction of some parts of
the form of the vessels. The restarted work was based on technological research results, which helped select conservation methods and

procedures. What was an important piece of information was the
morphological structure of the pottery, depending on the type and
degree of firing of the components used for the production. In the
case of pottery of archaeological origin, it was necessary to determine
its salinity because the presence of water-soluble salts may have a destructive influence on the entire pottery structure. The conservators
considered the necessity and possibility of using water and solvents.
In order to determine the causes of destruction, the mineralogical
composition, the properties and the resistance of the pottery, they
conducted analyses of twelve samples of pottery from graves from
the same archaeological trench (Site 6 in Nowy Targ) as the one from
which the vessels come from. The origin, type and nature of the analysed material corresponded to the features of the pottery that was
subject to conservation, and therefore, it was a reliable comparative
material. The study concerned the content of water-soluble salts,
a qualitative and quantitative analysis of ions, the mineralogical and
petrographic features of the pottery, the degree of firing of the components of the body, the absorbability with a structure-strengthening
material, and the resin content in the structure of the pottery.

Jolanta Ratuszna

Forschungsarbeiten und konservatorisch-restauratorische Tätigkeiten an
der Keramik vom multikulturellen Gräberfeld in Nowy Targ, Gem. Stary
Targ, Ausgrabungsstätte Nr. 6
(Zusammenfassung)
Der vorliegende Bericht betrifft die Arbeiten, die an 24 archäologischen Funden durchgeführt wurden, die aus verschiedenen Kulturen stammen: der Lausitzer Kultur, der Pommerellischen Gesichtsurnenkultur, der Oksywie-Kultur und der Wielbark-Kultur. Die ersten
Arbeiten zur Sicherung und Zusammenfügung der Gefäße wurden
in den 70er und 80er Jahren des 20. Jh. im Archäologischen Labor
MZM durchgeführt. Es wurden zu jener Zeit keine Vorkehrungen
zur Festigung der Keramikstruktur, die in verschiedenem Maße aufgebrochen und aufgeblättert war, getroffen. Die Zusammengeklebten Gefäße, die oft aus vielen Fragmenten bestanden, wurden an den

größten, sichtbarsten Verlusten mit Gips ergänzt, der anschließend
patiniert wurde. Der technologische Charakter dieses Materials erlaubte es nicht, präzise, vor Allem feinere Ergänzungen durchzuführen, ihre Oberfläche auszuarbeiten und eine ästhetische Imitation zu
erreichen. Die brüchigen und steifen Gipsergänzungen waren sehr
anfällig für das Abblättern vom Untergrund, Entstehung sekundärer
Risse und Spalten an vielen Stellen und Herausbröckeln des Materials.
Die Objekte wurden 2012 dem Konservatorischen Labor des
Schlossmuseums in Malbork übergeben, wo eine vollständige Kon-
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servation durchgeführt wurde, die auch die Rekonstruktion einiger
Fragmente der Gefäßformen umfasste. Die neu durchgeführten
Arbeiten basierten auf den Ergebnissen technologischer Untersuchungen, die bei der Auswahl der konservatorischen Methoden und
Mittel hilfreich waren. Eine wichtige Information war die Bestimmung der morphologischen Konstruktion der Keramikstruktur, die
von Art und Grad des Brennens der Bestandteile, die zu ihrer Herstellung benutzt wurden, abhängt. Für die Keramik archäologischer
Provenienz war die Bestimmung des Versalzungsgrades unverzichtbar, weil die Anwesenheit wasserlöslicher Salze einen destruktiven
Einfluss auf ihre ganze Struktur haben kann. Es wurde die Notwendigkeit und Möglichkeit der Verwendung von Wasser und Lösungsmitteln in der Konservierungsmethode erwogen. Um die Destrukti-

onsgründe, die mineralische Zusammensetzung, die Eigenschaften
und die Widerstandsfähigkeit der Keramik zu bestimmen, wurden
zwölf Keramikproben, die aus Gräbern aus derselben Fundstelle kamen, aus der die Gefäße stammten (Ausgrabungsstätte 6 in Nowy
Targ), Untersuchungen unterzogen. Die Herkunft, die Art und der
Charakter des untersuchten Materials entsprach den Keramikeigenschaften der Gefäße, die konserviert wurden und konnte als aussagefähiges Vergleichsmaterial dienen. Die Untersuchungen umfassten
das Vorkommen von wasserlöslichen Salzen, qualitative und quantitative Ionenanalyse, mineralogisch-petrografische Eigenschaften der
Keramik, den Ausbrennungsgrad der Bestandteile der keramischen
Masse, die Sorptionsfähigkeit in Bezug auf ein die Keramikstruktur
stärkendes Präparat und den Harzgehalt der Keramikstruktur.
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Iwona Żmuda – Trzebiatowska, Gerard Śliwiński

Analizy składu pierwiastkowego archeologicznych zabytków metalowych
ze stanowiska nr 6, cmentarzyska w Nowym Targu k/Malborka, metodą
fluorescencji rendgenowskiej (XRF)

Wstęp
Nowoczesne metody analizy nieniszczącej (NDT)
stosowane w badaniach obiektów zabytkowych stanowią istotny czynnik w zrozumieniu dawnych technologii
wytwarzania przedmiotów użytkowych i artystycznych.
Nowe narzędzia analityczne mają coraz szersze zastosowanie w badaniach zagadnień dotyczących np. technologii używanych w przeszłości, pochodzenia materiałów
i obiektów, ich oryginalności itp. Wśród metod analizy
ostatnio coraz powszechniej stosowanych w badaniu
obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, poczesne miejsce
zajmują metody spektroskopowe, zarówno nieniszczące
(nieinwazyjne) jak też niszczące (inwazyjne). Zgodnie
z wymaganiami praktyki w muzealnictwie i konserwacji, w pierwszej kolejności wykonuje się badania nieniszczące, nieingerujące w materię zabytku i pozwalające na
uzyskanie wstępnego wyniku. Wymóg badania nieniszczącego jest regułą w przypadku obiektów o dużej wartości historycznej. Jednakże, badania takie nie zawsze
dają wystarczającą ilość informacji na temat substancji
zabytkowej. Zazwyczaj więc, na podstawie wyników
wstępnych analiz typuje się miejsca pomiarowe, z których należy pobrać próbki do badań szczegółowych.
W celu spełnienia kryterium minimum interwencji, raz
pobraną próbkę analizuje się w miarę potrzeby różnymi
technikami [1-3].
Pomimo, że metody spektroskopowe są skutecznie
i coraz częściej stosowane w badaniach substancji obiektów zabytkowych, to jednak wdrażanie ich do praktyki
konserwatorskiej napotyka trudności. Istotną z nich jest
wyjątkowy charakter artefaktów i obiektów archeologicznych. Nowoczesna analiza, w szczególności oparta
na technikach nieinwazyjnych lub mikroinwazyjnych
(np. XRF, LIBS), wymaga dogłębnej znajomości procesów zachodzących podczas pomiarów oraz dokładnej
kontroli przebiegu pomiaru w celu uniknięcia lub zminimalizowania potencjalnych uszkodzeń. Drugie istotne

ograniczenie w upowszechnianiu nowoczesnych metod
NDT, to dostępność stosunkowo skomplikowanej aparatury niejednokrotnie sprawiająca, że postęp badań wymaga dobrze zorganizowanej współpracy między specjalistami różnych dyscyplin. Bardzo złożony i zróżnicowany charakter obiektów zabytkowych stwarza potrzebę
interdyscyplinarnego podejścia, łączącego doświadczenie konserwatorów i historyków sztuki, oraz archeologów i analityków.
Do metod analizy nieniszczącej zaliczamy m.in.
spektroskopię fluorescencji rentgenowskiej (XRF), która
dostarcza informacji o składzie pierwiastkowym podłoża i stanowi skuteczne narzędzia badań substancji zabytkowej. Nieinwazyjność i dostępność aparatury przenośnej, czyni z metody analizy rentgenowskiej skuteczne
narzędzie badawcze, które może konkurować z innymi
metodami analitycznymi do wyznaczania składu pierwiastkowego. Technika XRF pozwala wykonać pomiary
w czasie rzeczywistym, bez konieczności pobierania
próbek, co jest niewątpliwie zaletą tej techniki. Głębokość penetracji wiązki rentgenowskiej w przypadku metali wynosi zwykle od kilku do kilkunastu mm. Wnioskowanie o strukturze obiektu z badania XRF jest jednak trudne, np. w przypadku powierzchni pokrytych
warstwami złocenia, pigmentu czy patyny. Problemem
są również zanieczyszczenia powierzchniowe, ponieważ
ich skład pierwiastkowy jest wykazywany w wyniku detekcji. Pomimo to, technika XRF znajduje coraz szersze
zastosowanie w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego, a pewność wyniku badania jest zapewniana
przez dodatkowe (komplementarne) badanie innymi
metodami analitycznymi [4-12].
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki
analiz XRF archeologicznych zabytków metalowych pochodzących z stanowiska nr 6, cmentarzyska wielokulturowego w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ,
k. Malborka. Badania dotyczyły obiektów pochodzą-
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cych z prac wykopaliskowych wykonanych w latach
1974‑1980 i 2011.
1. Przedmioty analiz: archeologiczne zabytki metalowe
Miejscowość Nowy Targ położona jest na wschód od
doliny dolnej Wisły i Nogatu, około 20 km na południe
od Malborka, na Pojezierzu Iławskim. Odkrycia cmentarzyska dokonano przypadkowo w 1974 roku w czasie
wznoszenia zabudowań PGR. Prace wykopaliskowe prowadzono tam w latach 1974 – 1980, kierowały nimi panie
Ewa Kaźmierczak i Ewelina Wichrowska. Cmentarzysko
położone jest około 500 m od centrum wsi Nowy Targ,
na rozległym płaskowyżu, otoczonym od strony północnej jeziorem. Stanowisko rozciągało się na osi NE – SW
i zajmowało obszar 115 arów, z czego większa część niestety została bezpowrotnie zniszczona podczas budowy
fermy hodowlanej. Około 28 arów zostało zbadanych
w latach 1974-1980. Ilość obiektów osiągnęła wartość
638, przy czym w rzeczywistości było ich znacznie więcej z uwagi na liczne duplikaty. W 2011 roku prace wykopaliskowe prowadzono ponownie w północnej części
stanowiska w celu weryfikacji jego zasięgu, a badaniami
kierowali Ewa i Piotr Fudzińscy. Przebadano wówczas
ponad dwa ary i zarejestrowano łącznie 46 obiektów.
2. Metoda pomiarowa
Do nieinwazyjnej analizy składu pierwiastkowego
materiałów (bez konieczności pobierania próbek) zastosowano przenośny spektrometr XRF skonstruowany
w Zakładzie Fotofizyki IMP PAN w Gdańsku i atestowany przez PAA (Państwową Agencję Atomistyki).
Spektrometr umożliwia praktycznie natychmiastowe
określanie składu pierwiastkowego, np.: stopów metali,
ceramiki, pigmentów, minerałów, itp. bez jakichkolwiek
negatywnych skutków dla badanego obiektu. Przy pomiarze prowadzanym w atmosferze powietrza, zakres
pomiarowy ograniczony jest do pierwiastków o liczbie
atomowej Z od 19 do Z ≤ 92, a zastosowanie ochronnej
atmosfery helu pozwala zwiększyć zakres pomiarowy
o pierwiastki lekkie o liczbie atomowej Z ≥ 11 (Na).
Rozdzielczość energetyczna detektora wynosi 155 eV
dla linii Mn Ka (5.9 keV). Czułości detekcji pierwiastków obecnych w materiale badanym wynosi od 50 do
340 ppm (linia spektralna K), odpowiednio dla Cu oraz
Pb, i została określona w wyniku badań kalibracyjnych.
W spektrometrze źródłem wzbudzenia jest lampa
rentgenowska o napięciu regulowanym do 60 kV i prą-

dzie maksymalnym 1mA. Podczas pomiaru trwającego
ok. 120 sekund, wiązka promieni X jest ogniskowana na
badanej powierzchni. Jednocześnie, energia wzbudzenia
lampy rtg zmienia się w zakresie do 60 keV. Głębokość
penetracji wiązką zależy od analizowanego materiału
i wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu mikronów.
Pole obszaru oświetlanego promieniowaniem X ma
średnicę w zakresie 2-5 mm i może być wybierane w zależności od użytego kolimatora. Do pomiaru fluorescencji badanego materiału wzbudzonej promieniowaniem
X służy chłodzony termoelektrycznie system detekcji (AXAS – Ketek). Spektroskopowy wynik detekcji widmo XRF, to zależność natężeń linii widmowych pierwiastków obecnych w materiale od energii wzbudzenia
[13].
W ramach niniejszej pracy analizowano 21 obiektów archeologicznych. Przed pomiarami, powierzchnie
obiektów oczyszczono acetonem. Pomiary wykonano
przy użyciu wiązki wzbudzenia o średnicy 4 mm, a czas
zliczania pojedynczych widm wynosił 120 sekund. Dla
każdego z obiektów pomiary widm XRF zostały przeprowadzone w trzech różnych punktach na powierzchni
a wynik uśredniano.
3. Wyniki analiz i dyskusja
Poniższe wykresy przedstawiają widma XRF zarejestrowane dla 21 archeologicznych obiektów metalowych. Wykazywany w widmach XRF cyrkon jest
efektem aparaturowym – występuje w detektorze spektrometru. Wyniki analiz składu pierwiastkowego fragmentów powierzchni dla badanych archeologicznych
zabytków metalowych przedstawiono w Tabeli 2. Tabelę uporządkowano według Tabeli 1 przedstawiającej
zestawienie opisów, fotografii i rysunków badanych
obiektów.
Na podstawie uzyskanych wyników, badany zbiór
można podzielić na trzy grupy obiektów:
1. Obiekty z żelaza: koser (Tabela 1:1), klamra (Tabela
1:2), szczypce (Tabela 1:6), sprzączka (Tabela 1:7),
nóż sierpikowaty (Tabela 1:10), szpila z łabędzią
szyjką (Tabela 1:16), nożyk (Tabela 1:18), stopiona
ozdoba (Tabela 1:19), ostroga, (Tabela 1:20) zapinka (Tabela 1:21).
2. Obiekty ze srebra: klamerka esowata (Tabela 1:3),
ozdoba wykonana z drutu przekroju okrągłego (Tabela 1:5), zapinka (Tabela 1:11), fragment ozdoby
(Tabela 1:12), igła (Tabela 1:14), klamerka esowata
(Tabela 1:15), blaszka (Tabela 1:17).
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3. Obiekty z brązu: szczypce (4), klamra (8), bransoleta (9), zapinka (13)
W widmach XRF obiektów z żelaza zidentyfikowano
następujące pierwiastki: Fe, Cu, Pb, Ni, As, Zn. Śladowe ilości niklu, miedzi i arsenu stanowią domieszki.
W widmie XRF szpilki z łabędzią szyjką (16) (Ryc. 16)
występuje dodatkowo cynk. Zidentyfikowane domieszki
stanowią przesłanki do dalszych badań dotyczących np.
pochodzenia obiektów i materiałów użytych do ich wytworzenia.
Analiza XRF obiektów ze srebra wykazała obecność
następujących pierwiastków: Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Au, Pb,
Bi, Br, Ag. Żelazo, miedź, cynk, ołów prawdopodobnie
stanowią domieszki stopu srebra, podobnie jak śladowe
ilości złota, oraz chrom i bizmut w widmie esowatej klamerki (3) (Ryc. 3) i brom w widmie srebrnej ozdoby (5)
(Ryc. 5).
W widmach XRF obiektów z brązu zidentyfikowano: głównie Cu i Sn oraz domieszki Fe, Zn, Pb, Ag
i Sb. Znaczna intensywność linii miedzi oraz cyny potwierdzają brąz, jako stop, z którego wykonano badane
przedmioty. Ponadto w widmie szczypiec (4) (Ryc. 3)
wykryto śladową obecność kadmu, a w widmie klamry
(Ryc. 8) zidentyfikowano mangan. W widmie XRF zapinki (13) (Ryc. 13) stwierdzono śladowe ilości siarki
mogące wskazywać na obecność powierzchniowych zanieczyszczeń.
Wykresy znormalizowanych natężeń linii wybranych
pierwiastków dla obiektów z brązu, żelaza oraz srebra
zamieszczono na Ryc. 22 oraz Ryc. 23. W obiektach
z żelaza zawartość domieszek Sn i Cu wynosi ok. 1%
a łączna zawartość domieszek i zanieczyszczeń (w tym
powierzchniowych) nie przekracza wartości pojedynczych procentów, co widać w postaci punktów zgrupowanych w pobliżu osi Fe w zakresie wartości Fe > 94%
(Ryc. 22). Wynik ten wskazuje, że badane obiekty zostały wykonane z materiału uzyskanego w wyniku stosunkowo dobrze opanowanej technologii wytopu żelaza. Podobnie, wyraźne zgrupowanie obiektów z brązu
i nieznaczne różnice stosunku Cu/Sn świadczą o powtarzalnych wynikach wytopu. Potwierdza to śladowa
zawartość dominującej domieszki/zanieczyszczenia Fe
w obiektach (3), (4) i (13), z wyjątkiem obiektu (9), który
wykazuje zawartość Fe ~ 4-5%. W grupie obiektów opisanych jako wyroby ze srebra (Ryc. 23), dominującymi
domieszkami/zanieczyszczeniami są Fe i Pb przy czym
– z wyjątkiem jednego obiektu (12), ich łączna zawartość nie przekracza 1-2%. Dokładniejsza analiza, w tym

również przybliżona ilościowa, możliwa jest w oparciu
o porównanie natężeń dominujących linii spektralnych
w widmach XRF w wyodrębnionych grupach obiektów,
a przykładowy wynik dla obiektów z brązu przedstawia
Ryc. 24.
4. Wnioski
Analizy XRF zbioru 21 archeologicznych zabytków metalowych z cmentarzyska nr 6 w Nowym Targu
k. Malborka dostarczyły informacji o składzie pierwiastkowym materiałów, z których obiekty zbioru zostały w przeszłości wykonane. Zidentyfikowano główne
składniki badanych materiałów, oraz domieszki i zanieczyszczenia (w tym również powierzchniowe). Uzyskane
wyniki potwierdzają wyodrębnione w opisie trzy grupy
obiektów: z żelaza, ze srebra oraz z brązu. W obiektach
z żelaza stwierdzono charakterystyczne domieszki/zanieczyszczenia takie jak: Cu, Pb, Ni. W grupie obiektów
ze srebra wykryto głównie domieszki Fe, Cu, Zn i śladowe ilości Ni, Au, Pb. W obiektach z brązu (Cu+Sn)
stwierdzono niewielkie ilości Zn, oraz Ag, a w dwóch
z nich (klamra (8) i zapinka (13)) również istotną domieszkę Pb. W kilku badanych obiektach stwierdzono
ponadto również śladowe ilości: Cr, Mn, Bi, Br, As oraz
Sb. Wynik detekcji słabego sygnału siarki w widmie XRF
zapinki (13) (Ryc. 13) można przypisać zanieczyszczeniom powierzchniowym z produktami korozji, których
identyfikacja (np. CuS, Cu2S, CuSO4) wymaga dodatkowych badań.
Porównanie natężeń linii widmowych głównych
składników materiałowych: Fe, Sn, Cu, Ag - w wymienionych wyżej grupach badanych obiektów wykazuje
największe podobieństwo składów pierwiastkowych dla
obiektów z żelaza: koser (1), klamra (2), szczypce (6),
sprzączka (7), nóż sierpikowaty (10), szpila z łabędzią
szyjką (16), nożyk (18), stopiona ozdoba (19), ostroga,
(20). Z kolei dla grupy obiektów z brązu z numerami
(4), (8), (9), (13) (Ryc. 22) obecność domieszek z żelaza
i miedzi wykazuje większe różnice składów chemicznych. Podobna uwaga dotyczy grupy obiektów ze srebra
(Ryc. 23) – oznaczonych numerami (3), (5), (11), (12),
(14), (15), (17) z obecnością domieszek z miedzi oraz
ołowiu.
Z przykładowego porównania natężeń linii widmowych XRF dla grupy obiektów z brązu wynika, że obserwowane, jakościowe i (w przybliżeniu) ilościowe
podobieństwo składów pierwiastkowych obiektów (4)
i (9) potwierdza się w opisie dotyczącym ich pochodze-
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nia (region/kultura) oraz okresu wytworzenia. Z kolei,
podobieństwo składów obiektów (8) i (13), z uwagi na
możliwe nałożenie się okresów wytworzenia i podaną
w opisie informację o pochodzeniu (import obiektu
13), może wskazywać na ówczesną kontynuację tradycji
technologicznej i towarzyszącą jej renomę wyrobów na
znacznym obszarze geograficznym w wyniku wpływów
kultury rzymskiej.

Przedstawione wyniki pomiarów XRF w znacznej
mierze potwierdzają opis badanych obiektów archeologicznych. Uzyskane dane analizy jakościowej i przybliżonej ilościowej składu materiałowego stanowią dobry
punkt wyjścia do dokładniejszych badań dotyczących
np. oryginalności obiektów, ich pochodzenia i również
technologii wykonania stosowanych w przeszłości.
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Lp

Opis

Lokalizacja

1

Narzędzie żelazne (koser) o łukowato wygiętym ostrzu, powierzchnia
silnie zniszczona, przekrój ostrza trójkątny.
(kat. MZM/A/4177)
(Tablica XXXIII:1)

Ar VI, ćw. 2, obiekt nr 228, głębokość od powierzchni
36 cm.

2

Klamra do pasa, dwuczęściowa, zawiasowa.
(kat. MZM/A/4485)
(Tablica XLVIII:2)

Ar X, ćw. 1, obiekt nr 310; głębokość od powierzchni
40 cm.

3

Klamerka esowata typu C, z profilowanymi końcami i prostokątnym zgrubieniem po środku.
(kat. MZM/A/7274)
(Tablica XCIV:2)

Ar XXXI, ćw. 3, obiekt nr 548.

4

Szczypce o trójkątnym uchwycie.
(kat. MZM/A/4809)
(Tablica LXXVI:2)

Ar XXIII, ćw. 2, obiekt nr 441, głębokość od powierzchni wykopu 57 cm.

5

Ozdoba wykonana z drutu o przekroju owalnym.
(kat. MZM/A/4809)
(Tablica LXXVI:4)

Ar XXIII, ćw. 2, obiekt nr 441, głębokość od powierzchni wykopu 57 cm.

6

Szczypce z uszkiem i trójkątnym zakończeniu.
(kat. MZM/A/4479)
(Tablica XXV:1)

Ar V, ćw. 4, obiekt nr 172, głębokość od powierzchni
wykopu 37 cm.

7

Fragment sprzączki żel., kształtu zbliżonego do D-kształtnego.
(Kat. MZM/A/4768)
(Tablica LX:4)

Ar XX, ćw. 4, obiekt nr 389.

8

Sprzączka typu gotlandzkiego, o pogrubionej ramie i prostokątną płytką
z dwoma nitami.
(kat. MZM/A/4149)
(Tablica XX:1)

Ar II, ćw. 2, obiekt nr 149, głębokość od powierzchni
wykopu 26 cm.

9

Bransoleta żmijowata typu IIA, wg. T. Wójcika.
(Inw. pol. 103/2011)
(Tablica CV:4)

Ar 1/2011, obiekt nr 657.

10

Nóż sierpikowaty, o wydłużonej, prostej, w przekroju kwadratowej rękojeści.
(kat. MZM/A/4110)
(Tablica XIX:5)

Ar II, ćw. 3, obiekt nr 132, głębokość od powierzchni
wykopu 63 cm.

11

Zapinka typu A162.
(kat. MZM/A/4676)
(Tablica XLV:1)

Ar X, ćw. 4, obiekt 304; głębokość od powierzchni
wykopu 30 cm.

12

Fragment ozdoby.
(kat. MZM/A/4870)
(Tablica LXV:3)

Ar XXI, ćw. 4 / ar XXI, ćw. 3; obiekt nr 414.

13

Zapinka typu I32 wg. Exnera, pokryta czerwoną emalią.
(inw. pol. 68/2011)
(Tablica CII:1)

Ar 1/2011; obiekt nr 643.

14

Srebrna igła typu I2.
(inw. pol. 477/76)
(Tablica LVI:4)

Ar XVIII, ćw. 1, obiekt nr 384, głębokość 45 cm.

15

Srebrna klamerka esowata.
(kat. MZM/A/4835)
(Tablica LXXXVII:4)

Ar XXV, ćw. 3, obiekt nr 484, głębokość od powierzchni terenu 53 – 72 cm.
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16

Szpila z łabędzią szyjką.
(kat. MZM/A/4126)
(Tablica XV:3)

Ar v, ćw. 1, obiekt nr 118, głębokość od powierzchni
50,5 cm.

17

Fragment blaszki brązowej i fragment stopionego przedmiotu srebrnego.
(kat. MZM/A/4811)
(Tablica LXXXI:2, 4)

Ar XXI, ćw. 2; obiekt nr 462; głębokość od powierzchni
terenu 52 cm.

18

Nożyk sierpikowaty, o częściowo niezrachowanym ostrzu.
(kat. MZM/A/3393)
(Tablica I:1)

Działka A, wykop 1, grób 5.

19

Przedmiot żelazny, silnie skorodowany, zachowany we fragmentach, prawdopodobnie bransoleta?
(kat. MZM/A/4329)

Ar II, ćw. 4, obiekt nr 171; głębokość od poziomu wykopu 140 cm.

20

Ostroga żelazna, kabłąkowa o szerokich zaczepach typu A wg J. Ginalskiego.
(kat. MZM/A/3394)
(Tablica I:1)

Działka A, wykop 1, obiekt nr 4.

21

Zapinka typu A123, żelazna z srebrną okładziną.
(inw. pol. 96/2011)
(Tablica CV:2)

Ar 1/2011, obiekt nr 657.

Tabela 1. Opisy badanego zbioru 21 archeologicznych obiektów zabytkowych.
Table 1. Descriptions of the analysed assemblage of 21 archaeological artefacts.
Tabelle 1. Beschreibungen der Sammlung 21 archäologischer Fundobjekte.

Ryc. 1. Widmo XRF żelaznego kosera (1).
Fig. 1. XRF spectrum of an iron folding sickle (1).
Abb. 1. XRF-elektromagnetisches Spektrumdes eisernen Gartenmessers (1)
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Ryc. 2. Widmo XRF żelaznej klamry (2).
Fig. 2. XRF spectrum of an iron buckle (2).
Abb. 2. XRF-elektromagnetisches Spektrumder eisernen Schnalle (2)

Ryc. 3. Widmo XRF srebrnej esowatej klamerki (3).
Fig. 3. XRF spectrum of a silver S-shaped buckle (3).
Abb. 3.XRF-elektromagnetisches Spektrum einer silbernen S-förmigen Schnalle (3)
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Ryc. 4. Widmo XRF szczypiec z brązu (4).
Fig. 4. XRF spectrum of bronze pliers (4).
Abb. 4. XRF-elektromagnetisches Spektrum der bronzenen Zange (4)

Ryc. 5. Widmo XRF ozdoby (5).
Fig. 5. XRF spectrum of a miniature bracelet (5).
Abb. 5. XRF-elektromagnetisches Spektrum des Miniaturarmrings (5)
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Ryc. 6. Widmo XRF żelaznych szczypiec (6).
Fig. 6. XRF spectrum of iron pliers (6).
Abb. 6. XRF-elektromagnetisches Spektrum der eisernen Zange (6)

Ryc. 7. Widmo XRF żelaznej sprzączki (7).
Fig. 7. XRF spectrum of an iron buckle (7).
Abb. 7. XRF-elektromagnetisches Spektrum der eisernen Gürtelschnalle (7)
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Ryc. 8. Widmo XRF klamry z brązu (8).
Fig. 8. XRF spectrum of a bronze buckle (8).
Abb. 8. XRF-elektromagnetisches Spektrum der bronzenen Klammer (8)

Ryc. 9. Widmo XRF bransolety z brązu (9).
Fig. 9. XRF spectrum of a bronze bracelet (9).
Abb. 9. XRF-elektromagnetisches Spektrum des bronzenen Armrings (9)
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Ryc. 10. Widmo XRF noża sierpikowatego (10).
Fig. 10. XRF spectrum of a sickle knife (10).
Abb. 10. XRF-elektromagnetisches Spektrum des Sichelmessers (10)

Ryc. 11.Widmo XRF zapinki (11).
Fig. 11.XRF spectrum of a brooch (11).
Abb. 11. XRF-elektromagnetisches Spektrum der Fibel (11)
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Ryc. 12. Widmo XRF srebrnej ozdoby (12).
Fig. 12. XRF spectrum of a silver rivet (12).
Abb. 12. XRF-elektromagnetisches Spektrum des silbernen Niets (12)

Ryc. 13. Widmo XRF zapinki (13).
Fig. 13. XRF spectrum of a brooch (13).
Abb. 13. XRF-elektromagnetisches Spektrum der Fibel (13)

275

Ryc. 14.Widmo XRF srebrnej igły (14).
Fig. 14.XRF spectrum of a silver needle (14).
Abb. 14. XRF-elektromagnetisches Spektrum der silbernen Nadel (14)

Ryc. 15.Widmo XRF srebrnej klamerki esowatej (15).
Fig. 15.XRF spectrum of a silver S-shaped buckle (15).
Abb. 15. XRF-elektromagnetisches Spektrum der silbernen S-förmigen Schnalle (15)
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Ryc. 16. Widmo XRF szpilki z łabędzią szyjką (16).
Fig. 16. XRF spectrum of a swan’s neck pin (16).
Abb. 16.XRF-elektromagnetisches Spektrumder Schwanenhalsnadel (16)

Ryc. 17.Widmo XRF fragmentu blaszki ze srebra (17).
Fig. 17.XRF spectrum of a silver plate (17).
Abb. 17. XRF-elektromagnetisches Spektrum des Silberblechfragments (17)
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Ryc. 18 Widmo XRF nożyka (18).
Fig. 18. XRF spectrum of a small knife (18).
Abb. 18. XRF-elektromagnetisches Spektrum des Messers (18)

Ryc. 19. Widmo XRF stopionej ozdoby (19).
Fig. 19. XRF spectrum of a molten ornament (19).
Abb. 19. XRF-elektromagnetisches Spektrum der geschmolzenen Verzierung (19)
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Ryc. 20. Widmo XRF ostrogi (20).
Fig. 20. XRF spectrum of a spur (20).
Abb. 20.XRF-elektromagnetisches Spektrumdes Sporns (20)

Ryc. 21. Widmo XRF zapinki żelaznej ze srebrem (21).
Fig. 21. XRF spectrum of an iron brooch with silver (21).
Abb. 21.XRF-elektromagnetisches Spektrum der eisernen Fibel mit Silber (21)
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Nr wg
Tab. 1

Skład pierwiastkowy

Badany
obiekt
Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Pb

As

Bi

Br

Ag

Cd

Sn

Sb

1

żelazny koser

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

2

żelazna klamra

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

3

klamerka esowata

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

4

brązowe szczypce

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

5

bransoleta

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

6

żelazne szczypce

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

żelazna sprzączka

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

klamra brązowa

-

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

9

brązowa bransoleta

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

10

nóż sierpikowaty

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

11

zapinka

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

12

nit

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

13

zapinka

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

14

srebrna igła

-

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

15

srebrna klamerka
esowata

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

16

szpila z łabędzią szyjką

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

17

fragment blaszki
z brązu

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

18

nożyk

-

-

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

19

stopiona ozdoba

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

20

ostroga

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

21

zapinka

-

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

Tabela 2. Zestawienie wyników analiz XRF, „+” oznacza obecność danego pierwiastka w próbce, „-” oznacza ich brak; „+/-”- wymaga
dodatkowych badań.
Table 2. Results of XRF analyses, “+” indicates presence of a given element in the sample, “-” indicates lack thereof, “+/-” indicates a necessity of additional analyses.
Tabelle 2. Zusammenstellung der Ergebnisse der XRF-Analyse, „+“ bedeutet die Anwesenheit des jeweiligen chemischen Elementes in
der Probe, „-“ bedeutet dessen Fehlen; „+/-“ bedarf weiterer Untersuchungen.
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Obiekty z brązu: szczypce (4), klamra (8), bransoleta (9), zapinka (13).
Obiekty z żelaza: koser (1), klamra (2), szczypce (6), sprzączka (7), nóż sierpikowaty (10), szpila z łabędzią szyjką
(16), nożyk (18), stopiona ozdoba (19). ostroga, (20)

Rys. 22. Znormalizowane natężenia linii pierwiastków: żelaza, cyny oraz miedzi w badanych obiektach z brązu oraz z żelaza; oznaczenia
zgodne z numeracją w Tabl. 1.
Fig. 22. Line intensities of the elements: iron, copper and tin in the analysed items; marked according to the numbering in Table 1.
Abb. 22.Die Stärke der Spektrallinien: Eisen, Kupfer und Zinn in den untersuchten Objekten; die Bezeichnungen stimmen mit der Nummerierung in Tabelle 1 überein.

