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Grób 7 

Obiekt – pod warstwą darni, bruku kamiennego i warstwy podsypki na głębokości ok. 60 cm od 

poziomu gruntu zarejestrowano zarys obiektu; na poziomie zalegania szczątków kostnych na 

głębokości ok. 65 cm w rzucie płaskim o kształcie zbliżonym do prostokąta, zorientowany 

dłuższą osią wg linii N-S, o wymiarach ok. 300 x 140 cm. Dno obiektu na głębokości ok. 80 cm. 

Wypełnisko od poziomu odkrycia stanowił wypalony less, o barwie pomarańczowej, z  dużymi 

litymi bryłami polepy. Na obrzeżach less brunatno-pomarańczowo-żółty plamisty. Dobrze 

widoczne dwa zaciemnienia od węgli drzewnych, prawie symetrycznie przy brzegu E i W 

obiektu.  

Zarejestrowano przepalone szczątki kostne w trzech skupiskach – w każdym, z największym 

prawdopodobieństwem, jeden osobnik, w pozycjach: 

1) skupisko szczątków osobnika dorosłego w części NE, w układzie nieanatomicznym, 

wskazującym na rozkawałkowanie – skrępowanie ciała (?) [były tu razem np.: fragmenty kości 

czaszki, żeber, kończyn górnych, zęby i fragment żuchwy, kości śródręcza, miednicy, kości 

udowej]; 

2) skupisko szczątków osobnika dorosłego (?) w części centralnej; głowa ku S [widoczne są m.in. 

fragmenty czaszki, obojczyków, żeber]; 

3) skupisko szczątków dziecka (młodego osobnika) obok naczynia [pewna ilość szczątków była 

także w ziemi, którą wybierano między leżącymi fragmentami naczynia]. Miejsce, w którym z 

czasem okazało się, że zawiera kości, stanowiła kolista plama z węglem drzewnym i bryłkami 

polepy. 

Przedmioty znalezione w wypełnisku obiektu.  

Naczynie gliniane esowate (nr inw. 88; il. 1, 2), leżące w momencie odkrycia na boku, fragmenty 

nieco rozrzucone; powierzchnia zewnętrzna chropowata od wystającej domieszki – wyróżnia się 

gruboziarnisty różowy skaleń, wewnętrzna wygładzona; obie powierzchnie barwy od czarnej do 

brunatnej; rząd dziurek pod wylewem, a niżej nalepiona listwa z dołkami odciśniętymi 

opuszkami palców; wykazuje cechy wtórnego przepalenia. 

Komentarze. 

Na poziomie odkrycia zarys w późniejszej części S obiektu był „rozmyty; na poziomie odkrycia tę 

część przecinał po linii EW także wkop nowożytny o równoległych do siebie ścianach 

oddalonych o ok. 30 cm, po ok. 10 cm niżej jego ślad zanikł. Zarówno ten wkop, jak i dobrze 
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widoczne aż niemal do dna grobu naruszenie w części centralnej, mogły wpłynąć na zachowanie 

oryginalnej formy obiektu i być przyczyną zniszczeń lub przemieszczeń materiału. 

Nie pobrano próbek i nie wykonywano dat C14. 
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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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