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Magdalena Olszta-Bloch, Ewa Bokiniec

Wstęp

Stanowisko 20 w Małym Czystym, gm. Stolno, 
woj. kujawsko-pomorskie (53°28’ N, 18°51’ E), 
znajduje się około 30 kilometrów na północny 
zachód od Torunia i 9 kilometrów na południe 
od Chełmna (ryc. 1). Położone jest w środko-
wo-zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego 
(w mikroregionie Równina Chełmżyńska), mezo-
regionu fizyczno-geograficznego, stanowiącego 
wysoczyznę morenową o powierzchni generalnie 
płaskiej, która charakteryzuje się brakiem lasów 
i znikomą liczbą jezior (R. Galon 1984, s. 257, rys. 
1). Stanowisko znajduje się na wyniesieniu more-
nowym, usytuowanym przy wschodniej krawędzi 
rynny subglacjalnej odwadnianej przez Strugę Pa-
powską (W. Mrózek 1984, s. 120). Kulminacja wy-
niesienia (90 m n.p.m.) wypiętrza się około 11 m 
nad dno rynny zajęte częściowo przez wody po-
łudniowego krańca Jeziora Czystego. Od wscho-
du granicę stanowiska wyznacza droga krajowa 
nr 911, której budowa częściowo zniszczyła jego 
wschodni zasięg, od zachodu granica wykracza 
poza kulminację wyniesienia, od północy wyzna-
cza ją naturalne obniżenie terenu. Zarejestrowany 
obszar stanowiska wynosi około 0,5 ha. W jego 
obrębie występują gleby brunatne (R. Bednarek, 
Z. Prusinkiewicz 1984, s. 190, rys. 1) klasy IIIb 
(Karta AZP stanowiska). Obecnie jego obszar 
zajmuje pole orne.

Pierwsza wzmianka, autorstwa Gustafa Kos-
sinny, na temat znalezisk z tej miejscowości po-
chodzi z 1899 roku. Dotyczy ona odkrytego tutaj 
naczynia z  brązu typu E.18 (W. Nowakowski 
1993). Następne informacje na temat pozostałości 
pradziejowych zwyczajów pogrzebowych w Ma-
łym Czystym pochodzą z roku 1935. W Archiwum 
Państwowym w Bydgoszczy, w teczce pt. Urząd 

Wojewódzki Pomorski, Wydział Komunikacyjno-
-Budowlany, Zabytki i Konserwacja, 1929–1936 
(nr inw. 24568) zachowała się administracyjna 
korespondencja dotycząca „wykopanej urny 
w Małem Czystym” między Franciszkiem Kobu-
sińskim z Chełmna i inż. F. Niekraszem, Radcą 
Budownictwa Urzędu Wojewódzkiego Pomor-
skiego, a doktorem Witoldem Dalborem, Konser-
watorem w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim, 
w sprawie przekazania urny z Małego Czystego 
prof. Zygmuntowi Zakrzewskiemu z Muzeum 
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Ryc. 1. Lokalizacja miejscowości Małe Czyste, gm. Stolno 
(rys. P. Banasiak)

Figure 1. Location of Małe Czyste, Stolno commune 
(drawn by rys. P. Banasiak)

1 W latach 1962–1985 droga ta miała oznaczenie E16, 
a w latach 1986–2016 – E75.
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Wielkopolskiego w Poznaniu. Pismo w tej spra-
wie pochodzi z dnia 8 lutego 1935 roku; niestety 
brak w nim szczegółów dotyczących okoliczno-
ści i miejsca odkrycia urny oraz wyglądu same-
go zabytku, co czyni wątpliwym jego kulturową 
identyfikację. Obecnie w zbiorach Muzeum Na-
rodowego (dawnego Muzeum Wielkopolskiego) 
w Poznaniu z okresu międzywojennego znajduje 
się tylko jedno pradziejowe naczynie, należące 
do kultury pomorskiej. Niestety nie jest znana 
jego lokalizacja, aczkolwiek możliwe, że pochodzi 
z omawianej tu miejscowości (też J. Gackowski, 
w tym tomie).

Stanowisko 20 odkryto w trakcie badań po-
wierzchniowych w ramach AZP w 1982 roku. 
W roku następnym Marek Rubnikowicz z ramie-
nia Instytutu Archeologii i Etnografii w Toruniu, 
Ryszard Kirkowski z  Muzeum w  Grudziądzu 
oraz Urszula Huszcza z  Biura Badań i  Doku-
mentacji Zabytków w Toruniu przeprowadzili 
ratownicze badania sondażowe, zakładając wy-
kop o powierzchni 10 m2. Natrafiono wówczas 
na pięć grobów kultury wielbarskiej, z których 
wydobyto trzy fibule, dwie bransolety, sześć 
różnych części pasa oraz po jednym: szklanym 
paciorku, nieokreślonym przedmiocie z żelaza 
i fragmencie naczynia. Materiały te obecnie znaj-
dują się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum 
Okręgowego w Toruniu2. Wspomnianym gro-
bom nadano numery od 26 do 30. Niestety nie 
zachowała się dokumentacja rysunkowa z tam-
tych badań. W rb oku 2010 natrafiono na ślad 
po tych właśnie obiektach w południowej części 
wykopu 9/10. W trakcie badań powierzchnio-
wych w 1983 roku odkryto 10 ułamków naczyń 
z okresu wczesnego średniowiecza, co uznano za 
pozostałości osady, oraz 48 fragmentów naczyń 
i sześć krzemieni kultury pucharów lejkowatych, 
co również zostało określone jako pozostałości 
osady, w tym przypadku neolitycznej. Późniejsze 
badania, przeprowadzone w latach 1984–1986 
przez Grażynę Budynek z Oddziału Archeologii 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, zweryfikowały 
te hipotezy, dzięki odkryciu na tym stanowisku 
pozostałości miejsc grzebalnych zarówno spo-
łeczności kultury pucharów lejkowatych, jak 
i wczesnośredniowiecznej ludności słowiańskiej, 
nie potwierdzono natomiast obecności osad ze 
wspomnianych okresów.

Łączna powierzchnia cmentarzyska prze-
badana w latach poprzedzających wykopaliska 
z 2010 roku wynosiła 685,5 m2 (28 wykopów3), 
na których odkryto 137 obiektów (ryc. 2), w tym 
trzy pochówki ludności kultury pucharów lejko-
watych, jeden kultury łużyckiej i sześć (?) wcze-
snośredniowiecznych oraz jeden obiekt o bliżej 
nieokreślonym przeznaczeniu, aczkolwiek nie-
wykluczona jest jego funkcja sepulkralna. Po-
zostałych 126 obiektów pochodzi z czasów od 
II w. p.n.e. po 2. poł. II w. n.e., przy czym 117 to 
niewątpliwe pozostałości grobów, a w stosunku 
do dziewięciu nie ma pewności co do takiej ich 
funkcji. Wszystkie groby KPL wystąpiły na szczy-
cie wyniesienia (wykop XVII). Na grób ludno-
ści kultury łużyckiej natrafiono w wykopie VII, 
w  południowej części przebadanego obszaru. 
W ostatnio wspomnianym wykopie znajdowały 
się ponadto dwa groby szkieletowe, najpewniej 
wczesnośredniowieczne, z których jeden silnie 
naruszył grób łużycki. Pozostałe cztery groby 
szkieletowe (prawdopodobnie wszystkie wcze-
snośredniowieczne) wystąpiły w wykopach VI 
i  IX. W  tym ostatnim wyeksplorowano także 
najpewniej jedyny ciałopalny grób z tego same-
go okresu. Na podstawie powyższych odkryć 
ustalono, że stanowisko 20 w Małym Czystym 
należy do kategorii wielokulturowych obiektów 
grzebalnych.

Materiały z badań w latach 80. XX wieku, da-
towane na okres rzymski, w większości nie były 
publikowane, poza krótką notką w Informatorze 
Archeologicznym (G. Budynek 1986) oraz kilku-
nastoma zabytkami, ujętymi w opracowaniach 
poświęconych konkretnym kategoriom wytwo-
rów. Są to: klamra hakowa (R. Madyda-Legutko 
1988; eadem 1990) naczynia kultury wielbarskiej 
o zachowanych pełnych profilach (R. Wołągiewicz 
1993), fibule o cechach mieszanych II i IV grupy 
Almgrena ( J. Andrzejowski 1999), wisior opasany 
(K. Stanek 1999) i bransoleta typu Şimleul Silva-
niei (U. Margos, M. Stąporek 2001; M. Rudnicki 
2012). Materiały, które można łączyć z kulturą 

2 Nr inw. MT/PLR/11, 13–15, 38
3 Wykopy z lat 80. XX wieku na planigrafie (ryc. 2) ozna-

czone są cyframi rzymskimi (np. XV), a te z badań w roku 
2010 arabskimi (np. 5/10).
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oksywską zamieszczono w monografii pozosta-
łości jej rytuałów sepulkralnych na ziemi cheł-
mińskiej (E. Bokiniec 2008) W postaci artykułów 
w pracach zbiorowych ukazały się opracowania 
wszystkich grobów kultury pucharów lejkowa-
tych (P. Gurtowski 1987) i trzech pochówków 
z okresu wczesnego średniowiecza (V. Stawska 
1994). Wszystkie materiały wydobyte z tego sta-
nowiska przechowywane są w Dziale Archeologii 
Muzeum Okręgowego w Toruniu (nr inw. MT/A/
PLR/11, 13–15, 38).

Prace archeologiczne przeprowadzone na sta-
nowisku 20 w Małym Czystym w 2010 roku były 
realizacją tematu badawczego, mającego na celu 
kompleksowe rozpoznanie osadnictwa oksyw-
skiego i wielbarskiego wokół Jeziora Czystego. 
Sfinansowano je ze środków Instytutu Archeologii 
UMK w Toruniu. Pracami terenowymi kierowały 
dr Magdalena Olszta-Bloch z Zakładu Archeologii 
Antycznej i dr E. Bokiniec z Zakładu Epok Brązu 
i Wczesnej Epoki Żelaza Instytutu Archeologii 
UMK4.

Przed przystąpieniem do badań archeolo-
gicznych, w ramach wstępnego rozpoznania sta-
nowiska, jeszcze w maju 2010 roku wykonano 
odwierty geologiczne. Linię punktów odwiertów 
wyznaczono w odwołaniu do planu badań wy-
kopaliskowych Grażyny Budynek z lat 80., na osi 
północ-południe, wzdłuż ówczesnej trasy E75. 
Wykonano 15 odwiertów (ryc. 2). Tylko w jed-
nym punkcie (pkt 10) zarejestrowano spaleniznę 
i bardzo nieliczne przepalone kości, wskazujące 
na obecność grobu ciałopalnego, w pozostałych 
odwiertach zanotowano wyłącznie treść geolo-
giczną.

W sierpniu 2010 roku założono 11 wykopów 
badawczych o  łącznej powierzchni 301,5  m2. 
Zastosowano również nieinwazyjne metody 
badawcze – prospekcję powierzchni oraz prze-
szukiwanie wykrywaczem metali, dzięki którym 
w humusie zlokalizowano położenie 89 zabytków, 
w tym metalowych – głównie fragmentów, wyjąt-
kowo całych wytworów ze stopu miedzi i z żelaza 
(Lź/10.1–87), charakterystycznych dla kultury 
wielbarskiej. Oprócz tego z humusu wydobyto 
także ułamki naczyń ceramicznych wszystkich 
wyróżnionych tu jednostek kulturowych (tab. 2). 
Obecność tak dużej liczby zabytków w humusie 
jest efektem silnego naruszenia stanowiska przez 

współczesne prace agrotechniczne. W ich wy-
niku wiele obiektów zostało zupełnie zniszczo-
nych lub zachowały się tylko ich partie spągowe. 
Bardzo często podczas eksploracji obserwowano 
w spągu humusu smugi spalenizny, które mogły 
być śladem po zniszczonych grobach. Innym 
efektem intensywnych prac agrotechnicznych 
była mocno zaburzona i słabo czytelna sytuacja 
stratyfikacyjna, co niejednokrotnie utrudniało 
określenie granic obiektów kulturowych. Tylko 
w jednym wykopie (9/10) zaobserwowano ślady 
po badaniach z lat 80. XX wieku – po eksploracji 
grobów, które są oznaczone numerami 26, 27, 
28, 29 i 30.

W wykopie 1/10 (3 m²: ary 1N7W, 1N8W), 
w południowo-zachodniej części stanowiska nie 
zarejestrowano żadnych obiektów i nie zanoto-
wano materiału zabytkowego.

W wykopie 2/10 (12 m²: ar 4N10W), założo-
nym w zachodniej części wyniesienia, w odległo-
ści około 170 m od najbliższego grobu ludności 
wykorzystującej w ostatnich wiekach starożyt-
ności to miejsce jako cmentarz, odkryto rozległy, 
o długości około 2,5 metra, owalny obiekt (nr 2) 
o ciemnobrunatnej treści, z dużą ilością kamieni 
i węgli. We wschodniej części obiektu zanotowa-
no fragmenty kości zwierzęcych (D. Makowiec-
ki, w tym tomie). Materiał ceramiczny pozwala 
wiązać tę jamę z działalnością, być może osado-
wą, ludności kultury oksywskiej. W humusie na-
trafiono na rozproszone ułamki naczyń, w tym 
dwa ułamki wylewów, pochodzące najprawdo-
podobniej ze zniszczonych partii stropowych 
tego obiektu. Jeden ze wspomnianych ułamków 
stanowił pozostałość po misie, być może wariantu 
EB.E1c (E. Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, 
w tym tomie, tabl. XCI: 5), charakteryzującym 
się situlowato ukształtowaną częścią przydenną. 
Wylew jest silnie pogrubiony, w sposób typowy 
dla naczyń kultury oksywskiej, nie jest jednak 
facetowany (E. Bokiniec 2008). Drugi z charak-
terystycznych fragmentów, to niewielka część 
naczynia o niepogrubionym i niefacetowanym 

4 W badaniach brali również doktoranci – mgr Beata 
Bielińska-Majewska, mgr Joanna Struwe, mgr Ewelina Ko-
złowska, absolwentka Instytutu Archeologii UMK – Mag-
dalena Grzyb oraz studenci IA UMK.
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wylewie nachylonym do środka (E. Bokiniec, 
G. Budynek, M. Pronobis, w tym tomie, tabl. 
XCI: 1). Formy o tak ukształtowanym wylewie 
na cmentarzyskach kultury oksywskiej spotyka 
się bardzo rzadko, częściej na jej osadach, jed-
nak liczne są dopiero na osadach ludności kultury 
wielbarskiej (E. Bokiniec 2019). Z tego wykopu 
wydobyto też ułamki naczyń kultury pucharów 
lejkowatych i łużyckiej.

Wykopy 3/10 (ar 21N11W), 4/10 (ar 22N12W) 
i 8/10 (ar 20N14W), o łącznej przebadanej po-
wierzchni 9 m² (po 3 m² każdy), zostały zlokali-
zowane w odległości około 400 m na północ od 
szczytu wyniesienia. Ich wyznaczenie było podyk-
towane chęcią sprawdzenia kolistych struktur, wi-
docznych na zdjęciu satelitarnym. W założonych 
wykopach nie wystąpiły żadne obiekty kulturowe. 
Zebrano jedynie nieliczny i mało charakterystycz-
ny materiał ceramiczny zalegający w humusie, 
który można datować jedynie ogólnie na młodszy 
okres przedrzymski i okres rzymski (E. Bokiniec, 
G. Budynek, M. Pronobis, w tym tomie, tabl. XCI: 
3, 8). Nie zaobserwowano tu wytworów żadnej 
innej z wydzielonych na wyniesieniu jednostek 
kulturowych.

Wykop 5/10 (25 m2: ar 6N1W) został zloka-
lizowany we wschodniej części stanowiska, na 
zachód od drogi krajowej nr 91. Już w humusie 
zanotowano cztery zabytki wydzielone, m.in. 
fragment fibuli i bransolety ze stopu miedzi (E. 
Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, w tym tomie, 
Lź/10.19, 22, 62, 65). Ponadto wydobyto 21 ułam-
ków naczyń z czasów około przełomu er. Dwa 
z nich to pozostałości dużych naczyń, być może 
popielnic (E. Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, 
w tym tomie, tabl. XCI: 2, 6), aczkolwiek w tym 
wykopie nie natrafiono na żaden grób popiel-
nicowy. Jeden z ułamków pochodził z naczynia 
sitowatego, który to typ w ogóle nie był depo-
nowany ani w grobach kultury oksywskiej, ani 
wielbarskiej, choć niewątpliwie wykonany został 
w technologii i stylistyce (czworokątne otwory) 
typowej dla tych kultur (E. Bokiniec, G. Budynek, 
M. Pronobis, w tym tomie, tabl. XCII: 5). Łącznie 
podczas badań w obrębie tego wykopu wyzna-
czono i wyeksplorowano 12 obiektów, z czego 
siedem stanowiło pochówki ciałopalne jamowe ze 
szczątkami stosu pogrzebowego (groby 139–142, 
144–146, 148 i 152). Grób 143 stanowi przykład 

grobu jamowego czystego, bez szczątków stosu. 
W ramach wyposażenia stwierdzono liczne przed-
mioty metalowe, w tym znaczny udział przed-
miotów wykonanych z żelaza. W wypełniskach 
niektórych grobów natrafiono także na fragmenty 
ceramiki kultury wielbarskiej. Ze wspomniany-
mi przed chwilą grobami sąsiadowały obiekty, 
określone jako groby 149 i 150, co do których 
funkcji jako grobów pozostają jednak poważne 
wątpliwości, ponieważ nie zawierały kości, ani 
wyposażenia, wypełnisko stanowił ciemnoszary 
piasek bez spalenizny czy węgli drzewnych, za to 
przemieszany z humusem, a ich miąższość wyno-
siła zaledwie 5 cm. Z kolei w obiekcie, określonym 
jako grób 151, wystąpiły wyłącznie dwa niewielkie 
fragmenty brzuśców naczyń oksywskich lub wiel-
barskich; nie zawierał ani kości, ani pozostałości 
stosu, pomimo znacznej, jak na to cmentarzysko, 
miąższości wynoszącej 20 cm. Z wykopu 5/10 
pochodzą także rozproszone ułamki naczyń kul-
tur: pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej, 
amfor kulistych i łużyckiej.