Obiekty ze srebra:
klamerka esowata (3), miniaturowa bransoleta (5), zapinka (11), nit (12), igła (14), klamerka esowata (15), blaszka
(17).

Rys. 23. Znormalizowane natężenia linii pierwiastków: srebra, ołowiu oraz żelaza zmierzone dla obiektów z brązu; oznaczenia zgodne
z numeracją w Tabl. 1.
Fig. 23. Line intensities of the elements: iron, zinc and silver in the analysed items; marked according to the numbering in Table 1.
Abb. 23.Die Stärke der Spektrallinien: Eisen, Kupfer und Zinn in den untersuchten Objekten; die Bezeichnungen stimmen mit der Nummerierung in Tabelle 1 überein.
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Ryc. 24. Zestawienie składów pierwiastkowych określonych z widm XRF dla grupy obiektów z brązu: szczypce (4), klamra (8), bransoleta (9)
oraz zapinka (13).
Fig. 24. Element compositions determined on the basis of XRF spectra of the group of bronze items: pliers (4), buckle (8), bracelet (9) and
brooch (13).
Abb. 24. Zusammenstellung der aufgrund der XRF-Spektralanalyse bestimmten Zusammensetzung der chemischen Elementefür die bronzenen Objekte: Zange (4), Klammer (8), Armring (9) und Fibel (13).
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Iwona Żmuda-Trzebiatowska, Gerard Śliwiński

X-ray fluorescence (XRF) analyses of the element composition of
archaeological metal artefacts from Site 6 of a cemetery in Nowy Targ near
Malbork
(Summary)
This study presents the results of XRF analyses of 21 archaeological metal artefacts from cemetery No. 6 in Nowy Targ near Malbork,
Stary Targ Commune. The analyses concerned items obtained during
excavations in the years 1974 – 1980 and in 2011. The XRF analysis
provided information on the element composition of the materials of
which the artefacts had been made. The main components as well as
admixtures and impurities (including surface ones) were identified.
The results prove that there are three groups of items: iron, silver and
bronze ones. Iron items were found to include typical admixtures/
impurities such as: Cu, Pb, Ni. In the group of silver artefacts, mainly
Fe, Cu and Zn admixtures as well as trace amounts of Ni, Au and Pb
were detected. In bronze items (Cu+Sn), small amounts of Zn as well
as Ag were found, and in two of them (buckle (8) and brooch (13))

also a significant admixture of Pb. Several analysed artefacts contained also trace amounts of Cr, Mn, Bi, Br, As and Sb, and sulphur
identified in the brooch (13) can probably be attributed to surface
impurities and corrosion products. A comparison of the spectral line
intensities of the main material components: Fe, Sn, Cu, Ag in the
above-mentioned groups of analysed objects reveals a relatively small
amount of admixtures and impurities and seems to indicate a good
command of contemporary smelting techniques.
The results of the XRF analyses confirm the description of the
analysed items in large measure. The analytical information on the
material composition may be a point of departure for research on the
origin of the artefacts and their manufacturing technology.

Iwona Żmuda-Trzebiatowska, Gerard Śliwiński

Analyse der chemischen Elemente der archäologischen Metallfunde von der
Ausgrabungsstätte Nr. 6 des Gräberfeldes in Nowy Targ bei Malbork mit der
Röntgenfluoreszenzmethode (XRF)
(Zusammenfassung)
In der vorliegenden Arbeit wurden die Ergebnisse der XRF-Analyse einer Sammlung von 21 archäologischen Metallfunden vom Gräberfeld Nr. 6 in Nowy Terg bei Malbork, Gem. Stary Targ, vorgestellt.
Die Untersuchung umfasste Objekte, die bei den Grabungsarbeiten
in den Jahren 1974-1980 und 2011 geborgen wurden. Die XFRAnalyse gibt Aufschluss über die elementare Zusammensetzung des
Materials, aus dem die Gegenstände in der Vergangenheit hergestellt
worden sind. Es wurden vor Allem die Bestandteile des untersuchten Materials ermittelt, sowie Beimischungen und Verunreinigungen
(ebenfalls die an der Oberfläche). Die erhaltenen Ergebnisse bestätigen die drei unterschiedenen Objektgruppen: aus Eisen, Silber sowie Bronze. In den eisernen Gegenständen wurden charakteristische
Beimischungen/Verunreinigungen, wie: Cu, Pb, Ni festgestellt. In
der Gruppe der Objekte aus Silber konnte man hauptsächlich Beimischungen von Fe, Cu, Zn und sehr geringe Mengen von Ni, Au und
Pb nachweisen. Die bronzenen Fundstücke (Cu+Sn) enthielten ge-

ringe Mengen von Zn und Ag, zwei von ihnen (die Klammer (8) und
Fibel (13)) auch eine bedeutende Beimischung von Pb. In einigen
der untersuchten Objekte stellte man des Weiteren auch sehr geringe
Mengen von Cr, Mn, Bi, Br, As und Sb fest. Den in der Fibel (13)
identifizierten Schwefel kann man wahrscheinlich zu den Oberflächenverunreinigungen und Korrosionsprodukten zählen. Der Vergleich der Stärke der Spektrallinien der Hauptmaterialbestandteile:
Fe, Sn, Cu, Ag in den oben genannten Gruppen der untersuchten
Objekte deutet auf einen relativ geringen Anteil von Beimischungen
und Verunreinigungen und erlaubt die Schlussfolgerung, dass die
damaligen Gießereitechnologien gut beherrscht wurden.
Die Ergebnisse der XRF-Untersuchung bestätigen weitgehend
die Beschreibung der Objekte. Die zusammengetragenen analytischen Daten der Materialzusammensetzung können Ausgangspunkt
zur Untersuchung von Herkunft und Produktionstechnologie der
Funde sein.
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Jerzy Maik

Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Nowym Targu, pow.
sztumski, st. 6

Podczas badań wykopaliskowych cmentarzyska kultury wielbarskiej w Nowym Targu, pow. sztumski, w 9
grobach znaleziono fragmenty 10 różnych wyrobów tekstylnych. Stan zachowania badanych fragmentów nie zawsze pozwolił na ich pełną analizę. W jednym wypadku
(fragment nr 9) surowcem jest len. Z niego wykonano
zapewne również fragment nr 10. W pozostałych wypadkach surowcem znalezionych tekstyliów jest wełna.

jej osnowy wynosi 15 nici na 1 cm, natomiast wątku 10
nici na 1 cm. Liczne przykłady tkanin tego typu znaleźć
można na wielu cmentarzyskach kultury wielbarskiej,
a datowane są praktycznie na cały okres rzymski (Maik
2012, 95). Podobne tkaniny występują też często w materiale tekstylnym datowanym na I i II w. n.e. z południowej części Półwyspu Jutlandzkiego oraz z południowej
Skandynawii (Bender Jørgensen 1986, 140).

Opis materiałów

Typ 8
Do typu 8 należą tkaniny nr 5 (Ryc. 4) i nr 8, tzn.
w splocie skośnym 2/2 (Ryc. 1a), z przędzy w skręcie ZS,
tj. prawym w osnowie, zaś lewym w wątku, niespilśnione
oraz nr 1 i nr 2, wykonane w tym samym splocie, niespilśnione, których przędza osnowy i wątku jest dobrana pasmami w skręcie Z i S. Są to tkaniny dość delikatne, choć
– ze względu na zły stan zachowania – udało się określić
gęstość jedynie tkaniny nr 5 (15 nici osnowy i wątku na
1 cm). Na cmentarzyskach kultury wielbarskiej występują równie często, jak tkaniny typu 7 i są datowane
także na cały okres rzymski (Maik 2012, 96). Napotkać
je można w północnej Europie przez cały okres rzymski (Bender Jørgensen 1986, 143-145; Bender Jørgensen
1992, 126-127; Schlabow 1976, 51-86; Hald 1980, 181183) a także na obszarze północnych prowincji Imperium Rzymskiego (Wild 1970, 112-114; Wild 1977, 12).
Szczególną odmianą typu 8 są tkaniny mające w osnowie i w wątku przędzę naprzemiennie dobraną pasmami
w skręcie Z i S. Uzyskiwano w ten sposób mieniącą się
w świetle kratę, a tkaniny takie należą do typu Odry wg
typologii L. Bender Jørgensen (Bender Jørgensen 1992,
127). Wśród tkanin z cmentarzyska w Nowym Targu
są dwie (nr 1 i 2), które zaliczyłem do typu Odry. Ich
zły stan zachowania uniemożliwił określenie raportu
wzoru, czyli rytmu powtarzających się pasm osnowy
i wątku, jednak najczęściej są to pasma złożone z 4 nici.
Na obszarze kultury wielbarskiej występują głównie na
Pomorzu (najwięcej w Odrach i Nowym Łowiczu), ale
znaleziono je też w Piotrowiczach na Białorusi. Dato-

Tekstylia lniane
Z lnu wykonano bardzo zniszczoną tkaninę nr 9
(Ryc. 2), której splotu nie udało się określić oraz – najprawdopodobniej – maleńkie fragmenty nitki nr 10, zachowanej przy sprężynce zapinki.
Ze względu na zły stan zachowania bardzo małych
fragmentów, trudno cokolwiek powiedzieć na temat ich
przeznaczenia. Jest możliwe, że z tkaniny lnianej wykonana była koszula lub całun, w który owinięto zmarłego.
Natomiast nitką mogła być przymocowana fibula do
odzieży, aby zapobiec jej zagubieniu. Podobne przykłady
znamy m.in. z cmentarzyska w Weklicach (Maik 2011,
174).
Tekstylia wełniane
Wyroby wełniane, to pozostałości tkanin i – w jednym
wypadku (nr 3) fragmenty nitek, chyba resztki frędzla,
również pochodzącego z tkaniny. Tkaniny te należą do
trzech typów technologicznych wg typologii autora,
opartej na trzech kryteriach – splocie, kierunku skrętu
przędzy w osnowie i w wątku oraz spilśnieniu tkaniny
bądź jego braku (Maik 2012, 17).
Typ 7
Do tego typu została zaliczona jedna tkanina (nr 6),
wykonana w splocie skośnym 2/2 (Ryc. 1a), z przędzy
w skręcie ZZ (tzn. prawym w osnowie i w wątku), niespilśniona (Ryc. 3). Tkanina jest dość cienka, gęstość
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wane są od fazy B2 po fazę C2, ale najczęściej na fazę B2/
C1 (Maik 2012, 97). Są ponadto częstymi znaleziskami
w północnym Niemczech i na Półwyspie Jutlandzkim
(Bender Jørgensen 1992, 127).
Typ 10
Do typu 10 należy jedna tkanina znaleziona na
cmentarzysku w Nowym Targu (nr 4) (Ryc. 5). Jest wykonana w splocie rombowym 2/2 (Ryc. 1b), tzn. łamanym w osnowie i w wątku, z przędzy w skręcie ZS, nie
jest spilśniona. Jest dość delikatna, ma 13 nici osnowy
i 11-13 nici wątku na 1 cm. Tkanina ta zachowała się
w postaci kilku niezbyt dużych fragmentów. Wielkość
jednego z nich pozwoliła na zrekonstruowanie znacznego fragmentu raportu splotu, czyli jego powtarzalnej
części. Stwierdzono, że rządki tworzone przez osnowę
załamują się co 14 nici, zatem raport osnowy wynosi
28 nici. Inaczej jest w wypadku wątku – w górnej części
narysowanego splotu załamanie rządków następuje po
13 niciach wątku, w części dolnej zachowało się ponad
17 nici wątku, a załamanie nie zostało zarejestrowane.
Ta nieregularność wyniknęła zapewne z nierównej gęstości wątku – w części górnej wynosi ona 11 nici na
1 cm, w części dolnej – 13 nici na 1 cm. Tkacz załamując
rządki kierował się nie liczbą przerzuconych nici wątku,
lecz szerokością paska tkaniny, wyznaczaną np. miarką
oznaczoną na patyku. W ten sposób, przy nieregularnym
raporcie splotu, otrzymano w miarę symetryczne romby
na powierzchni tkaniny. Niezależnie od nieregularności splotu, zaobserwowano błąd tkacki polegający na
przerzuceniu wątku nad trzema, nie zaś dwiema nićmi
osnowy (na schemacie pola wątku oznaczone kropką).
O ile tkaniny typu 10 są częstymi znaleziskami na
terenie kultury wielbarskiej, w jej północno-zachodniej
części, tzn. na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce
(Maik 2012, 98-99), gdzie datowane są najczęściej na
fazę B2/C1, a w ogóle od fazy B2 po C1b-C2, a także na
obszarze Barbaricum oraz północnych prowincji rzymskich (Bender Jørgensen 1992, 126-18; Schlabow 1976,
53, 69, 76-86; Wild 1970, 116; Wild 1977, 12-15).
Tkanina typu 10 z Nowego Targu jest znaleziskiem
wyjątkowym, a wyjątkowość ta polega na nieregularnym załamywaniu rządków wątku mającym, jak się
wydaje, zatuszować pewną nieumiejętność tkacza. Dla
tej cechy opisywanej tkaniny nie znam analogii w materiale tekstylnym z okresu rzymskiego, a najbliższe
wydają mi się tkaniny w splocie jodełki 2/2 z grodziska
w Santoku, które są jednak znacznie młodsze, bo po-

chodzą z VIII w. (Cybulska, Maik, w druku).
Brzeg wykonany na tabliczkach
Fragment nr 7 jest brzegiem tkaniny wykonanym na
co najmniej 5 tabliczkach czterootworowych (Ryc. 6).
Tabliczki były obracane naprzemiennie – w prawą i lewą
stronę. Nie udało się stwierdzić, z fragmentem którego
brzegu mamy do czynienia – początkowego, bocznego,
czy końcowego. Podobne brzegi, świadczące, że tkanina
powstała na krośnie ciężarkowym, występują kulturze
wielbarskiej przez cały okres jej trwania (Maik 2012, 8487).
Wszystkie tekstylia z Nowego Targu mają kolor brązowy lub brunatny, co jest spowodowane działaniem
kwasów humusowych. Jednak, co najmniej w jednym
wypadku (tkanina nr 4), zaobserwowano ślady czerwonego barwnika na niektórych włókna wełnianych.
Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że była
ona pierwotnie barwiona na ten kolor. Z dotychczasowych badań nad tkaninami kultury wielbarskiej wynika,
że stosowano zarówno barwnik roślinny (z marzanny),
jak i zwierzęcy (z czerwca polskiego) (Walton 1993, 64;
Biesaga, Donten, Maik, Wach 2004). W opisywanym wypadku nie można wykluczyć żadnej z tych możliwości.
Nici
Znaleziono kilka niewielkich fragmentów nitek
w skręcie Z, długości do około 2 cm (nr 3) (Ryc. 7). Trzy
z nich są skręcone w skręcie S/3Z. Mogą to być resztki
frędzla z brzegu zniszczonej lub sznurka o nieokreślonym przeznaczeniu.
Podsumowanie
Zbiór tekstyliów z cmentarzyska w Nowym Targu,
mimo że niewielki, jest bardzo różnorodny, a różnorodność ta powoduje, że jest typowy dla włókiennictwa
kultury wielbarskiej. Wystąpiły w nim zarówno wyroby
lniane, jak i wełniane, a wśród tych ostatnich tkaniny
najczęściej w tej kulturze występujących typów – 7, 8
i 10. Natomiast tabliczkowy brzeg mówi o tym, że do
tkania było używane krosno ciężarkowe.
Wyjątkowa jest natomiast tkanina nr 4, która wskazuje, że tkacz, który nie potrafił równomiernie dobijać
wątku podczas tkania, poradził sobie załamując niesymetrycznie rządki wątku, ale uzyskując za to symetryczny wzór rombowy na powierzchni tkaniny.
Opisane tkaniny są, jak się wydaje, resztkami
odzieży, w której pochowano zmarłych, choć trudno
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ustalić, z jakich jej części pochodzą. Prób określenia tych
części można dokonywać pod warunkiem, że w grobie
zachowa się więcej fragmentów zlokalizowanych przy
różnych zabytkach (bransoletach, fibulach, sprzączkach,
ostrogach) w różnych partiach grobu. W ten sposób, porównując położenie fragmentów tej samej tkaniny z położeniem innych tkanin, można stwierdzić, że podstawowy strój kobiecy w kulturze wielbarskiej składał się
z długiej koszuli z rękawami, noszonej na niej sukni bez
rękawów – na ramiączkach i płaszcza noszonego na ramionach, typu Prachtmantel. Koszula mogła być wykonana z wełny lub z lnu, pozostałe części odzieży – z wełny.
Natomiast na strój męski wchodził kaftan czy tunika,
pod którymi mogła być noszona koszula, spodnie i – na
ramionach – również płaszcz typu Prachtmantel. Strój
taki odpowiadałby generalnie temu, w jakim zostali wyobrażeni Germanie na kolumnach Marka Aureliusza czy
Trajana (Maik 2010),

Katalog tkanin:
Grób 207 (nr inw. pol. 259/75, kat. 4343)
1. Mały fragment tkaniny wełnianej zachował się
przy zapince w postaci zmineralizowanej tlenkami metali. Barwa brązowa. Wymiary około 1,2 x 1,5 cm.
W osnowie i w wątku są nici w skręcie Z oraz S,
prawdopodobnie dające w efekcie mieniącą się kratę
(typ Odry wg L. Bender Jørgensen), rytmu zmian skrętu
nie zaobserwowano z powodu zbyt małej wielkości tkaniny oraz stanu zachowania.
Splot: skośny 2/2
Skręt: ZS/ZS
Typ 8
Gęstość osnowy: ?
Gęstość wątku: ?
Grubość osnowy: około 0,7-0,8 mm
Grubość wątku: około 0,7-0,8 mm
Grób 346 (nr inw. pol. 461/76)
2. Kilka fragmentów bardzo zniszczonej tkaniny
wełnianej. Barwa brunatna. Wymiary łącznie około 3 x
2 cm.
W osnowie i w wątku są nici w skręcie Z oraz S,
prawdopodobnie dające w efekcie mieniącą się kratę
(typ Odry wg L. Bender Jørgensen), rytmu zmian skrętu
nie zaobserwowano z powodu zbyt małej wielkości tkaniny oraz stanu zachowania.
Splot: skośny 2/2

Skręt: ZS/ZS
Typ 8
Gęstość osnowy: ?
Gęstość wątku: ?
Grubość osnowy: około 0,6-0,7 mm
Grubość wątku: około 0,6-0,7 mm
Grób 385 (nr inw. pol. 399/76, kat. 4648)
3. Kilka fragmentów nitek wełnianych w skręcie Z,
długości do około 2 cm. Grubość nitek około 0,5 mm.
Trzy nitki skręcone w sznurek S/3Z. Mogą to być resztki
frędzla (Ryc. 7).
Grób 378 (nr inw. pol. 472/76 - 473/76)
4. Kilka fragmentów dobrze zachowanej tkaniny wełnianej o łącznych wymiarach około 7 x 5 cm. Barwa brązowa. Stan dobry (Ryc. 5).
Tkanina jest wykonana w splocie rombowym 2/2
o nieregularnym raporcie. Raport osnowy wynosi 28
(tzn. rządki załamują się co 14 nici osnowy). Raportu
wątku nie udało się obliczyć, ze względu na zbyt mały
zachowany fragment. W górnej części narysowanego
splotu załamanie rządków następuje po 13 niciach
wątku, w części dolnej zachowało się ponad 17 nici
wątku, a załamanie nie zostało zarejestrowane. Zaobserwowano błąd tkacki polegający na przerzuceniu wątku
nad trzema, nie zaś dwiema nićmi osnowy (na schemacie pola wątku oznaczone kropką).
Brązowa barwa tkaniny wynika z działania na nią
kwasów humusowych podczas zalegania jej w ziemi.
Jednak pod mikroskopem wyraźnie widać na części
włókien barwę czerwoną. Wydaje się, że był ona pierwotnie ufarbowana na ten kolor.
Splot: skośny 2/2
Skręt: ZS
Typ 10
Gęstość osnowy: 13 nici na 1 cm
Gęstość wątku: 11-13 nici na 1 cm
Grubość osnowy: 0,5-0,8 mm, średnio 0,62 mm
Grubość wątku: około 0,5-0,8 mm, średnio 0,72 mm
Grób 556 (nr inw. pol. 701/79)
5. Kilkanaście fragmentów zniszczonej tkaniny wełnianej o łącznych wymiarach około 8 x 7 cm. Barwa brązowa (Ryc. 4).
Splot: skośny 2/2
Skręt: ZS
Typ 8
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Gęstość osnowy: 15 nici na 1 cm
Gęstość wątku: 15 nici na 1 cm
Grubość osnowy: 0,4-0,6 mm, średnio 0,47 mm
Grubość wątku: około 0,4-0,7 mm, średnio 0,51 mm
6. Kilkanaście fragmentów dość dobrze zachowanej
tkaniny o łącznych wymiarach około 10 x 10 cm. Barwa
brunatna. Szczególnie dobrze zachowały się dwa fragmenty o wymiarach około 9 x 4 cm, pierwotnie zlepione
ze sobą (Ryc. 3).
Splot: skośny 2/2
Skręt: ZZ
Typ 7
Gęstość osnowy: 15 nici na 1 cm
Gęstość wątku: 10 nici na 1 cm
Grubość osnowy: 0,4-0,7 mm, średnio 0,49 mm
Grubość wątku: około 0,4-0,8 mm, średnio 0,612 mm
Grób 572 (nr inw. pol. 748/80, kat. 7377)
7. Kilka fragmentów brzegu tkaniny wełnianej, wykonanego na co najmniej 5 tabliczkach. Barwa brązowa.
Wymiary łącznie około 3 x 2,5 cm. Stan zachowania bardzo zły (Ryc. 6).
Osnowa brzegu skręcana naprzemiennie (Z i S) z 4
nici w skręcie Z, grubości około 0,6-0,7 mm. Skręt wątku
brzegu – Z, grubość około 0,7 mm. Nie udało się określić, który to brzeg tkaniny – początkowy, boczny, czy
końcowy.

Grób 657 (nr inw. pol. 97/2011)
8. Trzy maleńkie fragmenty tkaniny zachowane przy
zapince. Barwa brązowa. Łączne wymiary około 1,5 x
1,5 cm. Stan zachowania zły.
Splot: skośny 2/2
Skręt: ZS
Typ 8
Gęstość osnowy: ?
Gęstość wątku: ?
Grubość osnowy: około 0,4-0,5 mm
Grubość wątku: około 0,4-0,5 mm
Grób 661 (nr inw. pol. 92/2011)
9. Fragmenty bardzo zniszczonej tkaniny, chyba
lnianej, zachowane przy pochewce zapinki. Barwa biała.
Wymiary około 10 x 3 mm (Ryc. 2).
Splot: ?
Skręt: ZZ
Gęstość osnowy: ?
Gęstość wątku: ?
Grubość osnowy: około 1,0 mm
Grubość wątku: około 1,0 mm
Grób 678 (nr inw. pol. 102/2011)
10. Fragmenty bardzo zniszczonej, chyba lnianej nitki
zachowane przy sprężynce zapinki. Fragmenty mają długość do około 3 mm, grubość około 0,8-1,0 mm, skrętu
nie zaobserwowano.
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Ryc. 1. a. Schemat splotu skośnego 2/2; b. Schemat splotu skośnego 2/2 łamanego w osnowie i w wątku (rombowego): 1. zachowany fragment splotu, 2. zrekonstruowany fragment splotu, 3. błąd tkacki (Rys. E. Wtorkiewicz-Marosik).
Fig. 1. a. A diagram of 2/2 twill weave; b. A diagram of 2/2 twill weave broken in both the warp and weft directions (diamond weave): 1.
preserved fragment of the weave, 2. reconstructed fragment of the weave, 3. weaving error (Drawing E. Wtorkiewicz-Marosik).
Abb. 1. a. Bindungsschema des Diagonalköpers 2/2; Bindungsschema des Diagonalköpers 2/2, in der Kette und im Schuss gebrochen
(Rautenköper): 1. erhaltenes Bindungsfragment, 2. rekonstruiertes Bindungsfragment, 3. Webfehler (Zeichnung: E. Wtorkiewicz-Marosik)

Ryc. 2. Zniszczona tkanina lniana (nr 9).
Fig. 2. Damaged linen fabric (No. 9).
Abb. 2. Zerstörtes Leinengewebe (Nr. 9)

Ryc. 3. Tkanina wełniana typu 7 (nr 6).
Fig. 3. Type 7 woollen fabric (No. 6).
Abb. 3. Wollgewebe des Typs 7 (Nr. 6)
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Ryc. 4. Tkanina wełniana typu 8 (nr 5).
Fig. 4. Type 8 woollen fabric (No. 5).
Abb. 4. Wollgewebe des Typs 8 (Nr. 5)

Ryc. 6. Brzeg wykonany na tabliczkach (nr 7).
Fig. 6. Tablet-woven edge (No. 7).
Abb. 6. Brettchengewebter Rand (Nr. 7)

Ryc. 5. Tkanina wełniana typu 10 (nr 4).
Fig. 5. Type 10 woollen fabric (No. 4).
Abb. 5. Wollgewebe des Typs 10 (Nr. 4)

Ryc. 7. Fragmenty nici, prawdopodobnie resztki frędzla (nr 3).
Fig. 7. Thread fragments, probably remains of a fringe (No. 3).
Abb. 7. Garnfragmente, wahrscheinlich Überreste einer Franse
(Nr. 3)
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Jerzy Maik

Textiles from a cemetery of the Wielbark Culture in Nowy Targ, Sztum
District, Site 6
(Summary)
During excavations at a cemetery of the Wielbark Culture in
Nowy Targ, Sztum District, fragments of 10 different textile products
were found in 9 graves.
Linen products include a very damaged item, namely fabric No.
9 (Fig. 2), of an unidentified weave and probably minuscule fragments of thread (No. 10), preserved by a spring of a brooch.
Woollen fabrics belong to three technological types according to
the author’s typology, based on three criteria, namely the weave, the
direction of the twist of the warp and weft yarns and the fulling or
its lack.
One fabric (No. 6) was classified as Type 7. It is woven in 2/2 twill
weave (Fig. 1a), with a ZZ twist of the yarn (i.e. both the warp and the
weft yarns being twisted clockwise), unfulled (Fig. 3).
Type 8 includes fabrics No. 5 (Fig. 4) and No. 8, woven in 2/2
twill weave (Fig. 1a), with a ZS twist of the yarn, i.e. the warp yarns

being twisted clockwise and the weft counter-clockwise, unfulled, as
well as No. 1 and No. 2, produced in the same weave, unfulled, the
warp and weft yarns of which are made of strands with a Z and S
twist. The latter two fabrics belong to Type Odry according to the
typology by L. Bender Jørgensen.
One fabric (No. 4) belongs to Type 10 (Fig. 5). It is woven in 2/2
diamond weave (Fig. 1b) with a ZS twist of the yarn, unfulled.
Fragment No. 7 is an edge of a fabric, woven with at least 5 fourhole tablets (Fig. 6). The tablets were turned forward and backward
alternately.
Several small fragments of thread with a Z twist were found, with
the length of approximately 2 cm (No. 3) (Fig. 7). Three of them have
a S/3Z twist. They may be remains of a fringe from an edge of a damaged fabric or of a string.

