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Obiekt – pod warstwą darni i zalegającej niżej warstwy piasku (podsypka pod usunięty bruk),
na głębokości ok. 20 cm od poziomu gruntu zarejestrowano wyraźny zarys obiektu. Obiekt w
swojej partii S oraz E uszkodzony znacznie dwoma współczesnymi wkopami – także tym, w
którym właściciel posesji natrafił na zabytki archeologiczne. Poziom odkrycia centralnie
zalegających szczątków kostnych na głębokości ok. 30 cm, a dno obiektu na głębokości ok. 45
cm. Zachowana część obiektu (w przybliżeniu ok. 2/3 całości) na poziomie zalegania szkieletów
o kształcie, w planie płaskim, zbliżonym do prostokąta, zorientowana wg linii N-S, o wymiarach
ok. 200 x 150 cm.
Wypełnisko stanowił szaro-brunatny less, o różnej intensywności zabarwienia, w układzie
plamistym; wydawał się być jak przemieszany z węglem drzewnym, choć samych kawałków
węgli nie było zbyt dużo. W otoczeniu zachowanych kości czaszki w części N obiektu
zarejestrowano plamy „rozmytej” polepy.
Zarejestrowano przepalone szczątki kostne pochodzące być może przynajmniej od dwóch
osobników – sugestia m.in. na podstawie znalezienia kości czaszki zarówno w część N obiektu,
jak i w partii S obiektu (w materiale pozyskanym od odkrywcy). Ponadto podczas preparowania
kości i wykonywania dokumentacji rysunkowej obecny przy pracy antropolog zauważył, że w
skupisku kości w otoczeniu czaszki „N” znajdują się m.in. kości śródstopia i fragment nasady
bliższej kości piszczelowej – miejsca nie są zgodne z układem anatomicznym, który mógłby być
związany z wymienioną czaszką. Z jakiegoś powodu układ szczątków został zaburzony lub
wspomniane fragmenty kości kończyn dolnych pochodzą właśnie od innego osobnika, którego
czaszka znajdowała się w części S obiektu (w miejscu naruszonym przez odkrywcę). Biorąc pod
uwagę wszystkie przesłanki przynamniej dwóch osobników mogło być złożonych w tym grobie,
w pozycji zbliżonej do wyprostowanej, w układzie odwrotnie równoległym.
W trakcie eksploracji obiektu obserwowano drobne kości (np. zęby i fragmenty czaszki) w
różnych „nieanatomicznych” miejscach w obrębie niemal całego wypełniska, także przed
okryciem zasadniczego poziomu zalegania szczątków.
Przedmioty wiązane z obiektem.
Z relacji odkrywcy wiadomo, że podczas prac ziemnych natrafił na dwa naczynia gliniane i
fragment trzeciego (brak informacji o ich prawdopodobnym ustawieniu) w miejscu, które
podczas badań archeologicznych okazało się częścią S obiektu grobowego.

Kubek (nr inw. 12; il. 1, 4 ), gruszkowaty, cienkościenny, z wyodrębnionym dnem tworzącym
stopkę i doklejonym uszkiem; zdobiony inkrustacją – biała pasta wypełnia nakłucia tworzące 3rzędowe pionowe wstęgi na brzuścu i jedną poziomą poniżej szyi naczynia; powierzchnia
zewnętrzna wygładzona, prawie wyświecona, niemal czarna, kilka żółto-brunatnych plam na
brzuścu i na stopce; wewnętrzna czarno-szara, wyrównana, przy wylewie wygładzona.
Porównując go do miseczki opisanej niżej, jako zabytku towarzyszącego, trudno dostrzec
podobne cechy wtórnego przepalenia.
Miseczka (nr inw. 13; il. 2, 4) z dnem uformowanym w stopkę i dwoma otworkami pod
wylewem; cienkościenna, o powierzchni zewnętrznej w kolorze siwym, z odbarwieniami
pochodzącymi od polepy (?), wygładzona; wewnętrzna siwo-szaro-czarna, wyrównana,
miejscami wygładzona; przynajmniej w pewnym stopniu wtórnie przepalona, o czym świadczy
kolor i deformacja kształtu.
Fragmenty ceramiki (nr inw. 14; il. 3), niewykazujące cech wtórnego przepalenia.
Data C14: uzyskana z węgli drzewnych, Gd-53301; wiek BP 3350 ± 40.
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Korzystanie z treści tekstowych i graficznych, dostępnych na stronie www.jakubowice.umcs.pl jest
możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach
użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga
uzyskania zgody uprawnionego.
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Sprawozdanie Laboratorium C-14 w Gliwicach, nr 77A/88 z dnia 27.08.1988 r. (por. Zakładka: Analizy).