Wykop 6/10 (13,5 m²: ary 4N1W i 5N1W) 
został zlokalizowany we wschodniej części sta-
nowiska. W trakcie eksploracji odkryto gęsto 
leżące kamienie (obiekt nr 13) na przestrzeni 
około 3 metrów, zalegające w warstwie z domi-
nacją szarożółtego piasku, miejscami z domiesz-
ką gliny i żwiru. Podczas eksploracji obiektu nie 
zaobserwowano materiału zabytkowego, który 
– w postaci wyłącznie pięciu fragmentów naczyń 
z ostatnich wieków starożytności – wystąpił w hu-
musie. Dwa z nich to ułamki wylewów: jeden sta-
nowi pozostałość po niewielkim naczyniu, być 
może typu W-Sch.XII (E. Bokiniec, G. Budynek, 
M. Pronobis, w tym tomie, tabl. XCI: 4), a drugi 
(E. Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, w tym 
tomie, tabl. XCI: 7) od wewnętrznej strony ma 
wcięcie charakterystyczne dla naczyń kultury 
wielbarskiej (E. Bokiniec 2019).

Wykop 7/10 (101,5 m²: ary 4N6W, 5N6W, 
4N5W) wytyczono w najwyższym punkcie stano-
wiska, na kulminacji wzgórza. Jego wyznaczenie 
było podyktowane chęcią penetracji archeolo-
gicznej obszaru, na którym podczas badań w la-
tach 80. odkryto przestrzeń grzebalną ludności 
kultury pucharów lejkowatych – groby szkiele-
towe i ciałopalne z obwarowaniem kamiennym. 
W tej części przebadano i wykonano dokumen-
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tację siedmiu obiektów kulturowych o nieokre-
ślonej funkcji (obiekty 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) i grobu. 
Spośród nich na uwagę zasługuje właśnie ów grób 
(147) – podwójny pochówek szkieletowy ludności 
kultury pucharów lejkowatych (por. K. Adam-
czak, w tym tomie). Jedynym śladem po obecno-
ści w tym miejscu ludności na przełomie er jest 1 
ułamek brzuśca pozyskany z obiektu o nieokre-
ślonej funkcji (nr 4), dominują tu bowiem ułamki 
naczyń wspomnianej kultury neolitycznej. Z wy-
kopu 7/10 wydobyto także 1 fragment naczynia 
kultury amfor kulistych i kilka ułamków naczyń 
kultury łużyckiej.

Wykop 9/10 (80 m²: ary 7N1W, 8N1W) zloka-
lizowano we wschodniej części stanowiska, w bli-
skim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91, w pobliżu 
miejsca, gdzie podczas badań w latach 80. odkryto 
przestrzeń grzebalną ludności kultur oksywskiej 
i wielbarskiej. O zniszczeniu przez współczesne 
prace agrotechniczne pradziejowego cmentarzy-
ska świadczy duża ilość zalegających w humusie 
zabytków metalowych, głównie fragmentów fibul 
i bransolet ze stopu miedzi (E. Bokiniec, G. Budy-
nek, M. Pronobis, w tym tomie, Lź/10. 6–8, 12–
14, 19, 27–28, 30, 34, 36, 40, 42, 44–48, 51, 54–57, 
59, 63) oraz około 60 fragmentów naczyń z ostat-
nich wieków starożytności, w tym trzy fragmenty 
wylewów (E. Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, 
w tym tomie, tabl. XCI: 9, 11; XCII: 1) i jeden frag-
ment dna (E. Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, 
w tym tomie, tabl. XCII: 1, 3). W obrębie wykopu 
9/10 wyznaczono i wyeksplorowano 36 obiektów. 
Przy czym podkreślić należy, że z uwagi na znisz-
czenie stanowiska granice obiektów często były 
bardzo słabo czytelne, a określenie ich zasięgów 
trudne. Już w humusie, w centralno-zachodniej 
części wykopu, zaobserwowano smugi spalenizny 
i wytwory kultury wielbarskiej rozproszone na 
powierzchni ponad 9 m2 (wg polowej numera-
cji obiekt 43/10, o długości 540 cm i szerokości 
168 cm) nad grobami 166–174. Większość z gro-
bów w tym wykopie zawierała pochówki ciałopal-
ne jamowe (16 obiektów) z wyposażeniem (163, 
164, 166, 167A, 167B, 168–171, 173, 175, 178–179 
180, 183, 190, 193, 199). Bez wyposażenia zanoto-
wano sześć ciałopalnych grobów jamowych (176, 
177, 181–182, 184, 187) i dwa groby popielnico-
we. Te ostatnie w północno-wschodniej części 
wykopu (145) i części środkowej (174). Grupa 

obiektów odsłonięta przy południowym profilu 
wykopu 9/10 prawdopodobnie stanowiła pozo-
stałości po grobach oznaczonych numerami 26, 
27, 28, 29 i 30, badanych w trakcie powierzchnio-
wo-ratowniczych badań w roku 1984, do których 
brak dokumentacji polowej. Do najliczniejszych 
znalezisk z  grobów należały fibule ze stopów 
miedzi różnych typów, m.in. A.38, A.57, A.68, 
A.120 i  odmiany O  wg Kostrzewskiego, frag-
menty bransolet, żelazne noże i sprzączki oraz 
fragmenty igieł żelaznych i ze stopów miedzi. 
Najbogatszymi pod tym względem obiektami 
okazały się groby 163–164, 166–167, 178 i 190. 
W trakcie eksploracji niemalże w ogóle nie zare-
jestrowano materiału ceramicznego. Nieliczne 
fragmenty pochodzą głównie ze wspomnianych 
wcześniej grobów popielnicowych – nr 145 i 174 
oraz z grobów jamowych – 169 i 179. Odnotowa-
no również kilka rzadszych na tym stanowisku 
znalezisk – w grobach 171, 180 i 183 fragmenty 
zdobionych jednowarstwowych grzebieni kościa-
nych, w grobie 163 fragment kółka brodawkowa-
tego. W kilku grobach (170, 171, 176, 177 i 184) 
nie wystąpił żaden materiał źródłowy. W wykopie 
9, w humusie i w grobach z cmentarzyska oksyw-
sko-wielbarskiego wystąpiły także ułamki naczyń 
kultur: pucharów lejkowatych, amfor kulistych 
i łużyckiej.

Wykop 10/10 (50 m²: ar 6N2W) został zlo-
kalizowany na wschodnim stoku wzniesienia, 
w  rejonie którego w  latach 80. eksplorowano 
pradziejowe cmentarzysko. O poważnym stop-
niu zniszczenia stanowiska w tej części świad-
czy liczebność materiału źródłowego, głównie 
zabytków metalowych: całych i fragmentów fi-
bul i bransolet ze stopów miedzi, w jednym przy-
padku fragment brodawkowatego kółka ze stopu 
miedzi, zalegających w humusie (E. Bokiniec, 
G. Budynek, M. Pronobis, w tym tomie, Lź/10. 
9–11, 15–17, 20–21, 23–24, 26, 29, 31–33, 35, 43, 
49–50, 52–53, 61–66). Z humusu wydobyto także 
21 fragmentów naczyń, w tym prawie całe naczy-
nie W-Sch.XIIB, situlowate dno i mały ułamek 
niefacetowanego i niepogrubionego wylewu (E. 
Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, w tym to-
mie, tabl. XCI: 10, XCII: 2, 6) Granice obiektów 
początkowo były bardzo słabo czytelne, w kilku 
przypadkach zachowały się jedynie ich partie spą-
gowe, dodatkowo zniszczone przez współczesną 
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orkę. W rezultacie wyznaczono i wyeksplorowano 
16 obiektów, z czego tylko dwa zawierały artefak-
ty – jeden (grób 137A) kultury oksywskiej a drugi 
(grób 153) kultury wielbarskiej. We wschodniej 
części wykopu zlokalizowano zespół obiektów 
(groby 157–160), z którego pozyskano bardzo 
liczne kości i drobny fragment przedmiotu ze 
stopu miedzi. Ceramiczny materiał źródłowy, 
zalegający w grobie 159 oraz wzajemne relacje 
stratygraficzne grobów 157, 158, 159 i 160 pozwa-
lają je łączyć z kulturą łużycką (por. J. Gackowski, 
w tym tomie). Cztery obiekty (groby 156, 161–
162 i 186) zawierały jedynie spaleniznę, a pozosta-
łe dwa (groby 154–155) także przepalone, ludzkie 
kości. Z obiektów 3 i 11 nie pozyskano żadnego 
ruchomego materiału źródłowego. Obiekt 3 ze 
względu na charakter wypełniska a  obiekt 12 
również ze względu na obecność dwóch dwu-
dziestowiecznych śrub uznano za współczesne. 
Funkcja i chronologia obiektu 11, który odkryto 
w spągu obiektu 3, pozostaje nieokreślona. W wy-
kopie 10, w humusie, w grobach kultur oksywskiej 
i łużyckiej wystąpiły także ułamki naczyń kultur: 
pucharów lejkowatych i amfor kulistych, z ko-
lei w grobie 137 (kultura oksywska), położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie skupiska grobów 
kultury łużyckiej wystąpiło kilkadziesiąt ułamków 
naczyń tej kultury, co najprawdopodobniej jest 
efektem zniszczenia grobu(ów) z wczesnej epoki 
żelaza przez pochówki z przełomu er.

Wykop 11/10 (7,5 m²: ar 6N1W) został zlo-
kalizowany we wschodniej części stanowiska, 
w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej E91. Wyzna-
czono go w pobliżu obszaru, na którym podczas 
badań w latach 80 odkryto przestrzeń grzebalną 
ludności kultury wielbarskiej. Już w humusie zare-
jestrowano zabytki metalowe (E. Bokiniec, G. Bu-
dynek, M. Pronobis, w tym tomie, Lź/10.38–39, 
58). Dalsze badanie odsłoniło obiekty kulturowe, 
jednak dość słabo czytelne głównie z uwagi na 
współczesną działalność rolniczą. W sumie, w tej 
części przebadano i  wykonano dokumentację 
ośmiu obiektów kulturowych o szarobrunatnych 
wypełniskach z obecnością przepalonych kości 
i węgli (groby 188, 189, 191, 194, 195, 196, 197, 
198), z czego siedem to groby ciałopalne jamowe, 
jeden grób popielnicowy (191). Tylko w dwóch 
grobach jamowych zanotowano obecność wy-
posażenia: w grobie 189, w postaci fragmentu 

niezidentyfikowanego przedmiotu żelaznego 
i w grobie 194 fragmenty dwóch przedmiotów 
ze stopów miedzi. W dwóch obiektach (groby 
189, 195) zalegały nieliczne fragmenty ceramiki, 
przy czym w pierwszym z wymienionych były to 
wyłącznie fragmenty naczyń z wczesnej epoki 
żelaza, zalegające na wtórnym złożu w grobie ze 
schyłku starożytności, zaś w drugim niewielkie 
ułamki ceramiki z obydwu epok. Na największą 
uwagę zasługuje grób 191, grób popielnicowy, 
zarejestrowany w północnej części wykopu, o bar-
dzo źle rysujących się granicach. Grób, oprócz 
typowej żelaznej sprzączki i noża, zawierał wyjąt-
kowe w skali środkowo- i północnoeuropejskiego 
Barbaricum dwu- lub trzyelementowe naczynie 
ceramiczne.

W  2010 roku zarejestrowano i  przebadano 
84 obiekty, z których 45 to z pewnością groby: 
neolityczny grób szkieletowy ludności kultury 
pucharów lejkowatych (147), groby ciałopalne 
ludności kultury łużyckiej (156–160), 41 grobów 
ciałopalnych jamowych i trzy groby popielnicowe, 
datowane na młodszy okres przedrzymski i wcze-
sny okres rzymski. Ponadto jeden obiekt o cha-
rakterze najprawdopodobniej osadowym (obiekt 
nr 2) z młodszego okresu przed rzymskiego.

W trakcie wszystkich sezonów badawczych 
odsłonięto łącznie powierzchnię 987 m2, na któ-
rej wyeksplorowano 218 obiektów (tab. 1). Nie 
ustalono funkcji 13 z nich, aczkolwiek jeden mógł 
należeć do przestrzeni osadniczej kultury oksyw-
skiej (obiekt 2). W stosunku do siedemnastu po-
zostają wątpliwości, co do ich funkcji jako grobów 
(102, 126, 129–133, 135–136, 149, 150–151, 172, 
183–185, 192), niepewna jest także ich chrono-
logia. Trzy stanowiły zapewne pozostałości po 
grobach 26–30, badanych w 1984 roku, a pozo-
stałe 188 to niewątpliwe jamy grobowe. Z tych 
ostatnich cztery związane są z kulturą pucharów 
lejkowatych (groby 88, 107, 113, 147), prawdopo-
dobnie pięć z kulturą łużycką (groby 86, 157, 158, 
159, 160?), przypuszczalnie pięć szkieletowych 
(groby 31, 32, 33, 35, 36) i jeden ciałopalny (grób 
87) z wczesnym średniowieczem oraz 172 z kom-
pleksem oksywsko-wielbarskim. Ten ostatni re-
prezentują prawdopodobnie wyłącznie pochówki 
ciałopalne, wśród których zaledwie 13 (7,56%) to 
groby popielnicowe (z urnami ceramicznymi), 
a 159 jamowe.
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Ogółem z powierzchni, warstwy ornej oraz 
obiektów kulturowych w 2010 roku pozyskano: 
213 zabytków wydzielonych, głównie metalowych 
(63 fibule, 32 bransolety, 3 noże proste, 2 nożyki 
sierpikowate, 5 różnych okuć pasa, 4 krzesiwa 
iglicowe i 1 ostrogę), często zachowanych frag-
mentarycznie, 6 przęślików, 548 ułamków naczyń, 
3 popielnice zachowane we fragmentach i misę 
oraz naczynie miniaturowe zachowane w cało-
ści, a ponadto 26 krzemieni oraz kości z jednego 
grobu szkieletowego i przepalone ludzkie szczątki 
z 43 grobów ciałopalnych.

W trakcie wszystkich sezonów badawczych na 
omawianym stanowisku pozyskano łącznie 1477 
fragmentów ceramiki i naczyń (tab. 2). Największa 
liczba wydobytych ułamków pochodzi z naczyń 
kultury pucharów lejkowatych. Porównywalne 
ilości fragmentów pochodzą z ostatnich wieków 
starożytności (kultury oksywska i wielbarska), 
jednak w ich przypadku aż 22 egzemplarze to 
prawie całe lub w całości zachowane naczynia, 
które służyły jako popielnice lub przystawki, 
podczas gdy 28 naczyń KPL wydzielono głów-
nie na podstawie grupowania niewyklejających 
się ułamków. Materiał łużycki jest jeszcze silniej 
rozdrobniony – zniszczony wskutek późniejszej 
działalności w obrębie wyniesienia. Stąd, między 
innymi, częste występowanie ułamków naczyń 

kultury łużyckiej w grobach kultur oksywskiej 
i wielbarskiej, niekiedy dość licznie (groby 137, 
138, obiekt 2). Incydentalne znaleziska ceramiki 
KPL w grobach o późniejszej chronologii świad-
czy o wykorzystywaniu przez ludność tej neo-
litycznej kultury głównie szczytu wyniesienia. 
Stosunkowo nieliczne i na ogół niewielkie ułam-
ki naczyń z MOPR-OR, pochodzące z humusu, 
zazwyczaj nie pozwalają na przyporządkowanie 
do konkretnej epoki5. Oprócz wyżej wspomnia-
nych na stanowisku odkryto jedno wczesnośre-
dniowieczne naczynie (w grobie 87) oraz siedem 
w humusie, a ponadto dwa fragmenty brzuśców 
naczyń późnośredniowiecznych i 21 ułamków ce-
ramiki nowożytnej. Znaczna liczba przęślików (30 
egzemplarzy – wyłącznie z MOPR-OR) dopełnia 
zbiór wytworów wykonanych z gliny, odkrytych 
na tym stanowisku. Ze stanowiska pochodzi także 
117 krzemieni, które należy najpewniej datować 
na epoki starsze niż ostatnie wieki starożytności. 
Z dwóch skamielin, jedna wystąpiła w grobie 3, 

5 Ze względu na identyczność niektórych trendów 
technologii i mikromorfologii ceramiki w młodszym okresie 
przedrzymskim i w okresie wczesnorzymskim, większości 
ułamków nie można jednoznacznie przyporządkować do 
jednego z tych okresów.