Jerzy Maik

Textilien aus dem Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy Targ, Kr. Sztum,
Ausgrabungsstätte 6
(Zusammenfassung)
Während der Grabungsarbeiten auf dem Gräberfeldes der Wielbark-Kultur in Nowy Targ, Kr. Sztum, wurden in neun Gräbern zehn
verschiedene Textilprodukte geborgen.
Aus Leinen bestand das stark zerstörte Gewebe Nr. 9 (Abb. 2),
dessen Bindung nicht bestimmbar war sowie, wahrscheinlich, winzige
Garnfragmente (Nr. 10), die an der Feder der Fibel erhalten geblieben
sind.
Die Wollgewebe gehören zu drei technologischen Typen nach der
Typologie des Autors, die auf drei Kriterien basiert: Bindung, Drehrichtung des Garns in Kette und Schuss sowie der Walkung des Gewebes oder deren Fehlen.
Eines der Gewebe (Nr. 6) wurde zum Typ 7 gezählt. Es wurde im
Diagonalköper 2/2 (Abb. 1a) aus Garn mit Drehung ZZ (d.h. nach
rechts in Kette und Schuss) gewebt und ist nicht gewalkt (Abb. 3).
Zum Typ 8 gehören die Gewebefragmente Nr. 5 (Abb. 4) und Nr.
8, d.h. sie sind in Diagonalköper 2/2 (Abb. 1a) aus Garn in den Dreh-

richtungen ZS, also nach rechts in der Kette und nach links im Schuss,
gewirkt und ungewalkt, als auch die Fragmente Nr. 1 und Nr. 2, die in
der selben Bindung hergestellt und nicht gewalkt sind, deren Garndrehung allerdings in Kette und Schuss streifenweise zwischen Z und
S variiert. Die zwei letztgenannten Fragmente gehören zum Typ Odry
nach der Typologie von L. Bender Jørgensen.
Ein Gewebe (Nr. 4) gehört dem Typ 10 (Abb. 5) an. Es wurde in
Diagonalköper 2/2 (Abb. 1a) aus Garn mit Drehrichtung ZS hergestellt. Es ist nicht gewalkt.
Das Fragment Nr. 7 ist der Rand eines Gewebes, das mit mindestens fünf vierlöchrigen Brettchen hergestellt wurde (Abb. 6). Die Brettchen wurden abwechselnd nach links und nach rechts gedreht.
Es wurden einige kleine Garnfragmente mit Drehung in Z-Richtung gefunden, die etwa 2 cm lang sind (Nr. 3) (Abb. 7). Drei von ihnen
sind zusammengezwirnt in der Richtung S/3Z. Dies könnten Fransenreste vom Rand eines zerstörten Gewebes oder einer Schnur sein.

293

Joanna Garwońska

Materiały krzemienne z wielokulturowego cmentarzyska w Nowym
Targu stan. 6, gm. Stary Targ

Z wielokulturowego cmentarzyska w Nowym Targu
stan. 6, gm. Stary Targ pozyskano łącznie 450 zabytków
krzemiennych i kamiennych. 141 okazów zdeponowano w obiektach, natomiast 309 artefaktów znaleziono
w warstwach pomiędzy obiektami.
Użytkownicy cmentarzyska wykorzystywali głównie
dwie odmiany lokalnego surowca narzutowego: krzemień kredowy bałtycki barwy czarnej (235 szt.- 52,2%)
i krzemień pomorski (145 szt. – 32,2%). Pierwszy z wymienionych surowców, o barwie od szaro-czarnej po
niemal czarną z licznymi jaśniejszymi przebarwieniami
i drobnymi plamkami dominował zarówno w materiałach pozyskanych z obiektów (74 szt.- 52,4%) jak i poza
nimi (161 szt. – 52,1%). Charakteryzuje się on dodatkowo przejrzystą masą krzemienną z delikatną, silnie
rozproszoną zawiesiną. Kolejne miejsce w strukturze
surowcowej stanowiska zajmował krzemień pomorski
– 51 wykonanych z tego surowca zabytków znaleziono
w obiektach, natomiast 94 sztuki pozyskano z warstwy.
Krzemień pomorski występuje najczęściej w postaci pokrytych korą otoczaków (tzw. „jaskółczych chlebków”)
bądź ich fragmentów o różnej barwie masy krzemiennej
– od miodowo-żółtej przez czerwonawą po szaroczarną.
Pozostałe surowce, jak inne rodzaje krzemienia narzutowego (46 szt. – 10,2%) oraz czert (6 szt. – 1,3%) i skały
niekrzemionkowe (5 szt.- 1,1%) odgrywały mniejszą
rolę. Z warstwy pozyskano ponadto dwa zabytki z surowca przypominającego krzemień jurajski, m.in. odmiany G. Jednak biorąc pod uwagę znikomy procent
(0,5%) wspomnianych krzemieni w całym pochodzącym ze stanowiska zbiorze oraz chronologię samego
cmentarzyska, wydaje się bardziej prawdopodobne, że
również one stanowią jedynie odmianę lokalnego surowca narzutowego, a nie import z jury krakowsko-częstochowskiej. Istnieje również możliwość, że miejscowa
ludność znalazła i wtórnie wykorzystała półsurowiec,
pozostawiony tu przez lokalne społeczności epoki kamienia. Ze względu na duży stopień przepalenia, nie

udało się określić surowca ostatnich 11 artefaktów.
W materiale pozyskanym z obiektów, jak i poza nimi
wyraźnie zaznacza się przewaga naturalnych konkrecji
i ich fragmentów (łącznie 271 szt. – 60,2%) nad artefaktami.
Na stanowisku zdecydowanie dominowała technika łuszczniowa. Jej przewaga zaznacza się zwłaszcza
w grupie rdzeni, w której aż 33, na 34 zabytki stanowią
łuszcznie (97%). Pozostała forma to rdzeń jednopiętowy z krzemienia kredowego bałtyckiego. Większość
łuszczni to formy szczątkowe, o zmienionej orientacji,
pochodzące z ostatniego stadium eksploracji. Na części
(6 sztuk) zaobserwowano obecność mikrołuskania (retuszu użytkowego?) jednej lub kilku krawędzi bocznych.
Również w grupie półsurowca widoczna jest znaczna
przewaga łuszczek (89 szt. ) i łusek (11 szt.) nad wiórami
(2 szt.) i odłupkami (4 szt.). Część (13 łuszczek, 8 konkrecji, 7 okruchów, 6 łuszczeń i 1 odłupek) nosiła ślady
mikrołuskania (retusz użytkowy?) krawędzi.
W grupie narzędzi dominowały okazy, w tym naturalne konkrecje lub ich fragmenty, łuszcznie, łuszczki
oraz odłupki z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym?)
jednej lub kilku krawędzi (łącznie 35 szt.). Należy jednak
podkreślić, że przy interpretacji załuskań występujących
na zabytkach krzemiennych należy brać pod uwagę
nie tylko możliwe użytkowanie niektórych wytworów
w pradziejach, lecz także, przede wszystkim, procesy podepozycyjne, jak sposób eksploracji, transportu i przechowywania materiału z badań archeologicznych (Małecka-Kukawka J., Werra D., 2011, s. 135-164).
W badanym zbiorze było niewiele narzędzi typologicznych (łącznie 11 szt.). Pozyskano zaledwie dwa skrobacze (odłupkowy i z łuszczki), drapacz odłupkowy, rylec węgłowy środkowy, półtylczak wiórowy, miniaturowe
dłutko z retuszem użytkowym, półwytwór miniaturowej
siekierki, dwa odłupki retuszowane, konkrecję krzemienia czarnego ze stromym retuszem jednej krawędzi, oraz
konkrecję krzemienia czarnego z zamiażdżeniami na
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krawędziach pozwalającymi łączyć ten okaz z podobnymi typami użytkowymi określanymi jako krzesaki.
Wśród narzędzi wykonanych ze skał niekrzemionkowych wyróżniono jedynie rozcieracz i osełkę.
Materiały krzemienne pozyskane z obiektów
Z obiektów grobowych odkrytych na cmentarzysku
w Nowym Targu stan. 6 pozyskano łącznie 141 zabytków krzemiennych i kamiennych. W strukturze surowcowej dominowały dwie odmiany lokalnego krzemienia
narzutowego: krzemień kredowy bałtycki barwy czarnej
(74 szt.- 52,4%) oraz pomorski (51 szt. - 36,2%). Pozostałe surowce, jak inne rodzaje krzemienia narzutowego
(9 szt. – 6,5%) i skały niekrzemionkowe (3 szt.- 2,1%)
odgrywały marginalną rolę. W czterech wypadkach
(2,8%), ze względu na duży stopień przepalenia, nie
udało się określić rodzaju surowca.
W materiale pozyskanym z obiektów widoczna jest
przewaga naturalnych konkrecji i ich fragmentów (łącznie 94 szt. – 66,7%) nad artefaktami. Większość (47 szt.
– 50%) stanowiły otoczaki krzemienia pomorskiego
(Tablica CXV:1, 8-11; CXVIII:8; CXIX:1,7; CXXXV:1-6;
CXXXVI:1-8; CXXXVII:1-2; CXXXVIII:4, 6, 9-10;
CXXXIX:2, 4-5, 7, 11; CXLI:5; CXLIII:8). Niemal równie
licznie (37 szt. – około 39,4%) występowały konkrecje
surowca kredowego bałtyckiego barwy czarnej (Tablica
CXXXVIII:3, 11; CXXXIX:1; CXL:2-5, 9-10). Rzadziej
spotyka się okruchy krzemienia narzutowego (6 szt. –
około 6,4%; Tablica CXXXVIII:1) lub nieokreślonego
(przepalonego – 3 szt. – około 3,2%; Tablica CXX:2-3,6)
oraz skał niekrzemionkowych (1 szt. – około 1%). 11
fragmentów (11,7%) nosiło ślady przepalenia. W świetle
dostępnych źródeł wydaje się wysoce prawdopodobne
celowe umieszczanie krzemieni w grobach z wczesnej
i środkowej epoki żelaza oraz okresu wpływów rzymskich jako rezultat praktykowanego rytuału. Magiczną
funkcję mogły spełniać zarówno zwykłe odpady produkcyjne (odłupki, łuszczki i łuski) jak i naturalne bryłki
oraz okruchy surowca.
W badanym zbiorze zdecydowanie dominowała
technika łuszczniowa. Jej przewaga widoczna jest już
w grupie rdzeni, w której aż 10 z 11 zabytków (90,9%)
stanowiły łuszcznie. Poza nimi pozyskano zaledwie jeden rdzeń jednopiętowy, bez zaprawy, z krzemienia
kredowego bałtyckiego. Większość łuszczni (6 szt.) to
formy szczątkowe, dwubiegunowe dwustronne (5 szt.;
Tablica CXIX:9; CXXXXVIII:7; CXXXIX:8) lub o zmienionej orientacji (1 szt.), pochodzące z ostatniego sta-

dium eksploatacji. Rzadsze były okazy reprezentujące
wcześniejsze stadium obróbki, jak formy dwubiegunowe
jednostronne (2 szt.; Tablica CXIV:10; CXIX:10), jednobiegunowe dwustronne (1 szt.; Tablica CXXXVIII:2) lub
jednobiegunowe jednostronne (1 szt.; Tablica CXL:11).
Osiem artefaktów wykonano z krzemienia kredowego
bałtyckiego barwy czarnej, pozostałe dwa z surowca
pomorskiego. Na części (6 sztuk) zaobserwowano obecność mikrołuskania (retusz użytkowy?) jednej lub kilku
krawędzi bocznych (Tablica CXXXXVIII:7).
Dominacja techniki łuszczniowej zaznacza się jeszcze dobitniej w grupie półsurowca, w której, obok wiórka
z krzemienia nieokreślonego (przepalonego) oraz fragmentów wióra (Tablica CXL:7) i odłupka z surowca
narzutowego pozyskano 18 łuszczek i ich fragmentów
(Tablica CXV:2-4; CXX:5; CXXXVIII:8,12; CXXXIX:12;
CXL:8, 13) oraz 3 łuski (Tablica CXXXIX:9). Wśród
łuszczek znalazły się m.in. trzy smukłe okazy wióropodobne (Tablica CXXXVIII:8), dwa egzemplarze masywne oraz jeden przepalony. Większość, poza dwoma
okazami z surowca pomorskiego oraz pojedynczymi
egzemplarzami z krzemienia narzutowego i nieokreślonego (przepalony), podobnie jak wszystkie łuski, wykonano z surowca kredowego bałtyckiego barwy czarnej.
Nieliczne narzędzia (12 sztuk) stanowiły zaledwie
8,5% badanego zbioru. Dominowały okazy z mikrołuskaniem (reuszem użytkowym?) jednej lub kilku krawędzi (łącznie 9 szt.). W opisywanej grupie wyróżniono 4
naturalne okruch y (Tablica CXXXIX:10), 3 łuszcznie
(Tablica CXIX:10; CXXXIV:3; CXXXXVIII:7; CXL:11)
i 2 łuszczki (Tablica CXL:12). Wszystkie wykonano
z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej.
Ponadto pozyskano półwytwór miniaturowej siekierki
z tego samego surowca o wymiarach 28/20/8 mm. Poza
narzędziami krzemiennymi, w dwóch obiektach grobowych znaleziono po jednym wytworze ze skał niekrzemionkowych: rozcieracz o wymiarach 78/62/33 mm
i osełkę (72/47/31 mm).
Materiały krzemienne z obiektów datowanych na
przełom epoki brązu i epoki żelaza
Najstarszą metrykę mają 4 okazy pochodzące z czterech obiektów datowanych na przełom epoki brązu
i epoki żelaza. Trzy z nich stanowiły naturalne konkrecje surowca pomorskiego (2; tabl. Tablica CXXXIX:11)
i kredowego bałtyckiego barwy czarnej (1). Ostatni artefakt to łuszczka z krzemienia kredowego bałtyckiego.
Na podstawie tak skromnego zbioru trudno pokusić się
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o charakterystykę krzemieniarstwa opisywanego okresu.
Nie można również wykluczyć, że wymienione zabytki
dostały się tu w sposób przypadkowy, np. podczas zasypywania obiektów.
Materiały krzemienne z obiektów datowanych na
wczesną epokę żelaza
Kolejne 58 zabytków, w tym 30 z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej, 20 z surowca pomorskiego, 3 z bliżej nieokreślonego krzemienia narzutowego oraz 5 przepalonych nieokreślonych okazów pozyskano z 30 obiektów wiązanych z wczesną epoką żelaza
(WEŻ). W opisywanym zbiorze dominował krzemień
kredowy bałtycki barwy czarnej (około 51,7%). Kolejne
miejsce zajmował surowiec pomorski (34,5%). Pozostałe
rodzaje krzemienia narzutowego odgrywały marginalną
rolę.
W badanym zbiorze widoczna jest przewaga naturalnych konkrecji i ich fragmentów (łącznie 40 szt. – 69%)
nad artefaktami. Większość (21 szt. – 52,5%) stanowiły
konkrecje surowca kredowego bałtyckiego barwy czarnej (Tablica CXXXVIII:11; CXL:2-5, 9). Niemal równie
licznie (16 szt. – 40%) występowały otoczaki krzemienia pomorskiego, bądź ich fragmenty (Tablica CXV:1,
8-11; CXVIII:8; CXLIII:8). W przypadku pozostałych
3 okazów określenie surowca, ze względu na stopień
przepalenia, okazało się niemożliwe.
W materiale datowanym na WEŻ zdecydowanie
dominowała technika łuszczniowa. Jej przewaga widoczna jest zwłaszcza w grupie rdzeni (2 okazy), w której wszystkie zabytki stanowiły łuszcznie. Oba, w tym
okaz dwubiegunowy jednostronny (Tablica CXIV:10)
oraz łuszczeń szczątkowy wykonano z surowca pomorskiego.
Dominacja techniki łuszczniowej nad wiórową
i odłupkową zaznacza się także w grupie półsurowca.
Obok wiórka z krzemienia nieokreślonego (przepalonego) oraz fragmentów wióra i odłupka z surowca
narzutowego pozyskano 11 łuszczek i ich fragmentów
(Tablica CXV:2-4; CXL:8). Większość (7), poza dwoma
okazami z surowca pomorskiego oraz pojedynczymi
egzemplarzami z krzemienia narzutowego i nieokreślonego (przepalonego) wykonano z surowca kredowego
bałtyckiego barwy czarnej (Tablica CXV:2-4; CXL:8).
W grupie łuszczek znalazł się m.in. jeden okaz masywny.
Nieliczne narzędzia (2 sztuki) stanowiły zaledwie
3,4% badanego zbioru. Były to łuszczki z mikrołuska-

niem (reuszem użytkowym?) jednej lub kilku krawędzi
z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej (Tablica CXV:2; CXL:12).
Materiały krzemienne z obiektów datowanych na
młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich
Największa liczba zabytków, bo aż 66, w tym 32
z krzemienia pomorskiego, 31 z surowca kredowego
bałtyckiego barwy czarnej, 2 z krzemienia narzutowego
oraz 1 z czertu, pochodziła z 34 obiektów łączonych
z młodszym okresem przedrzymskim (MOPR) i okresem wpływów rzymskich (OWR). W opisywanym zbiorze, w przeciwieństwie do materiałów z WEŻ, zaznacza
się równowaga pomiędzy krzemieniem pomorskim
(48,5%) a kredowym bałtyckim barwy czarnej (47%).
Natomiast pozostałe surowce, jak inne rodzaje krzemienia narzutowego (3%) oraz czert (1,5%) podobnie jak
poprzednio odgrywały marginalną rolę.
W badanym zbiorze, analogicznie do okresu poprzedniego, widoczna jest przewaga naturalnych konkrecji i ich fragmentów (łącznie 47 szt. – 71,2%) nad
artefaktami. Zdecydowaną większość (32 szt. – 68,1%),
w przeciwieństwie do materiałów z WEŻ, stanowiły otoczaki krzemienia pomorskiego i ich fragmenty (Tablica
CXXXV:1-6, CXXXVI:1-8; CXXXVII:1-2; CXXXVIII:4,
6, 9; CXXXIX:2, 4-5, 7; CXLI:5). Kolejne miejsce zajmowały konkrecje surowca kredowego bałtyckiego barwy
czarnej (13 szt. – 27,7%; Tablica CXXXIX:1; CXL:10).
Wyjątkowo spotyka się okruchy pozostałych odmian
krzemienia narzutowego (2 szt.).
W materiale datowanym na MOPR i OWR, analogicznie do okresu poprzedniego, zdecydowanie dominowała technika łuszczniowa. Jej przewaga widoczna
jest zwłaszcza w grupie rdzeni (6 okazów), w której
100% stanowiły łuszcznie. Większość (3 szt.) to formy
szczątkowe, dwubiegunowe dwustronne, pochodzące
z ostatniego stadium eksploatacji (Tablica CXIX:9;
CXXXXVIII:7; CXXXIX:8). Rzadsze były okazy reprezentujące wcześniejsze stadium obróbki, jak formy dwubiegunowe jednostronne (1 szt.; Tablica CXIX:10), jednobiegunowe dwustronne (1 szt.; Tablica CXXXVIII:2)
lub jednobiegunowe jednostronne (1 szt.; Tablica
CXL:11). Wszystkie, w przeciwieństwie do rdzeni
z WEŻ, wykonano z krzemienia kredowego bałtyckiego
barwy czarnej. Na części (3 sztuk) zaobserwowano obecność mikrołuskania (retusz użytkowy?) jednej lub kilku
krawędzi bocznych.

296

Dominacja techniki łuszczniowej nad wiórową
i odłupkową zaznacza się także w grupie półsurowca.
Obok złamanego wióra (Tablica CXL:7) oraz masywnego
odłupka pozyskano 4 łuszczki i ich fragmenty (Tablica
CXXXVIII:8, 12; CXXXIX:12) oraz 2 łuski. Wszystkie
wymienione zabytki, poza pojedynczą łuszczką z czertu,
wykonano z surowca kredowego bałtyckiego barwy
czarnej. W grupie łuszczek znalazł się m.in. jeden okaz
wióropodobny (Tablica CXXXVIII:8).
Nieliczne narzędzia (6 sztuk) stanowiły zaledwie
9,1% badanego zbioru. Były to wyłącznie okazy użytkowe, z mikrołuskaniem (reuszem użytkowym?) jednej lub kilku krawędzi. W opisywanej grupie wyróżniono trzy łuszcznie (Tablica CXIX:10; CXXXXVIII:7;
CXL:11), dwa naturalne okruchy (Tablica CXXXIX:10)
oraz jedną łuszczkę wióropodobną (Tablica CXXXIV:3).
Wszystkie zrobiono z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej.
Pozostałe 13 zabytków pochodziło z obiektów niehomogenicznych, bądź nieokreślonych kulturowo.
Materiały krzemienne pozyskane z warstwy
Z warstw pomiędzy obiektami pozyskano łącznie
309 zabytków krzemiennych i kamiennych. W strukturze surowcowej, analogicznie do inwentarzy grobowych, dominowały dwie odmiany lokalnego surowca
narzutowego: krzemień kredowy bałtycki barwy czarnej
(161 szt.- 52,1%) i krzemień pomorski (94 szt. - 30,4%).
Pozostałe surowce, jak inne rodzaje krzemienia narzutowego (37 szt. –12%) orz czert (6 szt. – 1,9%) i skały niekrzemionkowe (2 szt.- 0,65%) odgrywały mniejszą rolę.
Z warstwy pozyskano ponadto dwa zabytki z surowca
przypominającego krzemień jurajski, m.in. odmiany G.
Biorąc pod uwagę znikomy procent (0,65%) wspomnianych krzemieni w badanym zbiorze oraz chronologię
samego cmentarzyska, wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że również one stanowią jedynie odmianę
lokalnego surowca narzutowego, a nie import z jury krakowsko-częstochowskiej. Istnieje również możliwość,
że miejscowa ludność znalazła i wtórnie wykorzystała
półsurowiec, pozostawiony tu przez lokalne społeczności epoki kamienia. Ze względu na duży stopień przepalenia, nie udało się określić surowca siedmiu pozostałych artefaktów (2,3%).
W opisywanym zbiorze, podobnie do materiałów
pozyskanych z obiektów, zdecydowanie dominowały
naturalne konkrecje i ich fragmenty (łącznie 177 szt. –
57,3%). Większość (74 szt. – 41,8%) stanowiły konkre-

cje krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej
(Tablica CXIII:1,3-5; CXIV:4e,11; CXVII:8; CXIX:11;
CXXII:8; CXXVII:4; CXXVIII:4; CXXXIII:1-2;
CXXXIV:4; CXLIII:1,3; CXLIV:2,10; CXLV:5,7-8,1112; CXLVI:3, 5-6; CXLVII:1, 3-5). Niemal równie liczne
(70 szt. – 39,6%) były otoczaki krzemienia pomorskiego
(Tablica CXIII:2; CXIV:1,5-6,8-9; CXVIII:1,6; CXIX:6;
CXXII:1,11; CXXIII:4; CXXVII:1-2,7,11,13; CXXIX:3;
CXXXVIII:5; CXLIII:5-6; CXLIV:1,3,6,9,11; CXLV:14;
CXLVI:4). Rzadziej występowały okruchy krzemienia narzutowego (22 szt. – 12,4%; Tablica CXIII: 6, 11;
CXXII:10; CXXVII:3; CXLIII:2; CXLIV:3,7; CXLV:2,10;
CXLVI:1,8; CXLVII:2) lub nieokreślonego (przepalonego – 6 szt. – 3,4%; Tablica CXVII:9,14; CXLV:9) oraz
czertu (3 szt. – 1,7%; Tablica CXLIV:1; CXLVI:7) i skał
niekrzemionkowych (2 szt. – 1,1%). 11 fragmentów
(6,2%) nosiło ślady przepalenia.
W materiale pozyskanym z warstwy, podobnie jak
w przypadku inwentarzy grobowych, zdecydowanie
dominowała technika łuszczniowa. W grupie rdzeni
wyróżniono wyłącznie łuszcznie (23 szt.). Większość
z nich (15 szt.) to formy szczątkowe, o zmienionej orientacji (9 szt.; Tablica CXVIII:2; CXXVII:8,12; CXXVIII:1;
CXXX:8), wieloboczne (1 szt.; Tablica CXXII:7) lub
dwubiegunowe dwustronne (5 szt.; Tablica CXVII:2;
CXXII:12; CXXIX:4), pochodzące z ostatniego stadium eksploatacji. Rzadsze były okazy reprezentujące
wcześniejsze stadium obróbki, jak formy dwubiegunowe jednostronne (8 szt.; Tablica CXXII:2,6; CXXX:4;
CXLIV:4). 17 artefaktów wykonano z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej, pozostałe 6 z surowca
pomorskiego. Na części (6 sztuk) zaobserwowano obecność mikrołuskania (retusz użytkowy?) jednej lub kilku
krawędzi bocznych.
Znaczna przewaga techniki łuszczniowej widoczna
jest również w grupie półsurowca, w której, poza
odłupkiem z surowca pomorskiego (Tablica CXIV:13)
oraz trzema odłupkami (w tym jednym masywnym)
i pojedynczym wiórem z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy czarnej (Tablica CXIV:2; CXVII:1;
CXXVII:6) pozyskano wyłącznie łuszczki lub ich fragmenty (71 szt.; Tablica CXIII:8,12; CXIV:3,7,12; CXV:5;
CXVII:4-5,11-12; CXVIII:3; CXXII:3; CXXVIII:2;
CXXIX:4; CXLII:4; CXLIV:8; CXLV:6,13; CXLVI:2) oraz
łuski (8 szt.; Tablica CXIII:7). Wśród łuszczek znalazło
się m.in. 7 smukłych okazów wióropodobnych (Tablica
CXVII:12; CXXII:3), dwa egzemplarze masywne oraz
dwa korowe (w tym jeden przepalony). W zbiorze łu-
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sek wyróżniono jeden smukły okaz, przypominający
formą mikrowiórek. Zdecydowaną większość łuszczek
(45 szt.) i łusek (6 szt.) wykonano z surowca kredowego
bałtyckiego barwy czarnej. Rzadziej wykorzystywano
krzemień pomorski (14 łuszczek), inne rodzaje surowca
narzutowego (8 łuszczek i 2 łuski), krzemień jurajski (1
łuszczka) oraz czert (2 łuszczki). W jednym przypadku,
ze względu na stopień przepalenia, nie udało się określić
surowca.
Narzędzia (35 sztuk) stanowiły zaledwie 11,3% badanego zbioru. Podobnie jak w inwentarzach z obiektów zdecydowanie dominowały tu okazy z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym?) jednej lub kilku krawędzi
(łącznie 26 szt.). W opisywanej grupie wyróżniono 11
fragmentów konkrecji (Tablica CXIII:9; CXVIII:4), 10
łuszczek (Tablica CXIII:10; CXXIII:1,8; CXXVII:5), 2
łuszcznie i 3 odłupki (Tablica CXVII:1). 21 artefaktów
wykonano z krzemienia kredowego bałtyckiego barwy
czarnej, po jednym z surowca pomorskiego i jurajskiego,
natomiast 3 z innych odmian krzemienia narzutowego.
Dwa zabytki, w tym łuszczeń z surowca pomorskiego
oraz konkrecja krzemienia kredowego bałtyckiego, charakteryzowały się obecnością stromego retuszu jednej
krawędzi. W badanym zbiorze wyróżniono ponadto

7 narzędzi typologicznych: drapacz odłupkowy (o wymiarach 16/14/5 mm), półtylczak wiórowy (19/7/3 mm;
Tablica CXXII:4), rylec węgłowy środkowy z łuszczki
(31/18/11 mm) i miniaturowe dłutko (16/7/5 mm) z retuszem użytkowym krawędzi pracującej z krzemienia
kredowego bałtyckiego barwy czarnej (Tablica CXVII:7),
a także dwa skrobacze z surowca narzutowego: odłupkowy (25/13/9 mm) i z łuszczki (33/25/7 mm) oraz
konkrecję krzemienia pomorskiego z zamiażdżeniami
na krawędziach pozwalającymi łączyć ten okaz z podobnymi typami użytkowymi określanymi jako krzesaki.
Podsumowując badany zbiór materiałów krzemiennych, bazujący niemal wyłącznie na lokalnym, narzutowym surowcu, charakteryzuje się dominacją konkrecji
naturalnych nad artefaktami, zdecydowaną przewagą
techniki łuszczniowej nad odłupkową i wiórową oraz
obecnością głównie narzędzi funkcjonalnych, przy niewielkim udziale narzędzi typologicznych. Opisywany
materiał odpowiada charakterowi krzemieniarstwa
schyłkowego, typowego dla późnej epoki brązu i epoka
żelaza (Waluś, A., Manasterski D., 1999, s. 207-212; Mogielnicka-Urban M., 2005, s. 67-91).

Obiekt nr 51

Obiekt nr 55

MZM/A/3446;
Nr inw. pol. : 47/74

Nr inw. kości.: 78/74

MZM/A/3450;
Nr inw.: 150/74;

MZM/A/3452;
Nr inw. pol.: 55/74

2.

3.

4.

5.

Obiekt nr 57

Obiekt nr 56 i 57

Obiekt nr 50

MZM/A/3449;
Nr inw. pol.: 49/74

1.

Lokalizacja

Nr inw.

Lp.

okruch surowca o wymiarach 29/22/14 mm

okruch surowca o wymiarach 22/9/5 mm

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

konkrecja surowca o wymiarach 46/27/19 mm;

konkrecja surowca o wymiarach 53/38/26 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy (przegrzany)

okruch surowca o wymiarach 22/17/10 mm

krzemień pomorski

fragment masywnej łuszczki o wymiarach 31/16/12
mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

konkrecja surowca o wymiarach 23/14/11 mm

łuszczka o wymiarach 19/10/3 mm

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

okruch surowca o wymiarach 50/15/9 mm

Opis

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

Zabytki krzemienne z miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ, stan. 6.

Tablica
CXXXVIII:11

Tablica CXLII:4,7

Tablica
CXXXVIII:1

Tablica CXLII:5,8

Oznaczenie w tablicy
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MZM/A/3995; 167/75;
Nr inw. pol.: 23/75

MZM/A/3997; 167/75;
Nr inw. pol.: 25/75

MZM/A/3996; 167/75;
Nr inw. pol.: 24/75

MZM/A/4099; 168/75;
Nr inw. pol.: 7/75

MZM/A/4106; 168/75;
Nr inw. pol.: 30/75

MZM/A/4007; 167/75;
Nr inw. pol.: 50/75

MZM/A/4006; 167/75;
Nr inw. pol.: 42/75

MZM/A/4107; 167/75;
Nr inw. pol.: 33/75

MZM/A/4002; 167/75;
Nr inw. pol.: 32/75

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Obiekt nr 123

Obiekt nr. 122

Obiekt nr. 117

Obiekt nr 110

Obiekt nr 105

Obiekt nr 100

Obiekt nr 97

Obiekt nr 91

Obiekt nr 75

krzemień pomorski

krzemień pomorski

łuszczeń dwubiegunowy, jednostronny o wymiarach 23/15/4 mm

fragment otoczaka o wymiarach 25/14/13 mm

łuszczka o wymiarach 15/3/3 mm

łuszczka o wymiarach 28/8/5 mm z łuskaniem
dłuższej krawędzi;
fragment łuszczki o wymiarach 18/12/3 mm;
łuszczka o wymiarach 17/11/1 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment otoczaka o wymiarach 28/18/16 mm;

fragment otoczaka o wymiarach 24/13/6 mm

dwa okruchy surowca o wymiarach 15/9/3 mm
i 15/6/2 mm

konkrecja surowa o wymiarach 58/33/25 mm z retuszem użytkowym dłuższej krawędzi;

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

okruch surowca o wymiarach 10/8/6 mm

okruch surowca o wymiarach 24/15/11 mm; otoczak o wymiarach 37/22/18 mm

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

okruch surowca o wymiarach 11/10/5 mm;
2 fragmenty konkrecji o wymiarach 41/20/15 mm
i 43/26/20 mm;

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Tablica CXIV:10

Tablica CXXXIX:5

Tablica CXL:12

Tablica CXV:1-4

Tablica CXVIII:8

Tablica CXL:4-5

Tablica CXL:10
Tablica CXXXI:1,
3, 6-7
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MZM/A/4155; 168/75;
Nr inw. pol.: 163/75

MZM/A/4009
Nr inw. pol.: 167/75; nr inw.
53/75

MZM/A/4037
Nr inw. pol. 175/75

MZM/A/4004;
Nr inw. pol.: 40/75

MZM/A/4114; 167/75;
Nr inw. pol.: 48/75

MZM/A/4038;
Nr inw. pol.: 176/75;

MZM/A/4025;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/4021; 167/75;
Nr inw. pol.: 95/75

MZM/A/4019;
Nr inw. pol.: 93/75

16.

