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Obiekt – pod warstwą darni, bruku kamiennego, warstwy podsypki na głębokości ok. 40 cm od 

poziomu gruntu zarejestrowano zarys obiektu. Jego zachowana część na poziomie zalegania 

szczątków kostnych na głębokości ok. 45 cm o kształcie w rzucie płaskim zbliżonym do 

prostokąta, zorientowana wg linii N-S, o wymiarach ok. 250 x 150 cm; dno na głębokości ok. 50 

cm. 

Wypełnisko stanowił czarno-brunatny i ciemnoszaro-brunatny less z grudkami pomarańczowej 

polepy. W części centralnej, na linii mniej więcej NS, znajdowały się wypalone na 

pomarańczowo, fragmentami niemal czarne, bryły polepy (wzdłuż niej zarejestrowano szczątki 

kostne).  

Zarejestrowano przepalone szczątki kostne prawdopodobnie 2 dorosłych osobników, 

ułożone w pozycji wyprostowanej, odwrotnie równolegle (?) – jeden skierowany głową ku N, 

drugi zapewne ku S (brak tu większych fragmentów kości czaszki – zarejestrowano tylko kilka 

niewielkich, ale układ żeber wskazuje na kierunek ułożenia; były ponadto kręgi i kości 

przedramienia). Rozrzucone drobne przepalone fragmenty kości, bez wyraźnego układu, np. 

fragmenty czaszki i kości długich, zarejestrowano na obrzeżu W obiektu. 

Przedmioty związane z obiektem.  

Fragment glinianego naczynia – misy (nr inw. 95; il. 1, 2), zdobionej na zachowanym fragmencie 

trzema dookolnymi rzędami odcisków wykonanych paznokciem; powierzchnie brunatne, 

zewnętrzna niewyrównana, wewnętrzna gładka, domieszka tłucznia i różowego skalenia; 

wykazuje cechy wtórnego przepalenia . 

Komentarze. 

Przynależność naczynia do wyposażenia grobu prawdopodobna (znaleziono je na głębokości ok. 

50 cm, poza zarejestrowanym zasięgiem obiektu, ale w części współczesnego wkopu, który 

najprawdopodobniej naruszył część S obiektu). Naczynie mogło być pierwotnie całe, a zostało 

zniszczone i jego nieliczne fragmenty odkryto w miejscu jakby przypadkowym. 

Zarys części E obiektu dobrze czytelny od poziomu odkrycia, część zasięgu przy skraju W słabiej 

czytelna, zaburzona, z materiałem kostnym układającym się bezładnie. To, co zaobserwowano 

być może jest efektem jakiejś destrukcji (sądząc po obecności i innych nowszych wkopów), która 

przyczyniła się do zmiany oryginalnej struktury i tej części obiektu. Część S grobu zniszczona 

zupełnie przez nowożytny rów. W części W obiektu dodatkowe zniszczenie przez wkop.  
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Wypełnisko strukturą i plastycznością lessu, który określano roboczo jako zgliniony, odbiega od 

większości obiektów. Być może to intensywne użytkowanie bruku, wilgotność i inne czynniki 

wpłynęły na jego charakter – wkop, który go niszczył, wg rozpoznania dokumentacji związanej z 

zapleczem pałacu, wykonanego przez właściciela posesji, mógł być związany z kanałem 

łączącym studnię, umiejscowioną obok budynku gospodarczego w kierunku NW, a pałacem. 

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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