Tab. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawienie funkcjonalne i chronologiczne obiektów wg wyróżnionych 
jednostek kulturowych

Table 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Functional and chronological list of features according to the distin-
guished cultural units

Kultura/ okres* KPL KAK KCSz KŁ MOPR WOR MOPR-OR WŚ PŚ N. ? Σ

Liczba grobów 4 (5?) 0 0 2 9 106 62 3 0 0 13 190

Liczba domn. 
grobów 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 8 15

Liczba ob. 
o nieokr. funkcji 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 7 13

Liczba ob. 
osadowych? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

* KPL – kultura pucharów lejkowatych, KAK – kultura amfor kulistych, KCSz – kultura ceramiki sznurowej, KŁ – kultura 
łużycka, MOPR – młodszy okres przedrzymski, WOR – wczesny okres rzymski, WŚ – okres wczesnośredniowieczny, PŚ – okres 
późnośredniowieczny, N. – okres nowożytny

* KPL – the Funnel Beaker culture, KAK – the Globular Amphora culture, KCSz – the Corded Ware Culture, KŁ – the 
 Lusatian culture, MOPR – the younger pre-Roman period, WOR – the early Roman period, WŚ – the early medieval period, 
PŚ – the late medieval period, N. – the modern period
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z fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego, 
a druga w grobie kultury łużyckiej (159). Spośród 
ośmiu przedmiotów kamiennych (dwie osełki, 
pięć krzesaków – wszystkie z MOPR A3 – OR B2) 
jeden nie ma określonej ani funkcji, ani chronolo-
gii (E. Bokiniec, G. Budynek, M. Pronobis, w tym 
tomie, Lź/10.65; M.T. Krajcarz, w tym tomie). 
W grobach wczesnośredniowiecznych zdepono-
wanych było 139 wytworów (szklane paciorki, 
kabłączki skroniowe, noże, kółka, fragmenty skó-
ry); z późnego średniowiecza pochodzi, oprócz 
dwóch wyżej wspomnianych fragmentów naczyń, 
ostroga z gwiaździstym bodźcem, a z epoki no-
wożytnej dwie monety i fragment szklanego na-
czynia. Wszystkie pozostałe, niżej wymienione 
wytwory, liczące łącznie 430 egzemplarzy, dato-
wane są od II w. p.n.e. do 2. poł. II w. n.e. Wśród 
nich wydzielono (często zachowane fragmenta-
rycznie): 159 fibul, 3 wisiorki (kapsułkowy, bro-
dawkowaty, opasany), 2 klamerki esowate, 8 szpil, 
70 bransolet, 10 kółek, w tym 3 brodawkowate, 
33 paciorki szklane i 6 fajansowych, 34 sprzączki 
do pasa, klamrę zawiaskową, klamrę hakową, 6 
różnych okuć pasa, 16 noży prostych, 10 nożyków 
sierpikowatych, fragmenty 8 (?) igieł do szycia, 

pozostałości 5 (?) skrzynek (3 klucze i 10 okuć), 
5 krzesiw iglicowych i 3 sprzączki w kształcie kol-
ca, fragmenty 2 grzebieni z poroża, 1 egzemplarz 
szczypczyków oraz 2 ostrogi i toporek.

Zabytki metalowe w zdecydowanej większości 
datowane są na okres rzymski. Niemniej wyraź-
nie zaznacza się tu również dziedzictwo kultury 
oksywskiej, co przejawia się w obecności fibul ty-
pów M, N i O wg Kostrzewskiego, klamry zawia-
skowej, szczypczyków, nożyków sierpikowatych, 
toporka, kółek brodawkowatych, oraz tendencji 
do wyposażania grobów w żelazne przedmioty. 
Zapinki z okresu rzymskiego reprezentują nie-
malże pełne spektrum grup wg Almgrena, poza 
fibulami tarczowatymi. Najliczniejszą grupę sta-
nowią fibule oczkowate A.III. Nieznacznie tylko 
ustępują im pod względem liczebności zapinki 
silnie profilowane grupy IV. Prawie dwukrotnie 
mniej zarejestrowano fibul grupy V i smukłych 
okazów z dwoma kapturkami grupy II. Chronolo-
gia wspominanych zabytków zamyka się w fazach 
A1-B2/C1-C1a, przy czym fazy skrajne, A1 i B2/
C1-C1a zaznaczają się śladowo – pierwsza w po-
staci jednej fibuli odmiany A wg Kostrzewskiego, 
a śladem drugiej są ułamek zapinki serii 1, grupy 

Tab. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Rozkład ilościowy i procentowy ruchomych źródeł archeologicznych 
wg wyróżnionych jednostek kulturowych i chronologicznych

Table 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Quantitative and percentage distribution of mobile archaeological sources 
according to the distinguished cultural and chronological units

Kultura/ okres*

Σ

KPL KAK KCSz KŁ MOPR WOR MOPR-OR WŚ PŚ N.

Liczba fragmentów 
naczyń** 532 (28)*** 10 2 331 (3) 202 (7) 127 (22) 241 9 (1) 2 21 1477

Inne wytwory 117 
 krzemieni 430 egz. 139 egz. ostroga 2 monety 

1 szkło

* KPL – kultura pucharów lejkowatych, KAK – kultura amfor kulistych, KCSz – kultura ceramiki sznurowej, KŁ – kultura 
łużycka, MOPR – młodszy okres przedrzymski, WOR – wczesny okres rzymski, WŚ – okres wczesnośredniowieczny, PŚ – 
okres późnośredniowieczny, N. – okres nowożytny

* KPL – the Funnel Beaker culture, KAK – the Globular Amphora culture, KCSz – the Corded Ware Culture, KŁ – the Lu-
satian culture, MOPR – the younger pre-Roman period, WOR – the early Roman period, WŚ – the early medieval period, 
PŚ – the late medieval period, N. – the modern period

** Liczba fragmentów po wyklejeniu i pogrupowaniu, tzn. że naczynie wyklejone lub wyodrębnione spośród innych ułamków, 
traktowane jest tu jako 1 fragment.

*** W nawiasach podano liczbę naczyń wyodrębnionych pod względem typologicznym lub funkcjonalnym spośród podanych 
fragmentów.
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VI wg Almgrena oraz fragment fibuli, być może 
typu A.41.

Badania wykopaliskowe oraz powierzchniowe 
wyraźnie pokazują, że stanowisko 20 w Małym 
Czystym stanowiło przestrzeń grzebalną dla lud-
ności wielu kultur, od kultury pucharów lejkowa-
tych poczynając, przez kultury łużycką, oksywską 
i wielbarską, na kulturze wczesnośredniowiecznej 
kończąc. Zaznaczają się tu także ślady obecności 
innych kultur neolitycznych (KAK i KCSz), acz-
kolwiek jedynie w postaci nielicznych ułamków 
naczyń, co praktycznie uniemożliwia określenie 
rodzaju działalności tej ludności na opisywanym 
obszarze.

Degradacja stanowiska postąpiła tak znacząco 
od czasu badań w latach 80. XX wieku, że około 
1/3 materiałów wydzielonych z badań w 2010 
roku pochodzi z humusu. Większość jam gro-
bowych została naruszona przez orkę, a zatem 
w sposób pewny nie można ustalić ich pierwotne-
go kształtu, wyposażenia, ani (w wielu przypad-
kach) pierwotnego rozkładu ciałopalenia i darów 
grobowych. Podając kształt jamy grobowej często 
trzeba było dokonywać uogólnienia, gdyż zarysy 
wielu jam były nieciągłe i „rozmyte” z powodu 
zniszczenia wskutek współczesnych prac agro-
technicznych. Rzut poziomy zarejestrowany 
w momencie odkrycia, w większości przypad-
ków dawał obraz śladów orki. Zarysy jam poja-
wiały się bezpośrednio pod humusem, z którego 
została wydobyta, szczególnie w trakcie badań 
w 2010 roku, bardzo duża liczba przedmiotów 

ze zniszczonych górnych partii grobów. W opisie 
kształt jamy grobowej podawany jest w przybli-
żeniu, przy czym, jeżeli jama została przeorana, 
to brana jest pod uwagę forma zarysu, tworząca 
domyślną kontynuację z obu stron uszkodzonej 
części. O charakterze pochówka decyduje pier-
wotna głębokość jamy, miejsce zdeponowania 
darów i ciałopalenia, oraz pełna lista darów zło-
żonych w trakcie chowania zmarłego, a zatem, 
w sytuacji tak daleko posuniętego naruszenia jam 
grobowych, nie ma możliwości przedstawienia 
rzeczywistego rozkładu grobów wg bogactwa wy-
posażenia, ani nawet określenia pierwotnej licz-
by grobów bez wyposażenia, czy rozmieszczenia 
ciałopalenia w grobach jamowych. Nadto, kości 
z grobów są tak silnie rozdrobnione, że w wielu 
przypadkach nie określono płci i wieku zmarłego. 
Wydaje się, że ilość pochówków popielnicowych, 
widoczna na planie (ryc. 2) jest zaniżona w sto-
sunku do pierwotnej, ponieważ zachowały się 
tylko te ulokowane w najniższej partii cmenta-
rzyska, tam gdzie w wyniku procesów stokowych 
warstwa gleby jest najgrubsza.

Ewentualne dalsze badania nekropoli powin-
ny się skupić na poszukiwaniu grobów szkieleto-
wych kultury wielbarskiej (na wstępnym etapie 
najlepiej za pomocą odwiertów), bo tylko one 
w znaczącym stopniu mogą podnieść wartość po-
znawczą tego stanowiska. Należałoby także wy-
dobyć z humusu wszystkie metale z dokładnym 
oznaczeniem ich położenia (por. A. Kurpiewski, 
J. Rakoczy 2015).
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Ryc. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Planigrafi a obiektów nieruchomych (rys. (P. Banasiak)
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Figure 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Horizontal distribution pattern of features (drawn by P. Banasiak)
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Cmentarzysko społeczności Kultury Pucharów Lejkowatych

W rozdziale przedstawiono źródła archeologiczne 
z młodszej epoki kamienia, które zarejestrowano 
w trakcie badań stanowiska 20 w Małym Czystym, 
ze szczególnym uwzględnieniem obiektów se-
pulkralnych ludności kultury pucharów lejkowa-
tych (dalej: KPL). Omówiono również znaleziska 
neolityczne pochodzące spoza kontekstów gro-
bowych KPL w tym nieliczne materiały kultury 
amfor kulistych (dalej: KAK) i kultury ceramiki 
sznurowej (dalej: KCSZ).

Cmentarzysko KPL obejmuje cztery potwier-
dzone archeologicznie i jeden domniemany obiekt 
grobowy. W latach 1985–1986 zadokumentowano 
trzy groby (P. Gurtowski 1987) oraz jedną struk-
turę, którą można uznać za potencjalny obiekt 
sepulkralny. Kolejny, jeden grób wyeksplorowano 
w roku 2010 podczas badań wykopaliskowych, 
prowadzonych przez Instytut Archeologii UMK 
w Toruniu we współpracy z Muzeum Okręgo-
wym w Toruniu (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 
2011).

Pod koniec lat 80. XX w. ukazały się publikacje 
poświęcone materiałom neolitycznym ze stanowi-
ska w Małym Czystym, w których zamieszczono 
pierwsze opracowanie pozostałości cmentarzy-
ska KPL (P. Gurtowski 1987), oraz niewielkiego 
zespołu kości zwierzęcych z grobu 1 (obiekt 88; 
D. Makowiecki 1987). Dla tego samego obiektu, 
w początku lat 90., uzyskano jedno oznaczenie 
wieku radiowęglowego oraz przeprowadzono 
pogłębioną analizę zespołu naczyń ceramicz-
nych, co dało podstawy do szerszej interpreta-
cji chronologicznej i kulturowej cmentarzyska 
(S. Kukawka, B. Wawrzykowska 1990). W tym 
okresie opracowano również zabytki krzemienne, 
a ich wyniki pozwoliły na poszerzenie wiedzy na 

temat wytwórczości krzemieniarskiej społecz-
ności wczesnorolniczych na ziemi chełmińskiej 
( J. Małecka-Kukawka 1992).

Niniejszy rozdział ma na celu uzupełnienie 
dostępnych informacji na temat cmentarzyska 
KPL w Małym Czystym o materiały wyeksploro-
wane w 2010 roku (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 
2011). Istotne znaczenie miało odkrycie grobu 
szkieletowego z podwójnym pochówkiem dzieci 
(A. Drozd-Lipińska 2010), dla którego wykonano 
m.in. badania antropologiczne, traseologiczne 
oraz radiowęglowe. W trakcie studiów nad no-
wymi odkryciami przeanalizowano ponownie 
dokumentację terenową i  wybrane materiały 
z wcześniejszych badań wykopaliskowych.

GROBY

Cmentarzysko społeczności KPL zostało zloka-
lizowane w zasięgu wykopów badawczych, któ-
re założono na kulminacji pagórka morenowego 
(P. Gurtowski 1987; E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 
2011). Wyeksplorowano cztery groby i  jed-
ną strukturę, którą można zinterpretować jako 
obiekt sepulkralny. Groby 1–3, zadokumentowa-
ne w latach 80. XX w., były zgrupowane w niewiel-
kich odległościach: od 1 do 1,5 m. Kolejny grób 
łączony z KPL (grób 4; tabl. I) zarejestrowano 
w 2010 roku, w odległości pięciu metrów na pół-
noc od tego skupiska.

Cechy konstrukcyjne poszczególnych obiek-
tów zamieszczono w  tabeli 1. We wszystkich 
przypadkach groby manifestowały się obecnością 
większych kamieni i skupisk otoczaków, zalega-
jących pod warstwą orną. Konstrukcje odkryte 
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w latach 80. podzielono na dwa typy (P. Gurtow-
ski 1987, s. 175–176). Pierwszy charakteryzował 
się komorą grobową wykonaną z kamieni, usta-
wionych we wnętrzu głębokiej i znacznie roz-
leglejszej jamy, niż sama konstrukcja (grób 1). 
Drugi typ wyróżniał się obstawą kamienną, która 
była ułożona na krawędzi i stropie jamy grobowej 
(groby 2 i 3). Obie konstrukcje kamienne miały 
prostokątne zarysy, a jamy grobowe były nieregu-
larne w rzucie płaskim i wannowate w profilach 
(P. Gurtowski 1987, ryc. 1). Trzeci typ konstrukcji 
wyznacza grób 4, który charakteryzował się bru-
kiem kamiennym, nakrywającym owalną jamę 
o nieckowatym zagłębieniu (tabl. II).

W roku 1986 na północ od grobu 3 zarejestro-
wano skupisko większych kamieni i otoczaków. 
Część z  nich została rozwleczona w  kierunku 
wschodnim, zapewne na skutek prac polowych 
i  stopniowego obniżania się formy terenowej. 
Rozległość tego skupiska oraz jego amorficzny 
kształt przypominają stan zachowania stropu 
grobu 4 (por. tabl. II: D). Ze względu na te po-
dobieństwa oraz nawiązania do form tzw. gro-
bów quasi-megalitycznych, rejestrowanych we 
wschodniej grupie KPL (por. uwagi: A. Kośko 
2006) strukturę zlokalizowaną na północ od grobu 
3 można uznać za potencjalny obiekt sepulkralny 
(oznaczony jako grób 5?).

Analiza cech konstrukcyjnych grobu 1 dopro-
wadziła do wniosku, że pierwotnie mógł on mieć 
formę „ziemiankowego grobowca” (S. Kukawka, 
B. Wawrzykowska 1990, s. 41). Wnętrze jamy gro-
bowej w środkowej części zajmowała prostokątna 
konstrukcja kamienna, a od wschodu była usytu-
owana przegłębiona nisza (tabl. I). W jej wnętrzu 

oraz od południowej strony obstawy odnotowano 
koncentracje fragmentów naczyń ceramicznych, 
spalenizny oraz nielicznych, niespalonych kości 
ludzkich i zwierzęcych (P. Gurtowski 1987). Wy-
pełnisko jamy grobowej było silnie przemieszane 
i zawierało pojedyncze fragmenty naczyń cera-
micznych oraz bryłki polepy (m.in. ze śladami 
odcisków konstrukcji drewnianych). Przemiesza-
ne wypełniska z mało licznym i rozdrobnionym 
materiałem ceramicznym stwierdzono również 
w przypadku jam grobów 2 i 3 (por. tab. 1). Wy-
daje się uzasadnione, że opisane trzy konstrukcje 
nie dokumentują pozostałości grobów płaskich 
(P. Gurtowski 1987, s. 175), ale relikty grobow-
ców (quasi-megalitycznych), gdzie nad jamami 
grobowymi wzniesiono nieokreślone konstrukcje. 
Niewykluczone, że czynności pogrzebowe i in-
nego rodzaju działania (np. kommemoratywne) 
z dostępem do komór grobowych tego typu za-
łożeń, były rozciągnięte w czasie (por. też uwagi: 
S. Kukawka, B. Wawrzykowska 1990, s. 41).

Płaskim grobem KPL mógł być natomiast 
obiekt sepulkralny odkryty w 2010 roku. Pochów-
ki dzieci złożone na dnie jamy zostały przykryte 
brukiem, ułożonym z warstwy kamieni i otocza-
ków. Nie stwierdzono wyposażenia grobowego. 
Wypełnisko jamy grobowej było jednorodne 
i słabo odróżniało się od otoczenia glebowego. 
Nie było również nasycone spalenizną i grudkami 
polepy. Wszystkie wymienione tutaj przesłanki ar-
cheologiczne wskazują, że czynności pogrzebowe 
zrealizowane w obrębie jamy grobowej grobu 4 
były aktem krótkotrwałym.