17

18.

19.

20.

21.

24.

25.

Nr inw.

15.

Lp.

Obiekt nr 143

Obiekt nr 142

Obiekt nr 133;

Obiekt nr 132

Obiekt nr 132

Obiekt nr 127

Obiekt nr 125

Obiekt nr 125

Obiekt nr 123

Lokalizacja

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski (przepalony)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

½ otoczaka o wymiarach 29/20/13 mm

okruch surowca o wymiarach 18/11/6 mm;

konkrecja surowca o wymiarach 52/16/14 mm

fragment łuszczki o wymiarach 27/25/3 mm

fragment otoczaka o wymiarach 29/22/11 mm

fragment otoczaka o wymiarach 34/32/8 mm

łuszczeń 1-biegunowy, 1-stronny o wymiarach
54/22/16 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

okruch surowca o wymiarach 21/13/10 mm

fragment konkrecji o wymiarach 23/17/7 mm

fragment o wymiarach 45/23/14 mm

spetryfikowana gąbka (zabytek
geologiczny datowany na trias, jurę
lub kredę)
krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

przepalony otoczak o wymiarach 39/30/17 mm;
przepalony otoczak o wymiarach 43/36/16 mm;
przepalony otoczak o wymiarach 37/36/16 mm;
2 fragmenty tego samego otoczaka o wymiarach
37/29/15 mm;

Opis

krzemień pomorski

Surowiec

Tablica
CXXXIX:3, 6

Tablica CXL:9

Tablica CXLI:2

Tablica CXLII:2

Tablica CXXXIX:4

Tablica CXL:11

Tablica CXV: 8-12

Oznaczenie w tablicy
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Obiekt nr 158

Obiekt nr 161

MZM/A/4020; 167/75;
Nr inw. pol.: 94/75

MZM/A/4144; 168/75;
Nr inw. pol.: 128/75

MZM/A/4160;
Nr inw. pol.: 178/75

MZM/A/4160
Nr inw. pol.: 178/75;

MZM/A/4034;
Nr inw. pol.: 167/75;
Nr inw.: 167/76

Nr inw.: 4033;
Nr inw. pol.: 148/75

MZM/A/4035;
Nr inw. pol.: 168/75

MZM/A/4032
Nr inw. pol.: 147/75

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Obiekt nr 161

Obiekt nr 161

Obiekt nr 149

Obiekt nr 149

Obiekt nr 148

Obiekt nr 148

Obiekt nr 148

MZM/A/4028; 167/75;
Nr inw. pol.: 133/75

27.

Obiekt nr 148

MZM/A/4029; 167/75;
Nr inw. pol.: 134/75

26.

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

otoczak o wymiarach 33/21/14 mm

okruch surowca o wymiarach 16/12/8 mm

fragment otoczaka o wymiarach 27/15/15 mm;

fragment otoczaka o wymiarach 33/21/14 mm;
konkrecja surowca o wymiarach 34/21/20 mm

łuszczka o wymiarach 22/18/7 mm

fragment łuszczki o wymiarach 18/14/2 mm

3 przepalone okruchy o wymiarach: 18/6/2 mm,
13/6/2 mm i 13/8/3 mm

krzemień nieokreślony (przepalony)
krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment łuszczki o wymiarach 13/11/4 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi;

wiórek o wymiarach: 13/7/3 mm
fragment łuszczki o wymiarach: 19/16/5

przepalony otoczak o wymiarach 36/32/17 mm

2 fragmenty przepalonego otoczaka o wymiarach
40/22/22 mm i 40/31/11 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

NOK (przepalony)
krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

Tablica
CXXXIX:11

Tablica CXXX:5

Tablica CXLI:3

Tablica CXLII:1

Tablica CXL:13

Tablica CXX:2-3,
5-6

Tablica CXXI:1011

Tablica: CXIX:1

Tablica CXIX:7
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Obiekt nr 291

Obiekt nr 389

Obiekt nr 427

MZM/A/4067;
Nr inw. pol.: 219/75

MZM/A/4574
Nr inw. pol.: 332/76

MZM/A/4573;
Nr inw. pol.: 332/76

MZM/A/4518
Nr inw. pol.: 398/76

Nr inw.: 285/76

MZM/A/5856,
Nr inw. pol.: 578/77

Nr inw. pol.: 378/77 (dla ceramiki)

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Obiekt nr 281

MZM/A/4036;
Nr inw. pol.: 170/75;

37.

Obiekt nr 430

Obiekt nr 251

Obiekt nr 251

Obiekt nr 171;

Obiekt nr 164

Obiekt nr 161

MZM/A/4033
Nr inw. pol.: 148/75

36.

Lokalizacja

Nr inw.

Lp.

okruch surowca o wymiarach 24/13/3 mm

krzemień narzutowy

okruch surowca o wymiarach 33/26/14 mm

krzemień narzutowy

fragment odłupka o wymiarach 33/21/2 mm

konkrecja surowca o wymiarach 56/48/38 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

złamany wiór o wymiarach 24/12/4 mm

konkrecja surowca o wymiarach 69/34/18 mm

fragment wióra o wymiarach 21/7/2 mm

okruch surowca o wymiarach 32/18/5 mm

okruch surowca o wymiarach 21/13/3 mm

łuszczka o wymiarach 19/18/4 mm

łuska o wymiarach 13/12/3 mm

łuszczka o wymiarach 22/19/3 mm

Opis

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

czert

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

Tablica CXL:7
Tablica CXLI:1
Tablica CXLII:3

Tablica CXL:6

Tablica CXXX:6

Oznaczenie w tablicy
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Obiekt nr 485

Obiekt nr 503

Obiekt nr 511

Obiekt nr 514

Obiekt nr 515

Obiekt nr 521

Obiekt nr 533

Nr inw.: 630a/77

MZM/A/5867;
Nr inw.: 182/77

Nr inw. pol.: 458/79

Nr inw. pol. : 470/79

Nr inw. pol.: 467/79

MZM/A/7325;
Nr inw. pol.: 662/79

MZM/A/7316;
Nr inw. pol.: 667/79

Nr inw. pol.: 473/79

MZM/A/7379; 204/81;
Nr inw. pol.: 711/80

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Obiekt nr 574

Obiekt nr 517

Obiekt nr 464

Nr inw.: 4838; 610/77

46.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej (przepalony)

krzemień pomorski

okruch surowca o wymiarach 33/21/14 mm

konkrecja surowca o wymiarach 23/21/16 mm

fragment łuszczki wióropodobnej o wymiarach
25/10/2 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

okruch surowca o wymiarach 22/14/3 mm;
fragment otoczaka wymiarach 21/20/16 mm;
fragment otoczaka o wymiarach 15/11/9 mm;
okruch surowca o wymiarach 21/14/10 mm

fragment konkrecji o wymiarach 37/18/14 mm

konkrecja surowca o wymiarach 22/17/11 mm

Fragment konkrecji o wymiarach 30/16/10 mm;
okruch surowca o wymiarach 10/8/4 mm

łuszczeń o zmienionej orientacji o wymiarach
41/25/10 mm;
okruch surowca o wymiarach 31/19/10 mm; okruch
surowca o wymiarach 23/22/14 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) krawędzi bocznej

konkrecja surowca o wymiarach 40/30/19 mm

fragment otoczaka o wymiarach 25/10/9 mm

Tablica CXXVI:7

Tablica CXXXIV:3

Tablica
CXXXIX:1-2
Tablica CXLI:5

Tablica CXXX:7

Tablica
CXXVI:5-6,8
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Obiekt nr 587

Obiekt nr 594

Obiekt nr 598

Obiekt nr 616

Obiekt nr 624

MZM/A/7385;
Nr inw. pol.: 731/80;

MZM/A/7384;
Nr inw. pol.: 749/80;

MZM/A/7392;
Nr inw. pol.: 750/80

MZM/A/7392;
Nr inw. pol.: 750/80

Nr inw. pol.: 518/80

MZM/A/7396; 204/81;
Nr inw. pol.: 752/80

Nr inw. pol.: 536/80

Nr inw. pol.: 547/80

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Obiekt nr 587

Obiekt nr 584

Obiekt nr 584

Obiekt nr 577

MZM/A/7359; 7360
Nr inw. pol.: 719/80;

56.

Lokalizacja

Nr inw.

Lp.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej (przegrzany)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

Surowiec

łuszczka o wymiarach 54/22/6 mm; okruch surowca o wymiarach 22/13/5 mm

konkrecja surowca o wymiarach 60/45/23 mm;
fragment łuszczki o wymiarach 29/23/5 mm

łuszczeń 2-biegunowy, 1-stronny o wymiarach
46/25/24 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi; łuszczeń 2-biegunowy,
2-stronny o wymiarach 30/25/8 mm

okruch surowca o wymiarach 30/25/11

łuszczka o wymiarach 37/20/7 mm

okruch surowca o wymiarach 30/17/14 mm

łuszczka o wymiarach 34/28/5 mm;
łuszczka wióropodobna o wymiarach 22/13/1 mm

fragment otoczaka o wymiarach 29/23/23 mm

16 otoczaków o wymiarach: 49/35/20 mm, 41/24/22
mm, 55/32/21 mm, 33/28/23 mm, 43/37/15 mm,
33/30/28 mm, 36/34/25 mm, 39/32/17 mm, 44/3617
mm, 41/31/20 mm, 41/39/18 mm, 45/30/20 mm,
52/41/24 mm, 41/39/16 mm, 56/37/18 mm,
99/84/27 mm

Opis

Tablica CXXIII:5

Tablica CXIX:9-10

Ryc. 28:8

Tablica CXL:8

Tablica
CXXXVIII:8, 12

Tablica CXXXIX:7

Tablica
CXXXV:1-6
Tablica
CXXXVI:1-8
Tablica
CXXXVII:1-2

Oznaczenie w tablicy
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Obiekt nr 659;

72.

Obiekt nr 654

Nr inw. pol.: 81/2011

69.

Obiekt nr 657a

Obiekt nr 654

Nr inw. pol.: 58/2011

68.

71.

Obiekt nr 643

Nr inw. pol.: 78/2011

67.

Obiekt nr 657

Obiekt nr 634

Nr inw.: 552/80

66.

70.

Obiekt nr 628

Nr inw.: 553/80

65.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski (przegrzany)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

Fragment łuszcznia jedno-biegunowego dwustronnego o wymiarach 24/19/9 mm

okruch surowca o wymiarach 20/13/7 mm

fragment łuszcznia dwubiegunowego, dwustronnego o wymiarach 27/17/10 mm;
okruch surowca o wymiarach 29/23/12 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) jednej krawędzi;
fragment łuszczki o wymiarach 22/15/5; fragment
łuski o wymiarach 18/14/2 mm

okruch surowca o wymiarach 21/13/3 mm

okruch surowca o wymiarach 20/18/5 mm; przepalony okruch surowca o wymiarach 15/11/3 mm

fragment otoczaka krzemienia pomorskiego o wymiarach 25/23/10 mm

masywna łuszczka o wymiarach 31/25/11 mm

konkrecja surowca o wymiarach 55/22/21 mm;
fragment konkrecji (przepalony) o wymiarach
35/19/13 mm; okruch surowca (przepalony) o wymiarach 25/24/10 mm; okruch surowca (przepalony) o wymiarach 26/16/8 mm; szczątkowy łuszczeń 2-biegunowy, 2-stronny o wymiarach 24/11/11
mm; łuszczka o wymiarach 40/23/14 mm; łuszczka
(przepalona) o wymiarach 40/16/14 mm
fragment otoczaka o wymiarach 42/32/19 mm

Tablica
CXXXVIII:2

Tablica
CXXXVIII:4

Tablica
CXXXIX:8-10, 12

Tablica
CXXXVIII:6

Tablica CXL:2-3

Tablica CXLIII:8

TablicaCXXV:1-8
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Obiekt nr 676

Obiekt nr 678

Obiekt nr 681,

Ar I, ćw. 4, gł. 42 cm

MZM/A/4014; 167/75;
Nr inw. pol.: 69/75

MZM/A/3998;
Nr inw. pol.: 26/75

MZM/A/3988; 167/75;
9/75

MZM/A/4023; 167/75;
Nr inw. pol.: 98/75

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Ar I, ćw. 2, gł. 34 cm

Ar I, ćw. 1 gł. 12 cm

Ar I, ćw. 4, gł. 13 cm.

Obiekt nr 671

75.

Obiekt nr 665

Lokalizacja

Obiekt nr 666

Nr inw. pol.: 102/2011

Nr inw.

74.

73.

Lp.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski
krzemień pomorski
krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

okruch surowca o wymiarach 20/15/9 mm

okruch o wymiarach 20/11/6 mm

okruch surowca o wymiarach 13/12/9 mm

fragment łuszczki o wymiarach 13/13/3 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

fragment otoczaka o wymiarach 24/13/13 mm

fragment otoczaka o wymiarach 25/21/20 mm;
okruch o wymiarach 19/14/11 mm;
okruch o wymiarach 27/12/10 mm z łuskaniem
(retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

okruch surowca o wymiarach 26/12/10 mm

okruch o wymiarach 25/14/12 mm

okruch surowca o wymiarach 13/9/6 mm

łuszczeń 2-biegunowy, 2-stronny o wymiarach
24/13/5 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej i krótszej krawędzi

Opis

Tablica CXIII:5

Tablica CXIII:4

Tablica CXIII:3

Tablica CXIII:10

Tablica CXXXVIII

Tablica CXLII:6

Tablica
CXXXVIII:3

Tablica
CXXXVIII:9

Tablica
CXXXVIII:7

Oznaczenie w tablicy
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MZM/A/4018; 167/75;
Nr inw. pol.: 92/75

MZM/A/3989;
Nr inw. pol.: 11/75

MZM/A/4008; 167/75;
Nr inw. pol.: 51/75

MZM/A/4051;
Nr inw. pol.: 199/75

MZM/A/4026;
Nr inw. pol.: 118/75;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/4026;
Nr inw. pol.: 118/75;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/4026;
Nr inw. pol.: 118/75;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/4052;
Nr inw. pol.: 200/75

MZM/A/4011; 167/75
Nr inw. pol.: 58/75

MZM/A/4010; 167/75
Nr inw. pol.: 57/75

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Ar II, ćw. 3, gł. 57 cm

Ar II, ćw. 3, gł. 42 cm

Ar I, ćw. 4, gł. 94 cm

Ar I, ćw. 4, gł. 58 cm;

Ar I, ćw. 4, gł. 58 cm;

Ar I, ćw. 4, gł. 58 cm;

Ar I, ćw. 4; gł. 49

Ar I, ćw. 4

Ar I, ćw. 1, gł. 28 cm

Ar I, ćw. 4, gł. 60 cm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy (przegrzany)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

czert

krzemień narzutowy

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment odlupka o wymiarach 20/15/2 mm

fragment łuszczki o wymiarach 20/12/4 mm

okruch surowca o wymiarach 22/19/5 mm

okruch surowca o wymiarach 19/13/9 mm

okruch surowca o wymiarach 21/13/7 mm

rdzeń jednopiętrowy o wymiarach 36/19/16 mm;
okruch surowca o wymiarach 18/15/6 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) krótszej krawędzi

łuszczka o wymiarach 21/11/6 mm

konkrecja surowca o wymiarach 55/23/13 mm
z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej
krawędzi;
okruch o wymiarach 19/13/2 mm;
okruch o wymiarach 6/6/3 mm;
fragment łuszczki o wymiarach 6/5/3 mm;
fragment łuszczki o wymiarach 11/8/2 mm;
łuska o wymiarach 12/8/1 mm

okruch surowca o wymiarach 15/15/5 mm

okruch surowca o wymiarach 36/21/15 mm

CXIV:2

Tablica CXV:5

Tablica CXV:6

Tablica CXIII:6-9,
11-12

Tablica CXIII:2

Tablica CXIII:1
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Nr inw.

MZM/A/3994;
Nr inw. pol.: 22/75

MZM/A/3991
Nr inw. pol.: 19/75

MZM/A/4001; 167/75;
Nr inw. pol.: 31/75

MZM/A/4017; 167/75;
Nr inw. pol.: 91/75

MZM/A/4000;
Nr inw. pol.: 28/75

MZM/A/4040;
Nr inw. pol.: 182/75;

MZM/A/4041; 167/75;
Nr inw. pol.: 183/75

MZM/A/4042; 167/75;
Nr inw. pol.: 184/75

MZM/A/4053;
Nr inw. pol.: 201/75

MZM/A/4044; 167/75;
Nr inw. pol.: 187/75

MZM/A/4060,
Nr inw. pol.: 210/75

Lp.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Ar II, ćw. 4, gł. 20 cm

Ar II, ćw. 2

Ar II, ćw. 4, gł. 10 cm

Ar II, ćw. 4, gł. 10 cm

Ar II, ćw. 4, gł. 10 cm

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski
kredowy bałtycki barwy czarnej

Ar II, ćw. 3, gł. 15 cm

Ar II, ćw. 3; gł. 16 cm

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień narzutowy

Surowiec

Ar II, ćw. 3, gł. 21 cm

Ar II, ćw. 3, gł. 46 cm

Ar II, ćw. 3, gł. 10 cm

Ar II, ćw. 1

Lokalizacja

otoczak o wymiarach 28/23/14 mm

okruch o wymiarach 27/10/8 m

fragment otoczaka o wymiarach 39/19/17 mm

fragment otoczaka o wymiarach 25/15/9 mm;
fragment otoczaka o wymiarach 14/10/6 mm;
łuszczka o wymiarach 9/7/3 mm

fragment otoczaka o wymiarach 24/14/7 mm

konkrecja surowca o wymiarach 31/12/11 mm
z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym )krawędzi
bocznych

fragment otoczaka o wymiarach 24/13/7 mm
okruch o wymiarach 19/15/12 mm

łuszczka o wymiarach 35/28/5 mm

fragment odłupka o wymiarach 25/19/6 mm

łuszczka o wymiarach 14/11/3 mm

łuszczka o wymiarach 31/19/3 mm

Opis

Tablica CXIV:9

Tablica CXIV:11

Tablica CXVI:6

Tablica CXIV:5-7

Tablica CXIV:8

Tablica CXIV:1, 4

Tablica CXIV:12

Tablica CXIV:13

Tablica CXIV:3

Oznaczenie w tablicy
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MZM/A/4060,
Nr inw. pol.: 210/75

MZM/A/4069
Nr inw. pol.: 222/75

MZM/A/4070;
Nr inw. pol. 223/75

MZM/A/4070;
Nr inw. pol.: 223/75

MZM/A/4070;
Nr inw. pol.: 223/75

MZM/A/4070;
Nr inw. pol.: 223/75

MZM/A/4022; 167/75;
Nr inw. pol.: 96/75

MZM/A/4012; 167/75;
Nr inw. pol.: 67/75

MZM/A/4024; 167/75;
Nr inw. pol.: 99/75

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

Ar III, ćw. 3, gł. 10 cm

Ar III, ćw. 3

Ar III, ćw. 2, gł. 10 cm

Ar II, ćw. 4, gł. 70-130;

Ar II, ćw. 4, gł. 70-130

Ar II, ćw. 4, gł. 70-130

Ar II, ćw. 4, gł. 70-130;

Ar II, ćw. 4, gł. 40 cm

Ar II, ćw. 4, gł. 20 cm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski
kredowy bałtycki barwy czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy bałtycki

krzemień pomorski

okruch surowca o wymiarach 30/28/17 mm;
okruch surowca o wymiarach 22/20/15 mm

okruch surowca o wymiarach 20/13/7 mm

fragment otoczaka o wymiarach 34/28/10 mm;
łuszczeń o zmienionej orientacji o wymiarach
39/23/20 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym)
dłuższej krawędzi;
okruch z częściowym łuskaniem (retuszem użytkowym) krótszej krawędzi o wymiarach 22/20/17
mm;
łuszczka o wymiarach 24/11/9 mm

łuszczeń dwubiegunowy jednostronny o wymiarach 54/37/18 mm

łuszczka wióropodobna o wymiarach 31/15/6 mm

fragment otoczaka o wymiarach 29/25/11 mm

masywna łuszczka o wymiarach 36/18/6 mm

łuska o wymiarach 14/5/3 mm;
okruch surowca o wymiarach 16/12/9 mm; fragment otoczaka o wymiarach 31/27/14 mm

krzemień pomorski

krzemień narzutowy

wiórek o wymiarach 26/15/5 mm;
łuszczka o wymiarach 26/18/6 mm;

otoczak o wymiarach 30/27/16 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

Tablica
CXVIII:9-10

Tablica CXVIII:7

Tablica
CXVIII:1-4

Tablica CXVI:9

Tablica CXV:7

Tablica CXVI:8

Tablica CXVI:7

Tablica CXVI:1-5

Tablica CXVI:10
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MZM/A/4015; 167/75;
Nr inw. pol.: 86/75

MZM/A/3993;
Nr inw. pol.: 21/75

MZM/A/3990; 167/75;
Nr inw. pol.: 18/75

MZM/A/4162; 168/75;
Nr inw. pol.: 186/75

114.

115.

116.

Nr inw.

113.

Lp.

Ar III, ćw. 4, gł. 9 cm

Ar III, ćw. 3

Ar III, ćw. 3

Ar III, ćw. 1, gł. 35 cm

Lokalizacja

łuszczka o wymiarach 29/14/12 mm z łuskaniem
(retuszem użytkowym) dłuższych krawędzi;
łuszczka o wymiarach o wymiarach 21/14/6 mm;
łuszczka o wymiarach 33/9/4 mm;
fragment łuszczki o wymiarach 17/10/2 mm;
fragment łuszczki wióropodobnej o wymiarach
12/7/2 mm;
fragment łuszczki o wymiarach 11/9/2 mm;
okruch o wymiarach 22/22/11 mm;
okruch o wymiarach 15/14/3 mm

krzemień nieokreślony (przepalony)

krzemień pomorski

fragment otoczaka o wymiarach 45/19/17 mm

fragment konkrecji o wymiarach 28/18/4 mm;
okruch o wymiarach 16/8/6 mm

fragment konkrecji o wymiarach 28/21/14 mm;

fragment łuszczki o wymiarach 21/12/2 mm;
okruch o wymiarach 18/11/9 mm
miniaturowe dłutko o wymiarach 16/7/5 mm z retuszem użytkowym krawędzi pracującej;
odłupek o wymiarach 38/22/9 mm z retuszem użytkowym dłuższych krawędzi;

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

łuszczeń dwubiegunowy dwustronny o wymiarach
28/21/14 mm;
łuszczka o wymiarach 19/9/5 mm;

konkrecja surowca o wymiarach 38/35/29 mm

Opis

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

Tablica CXVIII:6

Tablica CXX:1,
4, 7

Tablica
CXVII:1-15

Tablica CXVIII:5

Oznaczenie w tablicy
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Ar III, ćw. 3, gł. 10 cm

Ar III, ćw. 4, gł. 110 cm

Ar III, ćw. 4, gł. 18 cm

Nr inw.: 3991; 19/75

MZM/A/4059;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/;
Nr inw. pol.: 185/75

MZM/A/4071;
Nr inw. pol.: 224/75;
Nr inw.: 168/75

119.

120.

121.

122.

Ar III, ćw. 4, gł. 23 cm

Ar III, ćw. 3

MZM/A/4005;
Nr inw. pol.: 43/75
Nr inw.: 167/75

118.

Ar III, ćw. 3

MZM/A/3999;
Nr inw. pol.: 27/75
Nr inw.: 167/75

117.

fragment łuszczki o wymiarach 12/6/3 mm;
skrobacz z łuszczki (łuszczka z retuszem stromym
dłuższej krawędzi) o wymiarach 33/25/7 mm;
fragment otoczaka o wymiarach 27/22/17 mm;
łuszczka o wymiarach 25/11/5 mm;
łuszczka o wymiarach 26/20/4 mm;
łuszczka o wymiarach 19/16/4 mm;
łuszczka o wymiarach 22/13/3 mm;
łuszczka o wymiarach 16/14/5 mm

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

fragment konkrecji o wymiarach 32/21/20 mm

okruch surowca o wymiarach 15/14/9 mm

łuszczka wióropodobna o wymiarach 44/15/5 mm

fragment łuszczki o wymiarach 12/6/3 mm;

krzemień narzutowy

krzemień jurajski odmiany G (?)

okruch surowca o wymiarach 19/16/8 mm; łuszczka
o wymiarach 14/12/6 mm;

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment konkrecji o wymiarach 48/45/26 mm

okruch surowca o wymiarach 24/22/13 mm; okruch
surowca o wymiarach 16/14/11 mm; okruch surowca o wymiarach 15/12/ mm;
okruch surowca o wymiarach 16/11/10 mm; okruch
surowca o wymiarach 20/16/3 mm

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

konkrecja surowca o wymiarach 44/31/17 mm;

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

Tablica CXIX:6

Tablica CXXIX:5

Tablica CXXI:19,12

Tablica CXIX:11

Tablica CXIX:25,8,12
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Ar III, ćw. 4

Ar III, ćw. 4

MZM/A/3987;
Nr inw. pol.: 3/75

MZM/A/4050;
Nr inw. pol.: 198/75

Nr inw. pol.: 10075

MZM/A/4050;
Nr inw. pol.: 198/75

MZM/A/4555;
Nr inw. pol.: 302/76

MZM/A/4560;
Nr inw. pol.: 307/76

MZM/A/4047; 167/75;
Nr inw. pol.: 191/75

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Ar V, ćw. 4, gł. 15 cm

Ar V, ćw. 2, gł. 22 cm

Ar IV, ćw. 4, gł. 18 cm

Ar III, ćw. 4

Ar III, ćw. 1, gł. 40 cm

Ar III, ćw. 4, gł. 10-15 cm, II w-wa
mech.

Nr inw. pol.: 100/75

123.

Lokalizacja

Nr inw.

Lp.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej (przegrzany)

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

łuszczka podkorowa o wymiarach 40/13/12 mm
z łuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

łuszczeń dwubiegunowy, dwustronny o wymiarach
19/12/4 mm

½ otoczaka o wymiarach 31/17/13 mm

masywna łuszczka o wymiarach 22/17/7 mm

konkrecja surowca o wymiarach 46/27/19 mm
z wymiażdżeniami (krzesak?);
okruch surowca o wymiarach 21/9/9 mm

okruch surowca o wymiarach 21/15/13 mm
z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) krawędzi
bocznej

półwytwór miniaturowej siekierki o wymiarach
28/20/8 mm

łuska o wymiarach 12/8/4 mm;
łuska o wymiarach 11/8/2 mm;
łuska o wymiarach 13/7/3 mm;
okruch surowca o wymiarach 12/9/6 mm;
okruch surowca o wymiarach 14/8/4 mm;
okruch surowca o wymiarach 9/6/3 mm;

krzemień pomorski
krzemień nieokreślony (przepalony)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

konkrecja surowca o wymiarach 33/26/24 mm;
konkrecja surowca o wymiarach 27/21/12 mm; łuska o wymiarach 12/8/4 mm;

Opis

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

Tablica CXXIII:1

Tablica CXXII:12

Tablica CXL:1

Oznaczenie w tablicy
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MZM/A/4556;
Nr inw. pol.: 303/76

MZM/A/4561;
Nr inw. pol.: 309/76

MZM/A/4563;
Nr inw. pol.: 310/76

MZM/A/4564;
Nr inw. pol.: 312/76

MZM/A/4046; 167/75;
Nr inw. pol.: 190/75

MZM/A/3992;
Nr inw. pol.: 20/75

MZM/A/4097;
Nr inw. pol.: 202/75

MZM/A/4095;
Nr inw. pol.: 168/75
Nr inw.: 194/75

MZM/A/4079; 167/75;
Nr inw. pol.: 237/75

MZM/A/4557;
Nr inw. pol.: 304/76

MZM/A/4566;
Nr inw. pol.: 313/76

MZM/A/4559;
Nr inw. pol.: 306/76

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Ar V, ćw. 2, gł. 15 cm

Ar V, ćw. 2, gł. 38-65 cm

Ar V, ćw. 2, gł. 38-65 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 29 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 20 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 15 cm;

Ar V, ćw. 1, gł. 10 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 10 cm

Ar V, ćw. 2, gł. 53 cm.

Ar V, ćw. 2

Ar V, ćw. 2, gł. 35 cm.

Ar V, ćw. 2, wyk. 3, gł. 20 cm

krzemień pomorski

kamień
krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień nieokreślony (przepalony)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

kamień

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment otoczaka o wymiarach 52/24/11 mm

fragment otoczaka o wymiarach 37/23/21 mm;
łuszczka o wymiarach 10/9/7 mm

½ otoczaka o wymiarach 42/21/13 mm

fragment łuszczki korowej o wymiarach 15/12/1
mm

okruch surowca o wymiarach 19/11/4 mm

otoczak (w dwóch fragmentach) o wymiarach
44/22/15 mm

okruch o wymiarach 30/23/17 mm z łuskaniem
(retuszem użytkowym) krótszej krawędzi; szczątkowy łuszczeń o zmienionej orientacji o wymiarach
23/13/5 mm

łuszczeń dwubiegunowy jednostronny o wymiarach 37/17/10 mm

fragment łuszczenia dwubiegunowego o wymiarach 25/15/11 mm

łuszczeń wielostronny o zmienionej orientacji,
dwustronny o wymiarach 18/15/13 mm

okruch surowca o wymiarach 17/12/3 mm

fragment łuszczki o wymiarach 34/25/10 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

Tablica CXXII:1

Tablica
CXXIII:6-7

Tablica CXXIII:4

Tablica CXXIV:2

Tablica
CXXIII:2-3

Tablica CXXII:2

Tablica CXXII:6

Tablica CXXII:7

Tablica CXXII:8

Tablica CXXIII:8
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Nr inw.

