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Grób 2 

Obiekt – pod warstwą darni i zalegającej niżej warstwy piasku (podsypka pod usunięty bruk), 

na głębokości ok. 15 cm od poziomu gruntu zarejestrowano zarys obiektu. Poziom odkrycia 

szczątków kostnych na głębokości ok. 20 cm, dno obiektu na głębokości ok. 35 cm.  

Na poziomie szkieletów kształt obiektu, w planie płaskim, zbliżony do prostokąta, zorientowany 

dłuższą osią wg linii N-S, o wymiarach ok. 270 x 180 cm. W części centralnej naruszony 

niewielkim, w stosunku do swojej powierzchni, wkopem nowożytnym. 

Wypełnisko stanowił brunatno-szary less, intensywnie „przewęglony”, choć z niewielką ilością 

dających się zauważyć kawałków węgli drzewnych. 

Zarejestrowano przepalone szczątki kostne dwóch osobników – najprawdopodobniej 

dorosłego, złożonego w pozycji wyprostowanej, z głową skierowaną ku S i zapewne dziecka, 

którego pozostałości znaleziono w okolicy stóp osoby dorosłej. 

Przedmioty znalezione w wypełnisku obiektu.  

W pewnym oddaleniu w kierunku SE od czaszki dorosłego osobnika znaleziono część glinianego 

naczynia (nr inw. 15; il. 1, 2), zachowanego w postaci fragmentu partii wylewowej; reszta mogła 

ulec całkowitej destrukcji – może w trakcie procesów niwelujących teren i ten obiekt. Wylew 

odnaleziono w pozycji wskazującej, że naczynie ustawione było pierwotnie do góry dnem – z 

dna ani z większości brzuśca nie ma żadnych pozostałości.  

Ceramika grubościenna, domieszka grubego i średniego tłucznia, powierzchnia wewnętrzna 

brunatno-ciemnoszara, wyrównana; powierzchnia zewnętrzna nierówna, chropowata, 

ciemnoszaro-brunatna, z doklejoną listwą plastyczną na szyi, gęsto pokrytą odciskami palców; 

pod wylewem rząd otworów; ewentualne ślady i intensywność wtórnego przepalenia 

niejednoznaczne. 

Data C14: uzyskana z węgli drzewnych; Gd-53321; wiek BP 3140 ± 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 
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użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga 

uzyskania zgody uprawnionego. 