Tab. 1. Małe Czyste, stanowisko 20. Charakterystyka grobów kultury pucharów lejkowatych

Table 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Characteristics of the Funnel Beaker culture graves

Nr 
grobu

Nr
obiektu

Wymiary
[cm]

Miąższość
[cm]

Orientacja Znaleziska

1 88 300 × 120
85–95

(nisza 110)
N–S 222 fragmenty naczyń KPL, 3 krzemienie, polepa, kości 

ludzkie, kości zwierzęce (bydło), węgle drzewne

2 107 220 × 120 32 N–S
69 fragmentów naczyń KPL, 2 krzemienie, polepa, 
fragment gładzonego narzędzia kamiennego, kości 
zwierzęce

3 113 220 × 100 44 N–S 22 fragmenty naczyń KPL, 3 krzemienie, kości zwierzęce, 
polepa, węgle drzewne

4 147 (21/10) 150 × 120 40 NW–SE kości ludzkie, 1 wytwór krzemienny

5? struktura na 
N od ob. 107 160 ×100 - N–S –
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SZCZĄTKI LUDZKIE

W trakcie eksploracji grobów 1–3 pozyskano nie-
liczne i słabo zachowane kości ludzkie (P. Gur-
towski 1987). Raport z analizy antropologicznej, 
przygotowany przez Andrzeja Florkowskiego 
w końcu lat 80. XX w., dotyczył zbioru z grobu 1 
(ob. 88; A. Florkowski 1984; 1985). Zidentyfiko-
wano tam kości pokrywy czaszki, wśród których 
wyróżniono fragment masywnej kość ciemienio-
wej z potężną, wykształconą w formie papuzie-
go dziobu wyniosłością potyliczną zewnętrzną 
oraz stwierdzono brak śladów obliteracji szwu 
węgłowego zarówno na blaszce wewnętrznej i ze-
wnętrznej (tj. endokranialnie i egzokranialnie). 
Kości nie nosiły śladów przepalenia i należały do 
osoby płci męskiej zmarłej w wieku adultus (tj. 
pomiędzy 25 a 35 lat). Uznano, że grób 1 zawierał 
pochówek szkieletowy. Z grobów 2 i 3 pozyska-
no skromne ilości przepalonych kości ludzkich 
(grób 2: 25g, grób 3: 5g; P. Gurtowski 1987, tab. 
1), co dało podstawę do interpretacji tych zało-
żeń sepulkralnych jako pochówków ciałopalnych 
(P. Gurtowski 1987, s. 176).

W roku 2010 ujawniono w ob. 21/10 (grób 4) 
pozostałości po dwóch pochówkach szkieleto-
wych, których rozmiary wskazywały na szczątki 
dzieci (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 2011). Eks-
ploracja kości była mocno utrudniona ze względu 
na stan ich zachowania, kruchość i znaczny sto-
pień destrukcji (por. tabl. II: A-C). Kości długie 
zachowały się fragmentarycznie, w większości bez 
nasad i okolic przynasadowych. Czaszki zostały 
zmiażdżone i „sprasowane” na skutek procesów 
podepozycyjnych, a przede wszystkim nacisku na 
delikatne kości dziecięcych czaszek masy zasypiska 
i warstw znajdujących się ponad nimi. Wiele kości 
zachowało się fragmentarycznie i były eksploro-
wane w postaci ułamków substancji zbitej kości 
(najpewniej trzonów kości długich) znajdującej się 
w glinianej brekcji (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 
2011; A. Drozd-Lipińska 2010, s. 2). W przypad-
ku obu szkieletów dobrze zachowały się jedynie 
korony zębów mlecznych i korony niecałkowicie 
jeszcze ukształtowanych zębów stałych, de facto 
jest to jedynie warstwa szkliwna tych zębów.

Ciała obu zmarłych dzieci zostały ułożone 
zgodnie z ukierunkowaniem jamy grobowej po 

Tab. 2. Małe Czyste, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych. Grób 4. Zestawienie wybranych pomiarów koron 
uzębienia stałego szkieletów 1–2 (wartości podano w mm)

Table 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The Funnel Beaker culture. Grave 4. List of selected measurements of 
crowns of permanent teeth of the skeletons 1–2 (values given in mm)

Ząb

Szkielet 1 Szkielet 2

Uzębienie górne Uzębienie dolne Uzębienie górne Uzębienie dolne

BL MD BL MD BL MD BL MD

I1 lewy 7,8 9,0 6,2 5,5 – – – –
I1 prawy 7,7 8,9 5,8? 5,8 – – 5,7 5,8
I2 lewy 6,7 6,0 6,5 6,1 u u 6,3 6,3
I2 prawy – – – – u 6,5 6,4 6,3
C lewy 7,7 8,0 7,4 7,0 7,8 7,4 7,2 6,4
C prawy 7,8 8,1 – – – – – –
P1 lewy 9,9 7,5 – – 8,3 6,6 7,3 6,6
P1 prawy 10,0 7,7 7,2 7,0 8,1 6,8 7,4 6,6
P2 lewy 8,6? 6,2? – – 8,7 6,8 8,1 7,4
P2 prawy 8,8 6,5 7,9 7,5 8,7 6,7 7,9 7,4
M1 lewy 11,3 10,6 – – 10,5 10,4 10,0 11,5
M2 prawy 11,1 11,3 10,8 12,1 8,4 9,8 9,1 10,9
M2 prawy – – – – – – 9,2 11,0
M3 lewy – – – – – – – –
M3 prawy – – – – – – – –

Skróty: BL – wymiar przedsionkowo-językowy, MD – wymiar przyśrodkowo-dystalny, u – ząb uszkodzony
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osi NW-SE z głowami skierowanymi na zachód 
z odchyleniem na północ (ryc. 1). Kości należące 
do szkieletu dziecka zlokalizowanego po stronie 
południowej (szkielet 1) były ułożone w układzie 
anatomicznym, w pozycji na wznak i na plecach. 
Kończyny dolne były wyprostowane w stawach. 
Sposób ułożenia kończyn górnych nie był czytelny 
i jest trudny do odtworzenia. Ze względu na szcze-
gólnie zły stan zachowania szkieletu należącego 
do drugiego dziecka, pojawiły się duże trudności 
z ustaleniem szczegółów pierwotnego ułożenia 
ciała w grobie; prawdopodobnie spoczywało ono 
na lewym boku z podkurczonymi nogami – tj. 
stawami biodrowymi i kolanowymi ustalonymi 
w pozycji zgięciowej.

Na podstawie pomiarów wielkości kości 
pozaczaszkowych (por. A. Florkowski, T. Ko-
złowski 1994) ustalono, że szkielet 1 należał do 
dziecka zmarłego w wieku infans I, a szkielet 2 – 
do dziecka, którego zgon nastąpił w przedziale 
wieku infans II (A. Drozd-Lipińska 2010, s. 3–4). 
Podjęto próbę uszczegółowienia tych ocen, na 
podstawie szczegółowej analizy stopnia ufor-
mowania i dojrzałości zachowanego uzębienia 
stosując skalę przedstawioną przez D.H. Ubela-
kera ( J.E. Buikstra, D.H. Ubelaker 1994). Wyniki 
tych dodatkowych badań pozwoliły określić wiek 
zębowy młodszego dziecka reprezentowanego 

przez szkielet 1 na 4–5 lat, a dziecka starszego 
(szkielet 2) na 6–9 lat; należy dodać, iż w tym 
przypadku bardziej prawdopodobna wydaje się 
górną wartość podanego przedziału.

Dodatkowo wykonano standardowe pomiary 
zachowanych koron zębowych, w tym również 

zębów, które nie uległy jeszcze wyrżnięciu, z do-
kładnością do 0,1 mm; zostały one zestawione 
w tabeli 2.

POMIARY RADIOWĘGLOWE

Dla dwóch grobów wykonano trzy oznacze-
nia wieku radiowęglowego (tab. 3). Dla dwóch 
z nich (próbki Gd-2817 i MKL-1076) wykonano 
analizy konwencjonalne, a jedną próbkę (Poz-
116128) oznaczono z zastosowaniem techniki 
AMS (S. Kukawka i in. 1990, s. 59–60; A. Walanus, 
T. Goslar 2010; T. Goslar 2019). Analizy zrealizo-
wano w trzech laboratoriach radiowęglowych: 
w Gliwicach, Poznaniu i Skale. Ich celem było 
określenie wieku kalendarzowego wytypowanych 
grobów oraz ocena zwartości chronologicznej 
nekropolii KPL (z uwagi na różnice w ukierunko-
waniu grobu 4 względem pozostałych obiektów 
sepulkralnych oraz różnice konstrukcyjne; por. 
tabl. I). Oznaczeniom radiowęglowym poddano 
próbki węgli drzewnych, które wypreparowano 
z sedymentów wypełnisk grobów 1 i 4 oraz z ko-
ści bydła, pozyskanej w latach 80. XX w. z gro-
bu 1 (tab. 3).

Wyniki pomiarów radiowęglowych są zbież-
ne i  zgodne z  kontekstem archeologicznym. 

Wszystkie mieszczą się w zasięgu chronologicz-
nym KPL na ziemi chełmińskiej i  wpisują się 
w  zakres jej młodszej fazy rozwojowej, okre-
ślanej jako etap klasyczno/poźnopucharowy 
(S.  Kukawka 2010, s.  74–93, ryc. 9, 10). Dla 
dwóch oznaczeń z  grobu 1 został obliczony 

Tab. 3. Małe Czyste, stanowisko 20. Pomiary 14C materiałów neolitycznych (OxCal v.4.4, IntCal20)

Table 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. 14C Measurements of the Neolithic material (OxCal v.4.4, IntCal20)

Lp.
Nr grobu
(nr obiektu)

Rodzaj 
próby Nr Lab. Wiek BP

Modelowany wiek BC

68,3% 95,4%

1.
grób 1
(obiekt 88)

węgle Gd-2817 4620±80
3530–3330 (58,7%)
3220–3180 (5,4%)
3160–3120 (4,1%)

3630–3550 (6,5%)
3540–3090 (88,9%)

2.
grób 1
(obiekt 88)

kość 
(bydło) Poz-116128 4645±35

3510–3430 (58,2%)
3380–3360 (10,1%)

3520–3360

3.
grób 4
(grób 147/obiekt 
21/10)

węgle MKL-2076 4520±110
3370–3080 (62,7%)
3070–3020 (5,6%)

3520–2910
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skrócony przedział prawdopodobieństwa (czyli 
jego iloczyn; por. ryc. 1 oraz uwagi: A. Walanus, 
T. Goslar 2010). Uzyskany wynik 3520–3360 BC 
(95,4%) wyznacza odcinek czasu, w którym zało-
żono grób 1. Można uznać go za reprezentatywny 
dla funkcjonowania całego cmentarzyska KPL 
w Małym Czystym, ponieważ szeroki przedział 
czasowy uzyskany po kalibracji oznaczenia dla 
grobu 4 (ryc. 2), nie może stanowić przesłanki 
o zróżnicowaniu chronologicznym poszczegól-
nych grobów.

MATERIAŁY CERAMICZNE

Ze stanowiska pozyskano łącznie 544 fragmen-
ty naczyń neolitycznych1, z czego 532 przypo-
rządkowano do KPL, 10 do KAK, a 2 ułamki 
przypisano do KCSZ. Z wypełnisk grobów 1–3 
pochodzi 59% zbioru KPL (grób 1–222 fragmen-
ty, grób 2–69, grób 3–22). Pozostałe materiały 
KPL (219 fragmentów), KAK i KCSZ wyeksplo-
rowano z warstw akumulacyjnych oraz z obiek-
tów o młodszej chronologii2.

Materiały ceramiczne z grobów 1–3 zosta-
ły opracowane na przełomie lat 80/90. XX  w. 
(P. Gurtowski 1987; S. Kukawka, B. Wawrzykow-
ska 1990). Interesujące wnioski sformułowano dla 
zespołu z grobu 1 (tabl. III). Zidentyfikowano 
w nim fragmenty przynajmniej 28 naczyń, w tym 

14 pucharów lejkowatych (tabl. III: 12–14, 16), 
dwóch amfor (tabl. III: 11, 15), czterech innych 
naczyń trójczłonowych, pięciu naczyń jednoczło-
nowych (workowatych – tabl. III:8) i jednego 
naczynia dwuczłonowego workowatego (tabl. 
III: 10). Cztery naczynia udało się zrekonstru-
ować w pełnej formie (tabl. IV: A-D). Wskaza-
no na wysokie wskaźniki zdobnictwa zabioru 
(31,1%) oraz ilości naczyń zdobionych (81,5%). 
Naczynia workowate jedno- i dwuczłonowe są 
zdobione wyłącznie w tradycji subneolitycznej, 
tj. wątkami płaszczyznowymi (tabl. III: 1, 4, 7, 
8, 10, tabl. IV: E, F), wykonywanymi w techni-
ce odciskania, rycia i naciskania-rycia (naczynia 
z ornamentem pasmowo-grzebykowym; tabl. III: 
1, 8). Karbowanie krawędzi zaobserwowano wy-
łącznie na naczynia subneolitycznych (tabl. III: 6, 
7, 10). Zdobienia charakterystyczne dla tradycji 
KPL odnotowano na naczyniach trójczłonowych 
(puchary lejkowate i amfory). Były one zdobione 
wątkami jednoelementowymi, w postaci odci-
skanych i nacinanych słupków, komponowane 
również w układach segmentowanych (tabl. III: 

Ryc. 1. Małe Czyste, stanowisko 20. Kultura pucharów lej-
kowatych. Kalibracja (combine) oznaczeń radiowęglowych 
dla grobu 1 (OxCal v.4.4, IntCal20)

Figure 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The Funnel 
Beaker culture. Calibration (combine) of radiocarbon dates 
for grave 1 (OxCal v.4.4, IntCal20)

Ryc. 2. Małe Czyste, stanowisko 20. Kultura pucharów lej-
kowatych. Kalibracja oznaczenia dla grobu 4 (OxCal v.4.4, 
IntCal20)

Figure 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The Funnel 
Beaker culture. Calibration of dates for grave 4 (OxCal v.4.4, 
IntCal20)

1 W opracowaniu posługujemy się liczbą fragmentów 
naczyń po wyklejeniu i grupowaniu.

2 Ob. 6/10 (1 KPL, 1 KCSZ), ob. 4/10 (1 KPL), ob. 6/10 
(1 KPL, 1 KCSZ), ob. 10/10 (2 KPL), ob. 18/10 (1 KPL), ob. 
36/10 (1 KPL, 3 KAK), ob. 42/10 (1 KPL), ob. 46/10 (2 KPL), 
ob. 48/10 (2 KPL), ob. 66/10 (1 KCSZ).
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11, 12). Wyjątkowo rozbudowaną ornamentykę 
posiada przysadzisty, szerokootworowy puchar 
lejkowaty (tabl. III: 16), zdobiony rozbudowa-
nymi wątkami drabinek złożonych oraz prostymi 
wątkami na uszach. Naczynie było wypalone w at-
mosferze redukcyjnej, wygładzone i wypolero-
wane, a ornament inkrustowany białą masą (tabl. 
IV: A). W zbiorze znajdowały się też naczynia 
niezdobione (tabl. III: 14; IV: C, D).

Materiały z grobów 2 i 3 są nieliczne. W gro-
bie 2 wyróżniono 4 wylewy, w tym 3 zdobione, 2 
brzuśce zdobione oraz 2 dna (tabl. V: 1–7); w gro-
bie 3: 4 wylewy, w tym 3 zdobione, 1 brzusiec 
zdobiony i 1 ułamek dna (tabl. V: 8–13). W obu 
zespołach stwierdzono stylistykę KPL i subneoli-
tyczną, analogicznie jak w przypadku grobu 1. Na 
uwagę zasługuje fragment wylewu z grobu 3, któ-
ry jest zdobiony wątkiem słupka i zygzaka (tabl. 
V: 8), oraz dwa ułamki, które być może pochodzą 
od flaszy z kryzą (tabl. V: 9, 13).

W  trakcie eksploracji warstw i  wypełnisk 
obiektów o młodszej chronologii, pozyskano sil-
nie rozdrobnione materiały ceramiczne. W zbio-
rze przyporządkowanym do KPL wyróżniono 
11 wylewów, w tym 4 zdobione, 10 zdobionych 
brzuśców i 4 dna (tabl. V: 14–38). Zarejestrowa-
no obecność stylistyk typowych dla garncarstwa 
KPL (tabl. V: 14–17, 33, 34) oraz naczyń subneo-
litycznych (tabl. V: 25–31). Wszystkie wątki, jakie 
wystąpiły w tej grupie zabytków można odnaleźć 
w zespołach z grobów.

Krótko omówiona stylistyka materiałów ce-
ramicznych pozyskanych z obiektów grobowych 
i warstw wskazuje na ich zwartość stylistyczną 
i chronologiczną. Taki wniosek sformułowali już 
poprzedni badacze tego stanowiska, którzy ustalili 
pozycję taksonomiczną zespołów grobowych na 
okres późnowiórecki (P. Gurtowski 1987; S. Ku-
kawka, B. Wawrzykowska 1990). W tym kontek-
ście wskazywano na wątki złożonych drabinek 
(tabl. 5: 2, 16) oraz rozbudowane zdobnictwo 
stempelkowe (tabl. III: 3, 9). Oba motywy zdob-
nicze pojawiają się m.in. w materiałach późnowió-
reckich z Pagórów Radziejowskich (M. Rybicka 
1995, ryc. 12). Podobną pozycję taksonomiczną 
mają również układy segmentowanych wątków 
podkrawędnych (tabl. III: 11, 12). Zostały one za-
adaptowane w niżowym garncarstwie KPL z gru-
py południowo-wschodniej, gdzie taki sposób 

zdobień upowszechnia się już od początku kla-
sycznej fazy KPL (zob. A. Kulczycka-Leciejewi-
czowa 2002, ryc. 15:8, 20: 2; A. Kośko, A. Przybył 
2004, s. 257–259). Określoną wymowę chrono-
logiczną ma również wysoki udział zdobnictwa 
subneolitycznego. Na ziemi chełmińskiej jest to 
jeden z wyznaczników stylistycznych stanowisk 
z młodszych fazy rozwojowych KPL (S. Kukawka 
1991; 1997; 2010). Taka ocena taksonomiczna 
analizowanego zbioru została potwierdzona przez 
oznaczenia radiowęglowe (S. Kukawka, B. Waw-
rzykowska 1990; por też uwagi powyżej).