MZM/A/4548;
Nr inw. pol.: 295/76

MZM/A/4548;
Nr inw. pol.: 295/76

MZM/A/4562;179/76;
Nr inw. pol.: 310/76

MZM/A/4056;
Nr inw.: 167/75;
Nr inw. pol.: 205/75

MZM/A/4055;
Nr inw. pol.: 204/75;

MZM/A/4068
Nr inw. pol.: 221/75

MZM/A/4080;
Nr inw. pol.: 238/75

MZM/A/4045;
Nr inw. pol.: 188/75;

MZM/A/4049; 168/75;
Nr inw. pol.: 192/75

Lp.

143.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Ar V, ćw. 4, gł. 15 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 14 cm

Ar V, ćw. 3, gł. 25 cm

Ar V, ćw. 3, gł. 15 cm

Ar V, ćw. 3;

Ar V, ćw. 3,

Ar V, ćw. 2, gł. 35 cm

Ar V, ćw. 2, gł. 30 cm

Ar V, ćw. 2, gł. 30 cm

Lokalizacja

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

fragment łuszczki wióropodobnej o wymiarach
10/5/1,5 mm

łuszczka o wymiarach 26/21/6 mm

fragment łuszczki wióropodobnej o wymiarach
22/11/4 mm

łuszczeń 2-biegunowy, 2-str. o wymiarach 25/23/7
mm

konkrecja surowca o wymiarach 27/25/11 mm

okruch surowca o wymiarach 15/12/6 mm

półtylczak wiórowy o wymiarach 19/7/3 mm

fragment konkrecji o wymiarach 37/25/15 mm
z łuskaniem (retuszem użytkowym) obu dłuższych
i jednej krótszej krawędzi
fragment łuszczki wióropodobnej o wymiarach
18/15/2 mm

fragment łuszczki wióropodobnej o wymiarach
18/15/2 mm

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment konkrecji o wymiarach 37/25/15 mm
z łuskaniem (retuszem użytkowym) obu dłuższych
i jednej krótszej krawędzi

Opis

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

Tablica CXXII:3

Tablica CXXIV:1

Tablica CXXIV:4

Tablica CXXIV:6

Tablica CXXII:4

Tablica CXXII:5, 9

Tablica CXXII:5, 9

Oznaczenie w tablicy
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MZM/A/4030;
Nr inw. pol.: 135/75;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/4048;
Nr inw. pol.: 193/75;
Nr inw.: 167/75

MZM/A/4075;
Nr inw. pol.: 228/75

MZM/A/4049;
Nr inw.: 196/75;

MZM/A/4368;
Nr inw. pol.: 195/75;
Nr inw.: 168/75

MZM/A/4057;
Nr inw. pol.: 206/75;

MZM/A/4065;
Nr inw. pol.: 214/75;

MZM/A/4054;
Nr inw. pol.: 203/75

MZM/A/4558;
Nr inw. pol.: 305/76

MZM/A/4031;
Nr inw. pol.: 137/75;

MZM/A/4077;
Nr inw. pol.: 234/75

MZM/A/4078;
Nr inw. pol.: 236/75;

151.

152.

153.

154

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

Ar V, ćw. 4, gł. 39 cm;

Ar V, ćw. 4, gł. 38 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 29 cm

Ar V, ćw. 2, wykop 3, gł. 15 cm,
w-wa I

Ar V, ćw. 4, gł. 27 cm, warstwa I;

Ar V, ćw. 4, gł. 26 cm;

Ar V, ćw. 4, gł. 20 cm;

Ar V, ćw. 4, gł. 20 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 15 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 15 cm;

Ar V, ćw. 4; gł. 15 cm

Ar V, ćw. 4, gł. 15 cm

krzemień narzutowy

krzemień narzutowy bałtycki

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień narzutowy (przepalony)

krzemień narzutowy (przegrzany)

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment konkrecji o wymiarach 24/20/15 mm

łuszczka o wymiarach 17/12/3 mm

łuszczka o wymiarach 15/11/6 mm

fragment otoczaka o wymiarach 20/16/9 mm

okruch surowca o wymiarach 15/9/7 mm

okruch surowca o wymiarach 22/19/10 mm

okruch surowca o wymiarach 20/17/4 mm

okruch surowca o wymiarach 23/16/3 mm

okruch surowca o wymiarach 12/18/8 mm

łuszczka wióropodobna o wymiarach 31/14/7 mm

okruch surowca o wymiarach 19/16/14 mm

konkrecja surowca o wymiarach 45/21/17 mm z retuszem użytkowym krawędzi bocznej

Tablica CXXII:11

Tablica CXXIV:10

Tablica CXXIV:7

Tablica CXXIV:8

Tablica CXXIV:5
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Nr inw.

Nr inw.: 4066; 1975:197; 167/75;
215/75

MZM/A/4062;
Nr inw. pol.: 211/75

MZM/A/4081;
Nr inw. pol.: 241/75;

MZM/A/4073
Nr inw.: 167/75;
Nr inw. pol.: 226/75

MZM/A/4074;
Nr inw. pol.: 227/75

MZM/A/4072;
Nr inw. pol.: 225/75

MZM/A/4063;
Nr inw. pol.: 212/75

MZM/A/4064,
213/75

MZM/A/4597;
Nr inw. pol.: 401/76

MZM/A/4076;
Nr inw. pol.: 229/75

MZM/A/4571;
Nr inw. pol.: 318/76

Lp.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Ar VIII, ćw. 2, wykop 3, gł. 10 cm

Ar VII, ćw. 4, gł. 10 cm;

Ar VII, ćw. 2, gł. 69 cm

Ar VI, ćw. 4, gł. 46 cm;

Ar VI, ćw. 4, gł. 30 cm

Ar VI, ćw. 4, gł. 10 cm

Ar VI, ćw. 4, gł. 10 cm;

Ar VI, ćw. 4, gł. 5 cm

Ar V, ćw. 4;

Ar V, ćw. 4, warstwa I

Ar V, ćw. 4, gł. 43 cm

Lokalizacja

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy bałtycki

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

czert

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

Surowiec

fragment otoczaka o wymiarach 24/23/16 mm

łuszczeń 2-biegunowy, 1-stronny o wymiarach
35/30/18 mm

konkrecja surowca o wymiarach 41/24/22 mm

okruch surowca o wymiarach 25/13/8 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

okruch surowca o wymiarach 19/13/9 mm

okruch surowca o wymiarach 23/17/16 mm

konkrecja surowca o wymiarach 30/19/13 mm z retuszem użytkowym krawędzi bocznej

okruch surowca o wymiarach 23/15/6 mm

łuszczka wióropodobna o wymiarach 22/8/2 mm

konkrecja surowca o wymiarach 45/39/19 mm z retuszem użytkowym krawędzi bocznych

fragment otoczaka o wymiarach 37/20/12 mm

Opis

Tablica CXXVI:2

Tablica CXXVI:1

Tablica CXXVI:3

Tablica CXXVI:4

Tablica CXX:8

Tablica CXXIV:3

Tablica CXXIV:9

Oznaczenie w tablicy
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Ar VIII, ćw. 2, gł. 20 cm

Ar VIII, ćw. 2, wykop 3, gł. 15 cm,
warstwa I

MZM/A/4567;
Nr inw. pol.: 315/76

Nr inw.: 314/76

MZM/A/4582;
Nr inw. pol.: 346/76

MZM/A/4583;
Nr inw. pol.: 347/76

MZM/A/4584;
Nr inw. pol.: 348/76

MZM/A/4581;
Nr inw. pol.: 345/76

MZM/A/4586;
Nr inw. pol.: 351/76

MZM/A/4580;
Nr inw. pol.: 344/76

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

Ar IX, ćw. 1, gł. 25 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 40 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 21 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 24 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 20 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 22 cm

Ar VIII, gł. 15 cm

MZM/A/4569;
Nr inw. pol.: 317/76

175.

Ar VIII, ćw. 2, gł. 15 cm

MZM/A/4568;
Nr inw. pol.: 316/76

174.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

łuszczeń o zmienionej orientacji, dwustronny o wymiarach 36/26/12 mm

konkrecja o wymiarach 49/39/34 mm

łuszczka o wymiarach 19/16/3 mm

fragment łuszczki korowej o wymiarach 27/17/7
mm

fragment łuszczki o wymiarach 23/11/4 mm

½ otoczaka o wymiarach 27/20/20 mm

konkrecja surowca o wymiarach 57/32/31 mm;
fragment łuszczki o wymiarach 20/19/4 mm;
fragment otoczaka o wymiarach 19/14/9 mm

przepalony okruch surowca o wymiarach 25/15/8
mm; drapacz odłupkowy o wymiarach 16/14/5 mm

łuszczeń dwubiegunowy o wymiarach 37/31/20
mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) krótszej
krawędzi

łuszczka o wymiarach 37/11/9 mm z łuskaniem
(retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi;
łuszczka o wymiarach 18/17/7 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment otoczaka o wymiarach 27/22/16 mm;
łuszczeń o zmienionej orientacji o wymiarach
33/22/16 mm z retuszem krótszej krawędzi oraz łuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi;

krzemień pomorski

Tablica
CXXVII:12

Tablica CXXIX

Tablica CXXVIII:5

Tablica CXXVIII

Tablica CXXIX:4

Tablica CXXIX:3
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Nr inw.

MZM/A/4554;
Nr inw. pol.: 301/76

MZM/A/4551;
Nr inw. pol.: 298/76

MZM/A/4552;
Nr inw. pol.: 299/76

MZM/A/4572;
Nr inw. pol.: 321/76

MZM/A/4590;
Nr inw. pol.: 356/76

MZM/A/4553;
Nr inw. pol.: 300/76

MZM/A/4575;
Nr inw. pol.: 339/76

MZM/A/4549;
Nr inw. pol.: 296/76

MZM/A/4547;
Nr inw. pol.: 294/76

MZM/A/4587;
Nr inw. pol.: 352/76

MZM/A/4550;
Nr inw. pol.: 297/76

Lp.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

Ar IX, ćw. 4, gł. 15 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 40 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 27 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 25 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 20 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 27 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 52 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 43 cm

Ar IX, ćw. 4

Ar IX, ćw. 4, gł. 35 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 45 cm

Lokalizacja

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień narzutowy

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

okruch surowca o wymiarach 19/17/8 mm

konkrecja surowca o wymiarach 58/28/23 mm ze
stromym retuszem krótszej krawędzi

okruch surowca o wymiarach 26/18/10 mm

łuszczka o wymiarach 24/18/3 mm

okruch surowca o wymiarach 18/16/6 mm

konkrecja surowca o wymiarach 22/16/11 mm

masywna łuszczka o wymiarach 39/23/8 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) krawędzi bocznej

½ otoczaka o wymiarach 22/18/17 mm

łuszczeń o zmienionej orientacji, wieloboczny
o wymiarach 21/18/12 mm

konkrecja surowca o wymiarach 32/21/18 mm

fragment odłupka o wymiarach 36/12/8 mm

Opis

Tablica CXXVII:1

Tablica CXXVIII:6

Tablica CXXVII:4

Tablica CXXVIII:2

Tablica CXXVII:3

Tablica CXXVII:7

Tablica CXXVII:5

Tablica
CXXVII:13

Tablica CXXVII:8

Tablica
CXXVII:11

Tablica CXXVII:6

Oznaczenie w tablicy
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Ar X, ćw. 3

Ar X, ćw. 4, wykop 3, w-wa I

Ar XI, ćw. 2, wykop 3, gł. 73 cm

MZM/A/4585;
Nr inw. pol.: 350/76

MZM/A/4546;
Nr inw. pol.: 293/76

MZM/A/4577;
Nr inw. pol.: 341/76

MZM/A/4578;
Nr inw. pol.: 343/76

MZM/A/4545;
Nr inw. pol.: 292/76

MZM/A/4576;
Nr inw. pol.: 340/76

MZM/A/4594;
Nr inw. pol.: 363/76

Nr inw.: 252/76; 4536

Nr inw.: 396/76

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

Ar IX, ćw. 1

Ar IX, ćw. 4, gł. 30 cm

Ar IX, ćw. 1, wykop 3, gł. 23 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 15 cm

Ar IX, ćw. 4, gł. 39 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 24 cm

Ar IX, ćw. 1, gł. 28 cm

MZM/A/4588;
Nr inw. pol.: 353/76

196.

Ar IX, ćw. 1, gł. 30 cm

MZM/A/4589;
Nr inw. pol.: 355/76

195.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

krzemień pomorski;
krzemień narzutowy bałtycki

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

wymiarach

łuszczka o wymiarach 32/16/6 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) krawędzi bocznej;
łuszczka o wymiarach 37/31/6 mm;

łuszczeń 2-biegunowy, 2-stronny o wymiarach
31/20/10 mm; okruch surowca o wymiarach
29/19/13 mm

łuszczeń dwubiegunowy o wymiarach 52/36/21
mm

okruch surowca o wymiarach 33/27/22 mm; okruch
surowca o wymiarach 26/22/14 mm

fragment konkrecji o wymiarach 31/26/22 mm

konkrecja surowca o wymiarach 28/16/8 mm;
okruch surowca o wymiarach 28/23/13 mm

fragment otoczaka o wymiarach 17/15/5 mm

okruch surowca o wymiarach 13/7/6 mm;

konkrecja surowca o wymiarach 68/42/36 mm

fragment konkrecji o wymiarach 25/17/15 mm

łuszczeń dwubiegunowy dwustronny o wymiarach
58/49/30 mm

łuszczeń o zmienionej orientacji o
60/23/21 mm

Tablica CXXX:4

Tablica CXXII:10

Tablica
CXXVII:9-10

Tablica CXXVIII:4

Tablica CXXVII:2

Tablica CXXIX:4

Tablica CXXVIII:1
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Ar XII, ćw. 2, wykop 1, w-wa I

Ar XIII, ćw. 3, wykop 3, w-wa I

MZM/A/4598;
Nr inw. pol.: 404/76

MZM/A/4599;
Nr inw. pol.: 405/76

MZM/A/4600;
Nr inw. pol.: 406/76

Nr inw.: 433/76

MZM/A/5857;
Nr inw. pol.: 579/77

MZM/A/5857;
Nr inw. pol.: 579/77

MZM/A/5857;
Nr inw. pol.: 579/77

MZM/A/5861; 182/77;
Nr inw. pol.: 623/77

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

Ar XX, ćw. 2

Ar XIX, ćw. 4; luźne

Ar XIX, ćw. 4

Ar XIX, ćw. 4

Ar XII, ćw. 2

Ar XII, ćw. 1

Ar XII, ćw. 1

MZM/A/4598;
Nr inw. pol.: 404/76

206.

Lokalizacja

Nr inw.

Lp.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy
krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

łuszczeń 2-biegunowy, 2-stronny o wymiarach
33/21/14 mm;

fragment otoczaka o wymiarach 31/29/19 mm;

fragment konkrecji o wymiarach 47/31/19 mm

masywna łuszczka o wymiarach 29/20/13

konkrecja surowca o wymiarach 72/30/30 mm

skrobacz o wymiarach 25/13/9 mm;
½ otoczaka o wymiarach 31/17/16 mm

łuszczeń o zmienionej orientacji o wymiarach
43/35/16 mm

odłupek termiczny (przegrzany) z rdzenia o wymiarach 36/26/18 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) krótszej krawędzi;
łuszczka z zatępca 1-str.31/18/11, rylec węgłowy środkowy;
łuska bądź mikrowiórek o wymiarach 20/15/3 mm

łuszczka z zatępca 1-str.31/18/11, rylec węgłowy środkowy;
łuska bądź mikrowiórek o wymiarach 20/15/3 mm

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień jurajski

odłupek termiczny (przegrzany) z rdzenia o wymiarach 36/26/18 mm z łuskaniem (retuszem użytkowym) krótszej krawędzi;

Opis

krzemień jurajski

Surowiec

Tablica CXXXI:2

Tablica CXXXI:4

Tablica CXXX:8

Tablica CXXX:1-3

Tablica CXXX:1-3

Oznaczenie w tablicy
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Ar XXII, ćw. 1, gł. 70 cm, warstwa
II (z jamy)

Ar XXIII, ćw. 3

Ar XXVI, ćw. 2, gł. 50 cm, w-wa I/II

Ar XXIX, ćw. 2

MZM/A/5860; 182/77;
Nr inw. pol.: 592/77

MZM/A/5859;
Nr inw. pol.: 587/77

MZM/A/7276; 201/81;
Nr inw. pol.: 538/79

MZM/A/4871;
Nr inw. pol.: 555/77;
Nr inw.: 182/77

MZM/A/5866;
Nr inw. pol.: 538/77
Nr inw.: 182/77

Nr inw.: 542/80

Nr inw.: 442/77

Nr inw. pol.: 463/79 (inwentarz
ceramiki)

216.

217

218.

219.

220.

221.

222.

223.

Ar XXII, ćw. 1

Ar XXII, ćw. 1

Ar XXI, ćw. 4

Ar XXI, ćw. 2

Ar XXI, ćw. 4

MZM/A/5854;
Nr inw. pol.: 546/77
Nr inw.: 182/77

215.

Ar XXI, ćw. 4

MZM/A/5854; 182/77;
Nr inw. pol.: 546/77

214.

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej
krzemień narzutowy

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

fragment otoczaka o wymiarach 25/21/12 mm;
okruch surowca o wymiarach 17/15/12 mm; okruch
surowca o wymiarach 21/14/7 mm

konkrecja surowca o wymiarach 29/28/18 mm;
okruch surowca o wymiarach 32/20/17 mm

konkrecja surowca o wymiarach 70/59/45 mm;
okruch surowca o wymiarach 40/23/15 mm (przepalony)

okruch surowca o wymiarach 55/24/16 mm

masywna łuszczka o wymiarach 34/17/10 mm z mikrołuskaniem (retuszem użytkowym) dłuższej krawędzi

konkrecja surowca o wymiarach 27/26/24 mm

łuszczeń 2-biegunowy, 1-stronny o wymiarach
40/23/21 mm
Masywna łuszczka o wymiarach 25/26/13 mm

odłupek z retuszem użytkowym krótszej krawędzi
o wymiarach 28/22/13 mm

konkrecja o wymiarach 38/33/28 mm;

masywna łuszczka o wymiarach 23/22/11 mm

fragment konkrecji o wymiarach 34/19/15 mm

Tablica CXXXII:7

Tablica CXXXII:6

Tablica CXXXII:8

Tablica
CXXXII:4-5

Tablica
CXXXII:1-2

Tablica CXXXII:3
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Nr inw.

MZM/A/7278;
Nr inw. pol.: 656/79

MZM/A/7284; 683/79;

MZM/A/7301; 684/79;

MZM/A/7280; 664/79;

MZM/A/7281;
Nr inw. pol.: 674/79

MZM/A/7283;
Nr inw. pol.: 682/79

MZM/A/7285;
Nr inw. pol.: 695/79; nr inw.:
201/81

MZM/A/7362; 203/81;
Nr inw. pol.: 727/80

MZM/A/7279;
Nr inw. pol.: 657/79

Lp.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

Działka nr 2, w-wa II

Ar XXXII, ćw. 4

Ar XXXI, ćw. 4, gł. 80 cm

Ar XXX, ćw. 3, gł. 176 cm

Ar XXX, ćw. 3, gł. 120 cm

Ar XXX, ćw. 3, w-wa II

Ar XXX, ćw. 4, gł. 170 cm

Ar XXX, ćw. 4, gł. 120 cm

Ar XXIX, ćw. 4, w-wa I, gł. 20 cm

Lokalizacja

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień nieokreślony (przepalony)

Surowiec

konkrecja surowca o wymiarach 61/36/27 mm

otoczak o wymiarach 36/25/23 mm

konkrecja surowca o wymiarach 67/62/45 mm

konkrecja surowca o wymiarach 101/45/30 mm

fragment konkrecji o wymiarach 49/27/16 mm z retuszem użytkowym dłuższej krawędzi;
okruch surowca o wymiarach 26/13/11 mm

okruch surowca o wymiarach 30/16/9 mm

łuszczka wióropodobna o wymiarach 25/10/2 mm,
z łuskaniem dłuższej i krótszej krawędzi

konkrecja surowca o wymiarach 43/36/27 mm

przepalony okruch surowca o wymiarach 21/16/4
mm

Opis

Tablica CXX:9

Tablica
CXXXVIII:5

Tablica CXXXIV:1

Tablica CXXXIII:1

Tablica CXXXIII:3
Tablica CXXXIV:2

Tablica CXXXIV:4

Tablica CXXXIII:2

Oznaczenie w tablicy
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Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, ćw. 2, w-wa 3 mech., gł.
25 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Nr inw. pol.: 18/2011

Nr inw. pol.: 29/2011

Nr inw. pol.: 31/2011

Nr inw. pol.: 10/2011

Nr inw. pol.: 36/2011

Nr inw. pol.: 14/2011

Nr inw. pol.: 11/2011

Nr inw. pol.: 16/2011

Nr inw. pol.: 12/2011

235.

236

237.

238.

239.

240.

241.

242.

Ar I/2011, wykop I//2011, w-wa I-III mech.

234.

233.

fragment otoczaka o wymiarach 36/20/16 mm;
okruch surowca o wymiarach 40/18/16 mm; przepalony okruch surowca o wymiarach 22/15/12 mm

krzemień pomorski

czert

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

czert

krzemień narzutowy

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

konkrecja surowca o wymiarach 48/32/29 mm

okruch surowca o wymiarach 20/15/13 mm

okruch surowca o wymiarach 11/5/3 mm

konkrecja surowca o wymiarach 38/31/23 mm

okruch surowca o wymiarach 24/20/8 mm

konkrecja surowca o wymiarach 45/26/23 mm

łuszczka o wymiarach 35/24/5 mm

okruch surowca o wymiarach 16/10/7 mm

okruch surowca o wymiarach 21/15/2 mm

okruch surowca o wymiarach 11/11/1 mm;

krzemień narzutowy

krzemień narzutowy

konkrecja surowca o wymiarach 70/32/30 mm;
okruch surowca o wymiarach 30/20/11 mm; masywna łuszczka o wymiarach 17/17/9 mm;

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Tablica CXLVI:7

Tablica CXLIV:2

Tablica CXLV:10

Tablica CXLIV:1

Tablica CXLIV:3

Tablica CXLVI:1

Tablica CXLIII:4

Tablica CXLIV:7

Tablica CXLV:2

Tablica CXLIII:7
Tablica CXLIV:5
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Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, ćw. 2

Ar I/2011, ćw. 3

Ar I/2011, ćw. 4

Ar I/2011, ćw. 3, w-wa 4 mech.

Ar I/2011, ćw. 2

Ar I/2011, ćw. 2, w-wa 3, gł. 25 cm

Ar I/2011, ćw. 4, w-wa 3, gł. 20 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, ćw. 3, w-wa 3

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, ćw. 3, w-wa 2, gł. 15 cm

Nr inw. pol.: 41/2011

Nr inw. pol.: 77/2011

Nr inw. pol.: 54/2011

Nr inw. pol.: 53/2011

Nr inw. pol.: 42/2011

Nr inw. pol.: 37/2011

Nr inw. pol.: 34/2011

Nr inw. pol.: 15/2011

Nr inw. pol.: 40/2011

Nr inw. pol.: 26/2011

Nr inw. pol.: 33/2011

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

Lokalizacja

Nr inw. pol.: 22/2011

Nr inw.

243.

Lp.

krzemień nieokreślony (przepalony)

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

Surowiec

okruch surowca o wymiarach 18/13/2 mm

okruch surowca o wymiarach 11/8/1 mm

okruch surowca o wymiarach 38/15/6 mm

fragment otoczaka o wymiarach 28/18/15 mm

2 fragmenty tego samego otoczaka o wymiarach
40/30/19 mm

łuszczka o wymiarach 26/25/4 mm

fragment łuszczki o wymiarach 11/8/3 mm

okruch surowca o wymiarach 23/20/18 mm

masywna łuszczka o wymiarach 24/15/8 mm

konkrecja surowca o wymiarach 27/20/15 mm

okruch surowca o wymiarach 9/3/1 mm

okruch surowca o wymiarach 24/11/6 mm

Opis

Tablica CXLV:9

Tablica CXLIII:3

Tablica CXLV:12

Tablica CXLIII:6

Tablica CXLIV:6

Tablica CXLV:13

Tablica CXLIV:8

Tablica CXLV:5

Tablica CXLV:6

Tablica CXLV:8

Tablica CXLIII:2

Tablica CXLV:11

Oznaczenie w tablicy
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Ar I/2011, gł. 15 cm.

Ar I/2011, gł. 10-15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 10-15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, ćw. 2

Ar I/2011, ćw. 4

Ar I/2011, ćw. 2, w-wa 3, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar I/2011, gł. 15 cm

Ar 2/2011, ćw.2

Ar 2/2011

Nr inw. pol.: 24/2011

Nr inw. pol.: 4/2011

Nr inw. pol.: 30/2011

Nr inw. pol.: 3/2011

Nr inw. pol.: 23/2011

Nr inw. pol.: 21/2011

Nr inw. pol.: 44/2011

Nr inw. pol.: 47/2011

Nr inw. pol.: 35/2011

Nr inw. pol.: 8/2011

Nr inw. pol.: 13/2011

Nr inw. pol.: 50/2011

Nr inw. pol.: 56/2011

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

krzemień pomorski

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

krzemień pomorski (przegrzany)

krzemień pomorski

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

konkrecja surowca o wymiarach 35/25/13 mm

okruch surowca o wymiarach 24/13/8 mm

otoczak o wymiarach 14/13/7 mm

otoczak o wymiarach 26/21/13 mm

konkrecja surowca o wymiarach 46/39/24 mm

łuszczeń wielostronny o wymiarach 27/24/16 mm

okruch surowca o wymiarach 37/28/11 mm

fragment otoczaka o wymiarach 30/28/12 mm

fragment otoczaka o wymiarach 35/30/21 mm

fragment otoczaka o wymiarach 28/12/9 mm

okruch surowca o wymiarach 21/13/11 mm

łuszczeń 2-biegunowy, 1-stronny o wymiarach
25/22/11 mm

fragment otoczaka o wymiarach 31/25/23

Tablica CXLVI:5

Tablica CXLVI:8

Tablica CXLV:14

Tablica CXLIII:5

Tablica CXLIII:1

Tablica CXLV:4

Tablica CXLIV:10

Tablica CXLV:3

Tablica CXLV:1

Tablica CXLIV:9

Tablica CXLV:7

Tablica CXLIV:4

Tablica CXLIV:11
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Ar 2/2011, ćw. 4, gł. h - 147 cm

Ar 2/2011, ćw. 2

Ar 2/2011, ćw. 4, gł. – h - 172 cm

Ar 2/2011, ćw. 3, gł. 10 cm

Ar 3/2011, ćw. 1, gł. 30 cm

Ar 3/2011, ćw. 1, gł. h-201 cm

Ar 5/2011, ćw. 4

Wykop sondażowy

Wykop sondażowy

Nr inw. pol.: 103/2011

Nr inw. pol.: 99/2011

Nr inw. pol.: 101/2011

Nr inw. pol.: 98/2011

Nr inw. pol.: 106/2011

Nr inw. pol.: 104/2011

Nr inw. pol.: 107/2011

Nr inw. pol.: 108/2011

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

Lokalizacja

Nr inw. pol.: 100/2011

Nr inw.

268.

Lp.

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień narzutowy

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień kredowy bałtycki barwy
czarnej

krzemień pomorski

Surowiec

konkrecja surowca o wymiarach 51/32/18 mm

okruch surowca o wymiarach 21/10/8 mm

okruch surowca o wymiarach 21/10/3 mm

fragment konkrecji o wymiarach 33/16/5 mm

konkrecja surowca o wymiarach 41/31/23 mm

okruch surowca o wymiarach 25/17/9 mm

łuszczka o wymiarach 21/13/1 mm

okruch surowca o wymiarach 21/14/10 mm

½ otoczaka o wymiarach 36/24/15 mm

Opis

Tablica CXLVII:1

Tablica CXLVII:2

Tablica CXLVII:3

Tablica CXLVII:4

Tablica CXLVII:5

Tablica CXLVI:3

Tablica CXLVI:2

Tablica CXLVI:6

Tablica CXLVI:4

Oznaczenie w tablicy
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Joanna Gawrońska

Flint materials from a multicultural cemetery in Nowy Targ, Site 6, Stary
Targ commune
(Summary)
In total, 450 flint and stone artefacts have been obtained from
a multicultural cemetery in Nowy Targ, Stary Targ Commune, Site
6. 141 items were deposited in the features, while 309 artefacts were
found in layers between the features. The users of the cemetery utilised mainly two varieties of the local erratic material: black Cretaceous Baltic flint and Pomeranian flint. The former, grey-black to
almost black, with numerous lighter discolorations and small spots,
was additionally characterised by transparent flint mass with a delicate, highly dispersed suspension. Pomeranian flint mostly occurs in
the form of pebbles covered with bark (so-called swallow’s breads) or
their fragments with different colours of the flint mass, from honeyyellow through reddish to grey-black. Other materials, such as other
types of erratic flint as well as chert and non-siliceous rocks, played
a lesser role. Moreover, two artefacts made of material similar to e.g.

Variant G of Jurassic flint were obtained from this layer. However,
considering the low percentage of the above-mentioned flints in the
whole assemblage from this site and the chronology of the cemetery
itself, it seems more likely that they are just another variant of the local erratic material and not an import from the Kraków-Częstochowa
Upland. It is also possible that the local people found and secondarily
used the material left by the local communities from the Stone Age.
The studied collection of flint materials, made almost solely of the
local erratic material, is characterised by a greater number of natural
concretions than artefacts, by a definite predominance of the splinter
technique over the flake and blade techniques as well as by a presence
of mainly functional tools and a small number of typological tools.
The described material corresponds to the character of late flintworking, typical of the Late Bronze Age and the Iron Age.

