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Grób 9 

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

poziomu gruntu zarejestrowano pierwsze przebarwienia ziemi o wyglądzie odmiennym od 

znanego już lessu calcowego; na głębokości 45 cm na podstawie czytelnych przebarwień i 

zalegania szczątków kostnych wyznaczono obiekt o kształcie w planie płaskim nieco zbliżonym 

do kwadratu, o orientacji wg linii NW-SE, o wymiarach ok. 140 x 120 cm; dno na głębokości ok. 

50 cm. 

Wypełnisko – zarys obiektu niejednoznaczny, ale przyjęto, że wyznacza go szaro-brunatny less 

w układzie plamistym i zróżnicowanej intensywności barw, z drobnymi fragmentami polepy; w 

części centralnej less o cechach wypalenia, z większymi bryłami polepy; obszary rozmytych 

śladów węgli drzewnych w części N i nieco w części S obiektu oraz fragment zwęglonej belki i 

wyraźny zarys po drugiej. 

Zarejestrowano przepalone fragmenty jedynie kości czaszki. 

Przedmioty znalezione w wypełnisku obiektu.  

Naczynie gliniane – misa (nr inw. 94; il. 1, 2), odnaleziona do góry dnem na powierzchni lessu 

calcowego, oparta o skraj belki w części SE obiektu. Powierzchnia zewnętrzna czarno-szara i 

brunatna (bliżej partii dennych), wyrównana, ale z wyczuwalną domieszką pod palcami; 

zewnętrzna czarna, matowa, gładka; posiada odbarwienia związane ze stycznością z wypalonym 

lessem, wykazuje niejednoznaczne cechy wtórnego przepalenia, zapewne ze względu na jakość 

technologiczną i dobry oryginalny wypał. 

Komentarze. 

Fragmenty spalonej belki pod naczyniem i pod kośćmi czaszki. 

Być może, sądząc po wymiarach i konstrukcji sąsiednich grobów, mamy do czynienia z częścią 

denną południowej partii jamy grobowej (analogia w odnalezieniu naczyń np. w grobach nr 4, 5, 

6). Może całość obiektu została znacznie naruszona i po prostu zniszczona, a w efekcie odkryto 

tylko takie fragmenty. 

Nie pobierano materiału na próbki 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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