Należy również zaznaczyć, że Stanisław Ku-
kawka i Bogusława Wawrzykowska (1990, s. 43) 
zwrócili uwagę na zjawisko archaizacji ceramiki 
w grobie 1 z Małego Czystego. W tym licznym 
zbiorze naczyń nie wyróżniono wątku dwuele-
mentowego w postaci słupka i zygzaka, motywów 
wykonanych w technice wąskiego ściegu bruzdo-
wego czy zdobień zlokalizowanych podkrawędnie 
wewnętrznie. W okresie funkcjonowania cmenta-
rzyska (3500–3350 BC) były to rozwiązania zdob-
nicze stosowane powszechnie w garncarstwie 
KPL okresu klasyczno- i późnowióreckiego (zob. 
S. Kukawka 1991; M. Rybicka 1995; A. Kośko; 
A. Przybył 2004; R. Grygiel 2017). W zbiorze nie 
ma również motywów zdobniczych, które można 
łączyć z oddziaływaniami kultury badeńskiej na 
Niżu Polskim (zob. A. Przybył 2009, s. 89, ryc. 
8). Obserwacje te wskazują, że wspólnota grze-
biąca zmarłych na nekropolii w Małym Czystym 
selektywnie dobierała naczynia użytkowane/de-
ponowane w trakcie czynności pogrzebowych. 
Zespół naczyń z grobu 1 jest oparty na motywach 
zdobniczych obecnych w lokalnym środowisku 
(grupy wschodniej KPL), czyli tradycjach wiórec-
kich, które rutynowo na ziemi chełmińskiej były 
wzbogacone o cechy pochodzenia subneolitycz-
nego (S. Kukawka 1991; 1997; 2010).

Materiał ceramiczny KAK obejmuje 10 frag-
mentów naczyń, w tym 9 niezdobionych brzuś-
ców i jeden ułamek niezdobionego wylewu (tabl. 
V: 39). Wyodrębniono również dwa fragmenty 
naczyń KCSZ, w tym jeden brzusiec zdobiony od-
ciskami horyzontalnymi sznura zwijanego (tabl. 
V: 40) i jeden brzusiec niezdobiony. Charakter 
tego zbioru nie pozwala na bardziej szczegółowe 
ustalenia chronologiczne obu jednostek taksono-
micznych na stanowisku w Małym Czystym.
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MATERIAŁY KRZEMIENNE

Pozyskano łącznie 117 krzemieni (w  latach 
1984–1986 zebrano 89 sztuk, a w 2010 roku – 28 
okazów). Ze względu na to, że na stanowisku zare-
jestrowano pozostałości po wielu społecznościach 
pradziejowych przetwarzających krzemień (KPL, 
KAK, KCSZ, kultura łużycka), oraz że większość 
zabytków zalegała poza pierwotnymi kontekstami 
depozycji (co najmniej 94 okazy), dalsze uwagi 
będą dotyczyły zbiorów powiązanych z groba-
mi KPL.

Prezentowane analizy należy poprzedzić na-
stępującą uwagą. Na karcie katalogowej zabytków 
krzemiennych ze stanowiska 20 w Małym Czy-
stym (nr karty kat. 18/2000; EK 112) widnieje 
informacja, że w trakcie przenoszenia zbiorów 
do nowej siedziby Działu Archeologii Muzeum 
Okręgowego w Toruniu w 2010 roku, nastąpiło 
wymieszanie zabytków; m.in. dotyczy to zbio-
ru z grobów 1 i 3, które są obecnie połączone 
z  materiałami zalegającymi w  warstwach po-
wyżej. Zbiorów tych nie można już rozdzielić, 
tak aby przypisać poszczególne zabytki do kon-
kretnych jednostek stratygraficznych (materiał 
z jam grobowych i materiał z warstw powyżej). 
Z tych względów liczba okazów analizowanych 
w tym opracowaniu odbiega od danych, które 
podał Paweł Gurtowski (1987), a odnoszących 
się do zespołów grobowych: grób 1–3 zabytki 
krzemienne, grób 2–2 zabytki, a grób 3–3 zabytki 
(P. Gurtowski 1987, tab. 1).

Metody analizy
Materiały krzemienne poddano analizie morfo-
logicznej, surowcowej oraz traseologicznej. Ob-
serwacje związane z identyfikacją śladów pracy 
wykonano przy użyciu mikroskopu Nikon SMZ 
745T (z maksymalnym powiększeniem obiek-
tywowym 12,6x), mikroskopu Zeiss Axiotech 
(z  powiększeniami obiektywowymi od 5x do 
50x wyposażonym w kamerę AxioCam 105C). 
W opracowaniu przyjęto prezentowane już wcze-
śniej procedury opisu materiałów krzemiennych 
oraz wyników ich analizy (zob. J. Małecka-Ku-
kawka 1992; 2001; 2012).

Materiał krzemienny powiązany z grobem 1
Z wypełniska grobu 1 pozyskano trzy krzemienie 

(P. Gurtowski 1987, tab. 1), a z warstwy powyżej 
13 okazów. Łącznie zbiór powiązany z grobem 1 
zawiera 16 zabytków krzemiennych (tabl. VI).

Struktura surowcowa: osiem okazów nosi 
ślady przepalenia w wysokiej temperaturze, co 
uniemożliwia określanie surowca. W przypadku 
pozostałych – siedem z nich wykonano z krze-
mienia narzutowego bałtyckiego wieku kredo-
wego i jeden z otoczakowej odmiany krzemienia 
narzutowego, zwanego powszechnie „jaskółczym 
chlebkiem”.

Struktura techniczno-morfologiczna: W wy-
niku zastosowanych reguł klasyfikacji na IV gru-
py morfologiczne (I – formy przedrdzeniowe 
i rdzenie, II – wióry i ich fragmenty, III – odłupki 
i odpadki, IV – narzędzia morfologiczne) w anali-
zowanym zbiorze stwierdzono obecność okazów 
z II i III grupy. W ramach grupy II zidentyfiko-
wano:

– wiór z  ułamaną częścią wierzchołkową, 
całkowicie negatywowy z piętką przygo-
towaną (1 okaz, narzutowy bałtycki),

– fragment środkowy wióra, częściowo de-
grosisażowy (1 okaz, przepalony),

– fragment środkowy wióra, całkowicie ne-
gatywowy (1 okaz, narzutowy bałtycki),

– podtępiec wiórowy z ułamanymi częściami 
piętkową i wierzchołkową, całkowicie ne-
gatywowy (1 okaz, narzutowy bałtycki).

W ramach III grupy morfologicznej sklasyfi-
kowano:

– odłupki całkowicie negatywowe, z piętką 
przygotowaną (2 okazy, 1 narzutowy bał-
tycki, 1 przepalony),

– odpadki częściowo degrosisażowe (4 okazy, 
wszystkie przepalone),

– odpadki całkowicie negatywowe (5 okazów, 
3 narzutowy bałtycki, 2 przepalone)

– naturalny fragment konkrecji z krzemienia 
pomorskiego (1 okaz).

Analiza traseologiczna nie wykazała śladów 
zużycia na żadnym z okazów.

Materiał krzemienny z grobu 2
W wypełnisku grobu 2 wystąpiły dwa okazy krze-
mienne, jeden z nich to odpadek, całkowicie ne-
gatywowy, przepalony (tabl. VII: 1). Drugi – to 
przepalony, niewielki fragment trudnej do skla-
syfikowania formy technicznej (zatępiec? odłu-
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pek z fragmentem pięciska?, tabl. 9: 2). Z uwagi 
na przepalenie obserwacje mikroskopowe były 
utrudnione.

Materiał krzemienny powiązany z grobem 3
Z wypełniska tego grobu wydobyto trzy wytwory 
krzemienne (P. Gurtowski 1987, tab. 1), a z war-
stwy powyżej jeden okaz. Największą formę 
stanowi wyeksploatowany jednopiętowy rdzeń 
wiórowy z krzemienia narzutowego bałtyckiego, 
z zachowaną korą na części tylnej (tabl. VII: 3). 
Pozostałe trzy wytwory to odpadki – jeden z nich, 
całkowicie negatywowy, wykonany z krzemie-
nia narzutowego bałtyckiego, a pozostałe dwa są 
przepalone: jeden całkowicie negatywowy, drugi 
częściowo degrosisażowy (tabl. VII: 4, 5, 6).

Na żadnym z omówionych okazów nie stwier-
dzono śladów użytkowania.

Materiał krzemienny z grobu 4
W obrębie bruku kamiennego grobu 4, pomię-
dzy kamieniami na drugim poziomie eksplora-
cji, natrafiono na jeden wytwór z  krzemienia 
narzutowego bałtyckiego. Jest to wiór z ułamaną 
częścią wierzchołkową, z przygotowaną piętką, 
całkowicie negatywowy. Na krawędziach wióra 
widoczne są negatywy odbić w typie rylcowczym. 
Na fragmencie prawej krawędzi zlokalizowana 
jest seria niewielkich, płaskich negatywów (tabl. 
VII: 7).

W górnej części lewej krawędzi, w wyniku 
obserwacji mikroskopowych stwierdzono prze-
kształcenia użytkowe w postaci „delikatnego” 
wyświecenia przykrawędnego, nie zniekształca-
jącego tekstury krzemienia, a na samej krawędzi 
zarejestrowano obecność półksiężycowatych mi-
krowyłuskań. Takie ślady użytkowania powstają 
podczas cięcia miękkiego surowca, w tym przy-
padku mięsa (tabl. VII: A, B).

Dyskusja wyników
Z perspektywy surowcowej, materiały powiązane 
z grobami ludności KPL prezentują się jednolicie 
– pomijając okazy przepalone, pozostałe zostały 
wykonane z miejscowego krzemienia narzutowe-
go wieku kredowego. Jedyny krzemień z odmiany 
pomorskiej („jaskółczy chlebek”) jest naturalnym 
fragmentem konkrecji. Nie jesteśmy w stanie usta-
lić, czy został on celowo zdeponowany w obrębie 

grobu, czy też jest tylko naturalnym elementem 
substratu glebowego3.

Z  perspektywy techniczno-morfologicznej 
poddane analizie materiały krzemienne są efek-
tem procesu rdzeniowania, nie odnotowano oka-
zów, których cechy świadczyłyby o pozyskaniu 
ich techniką łuszczenia. Świadczą o tym zacho-
wane cechy piętek wióra i odłupków – przygo-
towane, jednonegatywowe. Mogły one zostać 
odbite z rdzeni jednopiętowych, w typie okazu 
powiązanego z grobem 3 (tabl. VII: 3).

Poza jedynym okazem z grobu 4, określonym 
jako fragment noża do mięsa, na pozostałych nie 
stwierdzono śladów użytkowania, przynajmniej 
takich, które powstałyby w wyniku dłuższego 
użytkowania. Przez określenie „dłuższe użytko-
wanie” rozumiemy tu czynność, w efekcie której 
na krawędzi i powierzchniach ostrza pracującego 
powstałyby zmiany czytelne w trakcie obserwacji 
mikroskopowych.

Całość omówionych wyżej materiałów pre-
zentuje się mało spektakularnie, jak na wytwory 
powiązane z obiektami grobowymi KPL w grupie 
wschodniej (zob. np. H. Młynarczyk 1982). Cechy 
morfo-techniczne zbioru bardziej kojarzą się z ko-
lekcjami odkrywanymi na reliktach osad ludności 
KPL (por. J. Małecka-Kukawka 1992).

Przyjmując perspektywę antropologicznego 
spojrzenia na odkryte pozostałości jak na skład-
nik zachowań społecznych, wówczas możemy 
przyjąć, że wytwory i konkrecje krzemienne były 
wplecione w ich system wierzeń i waloryzowane 
w odmienny, niż wyłącznie techniczno-użytkowy 
sposób (szerzej w tej kwestii zob. J. Małecka-Ku-
kawka 2001, s. 173–177; por. także M. Buchow-
ski, W. Burszta 1992; A.P. Kowalski 2000). Takie 
cechy jak wymiary wytworów, ich właściwości 
morfologiczne, czy „uroda” narzędzi mogły mieć 
mniejsze znaczenie w kontekście czynności po-
grzebowych niż takie atrybuty krzemienia jak 
świetlistość, połysk, czy ich symboliczne powią-
zanie z ogniem (A.P. Kowalski 2000, s. 195–201). 
W takich kategoriach należy interpretować mate-

3 Celowa depozycja konkrecji krzemienia pomorskiego 
została zadokumentowana w nasypie grobowca bezkomoro-
wego ludności grupy łupawskiej KPL (D. Jankowska 1975, 
s. 32).
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riały krzemienne pozyskane z cmentarzyska KPL 
w Małym Czystym.

PODSUMOWANIE

Cmentarzysko społeczności KPL z Małego Czy-
stego można uznać za typową nekropolę ludności 
grupy wschodniej z fazy wióreckiej, chowającej 
zmarłych poza monumentalnymi grobowcami4. 
Cmentarzyska takiego typu są złożone z kilku do 
kilkunastu grobów, niekiedy układających się li-
niowo (np.: Marianowo, stan. 17 czy Pikutkowo 
5, skupisko SW; K. Kapica 2015; R. Grygiel 2016, 
ryc. 135, 141;), choć najczęściej tworzących nie-
regularne zgrupowania (Pikutkowo, stan. 6, stan. 
5, skupisko NE; Stary Brześć Kolonia, stan. 5; 
Brześć Kujawski, stan. 4 – por. R. Grygiel 2016; 
Sławsko Dolne, stan. 34A – por. A. Kośko 2006; 
tam dalsze przykłady). Charakterystyczną cechą 
grobów jest dobór surowca kamiennego do przy-
gotowania jamy grobowej lub jej nakrycia. Do 
tych celów stosowano nieduże eratyki i otoczaki. 
Niektóre z grobów lub ich zgrupowania mogły 
mieć rodzaj niewielkich nasypów lub konstrukcji 
szałasowych i wówczas są określane jako cmen-
tarzyska quasi-megalityczne (A. Kośko 2006). 
Wnoszenie takich nekropolii można umiejsco-
wić w okresie 3650–3350 BC (Pikutkowo 6 – Małe 
Czyste 20).

Pochówki były składane w obrządku szkieleto-
wym, poza jednym przypadkiem grobu ciałopal-
nego z Marianowa, stan. 17 (grób 3). Chociaż jest 
on nietypowy, bo szczątki zdeponowano w jamie 
o średnicy 0,5 m, którą obstawiono kamieniami 
(por. K. Kapica 2015, s. 159–161, ryc. 8). Z tych 
względów można przypuszczać, że groby 1–3 
z Małego Czystego również zostały przygotowa-
ne do złożenia w nich pochówków szkieletowych. 
Świadczą o tym wymiary kamiennych komór, 
odpowiadające innym obiektom na cmentarzy-
skach wymienionych powyżej. Nieokreślone za-
biegi pogrzebowe lub czynności podejmowane 
w późniejszym okresie, spowodowały usunięcie 
szczątków ludzkich albo ich części z grobu (casus 
grobu 1). Mogło dojść również do ich wtórnego 
spalenia wraz z nakrywającą je konstrukcją (groby 
2 i 3?). Na cmentarzyskach quasi-megalitycznych 
zwykle nie odnotowuje się darów grobowych skła-

danych przy pochówkach (por. uwagi: A. Kośko 
2006, s. 23).

Cmentarzysko KPL z Małego Czystego i wy-
niki przeprowadzonych studiów wykraczają poza 
region ziemi chełmińskiej. Stały się one przyczyn-
kiem do zwrócenia uwagi na zjawisko archaizacji 
naczyń ceramicznych, użytkowanych na potrzeby 
czynności pogrzebowych (S. Kukawka, B. Waw-
rzykowska 1990). Zjawisko to stwierdzono 
również na cmentarzysku quasi-megalitycznym 
w Sławsku Dolnym na Kujawach (A. Kośko 2006, 
s. 24). Inną formą odwoływania się wspólnot KPL 
do dawnych wzorców kulturowych w kontekście 
funeralnym może być zwiększona rola krzemie-
nia czekoladowego w obiektach sepulkralnych 
w grupie południowo-wschodniej KPL ( J. Libe-
ra, A. Zakościelna 2006, s. 160). Być może na-
leży jeszcze wskazać na stosowanie konstrukcji 
kamiennych do przygotowania jam grobowych 
w młodszych fazach KPL, choć wpływ na to mo-
gły mieć również inne przyczyny, np. powiąza-
ne z symbolicznymi znaczeniami kamieni i skał 
w kulturze społeczności późnego neolitu (por. 
uwagi: J. Woźny 2014, s. 143–157). Przywołane 
przykłady wskazują, że użytkowanie przedmio-
tów, surowców i znaków podczas obrzędowości 
pogrzebowej wspólnot KPL, miało na celu od-
woływanie się do przeszłości wspólnoty i trady-
cji przodków. Problematyka ta wymaga dalszych 
i pogłębionych studiów.