Joanna Gawrońska

Feuersteinmaterialien vom multikulturellen Gräberfeld in Nowy Targ,
Ausgrabungsstätte Nr. 6, Gemeinde Stary Targ
(Zusammenfassung)
Vom multikulturellen Gräberfeld in Nowy Targ, Ausgrabungsstätte 6, Gemeinde Stary Targ, wurden insgesamt 450 Silex- und
Steinfunde geborgen. 141 Exemplare waren in Objekten deponiert,
309 Artefakte wurden hingegen in Schichten zwischen den Objekten gefunden. Die Benutzer des Gräberfeldes verwendeten vor Allem
zwei Sorten von Rohmaterial aus lokalen Findlingen: schwarzen baltischen Kreidefeuerstein und pommerischen Feuerstein. Den ersten
Rohstoff, der von grau-schwarzer bis fast schwarzer Farbe mit zahlreichen helleren Verfärbungen und kleinen Flecken ist, kennzeichnet des Weiteren eine durchsichtige Silexmasse mit zarter, stark zerstreuter Suspension. Der pommersche Feuerstein kommt meistens
in Form von mit Rinde umhüllten Findlingen (sog. „Schwalbenbrötchen“) oder deren Fragmenten von unterschiedlicher Silexfarbe vor
– von Honiggelb über Rot bis Grauschwarz. Die übrigen Rohstoffe,
wie andere erratische Feuersteinsorten, Hornstein und nichtsilexhaltige Gesteinssorten, spielten eine untergeordnete Rolle. Aus der
Kulturschicht stammen überdies zwei Funde aus einem Rohmaterial,

das an Jura-Feuerstein erinnert, u. a. an die Variante G. Angesichts
des minimalen Anteils dieser Feuersteine am ganzen Steinmaterial
dieser Fundstelle und der Chronologie des Gräberfeldes scheint es
wahrscheinlicher, dass auch sie nur eine Sorte des lokalen Rohstoffes
sind, und nicht ein Import aus dem Krakau-Tschenstochauer Juragebirge. Es ist auch möglich, dass die lokale Bevölkerung importierte
Halbfabrikate weiterverarbeitete, die die lokalen Gemeinschaften der
Steinzeit hinterlassen hatten. Die untersuchte Fundgruppe, die sich
fast ausschließlich aus lokalem Rohmaterial aus Findlingen zusammensetzt, kennzeichnet Artefakten gegenüber eine Dominanz natürlicher Konkretionen, ein definitives Übergewicht der Drucktechnik der Schlag- und Picktechnik gegenüber sowie das Vorkommen
hauptsächlich funktioneller mit einem kleinen Anteil typologischer
Geräte. Das besprochene Material entspricht in seinem Charakter
dem der sich dem Ende neigenden Silexindustrie, die typisch für die
späte Bronzezeit und die Eisenzeit ist.
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Joanna Abramów

Materiały archeobotaniczne ze stanowiska archeologicznego nr 6,
zlokalizowanego w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ, pow.
sztumski, woj. pomorskie

Informacje wstępne
Do analizy archeobotanicznej przekazane zostały
materiały pobrane na stanowisku archeologicznym numer 6 w Nowym Targu, gm. Stary Targ, pow. sztumski,
woj. pomorskie. Były to trzy próbki. Dwie z nich pobrane
zostały w latach 70-tych XX wieku (lata: 1975, 1979).
W przypadku trzeciej próby nie podano roku pobrania
materiału. Dwie próby stanowił materiał w postaci suchego osadu mineralnego, z widocznymi fragmentami
korzeni oraz pojedynczych kamieni. W trzecim przypadku, w dostarczonym worku znajdowało się niespalone nasiono (zob. Tabela. 1).
Przy oznaczaniu materiału wykorzystano klucze dostępne w literaturze przedmiotu, m.in. Nasionoznawstwo
chwastów (Kulpa 1988), Atlas chwastów (Tymrakiewicz
1976), Digital seed atlas of the Netherlands (Cappers i in.
2006). Przy określaniu nasion z rodziny Chenopodiaceae
korzystano także z Klucza do oznaczania nasion rodzajów Chenopodium L. i Atriplex L. Kowal (1953). Korzystano także z atlasów, m.in. Atlas flory polskiej i ziem
ościennych (Mądalski 1957). Wykorzystano również materiał porównawczy zgromadzony w pracowni.
Nazewnictwo łacińskie podano za Mirek i in. 2002
Flowering plant and pteridophytes of Poland. A checklist.
Wyniki oznaczeń makroskopowych szczątków roślinnych podano w tabelach 2 i 3. Dla wybranych okazów wykonano dokumentację fotograficzną (Tablica I).
Analiza materiału roślinnego
Do analizy archeobotanicznej przekazane zostały
trzy. próby Dwie pochodziły z wypełnisk obiektów numer: 189 i 522, trzecia pochodziła z profilu wykopu NO.
Jak wspomniano, dwie z nich zawierały suchy osad mineralny. Były to próby z obiektu nr 189 oraz z profilu.
Miały one zawierać nasiona1. W trzecim przypadku,

próba z drugiego obiektu (ob. nr 522), w dostarczonym
worku znajdował się jeden, niespalony okaz.
W związku z tym, że w dwóch przypadkach osad mineralny był już mocno przesuszony, postanowiono nie
poddawać go przesiewaniu na sitach z użyciem wody
lecz przebrać materiał „na sucho”. Materiał ten w całości
przebrano pod mikroskopem stereoskopowym Olympus SZ61, w celu wydzielenia makroszczątków roślinnych. W wyniku obserwacji mikroskopowych, z osadu
mineralnego wydzielono kilkanaście nasion. Kolejnym
etapem było dokonanie pomiarów, analiza cech diagnostycznych, a także porównanie ze współczesnym
materiałem karpologicznym, co pozwoliło stwierdzić,
że próba pobrana z profilu NO zawierała nasiona należące tylko do jednego gatunku - komosy białej (Chenopodium album) (Ryc. 1:1). Wszystkie wybrane nasiona
były niespalone. Ich powierzchnia była błyszcząca, nie
nosiła śladów dłuższego zalegania w glebie w postaci
odbarwień bądź typowych zniekształceń. Dodatkowo,
na powierzchni widoczne były pozostałości mączystej
owocni. Nasiona komosy białej cechują się dużą odpornością na niekorzystne warunki, co powoduje, że
po dostaniu się do podłoża przez wiele lat zachowują
żywotność (Skrzypczak i in. 2000, s. 32). Na tej podstawie, jak również w wyniku porównania z materiałem
karpologicznym zgromadzonym w pracowni, nasiona
uznano za materiał, który prawdopodobnie dostał się
do nawarstwień w czasie późniejszym niż powstanie
warstw archeologicznych2. W metodyce badań archeobotanicznych przyjęta jest zasada, że w przypadku
stanowisk suchych, tylko okazy spalone oraz odciski
na polepie, można uznać za równowiekowe badanym
obiektom archeologicznym. Natomiast pojawiające się
makroszczątki zachowane w stanie niespalonym należy
Niestety brak materiału zabytkowego uniemożliwia jednoznaczne określenie chronologii omawianych obiektów
2

1

Informację taką umieszczono na dołączonej metryczce

330

uznać za domieszkę młodszego materiału (Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005, s. 50). Sytuacją, w której ewentualnie można by mówić o materiale fosylnym zsynchronizowanym z warstwą archeologiczną, mogłaby być jej
znaczna wilgotność, spowodowana dostępem do wód
gruntowych bądź lokalizacją w strefie związanej ze środowiskiem wodnym, np. strefa przybrzeżna jeziora lub
cieku wodnego (Lityńska-Zając, Wasylikowa, s. 50).
Jednak rodzaj osadu mineralnego, który znajdował się
w dostarczonej próbie, nie wskazywał, że pochodził on
z poziomów wilgotnych.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku próby
z obiektu nr 189. W wyniku przeprowadzonej analizy,
z osadu piaszczystego, wydobyto niespalone nasiona
rzepichy świrzepy (Raphanus raphanistrum) (Ryc. 1:2),
niespalone fragmenty członów łuszczyn tego samego
gatunku (Ryc. 1:3) oraz liczne fragmenty testy nasion
z rodziny kapustowatych Brassicaceae (zob. Tabela 2).
Do tej rodziny należy rzepicha świrzepa, której nasiona
obecne były omawianej próbie. Szczątkowy stan zachowania licznych fragmentów tkanki (łącznia objętość wybranych kawałków wyniosła 5 ml), uniemożliwił jednak
określenie czy należała ona do nasion tego gatunku. Rzepicha świrzepa jest pospolitym chwastem segetalnym3
i ruderalnym4, występującym na terenie całego kraju
(Snowarski 2012). Na podstawie analizy stanu zachowania oraz przeprowadzonych porównań, materiał roślinny należy uznać za współczesny.
W przypadku nasiona, który znajdował się w trzecim z dostarczonych worków (próba w z obiektu 522),
okaz poddano standardowej procedurze, tzn. przy użyciu mikroskopu stereoskopowego, dokonano pomiarów,
a także oglądu cech diagnostycznych. Na podstawie powyższych czynności, a także porównaniu z materiałem
z kolekcji porównawczej, okaz oznaczono jako powój
polny (Convolvulus arvensis) (Ryc. 1:4a-b). Nasiono powoju było niespalone, pozbawione zewnętrznej, charakterystycznej warstwy, która uległa rozkładowi na skutek
zalegania w glebie. Kontekst znalezienia okazu powoju
polnego, wskazuje, że pochodził on z nawarstwień suchych. Podobnie, jak w przypadku nasion komosy biaChwasty segetalne (pól uprawnych), mają cykl życiowy ściśle związany z cyklem życiowym roślin uprawnych (Tymrakiewicz
1959).
4
Rośliny ruderalne, są to gatunki towarzyszące osiedlom ludzkim, rozwijające się samorzutnie na glebach wzbogaconych w łatwo
rozpuszczalne sole mineralne, takie jak, związki azotowe, fosforany
czy sole mineralne (Kornaś 1972).
3

łej, nie można go uznać za jednoczasowy z badanym
obiektem. Co prawda ewentualne wyposażenie grobu5,
np. w postaci przedmiotów metalowych, mogłoby spowodować przetrwanie niespalonego okazu, jednak na
podstawie stanu zachowania – brak śladów korozji (por.
Lityńska-Zając, Wasylikowa 2005, s. 43), brak jakichkolwiek odbarwień, nie można mówić o korelacji tego nasiona z obiektem.
Łącznie, w materiale badawczym oznaczono 3 gatunki pospolicie występujące na terenie kraju. Komosa
biała ma szerokie spektrum fitocenotyczne, tzn. że rośnie w klimacie zarówno umiarkowanie chłodnym jak
i umiarkowanie ciepłym, na glebach świeżych, bardzo
zasobnych w substancje odżywcze, o obojętnym pH.
Obecna jest również na glebach od piaszczystych, przez
gliniaste po utwory pylaste oraz gliny ciężkie (Zarzycki
i in. 2002). Najczęściej występuje w uprawach roślin
okopowych, strączkowych oraz w zbożach ozimych
i jarych (Skrzypczak i in. 2000). Określana jako roślina
cywilizacyjna „trzyma się wiejskich zagród, przyzwyczaiwszy się do uprawnej roli” (Henslowa 1962). Podobnie
powój polny, który rośnie zarówno na glebach ciężkich,
jak i lekkich, suchych i ciepłych (Skrzypczak i in. 2000).
Zachwaszcza uprawy zbóż, lnu i roślin okopowych. Rośnie także w ogrodach, w sadach i na pastwiskach, przydrożach oraz na miedzach (Tymrakiewicz 1976). Trzeci
z oznaczonych gatunków, rzodkiew świrzepa, rośnie na
podłożu zarówno piaszczystym, jak i gliniastym (Tymrakiewicz 1976). Zachwaszcza uprawy zbożowe (głównie jare) i okopowe. Spotykana jest także na polach rzepaku i lnu (Lityńska-Zając 2005 – tam dalsza literatura).
Rozwija się także na przydrożach, nieużytkach, siedliskach ruderalnych. Jest gatunkiem światłożądnym (Sudnik‑Wójcikowska 2011).
Każdy z wymienionych gatunków posiada właściwości, które powodowały że wykorzystywano go w przeszłości, np. jako źródło pokarmu, nasiona i liście komosy
(Henslowa 1962, Łuczaj 2004), czy jako środek leczniczy,
np. ziele i korzeń powoju polnego (Kluk 1805, Broda,
Mowszowicz 1979.)
Podsumowanie
Wszystkie trzy próby zawierały materiał, który z dużym prawdopodobieństwem należy uznać za znacznie
młodszy od warstw, w których został znaleziony. ObecWedług informacji na metryczkach, z lat 70-tych, obiekty 189
i 522 uznano za domniemane groby.
5
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ność niespalonych nasion w wypełnisku obiektów oraz
nawarstwieniach wykopu może mieć związek z lokalizacją stanowiska archeologicznego. Omawiane stanowisko położone jest na terenach nadal wykorzystywanych
rolniczo. Obecność nasion komosy białej, rzepichy świ-

rzepy oraz powoju polnego w dostarczonych materiałach, należy wiązać ze współczesną działalnością człowieka. Odnotowane diaspory nie wskazują na celowe ich
zbieranie i przechowywanie w obiekcie.
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Lp.

Nr inw.
próby

Miejsce pobrania
próby

Zawartość próby

Uwagi

1.

brak

Profil wykopu (NO),
głęb. 75-125 cm

suchy osad mineralny

widoczne fragmenty korzeni, kamienie

2.

654/79

Ob. 522
[Ar XXX, ćw. 1]

nasiono niespalone

materiał z domniemanego grobu szkieletowego

brak

Ob. 189
[Ar VI, ćw. 4] głęb. 100
cm

osad mineralny, jasnożółty piasek

materiał z domniemanego grobu szkieletowego, widoczne niespalone fragmenty tkanki roślinnej

3.

Tabela 1. Nowy Targ, stan. 6, gm. Stary Targ, woj. pomorskie. Zestawienie prób przekazanych do analizy archeobotanicznej
Table 1. Nowy Targ, Site 6, Stary Targ Commune, Pomorskie Voivodeship. A list of samples submitted to the archaeobotanical analysis
Tabelle 1. Nowy Targ, Ausgrabungsstätte 6, Gem. Stary Targ, Pommersche Woiwodschaft. Zusammenstellung der Proben zur archäobotanischen Analyse

Lp.

Nr inw.
próby

Miejsce
pobrania próby

Objętość
próby

Zawartość

Stan zachowania
i forma

1.

brak

Profil wykopu (NO)
głęb. 75-125 cm

5 ml

Chenopodium album
Komosa biała

11 niespalonych nasion zachowanych w całości oraz 2 połówki niespalonych okazów

2.

654/79

Ob. 522
[Ar XXX, ćw. 1]

-

Convolvulus arvensis
Powój polny

1 niespalony okaz

3.

brak

Ob. 189
[Ar VI, ćw. 4] głęb. 100 cm

50 ml

Raphanus raphanistrum
Rzodkiew świrzepa

2 nasiona niespalone, 9 fragmentów niespalonych członów łuszczyny

Brassicaceae
kapustowate

5 ml niespalonych fragmentów łupin (testy)

Tabela 2. Nowy Targ, stan. 6, gm. Stary Targ, woj. pomorskie. Zestawienie makroszczątków roślinnych z poszczególnych prób poddanych
analizie archeobotanicznej
Table 2. Nowy Targ, Site 6, Stary Targ Commune, Pomorskie Voivodeship. A list of plant macrofossils from individual samples submitted
to the archaeobotanical analysis
Tabelle 2. Nowy Targ, Ausgrabungsstätte 6, Gem. Stary Targ, Pommersche Woiwodschaft. Zusammenstellung der pflanzlichen Makroüberreste aus den jeweiligen Proben, die der archäobotanischen Analyse unterzogen wurden

Lp.

Takson
[nazwa łacińska]

Takson
[nazwa polska]

Liczba
diaspor

Rodzaj
rośliny

1.

Brassicaceae

Kapustowate

-

-

2.

Chenopodium album L.

Komosa biała

12

chwast upraw roślin okopowych i zbóż, chwast
miejsc ruderalnych

3.

Convolvulus arvensis L.

Powój polny

1

chwast zbóż, lnu i roślin okopowych, chwast
miejsc ruderalnych

Rzodkiew świrzepa

2

chwast segetalny i miejsc ruderalnych

4.

Rapahanus

raphanistrum L.

Tabela 3. Nowy Targ, stan. 6, gm. Stary Targ, woj. pomorskie. Lista taksonów oznaczonych w materiale badawczym
Table 3. Nowy Targ, Site 6, Stary Targ Commune, Pomorskie Voivodeship. A list of taxons identified in the analysed material
Tabelle 3. Nowy Targ, Ausgrabungsstätte 6, Gem. Stary Targ, Pommersche Woiwodschaft. Liste der im untersuchten Material bestimmten
Taxa
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1

3

2

4a

4b

Ryc. 1. Nowy Targ, stan.6, gm. Stary Targ, woj. pomorskie. Makroszczątki roślinne.
1 – komosa biała (Chenopodium album), niespalone nasiono; 2 – rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum), niespalone nasiono; 3 –
rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum), niespalone fragmenty członów łuszczyn; 4 – powój polny (Convolvulus arvensis), niespalone
nasiono: a – widok z boku, b – widok od strony brzusznej. Podziałka na wszystkich zdjęciach oznacza 1 mm. Fotografie wykonała
J. Abramów
Fig. 1. Nowy Targ, Site 6, Stary Targ Commune, Pomorskie Voivodeship. Plant macrofossils.
1 – white goosefoot (Chenopodium album), unburnt seed; 2 – wild radish (Raphanus raphanistrum), unburnt seed; 3 – wild radish (Raphanus raphanistrum), unburnt fragments of siliquae segments; 4 – field bindweed (Convolvulus arvensis), unburnt seed: a – side view, b –
adaxial side view. The graduation of the scale in all photographs is 1 mm. Photographs by J. Abramów
Abb. 1. Nowy Targ, Ausgrabungsstätte 6, Gem. Stary Targ, Pommersche Woiwodschaft. Pflanzliche Makroüberreste. 1 - Weißer Gänsefuß
(Chenopodium album), unverbrannter Samen; 2 - Acker-Rettich (Raphanus raphanistrum), unverbrannter Samen; 3 - Acker-Rettich (Raphanus raphanistrum) unverbrannte Schotenfragmente; 4 - Ackerwinde (Convolvulus arvensis), unverbrannter Samen: a – Ansicht von der Seite,
b – Ansicht von der Bauchseite. Der Maßstab auf allen Bildern entspricht 1 mm. Autorin der Bilder: J. Abramów
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Joanna Abramów

Archaeobotanical materials from archaeological Site 6, located in Nowy
Targ, Stary Targ Commune, Sztum District, Pomorskie Voivodeship
(Summary)
For a long time now, archaeological research has included more
than only analyses of typical archaeological mass materials such as
pottery and animal bones. More and more often researchers take into
consideration another source material, namely macroscopic plant
remains. Depending on the soil water content of an investigated archaeological site as well as on the conditions in the fills of individual
features or in cultural layers, fossils may be preserved in the form
of unburnt, peaty items or burnt diasporas or their imprints on the
daub and ceramic material. Materials taken at the site in Nowy Targ,

Sztum District, that were submitted to the archaeological analysis
contained remains of three different species: Chenopodium album,
Convolvulus arvensis and Raphanus raphanistrum. Remains of these
species have been recorded many times in archaeological materials from various regions of Poland, from both prehistoric and Early
Medieval sites. To a small extent, the presence of white goosefoot,
field bindweed and wild radish in archaeological layers may indicate
not only environmental conditions of past settlement but also noneconomic use of plants.

Joanna Abramów

Das archäobotanische Material von der archäologischen Ausgrabungsstätte
Nr 6, Ortschaft Nowy Targ, Gem. Stary Targ, Kr. Sztum, Pommersche
Woiwodschaft
(Zusammenfassung)
Archäologische Untersuchungen beschränken sich seit Langem
nicht mehr alleine auf die Analyse von typisch archäologischem Serienmaterial, wie Gefäßkeramik oder Tierknochen. Immer häufiger
lenken die Forschungsleiter ihre Aufmerksamkeit auf ein weiteres
Quellenmaterial, und zwar auf makroskopische Pflanzenüberreste. Je
nach Feuchte des Bodens, auf dem sich die untersuchte archäologische Ausgrabungsstätte befindet, und abhängig von den Konditionen
in der Verfüllung der einzelnen Objekte oder Kulturschichten, können wir es mit fossilem Material, das in Form von unverbrannten,
vertorften Exemplaren erhalten ist, oder verbrannten Diasporen sowie deren Abdrücken in Lehmfußbodenfragmenten und Keramik zu
tun haben. Das Material, das an der Ausgrabungsstätte in Nowy Targ,

Kr. Sztum, entnommen und zur archäobotanischen Analyse überreicht wurde, enthielt Überreste von drei verschiedenen Gattungen:
Chenopodium album, Convolvulus arvensis und Raphanus raphanistrum. Die Überreste der genannten Gattungen wurden vielfach
in archäobotanischem Material aus verschiedenen Regionen Polens
beobachtet, sowohl an frühgeschichtlichen, als auch an mittelalterlichen Standorten. Das Vorkommen von Samen des Weißen Gänsefußes, der Ackerwinde und des Acker-Rettichs in den archäologischen
Schichten kann in geringem Grade nicht nur die Umweltbedingungen, in denen die damalige Siedlung funktionierte, sondern auch die
außerökonomische Nutzung dieser Pflanzen aufzeigen.
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Obiekt 4

1

3

2

4

0

1

2

1-5

5

2

1
Obiekt 5

0

2

1
0

1

2

3

1
2-3

2

1
Obiekt 7

0

1

2

1-2

Tablica I. Obiekt nr 4: 1 żelazo, 2-5 brąz; obiekt 5: 1 żelazo, 2 brąz, 3 glina; obiekt nr 7: 1-2 brąz.
Plate I. Feature 4: 1 iron, 2-5 bronze; Feature 5: 1 iron, 2 bronze, 3 clay; Feature 7: 1-2 bronze.
Tafel I. Objekt Nr. 4: 1 Eisen, 2-5 Bronze; Objekt 5: 1 Eisen, 2 Bronze, 3 Ton; Objekt Nr. 7: 1-2 Bronze.
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Obiekt 10

2
0

0

2

1

2

1

1

1

2

Obiekt 12

1
0

1

2

1-3

0

1

2

2
1
3

Obiekt 28

0

1

Tablica II. Obiekt nr 10: 1-2 glina; obiekt nr 12: 1-2 brąz, 3 żelazo; obiekt nr 28:1 żelazo.
Plate II. Feature 10: 1-2 clay; Feature 12: 1-2 bronze, 3 iron; Feature 28: 1 iron.
Tafel II. Objekt Nr. 10: 1-2 Ton; Objekt Nr. 12: 1-2 Bronze, 3 Eisen; Objekt Nr. 28:1 Eisen.

2

1
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Obiekt 21

4

1
6

5
0

1

0

2

1

0

0

1

1

2

2

2

1-2
3
5-7

2 4

7
3
Tablica III. Obiekt nr 21: 1-2 glina, 3 żelazo, 4-7 brąz.
Plate III. Feature 21: 1-2 clay, 3 iron, 4-7 bronze.
Tafel III. Objekt Nr. 21: 1-2 Ton, 3 Eisen, 4-7 Bronze.
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Tablica IV. Obiekt nr 30: 1, 4 glina, 2 brąz, 3 żelazo; obiekt nr 31: 1 glina; obiekt 31 – okolice: 2 brąz.
Plate IV. Feature 30: 1, 4 clay, 2 bronze, 3 iron; Feature 31: 1 clay; Feature 31 – surroundings: 2 bronze.
Tafel IV. Objekt Nr. 30: 1, 4 Ton, 2 Bronze, 3 Eisen; Objekt Nr. 31: 1 Ton; Objekt 31 – Umgebung: 2 Bronze.
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Tablica V. Obiekt nr 34: 1 glina, 2-3 brąz; obiekt nr 37: 1 glina; obiekt nr 40: 1 żelazo, 2 glina; obiekt nr 72: 1 brąz; obiekt nr 86: 1-2 szkło.
Plate V. Feature 34: 1 clay, 2-3 bronze; Feature 37: 1 clay; Feature 40: 1 iron, 2 clay; Feature 72: 1 bronze; Feature 86: 1-2 glass.
Tafel V. Objekt Nr. 34: 1 Ton, 2-3 Bronze; Objekt Nr. 37: 1 Ton; Objekt Nr. 40: 1 Eisen, 2 Ton; Objekt Nr. 72: 1 Bronze; Objekt Nr. 86: 1-2
Glas.
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Tablica VI. Obiekt nr 42: 1-2 glina; obiekt nr 45: 1 glina.
Plate VI. Feature 42: 1-2 clay; Feature 45: 1 clay.
Tafel VI. Objekt Nr. 42: 1-2 Ton; Objekt Nr. 45: 1 Ton.
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Tablica VII. Obiekt nr 57: 1 glina; obiekt nr 59: 1 glina.
Plate VII. Feature 57: 1 clay; Feature 59: 1 clay.
Tafel VII. Objekt Nr. 57: 1 Ton; Objekt Nr. 59: 1 Ton.
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Tablica VIII. Obiekt nr 52: 1-2 brąz; obiekt nr 69: 1 brąz, 2 szkło; obiekt nr 92: 1-2 żelazo.
Plate VIII. Feature 52: 1-2 bronze; Feature 69: 1 bronze, 2 glass; Feature 92: 1-2 iron.
Tafel VIII. Objekt Nr. 52: 1-2 Bronze; Objekt Nr. 69: 1 Bronze, 2 Glas; Objekt Nr. 92: 1-2 Eisen.
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Tablica IX. Obiekt nr 63: 1 glina; obiekt nr 71: 1 glina; obiekt nr 74: 1 glina.
Plate IX. Feature 63: 1 clay; Feature 71: 1 clay; Feature 74: 1 clay.
Tafel IX. Objekt Nr. 63: 1 Ton; Objekt Nr. 71: 1 Ton; Objekt Nr. 74: 1 Ton.
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Tablica X. Obiekt nr 75: 1 żelazo; obiekt nr 79: 1-3 żelazo, 4 glina; obiekt nr 101: 1 glina; obiekt nr 102: 1 brąz, 2 glina.
Plate X. Feature 75: 1 iron; Feature 79: 1-3 iron, 4 clay; Feature 101: 1 clay; Feature 102: 1 bronze, 2 clay.
Tafel X. Objekt Nr. 75: 1 Eisen; Objekt Nr. 79: 1-3 Eisen, 4 Ton; Objekt Nr. 101: 1 Ton; Objekt Nr. 102: 1 Bronze, 2 Ton.
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Tablica XI. Obiekt nr 98: 1-3 glina, 4-8 brąz, 9 żelazo.
Plate XI. Feature 98: 1-3 clay, 4-8 bronze, 9 iron.
Tafel XI. Objekt Nr. 98: 1-3 Ton, 4-8 Bronze, 9 Eisen.
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Tablica XII. Obiekt nr 100: 1-2 glina.
Plate XII. Feature 100: 1-2 clay.
Tafel XII. Objekt Nr. 100: 1-2 Ton.
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Tablica XIII. Obiekt nr 106: 1 glina; obiekt nr 107: 1 glina.
Plate XIII. Feature 106: 1 clay; Feature 107: 1 clay.
Tafel XIII. Objekt Nr. 106: 1 Ton; Objekt Nr. 107: 1 Ton.

352

Tablica XIV. Obiekt nr obiekt nr 113: 1-2 glina; obiekt nr 116: 1 glina; obiekt nr 117: 1 glina.
Plate XIV. Feature 113: 1-2 clay; Feature 116: 1 clay; Feature 117: 1 clay.
Tafel XIV. Objekt Nr. Objekt Nr. 113: 1-2 Ton; Objekt Nr. 116: 1 Ton; Objekt Nr. 117: 1 Ton.
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Tablica XV. Obiekt nr 118: 1-2 glina,3 żelazo.
Plate XV. Feature 118: 1-2 clay, 3 iron.
Tafel XV. Objekt Nr. 118: 1-2 Ton, 3 Eisen.
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Tablica XVI. Obiekt nr 121: 1-3 glina.
Plate XVI. Feature 121: 1-3 clay.
Tafel XVI. Objekt Nr. 121: 1-3 Ton.
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Tablica XVII. Obiekt nr 123: 1-5, 8 glina, 6 żelazo, 7 brąz.
Plate XVII. Feature 123: 1-5, 8 clay, 6 iron, 7 bronze.
Tafel XVII. Objekt Nr. 123: 1-5, 8 Ton, 6 Eisen, 7 Bronze.
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Tablica XVIII. Obiekt nr 124: 1 brąz; obiekt nr 127: 1-3, 6-8 brąz, 4-5 żelazo, 9-10glina; obiekt nr 129: 1 żelazo, 2-3 brąz, 4 szkło; obiekt nr
134: 1 brąz.
Plate XVIII. Feature 124: 1 bronze; Feature 127: 1-3, 6-8 bronze, 4-5 iron, 9-10 clay; Feature 129: 1 iron, 2-3 bronze, 4 glass; Feature 134: 1
bronze.
Tafel XVIII. Objekt Nr. 124: 1 Bronze; Objekt Nr. 127: 1-3, 6-8 Bronze, 4-5 Eisen, 9-10Ton; Objekt Nr. 129: 1 Eisen, 2-3 Bronze, 4 Glas;
Objekt Nr. 134: 1 Bronze.
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Tablica XIX. Obiekt nr 132: 1-2, 7 glina, 3-6 żelazo.
Plate XIX. Feature 132: 1-2, 7 clay, 3-6 iron.
Tafel XIX. Objekt Nr. 132: 1-2, 7 Ton, 3-6 Eisen.
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Tablica XX. Obiekt nr 141:1-3 brąz, 4 szkło, 5 glina, 6 kość, brąz; obiekt nr 148: 1-2, 13-15 glina, 3-4, 7, 9-10, 16 żelazo, 5-6, 8, 11-12 brąz.
Plate XX. Feature 141: 1-3 bronze, 4 glass, 5 clay, 6 bone, bronze; Feature 148: 1-2, 13-15 clay, 3-4, 7, 9-10, 16 iron, 5-6, 8, 11-12 bronze.
Tafel XX. Objekt Nr. 141:1-3 Bronze, 4 Glas, 5 Ton, 6 Knochen, Bronze; Objekt Nr. 148: 1-2, 13-15 Ton, 3-4, 7, 9-10, 16 Eisen, 5-6, 8, 1112 Bronze.
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Tablica XXI. Obiekt nr 128: 1 glina; obiekt nr 133: 1-2 glina, 3 brąz; obiekt nr 149: 1-2 brąz.
Plate XXI. Feature 128: 1 clay; Feature 133: 1-2 clay, 3 bronze; Feature 149: 1-2 bronze.
Tafel XXI. Objekt Nr. 128: 1 Ton; Objekt Nr. 133: 1-2 Ton, 3 Bronze; Objekt Nr. 149: 1-2 Bronze.

360

Tablica XXII. Obiekt nr 154: 1, 6 glina, 2-3 brąz, 4 szkło, 5 bursztyn.
Plate XXII. Feature 154: 1, 6 clay, 2-3 bronze, 4 glass, 5 amber.
Tafel XXII. Objekt Nr. 154: 1, 6 Ton, 2-3 Bronze, 4 Glas, 5 Bernstein.
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Tablica XXIII. Obiekt nr 144: 1 glina; obiekt nr 155: 1 glina, 2 żelazo; obiekt nr 156: 1 glina, 2 żelazo.
Plate XXIII. Feature 144: 1 clay; Feature 155: 1 clay, 2 iron; Feature 156: 1 clay, 2 iron.
Tafel XXIII. Objekt Nr. 144: 1 Ton; Objekt Nr. 155: 1 Ton, 2 Eisen; Objekt Nr. 156: 1 Ton, 2 Eisen.

