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Obiekt II 

Pod warstwą próchnicy darniowej i zalegającej niżej warstwy bruku i podsypki-piasku, na 

głębokości ok. 30 cm od poziomu gruntu zarejestrowano zarys obiektu w postaci owalnego 

zaciemnienia. Miąższość struktury ok. 7-10 cm. 

Wypełnisko stanowił less o zabarwieniu brunatno-ciemnoszarym; zawierał niewiele drobnych 

fragmentów węgli drzewnych. 

Przedmioty znalezione w wypełnisku obiektu.  

Naczynie gliniane – esowate ? (nr inw. 20; il. 1, 2), znalezione we fragmentach rozrzuconych na 

powierzchni całego obiektu; zdobione rzędem guzków niemal na szyi naczynia, wypychanych od 

wewnątrz (na wylot, ale część nieprzebita) i – na zachowanym fragmencie – na brzuścu z 

jednym dookolnym rzędem niezbyt głębokich odcisków wykonanych palcem. Glina z dużą ilością 

średnio- i gruboziarnistej domieszki tłucznia; powierzchnie porowate, nierówne, pozbawione 

cienkiej zewnętrznej warstewki, dość gładkiej, której obecność zauważono na kilku fragmentach 

lepiej zachowanych; barwa od ceglano-pomarańczowej, przez żółtą, szaro-żółtą, popielato-

brunatną. Oryginalna zewnętrzna ciemnoszaro-brunatna. Słaba jakość, rozwarstwiająca się 

powierzchnia, ale bez jednoznacznych cech wtórnego przepalenia. 

Komentarze. 

Pełny zasięg obiektu niepewny ze względu na zniszczenie przynajmniej jakiejś jego części przez 

współczesny wkop wykonany w trakcie prac gospodarczych na posesji. 

Czy z uwagi na fakt tego widocznego zniszczenia i być może innego, w niezachowanych 

miejscach, może stanowić pozostałość obiektu, nawet o charakterze grobowym ? Jego lokalizacja 

jest w obszarze, gdzie potencjalnie mógłby być kolejny rząd grobów – w dostępnych do badań 

miejscach założono wykopy, ale nie było w nich ani obiektów ani materiału (ta partia 

stanowiska była znacząco zniszczona przez budowę podwórza, obiektów gospodarczych, 

tworzenie drogi dojazdowej). 
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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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