Stan rozpoznania archeologicznego szczytu 
pagórka, na którym położone jest cmentarzysko 
KPL (por. tabl. I) wskazuje, że w przyszłości moż-
na spodziewać się tam kolejnych odkryć grobów 
neolitycznych.

Badania palinologiczne osadów z Jeziora Czy-
stego (A. Noryśkiewicz 2013, s. 22–23), wskazały, 
że w okresie chronologicznym odpowiadającym 
KPL, KAK i KCSZ zaznacza się wysoki udział 
pyłku babki lancetowatej (sięgający do 5,3%), 
który współwystępuje z pyłkiem zbóż i innymi 
wskaźnikami działalności antropogenicznej. Są 
to świadectwa intensywnej działalności gospodar-
czej na terenach wokół jeziora, użytkowanych pod 

4 Na temat monumentalnych grobowców KPL na zie-
mi chełmińskiej por.: S. Kukawka, J. Małecka-Kukawka, 
B. Wawrzykowska 2006.
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pastwiska, pola uprawne i jako obszary ruderalne 
(A. Noryśkiewicz 2013, s. 115–118). Aktywność 
osadnicza społeczności neolitycznych we wska-

zanych okresach znalazła potwierdzenie w zapre-
zentowanych materiałach archeologicznych ze 
stanowiska 20 w Małym Czystym.
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STRESZCZENIE / SUMMARY

Kamil Adamczak, Tomasz Kozłowski, Jolanta Małecka-Kukawka
CMENTARZYSKO SPOŁECZNOŚCI KULTURY PUCHARÓW LEJKOWATYCH

w rozdziale przedstawiono źródła archeologiczne z młodszej 
epoki kamienia. Omówiono cmentarzysko kultury pucharów 
lejkowatych oraz znaleziska neolityczne pochodzące spoza 
kontekstów grobowych kultury pucharów lejkowatych w tym 
nieliczne materiały kultury amfor kulistych i kultury cera-
miki sznurowej. Badania wykopaliskowe były realizowane 
w latach 80. XX w. oraz w 2010 r.

Cmentarzysko KPL obejmuje cztery potwierdzone 
archeologicznie i jeden domniemany obiekt grobowy (tabl. 
I; tab. 1). Wyróżniono trzy typy konstrukcyjne grobów. 
Pierwszy typ charakteryzował się komorą grobową wyko-
naną z kamieni, ustawionych we wnętrzu głębokiej jamy 
(grób 1). Drugi typ wyróżniał się obstawą kamienną, która 
była ułożona na krawędzi i stropie jamy grobowej (groby 
2 i 3). Trzeci typ konstrukcji wyznacza grób 4, który cha-
rakteryzował się brukiem kamiennym (tabl. II). Być może 
taką konstrukcję można przypisać strukturze określonej 
jako domniemany grób 5? (tabl. I). Groby pierwszego i dru-
giego typu miały pierwotnie formę niewielkich grobowców 
z nieokreślonymi konstrukcjami z drewna, kamieni i ziemi 
i można je określić jako quasi-megality. Groby trzeciego 
typu można uznać za płaskie. Groby były przeznaczone 
prawdopodobnie dla pochówków szkieletowych. Nieokre-
ślone zabiegi pogrzebowe lub czynności podejmowane 
w późniejszym okresie, spowodowały usunięcie szcząt-
ków ludzkich albo ich częściowe spalenie (groby 1–3). 
W grobie 1 odnaleziono fragment czaszki mężczyzny 
w wieku adultus (tj. między 25 a 35 lat), a grób 4 zawierał 
szczątki dwóch pochówków dzieci w wieku 3–5 i 6–9 lat 
(tabl. II; tab. 2).

Z dwóch grobów uzyskano materiały do analiz wieku 
radiowęglowego (tab. 3; ryc. 1, 2). Uzyskane wyniki wskazują, 

że cmentarzysko było użytkowane w okresie 3520–3360 BC. 
Pozyskano zróżnicowane zbiory materiałów zabytkowych 
z poszczególnych grobów (tab. 1). Największy zbiór, o dużym 
znaczeniu analitycznym wyeksplorowano z grobu 1 (tabl. 
III, IV). W jego skład wchodziły pozostałości przynajmniej 
28 naczyń. Mniejsze zespoły pochodzą z grobów 2 i 3 (tabl. 
V: 1–13). We wszystkich zespołach grobowych stwierdzono 
naczynia zdobione w sposób typowy dla kultury pucharów 
lejkowatych oraz stylistykę subneolityczną. Zbiór można 
umiejscowić w późnym okresie wióreckim. Ponadto, stwier-
dzono zjawisko archaizacji naczyń ceramicznych. Materiały 
ceramiczne kultury pucharów lejkowatych zebrane poza 
grobami miały podobny charakter (tabl. V: 14–38). Ze sta-
nowiska pozyskano małe zbiory fragmentów naczyń kultury 
amfor kulistych (tabl. V: 39) i kultury ceramiki sznurowej 
(tabl. V: 40). Materiały krzemienne powiązane z grobami 
1–4 zostały poddane analizie surowcowej, morfologicznej 
i traseologicznej. Ustalono, że poza okazami przepalonymi 
były wykonane z surowców miejscowych – krzemienia 
narzutowego bałtyckiego i krzemienia pomorskiego. Pod 
względem morfologicznym zbiory z grobów nie odróżniają się 
od materiałów pochodzących z osad (tabl. VI, VII). Czytelne 
ślady pracy zaobserwowano tylko na jednym okazie wióra 
z grobu 4 (tab. VII: A, B). Narzędzie użytkowano jako nóż 
do mięsa.

Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Małym 
Czystym jest typową nekropolią ludności grupy wschodniej 
KPL, grzebiącą swoich zmarłych poza monumentalnymi 
grobowcami. Stan rozpoznania archeologicznego szczytu 
pagórka, na którym położone jest cmentarzysko KPL (por. 
tabl. I) wskazuje, że w przyszłości można spodziewać się tam 
kolejnych odkryć grobów neolitycznych.
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Kamil Adamczak, Tomasz Kozłowski, Jolanta Małecka-Kukawka
CEMETERY OF THE FUNNEL BEAKER CULTURE’S COMMUNITY

The chapter examines archaeological remains from the 
Neolithic. The Funnel Beaker culture (TRB) burial ground 
was presented, as well as Neolithic finds from outside the 
burials’ contexts, including sparse materials from the Glob-
ular Amphora culture and the Corded Ware culture. The 
excavations were carried out in the 1980s and 2010.

The TRB cemetery includes four archaeologically 
confirmed and one alleged burial feature (Plate I; Table 1). 
Three types of grave construction were distinguished. The 
first type was characterized by a burial chamber made of 
stones, placed inside a deep pit (grave 1). The second type 
was distinguished by stone coating, with stones placed 
on the sides and of the burial pit and covering it from the 
top (graves 2 and 3). The third type of structure – grave 
4, was characterized by stone pavement (Plate II). Perhaps 
this last construction can be also attributed to the structure 
defined as the alleged grave 5 (Plate I). The graves of the 
first and second types were originally in the form of small 
tombs with an undefined structure of wood, stone, and 
dirt, and can be described as quasi-megaliths. The grave(s) 
of the third type can be considered flat. The graves were 
probably inhumation burials. Undefined funeral procedures 
or activities undertaken at a later time, resulted in the 
removal of human remains or their partial burning (graves 
1–3). In grave 1, a fragment of the skull of an adultus 
male (aged 25–35) was found, and grave 4 contained the 
remains of two burials of children aged 3–5 and 6–9 (Plate 
II; Table 2).

Materials for radiocarbon dating were obtained from two 
graves (Table 3; Fig. 1, 2). The results obtained indicate that 

the cemetery was used in the period 3520–3360 BC. From 
individual graves various materials were collected (Table 1). 
The largest collection, of great analytical importance, was 
excavated from grave 1 (Plate III, IV). It included the remains 
of at least 28 vessels. Smaller groups of finds come from tombs 
2 and 3 (Plate V: 1–13). In all the funerary assemblages, vessels 
decorated in a manner typical of the Funnel Beaker culture 
and a Subneolithic style were found. The collection can be 
dated to the late Wiórek phase. Moreover, the phenomenon 
of archaization of ceramic vessels was registered. The ceramic 
materials of the Funnel Beaker culture collected outside the 
graves were similar (Plate V: 14–38). From the site obtained 
were also small collections of the Globular Amphora cul-
ture (Plate V: 39) and the Corded Ware culture (Plate V: 40) 
vessel fragments. Flint materials related to graves 1–4 were 
subjected to raw material, morphological, and traseological 
analysis. It was established that, apart from burned specimens, 
they were made of local raw materials – Baltic erratic flint 
and Pomeranian flint. In terms of morphology, the collections 
from the graves do not differ from the materials from the 
settlements (Plate VI, VII). Legible of microwear traces were 
observed on one specimen of a blade from grave 4 (Plate VII: 
A, B). The tool was used as a meat knife.

The cemetery in Małe Czyste is a typical necropolis 
of the society of the eastern group of the TRB in Poland, 
burying their dead in non-monumental burials. The state 
of archaeological reconnaissance of the top of the hill, on 
which the TRB burial ground is located (Plate I) indicates 
that in the future, further discoveries of Neolithic graves can 
be expected there.
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Tablica I. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Lokalizacja cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w topografii sta-
nowiska oraz układ grobów i ich rzuty poziome (wg P. Gurtowski 1987, ryc. 1; E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 2011; zmienione)
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Tablica II. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych. Grób 4 (147; obiekt 21/10).
A – szkielety in situ, B – stan zachowania kości czaszki, C – stan zachowania kości długich, D – strop i dwa poziomy eksploracji 
ob. 21/10, E – bruk kamienny nakrywający jamę grobową, zawierającą pozostałości dwóch pochówków dzieci (fot. i rys. wg: 
E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 2011, zmienione).
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Tablica III. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych. Wybór ceramiki z grobu 1 (wg S. Ku-
kawka, B. Wawrzykowska 1990, ryc. 1, zmienione)
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Tablica IV. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych. Wybór ceramiki z grobu 1 (fot. K. De-
czyński A-D, W. Ochotny – E-F; zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu)
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Tablica V. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych (1–38), kultura amfor kulistych (39) i kultura 
ceramiki sznurowej (40). Wybór ceramiki z grobu 2 (1–7), grobu 3 (8–13) oraz znaleziska z warstw kulturowych i wypełnisk 
obiektów o młodszej chronologii (14–40)
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Tablica VI. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych. Zabytki krzemienne powiązane z grobem 
1 (rys. B. Bielińska-Majewska)
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Tablica VII. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura pucharów lejkowatych. Zabytki krzemienne z grobu 2 (1–2), 
powiązane z grobem 3 (3–6), oraz nóż do mięsa pozyskany z bruku kamiennego grobu 4 (7), A, B – wyświecona krawędź 
noża, pow. 10x (obiektyw 10x) (rys. B. Bielińska-Majewska; fot. J. Małecka-Kukawka)
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Jacek Gackowski

Pozostałości nekropoli ciałopalnej ludności kultury łużyckiej 
z początku epoki żelaza

UWAGI WSTĘPNE

W trakcie badań cmentarzyska z okresów młod-
szego przedrzymskiego i  wczesnorzymskiego 
natrafiono na ślady grobów ciałopalnych okre-
ślonych przez ich odkrywców jako pochodzące 
z początku epoki żelaza (G. Budynek 1985; 1986; 
E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 2011). Niestety, ich 
silnie uszkodzone pozostałości w zdecydowa-
nej większości nie sposób powiązać z konkret-
nymi obiektami ziemnymi, bowiem zostały one 
zniszczone późniejszą aktywnością ludności kul-
tur oksywskiej i wielbarskiej oraz z okresu śre-
dniowiecza a także współczesną orką. Niemniej 
jednak, zarówno w trakcie badań w latach 1983–
1987, jak i w 2010 roku, w wielu miejscach bada-
nej przestrzeni cmentarzyska z młodszego okresu 
przedrzymskiego i starszego okresu wpływów 
rzymskich wielokrotnie dochodziło do ujawniania 
mniej lub bardziej rozdrobnionych ułamków po-
pielnic i innych naczyń grobowych ludności kul-
tury łużyckiej, znajdowanych w nawarstwieniach 
humusowych oraz w kontekście grobów z prze-
łomu er. Fakt natrafienia na względnie dobrze 
zachowane pochówki tej ostatniej kultury odno-
towano jedynie w kilku przypadkach (G. Budynek 
1984; s. 1; 1985, s. 1, 4; 1986, s. 101; E. Bokiniec, 
M. Olszta-Bloch 2011, s. 3–4, 8–10). Pochodzące 
z nich ruchome materiały źródłowe (ceramika na-
czyniowa, przepalone ludzkie szczątki kostne oraz 
węgielki drzewne) można traktować jako źródła 
dla niestety, stosunkowo ogólnego naświetlenia 
charakteru i chronologii wspomnianych „łużyc-
kich” jam grobowych.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I ICH ANALIZA 
KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA

Poniżej omówiono materiały źródłowe, doku-
mentujące fakt istnienia cmentarzyska ludności 
kultury łużyckiej. W  początkowej części tego 
fragmentu opracowania przybliżono kilka obiek-
tów ziemnych będących pozostałością grobów, 
później zaś luźne, masowe materiały zabytkowe, 
głównie ceramiczne. Proponowaną chronologię 
grobów wsparto wynikiem ekspertyzy datacyjnej 
wykonanej metodą radiowęglową.

OBIEKTY NIERUCHOME GROBOWE

Grób odkryty w trakcie badań w 1985 roku
W trakcie sygnalizowanego wyżej sezonu badaw-
czego natrafiono na silnie zniszczony grób cia-
łopalny (nr 86) ludności kultury łużyckiej (tabl. 
I). Odkryty, liczny, jednak silnie rozdrobniony 
materiał ceramiczny oraz przepalone szczątki 
kostne, świadczy o obecności w tym miejscu po-
chówku, w którym oprócz popielnicy zapewne 
przykrytej misą, mogły znajdować się kolejne, 
raczej niewielkie naczynia pełniące funkcję gro-
bowych przystawek. Jak zaznaczyła autorka ba-
dań terenowych, ze względu na stan zachowania 
materiałów ceramicznych, nie sposób dokonać 
rekonstrukcji wspomnianej popielnicy i nakrywa-
jącej jej misy (G. Budynek 1985, s. 1)1. Niemniej 

1 Wprawdzie Autorka prac terenowych odnotowała 
w polowym dzienniku badań pod datą 06.08.1985 przyna-
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jednak, mając do dyspozycji zachowany materiał 
źródłowy, starano się ocenić go pod względem 
stylistyczno-chronologicznym (por. niżej). Z gro-
bu wydobyto niewielką ilość (37 g) przepalonych 
szczątków kostnych. Jak zaznaczył autor analizy 
antropologicznej A. Florkowski, większość kości 
była pochodzenia zwierzęcego, tylko nieliczne 
miały przynależeć do osobnika dorosłego o nie-
określonej płci (A. Florkowski 1984, 1985, s. 13, 
15). Fakt bliskości późniejszych (tj. młodszych od 
wyżej opisanego) grobów szkieletowych, w szcze-
gólności zniszczonego grobu nr 32, skutecznie 
utrudnia interpretację kilku kamieni odkrytych 
obok rozkawałkowanej popielnicy „łużyckiej”. Nie 
jest jednak wykluczone, że pochodzą one z towa-
rzyszącej jej pierwotnej, dookolnej obstawy.

W trakcie badań prowadzonych przez G. Bu-
dynek ułamki ceramiki naczyniowej ludności 
kultury łużyckiej odkryto także w innych miej-
scach stanowiska, Jednak nie udało się zidentyfi-
kować grobów podobnych do wyżej opisanego, 
zaś rozwleczone fragmenty naczyń znajdowano 
w grobach młodszych (np. w grobie nr 32 czy 
nr 59) lub też w przestrzeni humusowej eksploro-
wanej powierzchni stanowiska. Niemniej jednak, 
na ile było to możliwe, starano się wykorzystać 
zebrany materiał źródłowy celem jego całościowej 
oceny kulturowej i stylistyczno-chronologicznej 
(por. niżej).