362

Tablica XXIV. Obiekt nr 159: 1 glina; 163: 1-3 glina, obiekt nr 169: 1 glina.
Plate XXIV. Feature 159: 1 clay; Feature 163: 1-3 clay; Feature 169: 1 clay.
Tafel XXIV. Objekt Nr. 159: 1 Ton; 163: 1-3 Ton, Objekt Nr. 169: 1 Ton.

363

Tablica XXV. Obiekt nr 164: 1-2 brąz, 3-4 żelazo; obiekt nr 166: 1 kamień; obiekt nr 170:1 bursztyn; obiekt nr 172: 1 żelazo; obiekt nr 173:
1-2 glina; obiekt nr 174: 1 glina; obiekt nr 184: 1 glina; obiekt nr 191: 1 żelazo.
Plate XXV. Feature 164: 1-2 bronze, 3-4 iron; Feature 166: 1 stone; Feature 170: 1 amber; Feature 172: 1 iron; Feature 173: 1-2 clay; Feature 174: 1 clay; Feature 184: 1 clay; Feature 191: 1 iron.
Tafel XXV. Objekt Nr. 164: 1-2 Bronze, 3-4 Eisen; Objekt Nr. 166: 1 Stein; Objekt Nr. 170:1 Bernstein; Objekt Nr. 172: 1 Eisen; Objekt Nr.
173: 1-2 Ton; Objekt Nr. 174: 1 Ton; Objekt Nr. 184: 1 Ton; Objekt Nr. 191: 1 Eisen.

364

Tablica XXVI. Obiekt nr 185: 1-2 glina; obiekt nr 188: 1-2 glina; obiekt nr 190: 1 glina.
Plate XXVI. Feature 185: 1-2 clay; Feature 188: 1-2 clay; Feature 190: 1 clay.
Tafel XXVI. Objekt Nr. 185: 1-2 Ton; Objekt Nr. 188: 1-2 Ton; Objekt Nr. 190: 1 Ton.

365

Tablica XXVII. Obiekt nr 196:1-3 glina; obiekt nr 197: 1 glina, 2 szkło; obiekt nr 201: 1 glina.
Plate XXVII. Feature 196: 1-3 clay; Feature 197: 1 clay, 2 glass; Feature 201: 1 clay.
Tafel XXVII. Objekt Nr. 196:1-3 Ton; Objekt Nr. 197: 1 Ton, 2 Glas; Objekt Nr. 201: 1 Ton.

366

Tablica XXVIII. Obiekt nr 200: 1-3, 5-6 brąz, 4 muszla, 7 szkło, 8 glina; obiekt nr 200a: 1-2 glina.
Plate XXVIII. Feature 200: 1-3, 5-6 bronze, 4 shell, 7 glass, 8 clay; Feature 200a: 1-2 clay.
Tafel XXVIII. Objekt Nr. 200: 1-3, 5-6 Bronze, 4 Muschel, 7 Glas, 8 Ton; Objekt Nr. 200a: 1-2 Ton.

367

Tablica XXIX. Obiekt 207: 1-2 brąz; obiekt nr 212: 1 glina; obiekt nr 220: 1 brąz.
Plate XXIX. Feature 207: 1-2 bronze; Feature 212: 1 clay; Feature 220: 1 bronze.
Tafel XXIX. Objekt 207: 1-2 Bronze; Objekt Nr. 212: 1 Ton; Objekt Nr. 220: 1 Bronze.
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Tablica XXX. Obiekt nr 215: 1-3 glina.
Plate XXX. Feature 215: 1-3 clay.
Tafel XXX. Objekt Nr. 215: 1-3 Ton.

369

Tablica XXXI. Obiekt nr 222: 1 glina; obiekt nr 225: 1 glina; obiekt nr 226: 1 brąz, szkło.
Plate XXXI. Feature 222: 1 clay; Feature 225: 1 clay; Feature 226: 1 bronze, glass.
Tafel XXXI. Objekt Nr. 222: 1 Ton; Objekt Nr. 225: 1 Ton; Objekt Nr. 226: 1 Bronze, Glas.

370

Tablica XXXII. Obiekt nr 177: 1 żelazo; obiekt nr 216: 1 glina, 2 żelazo.
Plate XXXII. Feature 177: 1 iron; Feature 216: 1 clay, 2 iron.
Tafel XXXII. Objekt Nr. 177: 1 Eisen; Objekt Nr. 216: 1 Ton, 2 Eisen.

371

Tablica XXXIII. Obiekt nr 228: 1-2, 6, 11,13 żelazo, 3-5, 7, 9-10 brąz, 8 glina, 12 skamielina.
Plate XXXIII. Feature 228: 1-2, 6, 11, 13 iron, 3-5, 7, 9-10 bronze, 8 clay, 12 fossil.
Tafel XXXIII. Objekt Nr. 228: 1-2, 6, 11, 13 Eisen, 3-5, 7, 9-10 Bronze, 8 Ton, 12 Fossil.

372

Tablica XXXIV. Obiekt nr 235: 1 glina; obiekt nr 237: 1 glina; obiekt nr 238: 1-2 glina.
Plate XXXIV. Feature 235: 1 clay; Feature 237: 1 clay; Feature 238: 1-2 clay.
Tafel XXXIV. Objekt Nr. 235: 1 Ton; Objekt Nr. 237: 1 Ton; Objekt Nr. 238: 1-2 Ton..

373

Tablica. XXXV. Obiekt nr 239: 1 glina; obiekt nr 241: 1-2 brąz, 3 szkło.
Plate XXXV. Feature 239: 1 clay; Feature 241: 1-2 bronze, 3 glass.
Tafel. XXXV. Objekt Nr. 239: 1 Ton; Objekt Nr. 241: 1-2 Bronze, 3 Glas.

374

Tablica XXXVI. Obiekt nr 236: 1-2 brąz, 3-4 żelazo, 5 glina..
Plate XXXVI. Feature 236: 1-2 bronze, 3-4 iron, 5 clay.
Tafel XXXVI. Objekt Nr. 236: 1-2 Bronze, 3-4 Eisen, 5 Ton.
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Tablica XXXVII. Obiekt nr 236: 1 glina; obiekt nr 248: 1 glina.
Plate XXXVII. Feature 236: 1 clay; Feature 248: 1 clay.
Tafel XXXVII. Objekt Nr. 236: 1 Ton; Objekt Nr. 248: 1 Ton.

376

Tablica XXXVIII. Obiekt nr 243: 1-2 glina, obiekt nr 249: 1 szkło, obiekt nr 254: 1-2 glina, 3 szkło.
Plate XXXVIII. Feature 243: 1-2 clay; Feature 249: 1 glass; Feature 254: 1-2 clay, 3 glass.
Tafel XXXVIII. Objekt Nr. 243: 1-2 Ton, Objekt Nr. 249: 1 Glas, Objekt Nr. 254: 1-2 Ton, 3 Glas.

377

Tablica XXXIX. Obiekt nr 261: 1 brąz; obiekt nr 262: 1-2 brąz, 3 żelazo, 4 róg, 5 glina; obiekt nr 268: 1 żelazo.
Plate XXXIX. Feature 261: 1 bronze; Feature 262: 1-2 bronze, 3 iron, 4 horn, 5 clay; Feature 268: 1 iron.
Tafel XXXIX. Objekt Nr. 261: 1 Bronze; Objekt Nr. 262: 1-2 Bronze, 3 Eisen, 4 Horn, 5 Ton; Objekt Nr. 268: 1 Eisen.

378

Tablica XL. Obiekt 263: 1 glina; obiekt nr 265 1 brąz; obiekt nr 269: 1 glina; obiekt nr 271; 1 żelazo, obiekt nr 275: 1-2 brąz, obiekt nr 276:
1 brąz, 2 szkło; obiekt 278: 1 brąz.
Plate XL. Feature 263: 1 clay; Feature 265: 1 bronze; Feature 269: 1 clay; Feature 271: 1 iron; Feature 275: 1-2 bronze; Feature 276: 1
bronze, 2 glass; Feature 278: 1 bronze.
Tafel XL. Objekt 263: 1 Ton; Objekt Nr. 265 1 Bronze; Objekt Nr. 269: 1 Ton; Objekt Nr. 271; 1 Eisen, Objekt Nr. 275: 1-2 Bronze, Objekt
Nr. 276: 1 Bronze, 2 Glas; Objekt 278: 1 Bronze.

379

Tablica XLI. Obiekt nr 277: 1-2 brąz, 3 bursztyn, 4 szkło; obiekt nr 282: 1 brąz; obiekt nr 289: 1 kość.
Plate XLI. Feature 277: 1-2 bronze, 3 amber, 4 glass; Feature 282: 1 bronze; Feature 289: 1 bone.
Tafel XLI. Objekt Nr. 277: 1-2 Bronze, 3 Bernstein, 4 Glas; Objekt Nr.282: 1 Bronze; Objekt Nr. 289: 1 Knochen.

380

Tablica XLII. Obiekt nr 274: 1 glina, 2 żelazo, 3 szkło, 4 bursztyn, 5 brąz.
Plate XLII. Feature 274: 1 clay, 2 iron, 3 glass, 4 amber, 5 bronze.
Tafel XLII. Objekt Nr 274: 1 Ton, 2 Eisen, 3 Glas, 4 Bernstein, 5 Bronze.

381

Tablica XLIII. Obiekt nr 284: 1 szkło, 2 bursztyn; obiekt nr 287: 1 glina; obiekt nr 295: 1 żelazo; obiekt nr 298: 1 glina.
Plate XLIII. Feature 284: 1 glass, 2 amber; Feature 287: 1 clay; Feature 295: 1 iron; Feature 298: 1 clay.
Tafel XLIII. Objekt Nr. 284: 1 Glas, 2 Bernstein; Objekt Nr. 287: 1 Ton; Objekt Nr. 295: 1 Eisen; Objekt Nr. 298: 1 Ton.

382

Tablica XLIV. Obiekt nr 288: 1 szkło; obiekt nr 294: 1 glina; obiekt nr 303: 1 brąz; obiekt nr 347: 1 – 2 brąz.
Plate XLIV. Feature 288: 1 glass; Feature 294: 1 clay; Feature 303: 1 bronze; Feature 347: 1-2 bronze.
Tafel XLIV. Objekt Nr. 288: 1 Glas; Objekt Nr. 294: 1 Ton; Objekt Nr. 303: 1 Bronze; Objekt Nr. 347: 1 – 2 Bronze.

383

Tablica XLV. Obiekt nr 304: 1 srebro, 2-4 brąz, 5 glina, 6 szkło, 7 kość.
Plate XLV. Feature 304: 1 silver, 2-4 bronze, 5 clay, 6 glass, 7 bone.
Tafel XLV. Objekt Nr. 304: 1 Silber, 2-4 Bronze, 5 Ton, 6 Glas, 7 Knochen.

384

Tablica XLVI. Obiekt nr 306: 1-3 glina, 4-7 brąz.
Plate XLVI. Feature 306: 1-3 clay, 4-7 bronze.
Tafel XLVI. Objekt Nr.306: 1-3 Ton, 4-7 Bronze.

385

Tablica XLVII. Obiekt nr 307: 1-3 brąz, 3 kość; obiekt nr 311: 1 brąz; obiekt nr 313: 1 żelazo, 2 glina; obiekt nr 324: 1 żelazo; obiekt nr 341:
1 żelazo; obiekt nr 349: 1 glina.
Plate XLVII. Feature 307: 1-3 bronze, 3 bone; Feature 311: 1 bronze; Feature 313: 1 iron, 2 clay; Feature 324: 1 iron; Feature 341: 1 iron;
Feature 349: 1 clay.
Tafel XLVII. Objekt Nr. 307: 1-3 Bronze, 3 Knochen; Objekt Nr. 311: 1 Bronze; Objekt Nr. 313: 1 Eisen, 2 Ton; Objekt Nr. 324: 1 Eisen;
Objekt Nr. 341: 1 Eisen; Objekt Nr. 349: 1 Ton.
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Tablica XLVIII. Obiekt nr 310: 1 glina, 2, 5 żelazo, 3-4 brąz.
Plate XLVIII. Feature 310: 1 clay, 2, 5 iron, 3-4 bronze.
Tafel XLVIII. Objekt Nr. 310: 1 Ton, 2, 5 Eisen, 3-4 Bronze.

387

Tablica XLIX. Obiekt nr 326: 1 glina, 2 brąz, kość; obiekt nr 351: 1 brąz; obiekt 358: 1 bursztyn, 2 kość.
Plate XLIX. Feature 326: 1 clay, 2 bronze, bone; Feature 351: 1 bronze; Feature 358: 1 amber, 2 bone.
Tafel XLIX. Objekt Nr. 326: 1 Ton, 2 Bronze, Knochen; Objekt Nr.351: 1 Bronze; Objekt Nr 358: 1 Bernstein, 2 Knochen.
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Tablica L. Obiekt nr 318: 1 żelazo, 2 -3 brąz; obiekt nr 334: 1 brąz, 2 szkło, 3 brąz, kość, 4 glina.
Plate L. Feature 318: 1 iron, 2-3 bronze; Feature 334: 1 bronze, 2 glass, 3 bronze, bone, 4 clay.
Tafel L. Objekt Nr.318: 1Eisen, 2 -3 Bronze; Objekt Nr. 334: 1 Bronze, 2 Glas, 3 Bronze, Knochen, 4 Ton.

389

Tablica LI. Obiekt nr 331: 1-4 brąz, 5 szkło, 6 kość, 7 glina; obiekt nr 350: 1 glina; obiekt nr 363: 1 glina.
Plate LI. Feature 331: 1-4 bronze, 5 glass, 6 bone, 7 clay; Feature 350: 1 clay; Feature 363: 1 clay.
Tafel LI.Objekt Nr. 331: 1-4 Bronze, 5 Glas, 6 Knochen, 7 Ton; Objekt Nr. 350: 1 Ton; Objekt Nr. 363: 1 Ton.
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Obiekt 344

1
Obiekt 357

1

2
Tablica LII. Obiekt nr 344:1 glina; obiekt nr 357:1-2 glina.
Plate LII. Feature 344: 1 clay; Feature 357: 1-2 clay.
Tafel LII. Objekt Nr. 344:1-2 Ton; Objekt Nr. 357:1-2 Ton.

391

Tablica LIII. Obiekt nr 346: 1 brąz, 2 szkło, 3 kość, brąz, 4 glina; obiekt nr 382: 1 brąz; obiekt nr 400: 1 brąz.
Plate LIII. Feature 346: 1 bronze, 2 glass, 3 bone, bronze, 4 clay; Feature 382: 1 bronze; Feature 400: 1 bronze.
Tafel LIII. ObjektNr.346: 1 Bronze, 2 Glas, 3 Knochen, Bronze, 4 Ton; Objekt Nr. 382: 1 Bronze; Objekt Nr. 400: 1 Bronze.

392

Tablica LIV. Obiekt nr 348: 1-2 brąz, 3 szkło, bursztyn, 4 glina; obiekt nr 356: 1-3 brąz, 4 szkło.
Plate LIV. Feature 348: 1-2 bronze, 3 glass, amber, 4 clay; Feature 356: 1-3 bronze, 4 glass.
Tafel LIV. Objekt Nr.348: 1-2 Bronze, 3 Glas, Bernstein, 4 Ton; Objekt Nr. 356: 1-3 Bronze, 4 Glas.

393

Tablica LV. Obiekt nr 378: 1-3 brąz, 4 – 5 żelazo, 6 szkło, 7 bursztyn.
Plate LV. Feature 378: 1-3 bronze, 4-5 iron, 6 glass, 7 amber.
Tafel LV. Objekt Nr. 378: 1-3 Bronze, 4 – 5 Eisen, 6 Glas, 7 Bernstein.

394

Tablica LVI. Obiekt nr 384: 1-2, 10 glina, 3, 5 brąz, 4 srebro, 6 szkło, 7-8 bursztyn, 9 kość, brąz.
Plate LVI. Feature 384: 1-2, 10 clay, 3, 5 bronze, 4 silver, 6 glass, 7-8 amber, 9 bone, bronze.
Tafel LVI. Objekt Nr.384: 1-2, 10 Ton, 3, 5 Bronze, 4 Silber, 6 Glas, 7-8 Bernstein, 9 Knochen, Bronze.

395

Tablica LVII. Obiekt nr 385: 1 żelazo, 2, 4-5 szkło, 3 róg; obiekt nr 390: 1 brąz, 2 brąz, kość; obiekt nr 399: 1 szkło.
Plate LVII. Feature 385: 1 iron, 2, 4-5 glass, 3 horn; Feature 390: 1 bronze, 2 bronze, bone; Feature 399: 1 glass.
Tafel LVII. ObjektNr.385: 1 Eisen, 2, 4-5Glas, 3 Horn; Objekt Nr. 390: 1 Bronze, 2 Bronze, Knochen; Objekt Nr. 399: 1 Glas.

396

Tablica LVIII. Obiekt nr 392: 1 glina; obiekt nr 398: 1 glina, 2 brąz, 3 brąz, kość.
Plate LVIII. Feature 392: 1 clay; Feature 398: 1 clay, 2 bronze, 3 bronze, bone.
Tafel LVIII. Objekt Nr. 392: 1 Ton; Objekt Nr. 398: 1 Ton, 2 Bronze, 3 Bronze, Knochen.
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Tablica LIX. Obiekt nr 386: 1 glina; obiekt nr 391: 1-2, 8 glina, 3, 9 żelazo, 4-5 brąz, 6 szkło, 7 kość, brąz.
Plate LIX. Feature 386: 1 clay; Feature 391: 1-2, 8 clay, 3, 9 iron, 4-5 bronze, 6 glass, 7 bone, bronze.
Tafel LIX. Objekt Nr. 386: 1 Ton; Objekt Nr. 391: 1-2, 8 Ton, 3,9 Eisen, 4-5 Bronze, 6 Glas, 7 Knochen, Bronze.
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Tablica LX. Obiekt nr 389: 1-3 brąz, 4 żelazo; obiekt nr 397: 1 glina; obiekt nr 402: 1 żelazo; obiekt nr 407: 1 brąz, kość.
Plate LX. Feature 389: 1-3 bronze, 4 iron; Feature 397: 1 clay; Feature 402: 1 iron; Feature 407: 1 bronze, bone.
Tafel LX. Objekt Nr. 389: 1-3 Bronze, 4 Eisen; Objekt Nr. 397: 1 Ton; Objekt Nr. 402: 1 Eisen; Objekt Nr. 407: 1 Bronze, Knochen.
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Tablica LXI. Obiekt nr 406: 1-4 brąz, 5 glina; obiekt nr 420: 1 szkło, 2-3 glina; obiekt nr 423: 1 brąz; obiekt nr 432: 1 brąz.
Plate LXI. Feature 406: 1-4 bronze, 5 clay; Feature 420: 1 glass, 2-3 clay; Feature 423: 1 bronze; Feature 432: 1 bronze.
Tafel LXI. Objekt Nr. 406: 1-4 Bronze, 5 Ton; ObjektNr.420: 1 Glas, 2-3 Ton; Objekt Nr. 423: 1 Bronze; Objekt Nr. 432: 1 Bronze.
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Tablica LXII. Obiekt nr 410: 1-4 brąz, 5 szkło, bursztyn, 6 kość, brąz.
Plate LXII. Feature 410: 1-4 bronze, 5 glass, amber, 6 bone, bronze.
Tafel LXII. ObjektNr.410: 1-4 Bronze, 5 Glas, Bernstein, 6 Knochen, Bronze.

401

Tablica LXIII. Obiekt nr 412: 1-3 brąz, 4 brąz, kość; obiekt nr 422: 1-3 brąz, 4 brąz, kość.
Plate LXIII. Feature 412: 1-3 bronze, 4 bronze, bone; Feature 422: 1-3 bronze, 4 bronze, bone.
Tafel LXIII. Objekt Nr.412: 1-3 Bronze, 4 Bronze, Knochen; Objekt Nr. 422: 1-3 Bronze, 4 Bronze, Knochen

402

Tablica LXIV. Obiekt nr 415: 1-2 glina; obiekt nr 436: 1 brąz; obiekt nr 438: 1 brąz, 2 szkło.
Plate LXIV. Feature 415: 1-2 clay; Feature 436: 1 bronze; Feature 438: 1 bronze, 2 glass.
Tafel LXIV. ObjektNr.415: 1-2 Ton; Objekt Nr. 436: 1 Bronze; Objekt Nr. 438: 1 Bronze, 2 Glas.

403

Tablica LXV. Obiekt nr 414/414a: 1 glina, 2 brąz, 3 srebro, 4 szkło, 5 brąz, kość.
Plate LXV. Feature 414/414a: 1 clay, 2 bronze, 3 silver, 4 glass, 5 bronze, bone.
Tafel LXV. Objekt Nr. 414/414a: 1 Ton, 2 Bronze, 3 Silber, 4 Glas, 5 Bronze, Knochen.

404

Tablica LXVI. Obiekt nr 418: 1 glina, 2-3 brąz, 4 szkło, 5 brąz, kość.
Plate LXVI. Feature 418: 1 clay, 2-3 bronze, 4 glass, 5 bronze, bone.
Tafel LXVI. Objekt Nr. 418: 1 Ton, 2-3 Bronze, 4 Glas, 5 Bronze, Knochen.

405

Tablica LXVII. Obiekt nr 419: 1-2 glina, 3-5 brąz, 6-7 żel.
Plate LXVII. Feature 419: 1-2 clay, 3-5 bronze, 6-7 iron.
Tafel LXVII. Objekt Nr. 419: 1-2 Ton, 3-5 Bronze, 6-7Eisen.
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Tablica LXVIII. Obiekt nr 419: 1-2,7 glina, 3-6 brąz.
Plate LXVIII. Feature 419: 1-2, 7 clay, 3-6 bronze.
Tafel LXVIII. Objekt Nr. 419: 1-2,7 Ton, 3-6 Bronze.

407

Tablica LXIX. Obiekt nr 419: 1 brąz, szkło, 2 szkło, bursztyn, 3 brąz, kość; obiekt nr 427: 1 glina.
Plate LXIX. Feature 419: 1 bronze, glass, 2 glass, amber, 3 bronze, bone; Feature 427: 1 clay.
Tafel LXIX. Objekt Nr. 419: 1 Bronze, Glas, 2 Glas, Bernstein, 3 Bronze, Knochen; ObjektNr.427: 1 Ton.
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Tablica LXX. Obiekt nr 425: 1-2 glina, 3-4 brąz, 5 brąz, kość; obiekt nr 446: 1 brąz, kość; obiekt nr 449: 1-2 brąz.
Plate LXX. Feature 425: 1-2 clay, 3-4 bronze, 5 bronze, bone; Feature 446: 1 bronze, bone; Feature 449: 1-2 bronze.
Tafel LXX. Objekt Nr.425: 1-2 Ton, 3-4 Bronze, 5 Bronze, Knochen; Objekt Nr. 446: 1 Bronze, Knochen; Objekt Nr. 449: 1-2 Bronze.

409

Tablica LXXI. Obiekt nr 426: 1-2, 6 glina, 3 brąz, 4 szkło, 5 kość.
Plate LXXI. Feature 426: 1-2, 6 clay, 3 bronze, 4 glass, 5 bone.
Tafel LXXI. Objekt Nr. 426: 1-2, 6 Ton, 3 Bronze, 4 Glas, 5 Knochen.
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Tablica LXXII. Obiekt nr 429: 1 glina, 2-5 brąz.
Plate LXXII. Feature 429: 1 clay, 2-5 bronze.
Tafel LXXII. Objekt Nr. 429: 1 Ton, 2-5 Bronze.
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Tablica LXXIII. Obiekt nr 435: 1-2 glina, 3-4 brąz.
Plate LXXIII. Feature 435: 1-2 clay, 3-4 bronze.
Tafel LXXIII. Objekt Nr.435: 1-2 Ton, 3-4 Bronze.
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Tablica LXXIV. Obiekt nr 439: 1-2 glina, 3 brąz; obiekt nr 452: 1 szkło.
Plate LXXIV. Feature 439: 1-2 clay, 3 bronze; Feature 452: 1 glass.
Tafel LXXIV. Objekt Nr. 439: 1-2 Ton, 3 Bronze; Objekt Nr. 452: 1 Glas.

413

Tablica LXXV. Obiekt nr 440: 1-2 glina.
Plate LXXV. Feature 440: 1-2 clay.
Tafel LXXV. Objekt Nr. 440: 1-2 Ton.

414

Tablica LXXVI. Obiekt nr 440: 1 brąz, 2 szkło; obiekt nr 441: 1-3 brąz, 4 srebro.
Plate LXXVI. Feature 440: 1 bronze, 2 glass; Feature 441: 1-3 bronze, 4 silver.
Tafel LXXVI. Objekt Nr. 440: 1 Bronze, 2 Glas; Objekt Nr. 441: 1-3 Bronze, 4 Silber.
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Tablica LXXVII. Obiekt nr 442: 1 brąz; obiekt nr 443: 1 glina, 2 brąz; obiekt nr 455: 1-2 brąz.
Plate LXXVII. Feature 442: 1 bronze; Feature 443: 1 clay, 2 bronze; Feature 455: 1-2 bronze.
Tafel LXXVII. Objekt Nr. 442: 1 Bronze; Objekt Nr. 443: 1 Ton, 2 Bronze; Objekt Nr. 455: 1-2 Bronze.

416

Tablica LXXVIII. Obiekt nr 456: 1-4 brąz, 5 żelazo; obiekt nr 459: 1 brąz; obiekt nr 460: 1-2 brąz.
Plate LXXVIII. Feature 456: 1-4 bronze, 5 iron; Feature 459: 1 bronze; Feature 460: 1-2 bronze.
Tafel LXXVIII. Objekt Nr. 456: 1-4 Bronze, 5 Eisen; Objekt Nr. 459: 1 Bronze; Objekt Nr. 460: 1-2 Bronze.

417

Tablica LXXIX. Obiekt nr 327: 1 glina; obiekt nr 457: 1 glina.
Plate LXXIX. Feature 327: 1 clay; Feature 457: 1 clay.
Tafel LXXIX. Objekt Nr. 327: 1 Ton; Objekt Nr. 457: 1 Ton.

418

Tablica LXXX. Obiekt nr 458: 1-6 brąz, 7 kość.
Plate LXXX. Feature 458: 1-6 bronze, 7 bone.
Tafel LXXX. Objekt Nr. 458: 1-6 Bronze, 7 Knochen.

419

Tablica LXXXI. Obiekt nr 461: 1 srebro, 2-3 brąz, 4 brąz, kość; obiekt nr 462: 1 glina, 2 srebro, 3-4 brąz; obiekt nr 464: 1-2 brąz, 3 szkło, 4
brąz, kość.
Plate LXXXI. Feature 461: 1 silver, 2-3 bronze, 4 bronze, bone; Feature 462: 1 clay, 2 silver, 3-4 bronze; Feature 464: 1-2 bronze, 3 glass, 4
bronze, bone.
Tafel LXXXI. ObjektNr.461: 1 Silber, 2-3 Bronze, 4 Bronze, Knochen; Objekt Nr. 462: 1 Ton, 2 Silber, 3-4Bronze; Objekt Nr. 464: 1-2
Bronze, 3 Glas, 4 Bronze, Knochen.

420

Tablica LXXXII. Obiekt nr 466: 1 brąz, 2 szkło, 3 brąz, kość, 4 glina; obiekt nr 467: 1-4 brąz.
Plate LXXXII. Feature 466: 1 bronze, 2 glass, 3 bronze, bone, 4 clay; Feature 467: 1-4 bronze.
Tafel LXXXII. Objekt Nr. 466: 1 Bronze, 2 Glas, 3 Bronze, Knochen, 4 Ton; Objekt Nr. 467: 1-4 Bronze.

421

Tablica LXXXIII. Obiekt nr 469: 1 glina; obiekt nr 472: 1-2 glina, 3 brąz.
Plate LXXXIII. Feature 469: 1 clay; Feature 472: 1-2 clay, 3 bronze.
Tafel LXXXIII. Objekt Nr. 469: 1 Ton; Objekt Nr.472: 1-2 Ton, 3 Bronze.

422

Tablica LXXXIV. Obiekt nr 474: 1 żelazo, 2 szkło, bursztyn; obiekt nr 475: 1 glina, 2 brąz.
Plate LXXXIV. Feature 474: 1 iron, 2 glass, amber; Feature 475: 1 clay, 2 bronze.
Tafel LXXXIV. Objekt Nr. 474: 1 Eisen, 2 Glas, Bernstein; Objekt Nr. 475: 1 Ton, 2 Bronze.

423

Tablica LXXXV. Obiekt nr 476: 1 glina; obiekt nr 478: 1 glina; obiekt nr 481: 1, 4 glina, 2 brąz, 3 szkło.
Plate LXXXV. Feature 476: 1 clay; Feature 478: 1 clay; Feature 481: 1, 4 clay, 2 bronze, 3 glass.
Tafel LXXXV. Objekt Nr. 476: 1 Ton; Objekt Nr. 478: 1 Ton; Objekt Nr. 481: 1, 4Ton, 2 Bronze, 3 Glas.

424

Tablica LXXXVI. Obiekt nr 482: 1 szkło, 2 bursztyn, 3-4 glina.
Plate LXXXVI. Feature 482: 1 glass, 2 amber, 3-4 clay.
Tafel LXXXVI. Objekt Nr. 482: 1 Glas, 2 Bernstein, 3-4 Ton.

425

Tablica LXXXVII. Obiekt nr 484: 1-3 brąz, 4 srebro; obiekt nr 485: 1-2 brąz, 3 szkło, 4 złoto, 5 bursztyn, 6 kość, brąz, 7 glina.
Plate LXXXVII. Feature 484: 1-3 bronze, 4 silver; Feature 485: 1-2 bronze, 3 glass, 4 gold, 5 amber, 6 bone, bronze, 7 clay.
Tafel LXXXVII. Objekt Nr. 484: 1-3 Bronze, 4 Silber; Objekt Nr. 485: 1-2 Bronze, 3 Glas, 4 Gold, 5 Bernstein, 6 Knochen, Bronze, 7 Ton.

426

Tablica LXXXVIII. Obiekt nr 486: 1 szkło, 2 kość, 3 kość, brąz, 4 glina; obiekt nr 489: 1 brąz, 2 bursztyn; obiekt nr 490: 1 brąz; obiekt nr
500: 1 brąz.
Plate LXXXVIII. Feature 486: 1 glass, 2 bone, 3, bone, bronze, 4 clay; Feature 489: 1 bronze, 2 amber; Feature 490: 1 bronze; Feature 500:
1 bronze.
Tafel LXXXVIII. Objekt Nr. 486: 1 Glas, 2 Knochen, 3 Knochen, Bronze, 4 Ton; Objekt Nr. 489: 1 Bronze, 2 Bernstein; Objekt Nr. 490: 1
Bronze; Objekt Nr. 500: 1 Bronze.