Groby odkryte w trakcie badań w 2010 roku
Autorki badań wykopaliskowych prowadzonych 
w 2010 roku zadokumentowały kilka stosunkowo 
płytkich jam grobowych, interpretowanych jako 
pochówki ciałopalne ludności kultury łużyckiej 
(tabl. II). Śladem ich obecności jest kompleks 
czterech obiektów (oznaczonych jako groby 
nr 157, 158, 159 i 160) o kilkuwarstwowych wy-
pełniskach w postaci komponentów piaszczy-
sto-orsztynowych (o  barwie popielato-żółtej 
i rdzawej), niżej zaś z wyraźną obecnością za-
piaszczonej spalenizny, barwy brunatno-czarnej 
(E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch 2011, s. 8–9). Za-
dokumentowane zarysy wymienionych czterech 
obiektów o charakterze grobowym być może po-
winno się interpretować jako odrębne pochów-
ki, zakładane w bardzo niewielkich odstępach 
czasowych. Niestety, fakt znacznego rozwlecze-
nia pierwotnej ich zawartości, skutecznie unie-

możliwia potwierdzenie tej tezy. Zwraca jednak 
uwagę odnotowany w trakcie badań terenowych 
fakt stratyfikacyjnego starszeństwa grobu nr 157 
i 159 względem grobu nr 158. Trudno w podobny 
sposób ocenić relacje stratyfikacyjne pomiędzy 
wymienionymi jamami, a odsuniętym nieco na 
wschód grobem nr 160, ale nie ma raczej wątpli-
wości, że jest to ślad nie tyle odrębnego założenia 
grobowego, ile raczej dalszy fragment rozwle-
czonego grobu nr 159. Należy zaznaczyć, że ten 
ostatni pozostaje najlepiej zachowany, stąd warto 
poświęcić mu nieco uwagi. Na poziomie spągu 
humusu i pierwszej warstwy mechanicznej za-
rysował się w postaci nagromadzenia licznych 
fragmentów przepalonych ludzkich szczątków 
kostnych odkrywanych w kontekście rozwleczo-
nych, licznych kamieni, układających się w rodzaj 
bruku lub obstawy. W części środkowej obiektu 
odkryto duży fragment ceramicznej, zdobionej 
misy o esowatym profilu, także wypełnionej cia-
łopaleniem. Łączna waga zebranych szczątków 
kostnych wyniosła 1603 g (por. A. Drozd-Lipiń-
ska, w tym tomie). Ów wyżej wspomniany grób 
nr 160, na niższym poziomie eksploracji wyraźnie 
łączył się z rozwleczoną w kierunku północno-
-wschodnim kamienną obstawą/brukiem grobu 
nr 159. Zarówno warstwa przepalonych ludzkich 
kości odkryta poza misą, jak i w tym naczyniu, 
były złożone na dużej kamiennej płycie. Warto 
nadmienić, że podobną odkryto bezpośrednio 
na północny zachód od opisywanego kompleksu 
obiektów. Można więc przyjąć, że ślady grobów 
ciałopalnych ludności kultury łużyckiej przy-
należą do typu pochówków z obstawą lub bru-
kiem nakrywającym popielnice. Te z kolei mogły 
być ustawiane na kamiennych płytach. Oprócz 
wspomnianej misy w grobie odkryto kilka innych 
drobnych ułamków ceramiki o niewątpliwie „łu-
życkim” charakterze, pochodzących od kolejnych 
naczyń. W obrębie grobu nr 159 odkryto funk-
cjonalnie nieokreślony przedmiot z brązu, być 
może pochodzący ze zniszczonych orką grobów 
ludności kultury oksywskiej.

leżność tego grobu do kultury pomorskiej, ale nie ma obecnie 
wątpliwości, że trzeba go łączyć z fazą osadnictwa kultury 
łużyckiej (por. G. Budynek, „Małe Czyste, stan. 20, gm. Stol-
no. Badania 1985” w archiwum Działu Archeologii Muzeum 
Okręgowego w Toruniu).



43

Jacek gackowski: Pozostałości nekropoli ciałopalnej ludności kultury łużyckiej z początku epoki żelaza

LUŹNE MASOWE MATERIAŁY 
ZABYTKOWE

Głównym, najliczniejszym zespołem źródeł arche-
ologicznych jest ceramika naczyniowa. Łącznie, 
w trakcie obu wymienionych sezonów badaw-
czych, natrafiono na mniej lub bardziej rozdrob-
nione 328 fragmentów pochodzących z różnych 
form naczyniowych, od dość dużych, nierzadko 
powierzchniowo chropowaconych okazów garn-
kowatych i wazowatych oraz mis, do niewielkich 
w rodzaju gładkościennych czarek (tabl. III). Poza 
masowym materiałem ceramicznym z fazą osad-
nictwa ludności kultury łużyckiej łączyć trzeba 
wspominane już wyżej przepalone, ludzkie i zwie-
rzęce szczątki kostne pochodzące z obu wyżej 
prezentowanych grobów ciałopalnych (por. A. Li-
pińska-Drozd, w tym tomie)2.

ANALIZA KULTUROWO-CHRONOLOGICZNA 
MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH KULTURY 
ŁUŻYCKIEJ

Wspomniana seria 328 ułamków ceramiki w więk-
szości pochodzi z brzuścowych partii naczyń (294 
szt.). Zdecydowanie mniej licznie odnotowano 
części brzegowe (26 szt.) oraz dna i pozostało-
ści przydenne (7 szt.). Inne, mikromorfologicz-
ne fragmenty naczyń, reprezentowane są przez 
pojedyncze ucho taśmowate. Fakt wielokrotne-
go niszczenia grobów z wczesnej epoki żelaza 
potwierdza wysoki stopień rozdrobnienia pier-
wotnie całych form ceramicznych, ustawianych 
w poszczególnych jamach grobowych. Aż 290 
ułamków naczyń (ponad 88% całego zbioru) 
to fragmenty bardzo niewielkie (do 10 cm2 po-
wierzchni), Reszta to nieco większe liczące 24 
sztuki (do 20 cm2 powierzchni; nieco ponad 7% 
serii) i jedynie 13 kolejnych (blisko 4%) to ułam-
ki stosunkowo duże (o powierzchniach od 30 do 
ponad 50 cm2). Tak silna fragmentacja popielnic 
i innych form ceramicznych zaznacza się rów-
nież w obecnym stanie zachowania powierzch-
ni fragmentów naczyń. Liczne destruktywne 
przemieszczenia i  inne rodzaje wielokrotnych 
uszkodzeń, pierwotnie całych popielnic i mniej-
szych lub większych ceramicznych przystawek, 
potwierdza fakt obecności 61 ułamków pozba-

wionych zewnętrznych faktur (18,59% całej se-
rii), co skutkuje wyłączeniem znacznej ich części 
z dalszych kroków analitycznych, np. w zakresie 
określenia niektórych liczbowych wskaźników 
technologicznych (tj. udziału grubości ścianek 
naczyń czy sposobów ich wykończenia) i styli-
stycznych (np. w odniesieniu do frekwencji i ro-
dzaju zdobień). Zachowane fragmenty ceramiki 
mają dość różne barwy. O ile ich powierzchnie 
wewnętrzne zawsze są czarne lub brunatne, o tyle 
zewnętrzne pozostają bardziej urozmaicone, co 
można interpretować jako ślad różnego dostępu 
powietrza w trakcie wypalania ulepionych na-
czyń. Wśród 266 sztuk analizowanych pod tym 
względem dominują ułamki popielate (180 szt.) 
i czarne, względnie brunatne (19 szt.), będące śla-
dem praktykowania wypału zbliżonego do reduk-
cyjnego, zatem charakteryzującego się znacząco 
ograniczonym dostępem powietrza w trakcie tego 
procesu. Zatem prawdopodobnie już z wykorzy-
staniem w czasie tych czynności zamkniętych 
pieców (kopułowych?). Fragmenty o powierzch-
niach zewnętrznych kremowo-beżowych i ce-
glastych są reprezentowane przez odpowiednio 
46 i 21 ułamków. To z kolei ślad praktykowania 
wypału otwartego, najpewniej w nieosłoniętym 
palenisku. Różny sposób wypału bywa też pośred-
nio poświadczony ubarwieniem wnętrza struktu-
ry masy ceramicznej, z której lepiono naczynia. 
O ile w przypadku form grubościennych domi-
nują dwu- lub trójbarwne warianty przełamów, 
o tyle w odniesieniu do form cienkościennych, 
szczególnie o barwach czarnych, takiego zróżni-
cowania nie dostrzeżono. Tego rodzaju ułamki 
mają ubarwienia w przełamach jednolite i z reguły 
zgodne pod względem kolorystycznym z barwą 
powierzchni zewnętrznych.

Seria prezentowanej ceramiki naczyniowej jest 
śladem częstego wykorzystywania form średnio-
ściennych, o grubościach ścianek od 6 do 8 mm 
(171 szt.), rzadziej cienkościennych (od 3 do 5 
mm) i delikatnych, najpewniej będących pozo-

2 Wśród skremowanego materiału kostnego pochodzą-
cego z grobu ludności kultury łużyckiej odkrytego w 2010 
roku (grób nr 159) natrafiono również na fragment fosylny 
bezkręgowca trzeciorzędowego, uznany przez Autora eks-
pertyzy archeozoologicznej za wtręt przypadkowy (por. 
D. Makowiecki, w tym tomie).
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stałością małych naczyń pełniących funkcję gro-
bowych przystawek (77 szt.). Najmniej licznie 
(22 szt.) odnotowano ułamki grubościenne (od 
9 do 11 mm i więcej), zapewne pochodzące od 
stosunkowo dużych form garnkowatych i wazo-
watych, być może niektórych popielnic. Ułamki 
naczyń analizowane pod kątem frekwencji ich 
faktur zewnętrznych, wskazują, że powszechnie 
wykorzystywano jako naczynia grobowe formy 
ogólnie gładkościenne (w tym o powierzchniach 
zagładzanych, szorstkich, ale też, chociaż spora-
dycznie starannie wyświeconych). Grupa ta liczy 
190 ułamków, co (wyłączając fragmenty znisz-
czone) stanowi ponad 71% analizowanej serii. 
Znacząco mniej licznie odnotowano fragmenty 
o powierzchniach chropowaconych (w tym ob-
mazywanych otwartą dłonią), bowiem tylko 77 
sztuk, co stanowi blisko 29% tego samego zbio-
ru. Można zatem powiedzieć, że sygnalizowane 
udziały są śladem stosunkowo powszechnie no-
towanej tradycji wytwórczej ludności kultury łu-
życkiej w odniesieniu do ceramiki grobowej.

W omawianym zbiorze ceramiki naczyniowej 
odnotowano 41 ułamków zdobionych, co stano-
wi nieco ponad 15% serii ułamków spełniających 
kryteria oceny tego rodzaju wskaźnika diagno-
stycznego, zatem z wyłączeniem uszkodzonych 
(61 szt.). Dotychczasowe doświadczenia w ba-
daniu ceramiki grobowej ludności kultury łużyc-
kiej pokazują, że można było oczekiwać wyższego 
odsetka ułamków zdobionych, bowiem ich fre-
kwencja na cmentarzyskach z reguły jest wysoka. 
Nierzadko większość naczyń grobowych bywa 
zdobiona. Odnosi się to także do nekropoli z zie-
mi chełmińskiej (por. np. J. Chudziakowa 1968). 
Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku mate-
riałów z Małego Czystego możliwość oceny tego 
wskaźnika jest znacząco ograniczona dyspono-
waniem niezbyt liczną serią ułamków. Zwraca 
uwagę wyraźna częstość zdobienia ścianek na-
czyń jedną lub kilkoma technikami ornamenta-
cyjnymi, najczęściej w postaci rzędów drobnych 
nakłuć i rytych linii (41 szt.). Wykonywano także 
odciski tzw. paznokciowe (5). W pojedynczych 
przypadkach odnotowano techniki zdobienia pla-
stycznego w postaci wykonywania tzw. występów 
języczkowatych, formowanych na krawędziach 
mis (4) oraz listew (1) doklejanych na brzuścach 
dużych form garnkowatych i wazowatych, w miej-

scach styku ich gładkościennych i chropowaco-
nych partii. Stosowane techniki ornamentacyjne 
pozwalały na tworzenie zdobień w postaci wąt-
ków i układów wątków zdobniczych. Skromny 
materiał ceramiczny nie pozwala na szersze omó-
wienie tego zagadnienia, niemniej jednak moż-
na zauważyć, że najczęściej ryte linie nanoszono 
w układach poziomo-skośnych, poziomo-werty-
kalnych, w połączeniu z rzędami nakłuć. Zdarzają 
się ułamki zdobione rytymi liniami w układach 
poziomo-skośnych (zarówno na powierzchniach 
wydętych brzuśców, jak i przypłaszczonych kra-
wędziach mis), jednak bez towarzyszących im 
nakłuć lub też odwrotnie, fragmenty z zachowa-
nymi wyłącznie rzędami tych ostatnich. Trudno 
jednak ocenić, czy odnotowane ciągi nakłuć to 
ślad takich właśnie sposobów tworzenia pro-
stych, niezłożonych wątków zdobniczych, czy 
raczej stanu zachowania ceramiki naczyniowej. 
Niemniej jednak zwracają uwagę dna i części przy-
denne mis zdobione wyłącznie rzędami nakłuć 
tworzących układy wątków złożonych w postaci 
okręgów i odchodzących od nich prostych linii 
zdobiących gładkościenne brzuśce. W materiale 
z Małego Czystego nierzadkie są wątki zdobnicze 
utworzone przez rzędy odcisków tzw. paznok-
ciowych lub też drobnych, łukowatych i punkto-
wych odcisków, zachowanych na gładkościennych 
powierzchniach mis oraz na brzuścach form wa-
zowatych i garnkowatych, w strefach styku po-
wierzchni chropowaconej i wygładzonej.

MAKROMORFOLOGIA FORM 
NACZYNIOWYCH I ICH OBECNOŚĆ 
W GROBACH LUDNOŚCI KULTURY 
ŁUŻYCKIEJ

Fakt silnego rozdrobnienia ceramiki naczyniowej 
oraz jej stosunkowo niewielka liczba nie pozwolił 
na przeprowadzenie szczegółowych badań w za-
kresie naświetlenia asortymentu naczyń wykorzy-
stywanych jako popielnice i towarzyszące im inne 
naczynia grobowe. Niemniej jednak zwraca uwagę 
fakt obecności w grobie odkrytym w 2010 roku 
(grób 159) wymienianej już wyżej misy profilowa-
nej, zdobionej rzędem delikatnych półkolistych 
odcisków (tzw. paznokciowych), w chwili odkry-
cia wypełnionej przepalonymi szczątkami kostny-
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mi. Jak to już wyżej opisano, zadokumentowanie 
licznych fragmentów kości ludzkich także wokół 
wspomnianej misy może wskazywać, że pełniła 
ona funkcję pokrywy, zaś na skutek późniejszych 
przemieszczeń i uszkodzeń niszczących pochó-
wek, właściwa popielnica uległa fragmentacji 
i rozwleczeniu. Powyższą tezę mogą uzasadniać 
fragmenty kolejnych naczyń grobowych odkry-
tych w tym obiekcie. Misy o esowatych kształ-
tach brzuśców, zdobione w powyższy sposób oraz 
misy z podkrawędziowymi zdobieniami rzędem 
stosunkowo głębokich odcisków paznokciowych, 
a także okazy o przypłaszczonych brzegach (z ry-
tymi na nich liniami i języczkowatymi występami: 
pojedynczymi i podwójnymi), bywały już wielo-
krotnie odkrywane na stanowiskach ze starszej, 
ale głównie z młodszej fazy wczesnej epoki żelaza 
tzw. grupy chełmińskiej kultury łużyckiej. Są one 
spotykane zarówno na nekropolach (Bolumin, 
Mała Kępa i Słończ, pow. Bydgoszcz; Żygląd, pow. 
Chełmno), jak i na osadach obronnych i otwar-
tych (Gzin, pow. Bydgoszcz; Mirakowo-Grodno, 
pow. Toruń; Toruń /stan. 186/). Diagnostycznie 
istotne z punktu widzenia chronologii form ce-
ramicznych pozostają naczynia wazowate o ba-
niastych brzuścach (zdobionych rzędami nakłuć 
lub odcisków paznokciowych, ewentualnie za-
szczypywań, nanoszonych w miejscu przejścia 

gładkościennej szyjki w chropowacony brzusiec), 
nierzadko zaopatrzonych w  taśmowate ucha. 
Wreszcie ów nierzadko spotykany w materiałach 
z Małego Czystego ornament w postaci poziomo-
-skośnych lub poziomo-wertykalnych układów 
rytych linii, z rzędami drobnych nakłuć, to czę-
sto potwierdzana cecha zdobnicza najmłodszej 
lub też schyłkowej fazy rozwojowej wspomnianej 
grupy chełmińskiej ( J. Chudziakowa 1968; 1974; 
1992; J. Gackowski 2012a; 2012b; J. Gackowski, 
L. Kucharski 2002; J. Gackowski, M. Przymorska-
-Sztuczka 2020). Potwierdzeniem łączności od-
krytych materiałów źródłowych z najmłodszą fazą 
rozwojową osadnictwa ludności kultury łużyckiej 
jest sygnalizowana wyżej ekspertyza radiowęglo-
wa, wykonana dla materiałów kostnych z jednego 
z grobów ciałopalnych (grób 159). Wskazywa-
ny przedział 554–401calBC (ryc. 1, wg T. Goslar 
2019), jest wprawdzie nieco rozciągnięty na osi 
czasu, jednak to typowa przypadłość chronologii 
14C zaznaczającej się istnieniem swego rodzaju 
płaskiego plateau dla określeń datacyjnych ma-
teriałów z wczesnej epoki żelaza, szczególnie jej 
młodszej fazy. Nie ma jednak wątpliwości, że na-
leży interpretować to ustalenie jako wpisujące 
się w szersze zjawiska kulturowo-osadnicze, za-
chodzące w sytuacji schyłku istnienia środowisk 
„łużyckich” i prowadzące do „pomorskiej” kon-

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Kultura łużycka; kalibracja oznaczeń ra-
diowęglowych dla grobu 159 (nr 36/10 wg inwentarza polowego) (OxCal v.4.2.3, IntCal13)

Figure 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The Lusatian culture; calibration (combine) 
of radiocarbon dates for grave 159 (No. 36/10 – field inventory) (OxCal v.4.2.3, IntCal13)
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wersji kulturowej. Archeologiczne uzasadnienia 
ostatniej tezy można próbować wskazać w fakcie 
obecności kamiennych obwarowań i bruków na 
przynajmniej niektórych nekropolach „chełmiń-
skich” (np. Łążyn, pow. Toruń; Bolumin, pow. 
Bydgoszcz). W tym także, jak się okazuje, w Ma-
łym Czystym. Wprawdzie w starszej literaturze 
przyjął się pogląd, że różnorodne konstrukcje 
kamienne, towarzyszące popielnicom raczej nie 
były obecne na tutejszych cmentarzyskach za-
równo w młodszej epoce brązu, jak i wczesnej 
epoki żelaza (por. T. Malinowski 1962, s. 101), 
to jednak przykłady ich odkrywania nie są takie 
rzadkie (B. Zielonka 1958, s. 1; J. Chudziakowa 
1974, s. 76). Nie jest bowiem wykluczone, że fakt 
obwarowywania popielnic oraz stawiania ich na 
brukach, płaskich kamieniach, także nakrywania 
ich brukami, łączyć trzeba z okresem przekształ-
ceń swego rodzaju architektury grobów w czasie 
zachodzących zmian osadniczo-kulturowych, na-
zywanych fazą/transformacją łużycko-pomorską 
(K. Szamałek 2006; J. Gackowski 2010). Mogło do 
tego dochodzić w młodszej fazie wczesnej epoki 
żelaza, w strefach osadnictwa „łużyckiego”, od-
dalonych od regionów pomorskich, gdzie takie 
przekształcenie (wyraźnie wcześniejsze w porów-
naniu z obszarami poza-północnymi) jest łączo-
ne z aktywnością społeczności „wielkowiejskich” 
( J.T. Podgórski 1992; A. Krzysiak 2009).