427

Tablica LXXXIX. Obiekt nr 501: 1-2 szkło, 3 bursztyn; obiekt nr 505: 1-2 brąz; obiekt nr 507: 1 glina, 2 brąz, 3 bursztyn; obiekt 531: 1
żelazo; obiekt 553: 1 glina.
Plate LXXXIX. Feature 501: 1-2 glass, 3 amber; Feature 505: 1-2 bronze; Feature 507: 1 clay, 2 bronze, 3 amber; Feature 531: 1 iron; Feature 553: 1 clay.
Tafel LXXXIX. Objekt Nr. 501: 1-2 Glas, 3 Bernstein; Objekt Nr. 505: 1-2 Bronze; Objekt Nr. 507: 1 Ton, 2 Bronze, 3 Bernstein; Objekt Nr.
531: 1 Eisen; Objekt Nr. 553: 1 Ton.

428

Tablica XC. Obiekt nr 502: 1-3 brąz, 4, 8 drewno, brąz, 5 szkło, 6 bursztyn, 7, 9 glina.
Plate XC. Feature 502: 1-3 bronze, 4, 8 wood, bronze, 5 glass, 6 amber, 7, 9 clay.
Tafel XC. Objekt Nr. 502: 1-3 Bronze, 4, 8 Holz, Bronze, 5 Glas, 6 Bernstein, 7, 9 Ton.

429

Tablica XCI. Obiekt nr 508: 1, 3 brąz, 2 kość, brąz; obiekt nr 518: 1-3 brąz; obiekt nr 525: 1 kamień; obiekt nr 560; 1-2 glina.
Plate XCI. Feature 508: 1, 3 bronze, 2 bone, bronze; Feature 518: 1-3 bronze; Feature 525: 1 stone; Feature 560; 1-2 clay.
Tafel XCI. Objekt Nr.508: 1, 3 Bronze, 2 Knochen, Bronze; Objekt Nr.518: 1-3 Bronze; Objekt Nr. 525: 1 Stein; ObjektNr.560; 1-2 Ton.

430

Tablica XCII. Obiekt nr 521: 1-2 brąz; obiekt nr 526: 1-2 brąz; obiekt nr 549: 1 żelazo, 2 kamień.
Plate XCII. Feature 521: 1-2 bronze; Feature 526: 1-2 bronze; Feature 549: 1 iron, 2 stone.
Tafel XCII. Objekt Nr. 521: 1-2 Bronze; Objekt Nr. 526: 1-2 Bronze; Objekt Nr. 549: 1 Eisen, 2 Stein.

431

Tablica XCIII. Obiekt nr 529: 1-3 brąz, Obiekt nr 555: 1-2 brąz, 3 szkło, 4-5 glina, obiekt nr 565: 1 żelazo, obiekt nr 577: 1 glina, 2 brąz, 3
żelazo.
Plate XCIII. Feature 529: 1-3 bronze; Feature 555: 1-2 bronze, 3 glass, 4-5 clay; Feature 565: 1 iron; Feature 577: 1 clay, 2 bronze, 3 iron.
Tafel XCIII. Objekt Nr. 529: 1-3 Bronze, Objekt Nr. 555: 1-2 Bronze, 3 Glas, 4-5 Ton, Objekt Nr. 565: 1 Eisen, Objekt Nr. 577: 1 Ton, 2
Bronze, 3 Eisen.

432

Tablica XCIV. Obiekt nr 548: 1 glina, 2 srebro, 3 żelazo, 4 brąz; obiekt nr 551: 1-2 glina.
Plate XCIV. Feature 548: 1 clay, 2 silver, 3 iron, 4 bronze; Feature 551: 1-2 clay.
Tafel XCIV. Objekt Nr. 548: 1 Ton, 2 Silber, 3 Eisen, 4 Bronze; Objekt Nr. 551: 1-2 Ton.

433

Tablica XCV. Obiekt nr 556: 1-6 brąz, 7-9 szkło, 10 bursztyn; obiekt nr 557: 1-2 brąz; obiekt nr 571: 1 brąz.
Plate XCV. Feature 556: 1-6 bronze, 7-9 glass, 10 amber; Feature 557: 1-2 bronze; Feature 571: 1 bronze.
Tafel XCV. Objekt Nr. 556: 1-6 Bronze, 7-9 Glas, 10Bernstein; Objekt Nr.557: 1-2 Bronze; Objekt Nr. 571: 1 Bronze.

434

Tablica XCVI. Obiekt nr 564: 1 glina; obiekt nr 588: 1 glina; obiekt nr 590: 1 żelazo, 2 brąz.
Plate XCVI. Feature 564: 1 clay; Feature 588: 1 clay; Feature 590: 1 iron, 2 bronze.
Tafel XCVI. ObjektNr.564: 1 Ton; Objekt Nr. 588: 1 Ton; Objekt Nr. 590: 1 Eisen, 2 Bronze.

435

Tablica XCVII. Obiekt nr 572: 1, 7 glina, 2-6 brąz.
Plate XCVII. Feature 572: 1, 7 clay, 2-6 bronze.
Tafel XCVII. Objekt Nr.572: 1, 7 Ton, 2-6Bronze.

436

Tablica XCVIII. Obiekt nr 579: 1-3 glina.
Plate XCVIII. Feature 579: 1-3 clay.
Tafel XCVIII. Objekt Nr. 579: 1-3 Ton.

437

Tablica XCIX. Obiekt nr 584: 1 glina, 2-3 brąz, 4 żelazo; obiekt nr 598: 1- żelazo, 3 szkło; obiekt nr 614: 1 brąz.
Plate XCIX. Feature 584: 1 clay, 2-3 bronze, 4 iron; Feature 598: 1- iron, 3 glass; Feature 614: 1 bronze.
Tafel XCIX. Objekt Nr. 584: 1 Ton, 2-3 Bronze, 4 Eisen; Objekt Nr. 598: 1- Eisen, 3 Glas; Objekt Nr. 614: 1 Bronze.

438

Tablica C. Obiekt nr 592: 1 glina; obiekt nr 600: 1 brąz, 2 żelazo; obiekt nr 618: 1 brąz; obiekt nr 631: 1 glina.
Plate C. Feature 592: 1 clay; Feature 600: 1 bronze, 2 iron; Feature 618: 1 bronze; Feature 631: 1 clay.
Tafel C. Objekt Nr.592: 1 Ton; Objekt Nr. 600: 1 Bronze, 2 Eisen; Objekt Nr. 618: 1 Bronze; Objekt Nr. 631: 1 Ton.

439

Tablica CI. Obiekt nr 601: 1-3 brąz; obiekt nr 641: 1 brąz; 651: 1 bursztyn.
Plate CI. Feature 601: 1-3 bronze; Feature 641: 1 bronze; Feature 651: 1 amber.
Tafel CI. Objekt Nr. 601: 1-3 Bronze; Objekt Nr. 641: 1 Bronze; 651: 1 Bernstein.

440

Tablica CII. Obiekt nr 643: 1-2 brąz, srebro, emalia; 3 brąz, 4 szkło, 5 szkło, złoto, 6 glina.
Plate CII. Feature 643: 1-2 bronze, silver, enamel; 3 bronze, 4 glass, 5 glass, gold, 6 clay.
Tafel CII. Objekt Nr.643: 1-2 Bronze, Silber, Email; 3 Bronze, 4 Glas, 5 Glas, Gold, 6 Ton.

441

Tablica CIII. Obiekt nr 645: 1 glina, 2-4 brąz, 5 szkło, 6 bursztyn.
Plate CIII. Feature 645: 1 clay, 2-4 bronze, 5 glass, 6 amber.
Tafel CIII. Objekt Nr. 645: 1 Ton, 2-4 Bronze, 5 Glas, 6 Bernstein.

442

Tablica CIV. Obiekt nr 654: 1-2 brąz, 3-4 żelazo, 5-6 szkło, 7, szkło, złoto, 8 glina; obiekt nr 678: 1-2 brąz, 3 glina.
Plate CIV. Feature 654: 1-2 bronze, 3-4 iron, 5-6 glass, 7 glass, gold, 8 clay; Feature 678: 1-2 bronze, 3 clay.
Tafel CIV. Objekt Nr. 654: 1-2 Bronze, 3-4 Eisen, 5-6 Glas, 7, Glas, Gold, 8 Ton; Objekt Nr. 678: 1-2 Bronze, 3 Ton.

443

Tablica CV. Obiekt nr 657: 1 żelazo, srebro, 2-4 brąz, 5-6 żelazo, 7 brąz, 8 szkło, 9 bursztyn, 10 glina.
Plate CV. Feature 657: 1 iron, silver, 2-4 bronze, 5-6 iron, 7 bronze, 8 glass, 9 amber, 10 clay.
Tafel CV. Objekt Nr.657: 1 Eisen, Silber, 2-4 Bronze, 5-6 Eisen, 7 Bronze, 8 Glas, 9 Bernstein, 10 Ton.

444

Tablica CVI. Obiekt nr 658: 1 glina; obiekt nr 661: 1 brąz; Działka G: 1 brąz; Działka 02: 1 brąz.
Plate CVI. Feature 658: 1 clay; Feature 661: 1 bronze; Plot G: 1 bronze; Plot 02: 1 bronze.
Tafel CVI. Objekt Nr. 658: 1 Ton; Objekt Nr. 661: 1 Bronze; Areal G: 1 Bronze; Areal 02: 1 Bronze.

445

Tablica CVII. Ar I: 1 brąz, 2 żelazo; Ar III: 1-2, 4 brąz, 3 żelazo; Ar V: 1-2 brąz, 3 kość, brąz, 4-5 żelazo.
Plate CVII. Are I: 1 bronze, 2 iron; Are III: 1-2, 4 bronze, 3 iron; Are V: 1-2 bronze, 3 bone, bronze, 4-5 iron.
Tafel CVII. Ar I: 1 Bronze, 2 Eisen; Ar III: 1-2, 4 Bronze, 3 Eisen; Ar V: 1-2 Bronze, 3 Knochen, Bronze, 4-5 Eisen.

446

Tablica CVIII. Ar VI: 1 brąz, 2 glina, 3żelazo; Ar VII: 1 brąz; Ar IX: 1 -3 szkło; Ar XIII: 1-2 brąz.
Plate CVIII. Are VI: 1 bronze, 2 clay, 3 iron; Are VII: 1 bronze; Are IX: 1-3 glass; Are XIII:1-2 bronze.
Tafel CVIII. Ar VI: 1 Bronze, 2 Ton, 3 Eisen; Ar VII: 1 Bronze; Ar IX: 1 -3 Glas; Ar XIII: 1-2 Bronze.

447

Tablica CIX. Ar X: 1-2, 4-6 brąz, 3,8 glina, 7, 9 szkło; Ar XX: 1 glina; Ar XXI: 1,3 glina, 2 brąz, 4 szkło.
Plate CIX. Are X: 1-2, 4-6 bronze, 3,8 clay, 7,9 glass; Are XX: 1 clay; Are XXI: 1,3 clay, 2 bronze, 4 glass.
Tafel CIX. Ar X: 1-2, 4-6 Bronze, 3,8 Ton, 7, 9 Glas; Ar XX: 1 Ton; Ar XXI: 1,3 Ton, 2 Bronze, 4 Glas.

448

Tablica CX. Ar XXVII:1 brąz; Ar XXVIII: 1 żelazo; Ar XXIX: 1 brąz; Ar XXXI: 1 brąz; Ar XXXIII: 1 glina.
Plate CX. Are XXVII: 1 bronze; Are XXVIII: 1 iron; Are XXIX: 1 bronze; Are XXXI: 1 bronze; Are XXXIII: 1 clay.
Tafel CX. Ar XXVII:1 Bronze; Ar XXVIII: 1 Eisen; Ar XXIX: 1 Bronze; Ar XXXI: 1 Bronze; Ar XXXIII: 1 Ton.

449

Tablica CXI. Ar 1/2011: 1, 3, 6 brąz, 2, 4-5 żelazo; znalezisko luźne: 1 brąz, 2 glina.
Plate CXI. Are 1/2011: 1, 3, 6 bronze, 2, 4-5 iron; stray find: 1 bronze, 2 clay.
Tafel CXI. Ar 1/2011: 1, 3, 6 Bronze, 2, 4-5 Eisen; Streufunde: 1 Bronze, 2 Ton.

450

Tablica CXII. Znalezisko luźne: 1-5 brąz.
Plate CXII. Stray find: 1-5 bronze.
Tafel CXII. Streufunde: 1-5 Bronze.

451

Tablica CXIII. Krzemienie: 1-12: Ar I.
Plate CXIII. Flints: 1-12: Are I.
Tafel CXIII. Feuersteine: 1-12: Ar I.

452

Tablica CXIV. Krzemienie: 1-9, 11-13: Ar II; 10: obiekt nr 123.
Plate CXIV. Flints: 1-9, 11-13: Are II; 10: Feature 123.
Tafel CXIV. Feuersteine: 10: Objekt Nr. 123;

453

Tablica CXV. Krzemienie: 1-4: obiekt nr 110; 5,7: Ar II; 6: Ar I; 8-12: obiekt nr 123.
Plate CXV. Flints: 1-4: Feature 110; 5,7: Are II; 6: Are I; 8-12: Feature 123.
Tafel CXV. Feuersteine: 1-4: Objekt Nr. 110; 5,7: Ar II; 6: Ar I; 8-12: Objekt Nr. 123.

454

Tablica CXVI. Krzemienie: 1-10: Ar II.
Plate CXVI. Flints: 1-10: Are II.
Tafel CXVI. Feuersteine: 1-10: Ar II.

455

Tablica CXVII. Krzemienie: 1-15: Ar III.
Plate CXVII. Flints: 1-15: Are III.
Tafel CXVII. Feuersteine: 1-15: Ar III.

456

Tablica CXVIII. Krzemienie: 1-7,9-10: Ar III; 8: obiekt nr 105.
Plate CXVIII. Flints: 1-7,9-10: Are III; 8: Feature 105.
Tafel CXVIII. Feuersteine: 1-7,9-10: Ar III; 8: Objekt Nr. 105.

457

Tablica CXIX. Krzemienie: 1,7: obiekt nr 148; 2-6,8,11-12: Ar III; 9-10: obiekt nr 598.
Plate CXIX. Flints: 1,7: Feature 148; 2-6,8,11-12: Are III; 9-10: Feature 598.
Tafel CXIX. Feuersteine: 1,7: Objekt Nr. 148; 2-6,8,11-12: Ar III; 9-10: Objekt Nr. 598.

458

Tablica CXX. Krzemienie: 1,4,7: Ar III; 2-3, 5-6: obiekt nr 148; 8: Ar VI; 9: Działka 2.
Plate CXX. Flints: 1,4,7: Are III; 2-3, 5-6: Feature 148; 8: Are VI; 9: Plot 2.
Tafel CXX. Feuersteine: 1,4,7: Ar III; 2-3, 5-6: Objekt Nr. 148; 8: Ar VI; 9: Teil 2.

459

Tablica CXXI. Krzemienie: 1-9, 12: Ar III; 10-11: obiekt nr 148.
Plate CXXI. Flints: 1-9, 12: Are III; 10-11: Feature 148.
Tafel CXXI. Feuersteine: 1-9, 12: Ar III; 10-11: Objekt Nr. 148.

460

Tablica CXXII. Krzemienie: 1-9, 11-12: Ar V; 10: Ar IX.
Plate CXXII. Flints: 1-9, 11-12: Are V; 10: Are IX.
Tafel CXXII. Feuersteine: 1-9, 11-12: Ar V; 10: Ar IX.

461

Tablica CXXIII. Krzemienie: 1-4,6-8: Ar V; 5: obiekt nr 616.
Plate CXXIII. Flints: 1-4,6-8: Are V; 5: Feature 616.
Tafel CXXIII. Feuersteine: 1-4,6-8: Ar V; 5: Objekt Nr. 616.

462

Tablica CXXIV. Krzemienie: 1-10: Ar V.
Plate CXXIV. Flints: 1-10: Are V.
Tafel CXXIV. Feuersteine: 1-10: Ar V.

463

Tablica CXXV. Krzemienie: 1-8: obiekt nr 628.
Plate CXXV. Flints: 1-8: 1-8: Feature 628.
Tafel CXXV. Feuersteine: 1-8: Objekt Nr. 628.

464

Tablica CXXVI. Krzemienie: 1-2: Ar VII; 3-4: Ar VI; 5-6,8: obiekt nr 503; 7: obiekt nr 533.
Plate CXXVI. Flints: 1-2: Are VII; 3-4: Are VI; 5-6,8: Feature 503; 7: Feature 533.
Tafel CXXVI. Feuersteine: 1-2: Ar VII; 3-4: Ar VI; 5-6,8: Objekt Nr. 503; 7: Objekt Nr. 533.

465

Tablica CXXVII. Krzemienie: 1-13: Ar IX.
Plate CXXVII. Flints: 1-13: Are IX.
Tafel CXXVII. Feuersteine: 1-13: Ar IX.

466

Tablica CXXVIII. Krzemienie: 1-6: Ar IX.
Plate CXXVIII. Flints: 1-6: Are IX.
Tafel CXXVIII. Feuersteine: 1-6: Ar IX.

467

Tablica CXXIX. Krzemienie: 1-4: Ar IX; 5: Ar III.
Plate CXXIX. Flints: 1-4: Are IX; 5: Are III.
Tafel CXXIX. Feuersteine: 1-4: Ar IX; 5: Ar III.

468

Tablica CXXX. Krzemienie: 1-3,8: Ar XII; 4: Ar X; 5-6: obiekt nr 161; 7: obiekt nr 514.
Plate CXXX. Flints: 1-3,8: Are XII; 4: Are X; 5-6: Feature 161; 7: Feature 514.
Tafel CXXX. Feuersteine: 1-3,8: Ar XII; 4: Ar X; 5-6: Objekt Nr. 161; 7: Objekt Nr. 514.

469

Tablica CXXXI. Krzemienie: 1,3,6-7: obiekt nr 75; 2: Ar XX; 4: Ar XIX; 5: obiekt nr 136.
Plate CXXXI. Flints: 1,3,6-7: Feature 75; 2: Are XX; 4: Are XIX; 5: Feature 136.
Tafel CXXXI. Feuersteine: 1,3,6-7: Objekt Nr. 75; 2: Ar XX; 4: Ar XIX; 5: Objekt Nr. 136.

470

Tablica CXXXII. Krzemienie: 1-5: Ar XXI; 6-8: Ar XXII.
Plate CXXXII. Flints: 1-5: Are XXI; 6-8: Are XXII.
Tafel CXXXII. Feuersteine: 1-5: Ar XXI; 6-8: Ar XXII.

471

Tablica CXXXIII. Krzemienie: 1-3: Ar XXX.
Plate CXXXIII. Flints: 1-3: Are XXX.
Tafel CXXXIII. Feuersteine: 1-3: Ar XXX.

472

Tablica CXXXIV. Krzemienie: 1: Ar XXXI; 2,4: Ar XXX; 3: obiekt nr 521.
Plate CXXXIV. Flints: 1: Are XXXI; 2,4: Are XXX; 3: Feature 521.
Tafel CXXXIV. Feuersteine: 1: Ar XXXI; 2,4: Ar XXX; 3: Objekt Nr. 521.

473

Tablica CXXXV. Krzemienie: 1-6: obiekt nr 577.
Plate CXXXV. Flints: 1-6: Feature 577.
Tafel CXXXV. Feuersteine: 1-6: Objekt Nr. 577.

474

Tablica CXXXVI. Krzemienie: 1-8: obiekt nr 577.
Plate CXXXVI. Flints: 1-8: Feature 577.
Tafel CXXXVI. Feuersteine: 1-8: Objekt Nr. 577.

475

Tablica CXXXVII. Krzemienie: 1-2: obiekt nr 577.
Plate CXXXVII. Flints: 1-2: Feature 577.
Tafel CXXXVII. Feuersteine: 1-2: Objekt Nr. 577.

476

Tablica CXXXVIII. Krzemienie: 1: obiekt nr 55; 2: obiekt nr 659; 3: obiekt nr 671; 4: obiekt
nr 657a; 5: Ar XXXII; 6: obiekt nr 654; 7: obiekt nr 665; 8,12: obiekt nr 584; 9: obiekt nr 666; 10: Ar XII; 11: obiekt nr 57.
Plate CXXXVIII. Flints: 1: Feature 55; 2: Feature 659; 3: Feature 671; 4: Feature 657a; 5: Are XXXII; 6: Feature 654; 7: Feature 665; 8,12:
Feature 584; 9: Feature 666; 10: Are XII; 11: Feature 57.
Tafel CXXXVIII. Feuersteine: 1: Objekt Nr. 55; 2: Objekt Nr. 659; 3: Objekt Nr. 671; 4: Objekt
Nr. 657a; 5: Ar XXXII; 6: Objekt Nr. 654; 7: Objekt Nr. 665; 8,12: Objekt Nr. 584; 9: Objekt Nr. 666; 10: Ar XII; 11: Objekt Nr. 57.

477

Tablica CXXXIX. Krzemienie: 1-2: obiekt nr 517; 3,6: obiekt nr 143; 4: obiekt nr 132; 5: obiekt nr 122; 7: obiekt nr 584; 8-10,12: obiekt nr
657; 11: obiekt nr 161.
Plate CXXXIX. Flints: 1-2: Feature 517; 3,6: Feature 143; 4: Feature 132; 5: Feature 122; 7: Feature 584; 8-10,12: Feature 657; 11: Feature
161.
Tafel CXXXIX. Feuersteine: 1-2: Objekt Nr. 517; 3,6: Objekt Nr. 143; 4: Objekt Nr. 132; 5: Objekt Nr. 122; 7: Objekt Nr. 584; 8-10,12: Objekt Nr. 657; 11: Objekt Nr. 161.

478

Tablica CXL. Krzemienie: 1: Ar III; 2-3: obiekt nr 654; 4-5: obiekt nr 100; 6: obiekt nr 164; 7: obiekt nr 389; 8: obiekt nr 587; 9: obiekt nr
142; 10: obiekt nr 75; 11: obiekt nr 127; 12: obiekt nr 117; 13: obiekt nr 149.
Plate CXL. Flints: 1: Are III; 2-3: Feature 654; 4-5: Feature 100; 6: Feature 164; 7: Feature 389; 8: Feature 587; 9: Feature 142; 10: Feature
75; 11: Feature 127; 12: Feature 117; 13: Feature 149.
Tafel CXL. Feuersteine: 1: Ar III; 2-3: Objekt Nr. 654; 4-5: Objekt Nr. 100; 6: Objekt Nr. 164; 7: Objekt Nr. 389; 8: Objekt Nr. 587; 9: Objekt Nr. 142; 10: Objekt Nr. 75; 11: Objekt Nr. 127; 12: Objekt Nr. 117; 13: Objekt Nr. 149.

479

Tablica CXLI. Krzemienie: 1,3: obiekt nr 389; 2: obiekt nr 133; 4: obiekt nr 136; 5: obiekt nr 517.
Plate CXLI. Flints: 1,3: Feature 389; 2: Feature 133; 4: Feature 136; 5: Feature 517.
Tafel CXLI. Feuersteine: 1,3: Objekt Nr. 389; 2: Objekt Nr. 133; 4: Objekt Nr. 136; 5: Objekt Nr. 517.

480

Tablica CXLII. Krzemienie: 1: obiekt nr 149; 2: obiekt nr 132; 3: obiekt nr 161; 4,7: obiekt nr 56 i 57; 5,8: obiekt nr 50; 6: obiekt nr 676.
Plate CXLII. Flints: 1: Feature 149; 2: Feature 132; 3: Feature 161; 4,7: Feature 56 i 57; 5,8: Feature 50; 6: Feature 676.
Tafel CXLII. Feuersteine: 1: Objekt Nr. 149; 2: Objekt Nr. 132; 3: Objekt Nr. 161; 4,7: Objekt Nr. 56 und 57; 5,8: Objekt Nr. 50; 6: Objekt
Nr. 676.

481

Tablica CXLIII. Krzemienie: 1-7: Ar I/2011; 8: obiekt nr 643.
Plate CXLIII. Flints: 1-7: Are I/2011; 8: Feature 643.
Tafel CXLIII. Feuersteine: 1-7: Ar I/2011; 8: Objekt Nr. 643.

482

Tablica CXLIV. Krzemienie: 1-11: Ar I/2011.
Plate CXLIV. Flints: 1-11: Are I/2011.
Tafel CXLIV. Feuersteine: 1-11: Ar I/2011.

483

Tablica CXLV. Krzemienie: 1-14: Ar I/2011.
Plate CXLV. Flints: 1-14: Are I/2011.
Tafel CXLV. Feuersteine: 1-14: Ar I/2011.

484

Tablica CXLVI. Krzemienie: 1,7: Ar I/2011; 2-6,8: Ar 2/2011.
Plate CXLVI. Flints: 1,7: Are I/2011; 2-6,8: Are 2/2011.
Tafel CXLVI. Feuersteine: 1,7: Ar I/2011; 2-6,8: Ar 2/2011.

485

Tablica CXLVII. Krzemienie: 1-2: Wykop sondażowy; 3: Ar 5/2011; 4-5: Ar 3/2011.
Plate CXLVII. Flints: 1-2: Wykop sondażowy; 3: Are 5/2011; 4-5: Are 3/2011.
Tafel CXLVII. Feuersteine: 1-2: Sondierungsgrabung; 3: Ar 5/2011; 4-5: Ar 3/2011.
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Tablica CXLVIII. Nowy Targ, stan. 6, gm. Stary Targ. 1 – widok na cmentarzysko od strony północnej. 2 – widok na cmentarzysko od strony północno-zachodniej. 3 - widok na cmentarzysko
„z lotu ptaka” od strony zachodniej z zaznaczonym terenem badań. 4 – widok na cmentarzysko „z lotu ptaka” od strony wschodniej.
Plate CXLVIII. Nowy Targ, Site 6, Stary Targ Commune. 1 - view of the cemetery from the north. 2 - view of the cemetery from the north-west. 3 - bird’s eye view of the cemetery from the west,
the area of excavations is marked. 4 - bird’s eye view of the cemetery from the east.
Tafel CXLVIII. Nowy Targ, Ausgrabungsstätte Nr. 6, Gemeinde Stary Targ. 1 – Blick auf das Gräberfeld von Norden. 2 – Blick auf das Gräberfeld von Nordwesten. 3 – Blick auf das Gräberfeld von
Westen aus der Vogelperspektive mit Markierung des untersuchten Areals. 4 – Blick auf das Gräberfeld von Osten aus der Vogelperspektive.
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Tablica CXLIX. 1: prace eksploracyjne prowadzone na stanowisku w 1974 roku; 2: eksploracja obiektu 163; 3: prace dokumentacyjne prowadzone na stanowisku w 1977 roku.
Plate CXLIX. 1: exploration works at the site in 1974; 2: exploration of Feature 163; documentation works at the site in 1977
Tafel CXLIX 1: Grabungsarbeiten, die an der archäologischen Stätte 1974 durchgeführt wurden; 2: Exploration des Objektes 163; 3: Dokumentationsarbeiten, die an der archäologischen Stätte
1977 durchgeführt wurden.
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Tablica CL. Obiekty: 1) 21; 2) 71; 3-4) 45; 5-6) 163.
Plate CL. Features: 1) 21; 2) 71; 3-4) 45; 5-6) 163.
Tafel CL. Objekte: 1) 21; 2) 71; 3-4) 45; 5-6) 163.
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Tablica CLI. Obiekty: 1) 189; 2-4) 196; 5) 197; 6) 200; 7) 391.
Plate CLI. Features: 1) 189; 2-4) 196; 5) 197; 6) 200; 7) 391.
Tafel CLI. Objekte: 1) 189; 2-4) 196; 5) 197; 6) 200; 7) 391.

490

1

2

4

3

5

7

6
Tablica CLII. Obiekty: 1) 648, 649; 2) 659; 3) 645; 4) 657; 5) 660, 661, 662; 6-7) 668.
Plate CLII. Features: 1) 648, 649; 2) 659; 3) 645; 4) 657; 5) 660, 661, 662; 6-7) 668.
Tafel CLII. Objekte: 1) 648, 649; 2) 659; 3) 645; 4) 657; 5) 660, 661, 662; 6-7) 668.
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Tablica CLIII. Obiekty: 1) 21; 2) 123; 3-4) 149; 5) 228; 6) 127; 7) 132; 8) 310; 9) 311.
Plate CLIII. Features: 1) 21; 2) 123; 3-4) 149; 5) 228; 6) 127; 7) 132; 8) 310; 9) 311.
Tafel CLIII. Objekte: 1) 21; 2) 123; 3-4) 149; 5) 228; 6) 127; 7) 132; 8) 310; 9) 311.
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Tablica CLIV: Obiekty: 1) 4; 2) 79; 3) 132; 4) 228; 5) 310; 6) 467.
Plate CLIV. Features: 1) 4; 2) 79; 3) 132; 4) 228; 5) 310; 6) 467.
Tafel CLIV. Objekte: 1) 4; 2) 79; 3) 132; 4) 228; 5) 310; 6) 467.
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Tablica CLV: Obiekty: 1) 7; 2-3) 52; 4) 390; 5) 429; 6-7) 643; 8-9) 645.
Plate CLV. Features: 1) 7; 2-3) 52; 4) 390; 5) 429; 6-7) 643; 8-9) 645.
Tafel CLV. Objekte: 1) 7; 2-3) 52; 4) 390; 5) 429; 6-7) 643; 8-9) 645.

9

494

3
2

1

4
5

6

7

9
8

Tablica CLVI: Obiekty: 1, 4-5) 657; 2) 661; 3) 678; 6-7) 98; 8) 601; 9) 643.
Plate CLVI. Features: 1, 4-5) 657; 2) 661; 3) 678; 6-7) 98; 8) 601; 9) 643.
Tafel CLVI. Objekte: 1, 4-5) 657; 2) 661; 3) 678; 6-7) 98; 8) 601; 9) 643.
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Tablica CLVII: Obiekty: 1-2) 69; 3-4) 200; 5-6) 304; 7) 467; 8) 484; 9) 485/485a.
Plate CLVII. Features: 1-2) 69; 3-4) 200; 5-6) 304; 7) 467; 8) 484; 9) 485/485a.
Tafel CLVII. Objekte: 1-2) 69; 3-4) 200; 5-6) 304; 7) 467; 8) 484; 9) 485/485a.
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