NEKROPOLA CIAŁOPALNA LUDNOŚCI 
KULTURY ŁUŻYCKIEJ W MAŁYM CZYSTYM 
(STAN. 20), POW. CHEŁMNO W KONTEKŚCIE 
LOKALNEJ PRZESTRZENI OSADNICZEJ 
OD MŁODSZEJ EPOKI BRĄZU DO KOŃCA 
WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA

Pozostałości osadnictwa ludności kultur łużyc-
kiej i pomorskiej koncentrują się po obu stronach 
morfologicznie urozmaiconych obszarów zbo-
czowych rynny subglacjalnej, której dno zajmują 
wody bezimiennego cieku wpływającego do Fry-
by oraz zanikające jeziora – Czyste i Jelenieckie, 
dalej na południu – Papowskie. Zdecydowaną 
większość śladów odkryto wzdłuż brzegów Je-
ziora Czystego, ale kilka stanowisk położonych 
jest także nieco bardziej na południe, na wyso-
kości wschodniego brzegu Jeziora Jelenieckiego. 

W nowszej literaturze materiały archeologiczne 
zebrane z tego obszaru tworzą podstawę źródło-
wą dla wyróżnienia mikroregionu osadniczego 
„Małe Czyste”. Jest on częścią większej jednostki 
przestrzenno-osadniczej kultur łużyckiej i pomor-
skiej (składającej się z kolejnych czterech mikro-
regionów), zadokumentowanej w  przestrzeni 
Równiny Chełmżyńskiej ( J. Gackowski 2012a, 
s. 141–148).

W północnej części mikroregionu liczne ślady 
osadnictwa ludności kultury łużyckiej umiejsco-
wione są bezpośrednio przy Jeziorze Czystym, 
wzdłuż jego wschodniego i zachodniego brzegu 
(Małe Czyste, stan. 11, 44, 46, 47, 49, 61, 63, 64). 
Z literatury znane są groby ciałopalne odkryte 
w pobliżu Jeziora Czystego na eksponowanym 
cyplu terenowym (Amtlicher Bericht 1910, s. 31; 
obecnie Małe Czyste, stan. 53)3. W południowej 
części mikroregionu lepiej czytelne ślady prawdo-
podobnych osiedli oraz groby znajdują się wzdłuż 
wschodniego brzegu Jeziora Jelenieckiego. Na 
uwagę zasługują tu znaleziska ze Storlusa (stan. 10 
i 22). Osada ludności kultury łużyckiej (określona 
jako „grodzisko Ha–La”) miała też istnieć na wy-
spie wspomnianego akwenu, przy jego zachodnim 
brzegu (Storlus, stan. 1; Wczesnośredniowieczne 
grodziska 1994, s. 17, poz. 101). Z opisywanym 
mikroregionem można też łączyć inne ciałopalne 
nekropole ludności kultury łużyckiej, jednak dość 
różnie potwierdzone w źródłach. Pozostałości jed-

3 W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (teczka 
zatytułowana Urząd Wojewódzki Pomorski, Wydział Komu-
nikacyjno-Budowlany, Zabytki i Konserwacja 1929–1936 /
nr inw. 24568/) zachowała się korespondencja z początku 
1935 roku między Franciszkiem Kobusińskim z Chełmna, jej 
odkrywcą inż. F. Niekraszem, Radcą Budownictwa Urzędu 
Wojewódzkiego Pomorskiego, a dr. Witoldem Dalborem, 
Konserwatorem w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim do-
tycząca „wykopanej urny w Małym Czystym” i jej przekazania 
prof. Zygmuntowi Zakrzewskiemu z Muzeum Wielkopol-
skiego w Poznaniu. Obecnie w poznańskich jednostkach 
muzealnych, tj. w Muzeum Archeologicznym oraz Muzeum 
Narodowym brak jakichkolwiek zabytków z miejscowości 
Małe Czyste, niemniej jednak w tym ostatnim zachowała 
się uszkodzona urna kultury pomorskiej i jej karta inwenta-
rzowa, jednak brakuje informacji skąd ten zabytek pochodzi 
(Dział Sztuki Starożytnej, nr inw. MNP A65). Nie sposób 
więc stwierdzić, czy wspomniana na wstępie korespondencja 
może odnosić się do tego naczynia, czy też zupełnie innych, 
obecnie zaginionych znalezisk nekropolicznych, odkrytych 
w połowie lat 30. minionego wieku (za garść powyższych 
informacji dziękuję dr Ewie Bokiniec).
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nej z nich odkryto na gruntach Storlusa (stan. 20), 
zaś drugą w sposób pewny poświadczają materiały 
wyżej omówione z Małego Czystego (stan. 20), na-
wiasem mówiąc, już kilkakrotnie sygnalizowane 
w literaturze (G. Budynek 1986, s. 101; S. Kukaw-
ka, B. Wawrzykowska 1990, s. 40; J. Gackowski 
2012a, s. 143–144, 268). Zapewne ta ostatnia ne-
kropola – jak wyżej starano się wykazać, podkre-
ślając rozprzestrzenienie masowych materiałów 
ceramicznych – mogła być stosunkowo rozległa, 
ale ze względu na istnienie w tym samym miej-
scu kolejnej, związanej z ludnością kultury ok-
sywskiej, osadnictwa średniowiecznego, a także 
z uwagi na zniszczenia poczynione uprawą rolną 
oraz budową drogi, uległa niemal całkowitemu 
zniszczeniu (E. Bokiniec 2008, s. 294).

Osadnictwo ludności kultury pomorskiej re-
prezentują pochówki z Jeleńca (groby kloszowe), 
Storlusa i Małego Czystego (groby skrzynkowe). 
Z tym rejonem można również łączyć punkty 
osadnicze odkryte na obrzeżach rynny w Małym 
Czystym (stan. 15 i 31). Znaczna liczba znalezisk 
koncentruje się też w dość wąskim pasie wyso-
czyzny, między rynną Jeziora Czystego w części 
zachodniej a ciągiem niewielkich akwenów oraz 
bagnisk od Wichorza do Stolna na wschodzie. Na 
uwagę zasługują tu materiały źródłowe z Wicho-
rza (stan. 13), Cepna (stan. 27 i 28) oraz Małego 
Czystego (stan. 3 i 13). Kolejne punkty osadni-
cze, położone bardziej na północ, znajdują się na 
obrzeżach dość szerokich obniżeń wysoczyzny 
w okolicach Stolna i doliny Strugi Żaki, łączącej 
się między Klamrami a Nową Wsią Chełmińską 
z Basenem Chełmińskim. Znaleziska grobowe 
pochodzą z Rybieńca, zaś kilka osad mogą sy-
gnalizować materiały źródłowe z tej miejscowo-
ści (Rybieniec, stan. 3 i 10) oraz ze Stolna (stan. 
1 i 7). Zachodni skraj osadnictwa mikroregionu 
wyznaczają znaleziska z Kijewa Królewskiego. 
Są to materiały nekropoliczne: grób skrzynkowy 
oraz ułamki ceramiki naczyniowej o „pomorskim” 
charakterze pochodzące ze stan. 5 w tej samej 
miejscowości.

Sygnalizowane źródła archeologiczne, przypi-
sane do określonych stanowisk i interpretowane 
jako materialny ślad mikroregionu, mają różną 
wartość poznawczą, między innymi w zakresie 
ich chronologii. Znane z wielu doniesień literatu-
rowych cmentarzysko ludności kultury łużyckiej 

z Małego Czystego od dawna datowane jest na 
młodsze i najmłodsze okresy epoki brązu (Wł. 
Łęga 1925, s. 220, 250; 1926, s. 7; 1930, s. 364; 
T. Waga 1934, s. 41; J. Kostrzewski 1958, s. 287; 
T. Malinowski 1961, s. 320; J. Chudziakowa 1974, 
s. 122; J. Dąbrowski 1997, s. 163; M. Kurzyńska 
2001, s. 40). Zbliżoną chronologię można przyjąć 
dla pozostałości osadniczych odkrytych na sta-
nowiskach 63 oraz 64 w Małym Czystym ( J. Dą-
browski 1997, s. 162). Przeprowadzone ostatnio 
badania wykopaliskowe na pobliskim stanowi-
sku 47 w tej miejscowości4 dostarczyły między 
innymi materiałów ceramicznych z końca epoki 
brązu i początku epoki żelaza (M. Jonakowski, 
A. Krzysiak 2006). Pozostałe ślady osiedli oraz ne-
kropoli ludności kultury łużyckiej można łączyć 
z najmłodszymi fazami rozwojowymi tej jednostki 
taksonomicznej. Materiały grobowe kultury po-
morskiej pochodzą z wczesnej epoki żelaza, tak 
też należy datować popielnice tej jednostki tak-
sonomicznej, między innymi naczynie wazowate 
na czterech nóżkach z Małego Czystego, mimo, 
że w okresie powojennym wiązano je z młodszą 
epoką brązu ( J. Chudziakowa 1974, s. 122; J. Dą-
browski 1997, s. 40; J. Gackowski 2012a, s. 107, 
ryc. 60).

Znaleziska z  mikroregionu „Małe Czyste” 
wskazują na osiedleńcze przywiązanie ludności 
kultury łużyckiej do stref zboczy obniżenia ryn-
nowego (skupisko północne). Można przyjąć, że 
miejsca zamieszkania były położone dość blisko 
siebie, szczególnie w północnej części mikrore-
gionu. Najwyraźniej jest to widoczne wokół Je-
ziora Czystego, gdzie odkryto liczne pozostałości 
osad oraz ciałopalne cmentarzysko (Małe Czyste, 
stan. 53). W południowej części mikroregionu śla-
dy trwałej obecności niewielkich grup osiedleń-
czych, koncentrujące się przy wschodnim brzegu 
Jeziora Jelenieckiego, są dużo skromniejsze, ale 
i tu stwierdzono pozostałości prawdopodobnie 
osiedla oraz jednej lub nawet dwóch nekropoli 
(Małe Czyste, stan. 20 oraz mniej pewna – Storlus, 

4 W 1986 roku R. Boguwolski, na podstawie badań 
powierzchniowych, uznał to stanowisko za ciałopalne 
cmentarzysko (archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Toruniu, Arkusz AZP 34–43: 14). Obecnie, 
w wyniku wspomnianych wyżej prac wykopaliskowych wia-
domo, że są to pozostałości osiedla.
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stan. 20). Trudno jednoznacznie wskazać zasięg 
(szczególnie północny) mikroregionu, tym bar-
dziej, że cmentarzysko w Małym Czystym poło-
żone jest w pewnym oddaleniu od skupisk śladów 
zasiedlenia między Jeziorem Czystym a Jeziorem 
Jelenieckim. Przeprowadzona dla skupiska pół-
nocnego ocena odległości między stanowiskami 
sugeruje dość bliskie sąsiedztwo osiedli, prze-
ciętnie oddalonych od siebie nie dalej niż 170 m. 
Niestety, wiele stanowisk trudno jednoznacznie 
kwalifikować pod względem kulturowo-chrono-
logicznym, stąd podany szacunek może być nieco 
zniekształcony. Najpewniej osiedla ludności kul-
tury łużyckiej były bardziej liczne i położone bliżej 
siebie niż to wynika z obserwacji archeologicznej, 
raczej niezbyt rozległe, z zabudową mieszkalno-
-gospodarczą ulokowaną na powierzchniach nie 
większych niż 1 ha (Małe Czyste, stan. 47 – 0,5 
ha, stan. 64 – 0,75 ha). Zważywszy na znaczne 
zagęszczenie pozostałości osad odkrytych w bez-
pośrednim sąsiedztwie cmentarzyska w Małym 
Czystym (stan. 53), można domniemywać, że 
istniała tu dość rozległa nekropola trwająca do 
wczesnej epoki żelaza włącznie. Czy oprócz tej, 
lokalizowanej w Storlusie (stan. 20), nekropola 
w Małym Czystym (stan. 20) była wykorzysty-
wana przez lokalną wspólnotę kultury łużyckiej 
nie sposób powiedzieć, ze względu nas stan ich 
zachowania, ale lokalizacje wymienionych cmen-
tarzysk w strefach wyraźnego zagęszczenia osie-
dleńczego na to wskazują.

Faza osadnictwa ludności kultury pomorskiej 
charakteryzuje się poszerzaniem zasiedlanego ob-
szaru, czego najczytelniejszym śladem są groby 
i ślady miejsc zamieszkania odkryte na gruntach 
Kijewa Królewskiego. Sugerują one powiązania 
miejscowej ludności z ugrupowaniami uloko-
wanymi na zachód od rzeki Fryby. Krajobrazo-
wym łącznikiem ułatwiającym takie kontakty 
były zapewne poprzeczne parowy odchodzące 
na zachód od Fryby, w okolicach Dorposza Szla-
checkiego, Parowów i Sztokowa. Dotychczasowe 
rozpoznanie tej części strefy międzyrzecza Wisły, 
Drwęcy i Osy sugeruje istnienie lokalnych powią-
zań międzygrupowych ludności „pomorskiej” ze 
współczesnymi im ugrupowaniami zasiedlającymi 
Basen Chełmiński i wschodnią częścią Basenu 
Grudziądzkiego.

Dotychczasowy stan rozpoznania mikroregio-
nu Małe Czyste, krystalizującego się w młodszej 
części epoki brązu i istniejącego do końca wcze-
snej epoki żelaza, wskazuje, że w fazie „łużyckiej” 
zasiedlano głównie obszar przyległy do rynny 
z obecnie istniejącymi jeziorami Jelenieckim, Czy-
stym i Papowskim. Prawdopodobnie ekumena ta 
wówczas rozciągała się na długości około 5,0–5,5 
km i szerokości nie większej niż 0,5–0,6 km, li-
czonej od krawędzi dna doliny do linii załomu 
wysoczyzny (stoku rynny). W fazie osadnictwa 
ludności kultury pomorskiej wyraźnie uległa po-
większeniu, szczególnie o okolice sąsiedniej rynny 
zajętej przez rzekę Frybę.
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STRESZCZENIE / SUMMARY

Jacek Gackowski
POZOSTAŁOŚCI NEKROPOLI CIAŁOPALNEJ LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ  

Z POCZĄTKU EPOKI ŻELAZA

W rozdziale zaprezentowano materiały źródłowe doku-
mentujące istnienie nekropoli ciałopalnej ludności kultury 
łużyckiej. Niestety, większość obiektów grobowych tej kul-
tury uległa zniszczeniu spowodowanym lokowaniem w tym 
samym miejscu pochówków kremacyjnych i inhumacyjnych 
z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego, 
aktywnością osadniczą w średniowieczu oraz uprawą orną tego 
miejsca w czasach nowożytnych i współczesnych. W czasie 
eksploracji terenowej, prowadzonej w latach 1984–1987 oraz 
w 2010 roku udało się zadokumentować pozostałości jedynie 
kilku pochówków popielnicowych ludności kultury łużyckiej 
zachowanych w formie płytkich jam, przesyconych spalenizną, 
z których wydobyto ułamki ceramiki grobowej oraz przepalone 
ludzkie kości. Odkryte pozostałości (szczególnie te z 2010 roku) 
można oceniać jako ślady grobów zaopatrzonych w kamienne 
konstrukcje grobowe w postaci płyt, obstaw i bruków trwale 
zabezpieczających popielnice i inne naczynia ustawione 
w komorze pochówkowej. Zebrany masowy materiał cera-
miczny (łącznie 328 ułamków, odkrytych w grobach oraz jako 
materiały luźne pochodzące z całej przestrzeni badanego stano-
wiska) prezentuje jednolity charakter stylistyczny, zarówno pod 
względem formalnym, jak i zdobniczym. Udało się wyróżnić 
kilka kategorii naczyń: misy, formy garnkowate i wazowate 
oraz małe czarki, zapewne ustawiane obok popielnic jako tzw. 
przystawki. Można przyjąć, mając na uwadze analogiczne 

znaleziska z innych nekropoli grupy chełmińskiej kultury 
łużyckiej, że rozdrobnione materiały ceramiczne są śladem 
wytwórczości naczyń w młodszych fazach wczesnej epoki 
żelaza, zatem w schyłkowym okresie istnienia wspomnianej 
grupy. Potwierdzeniem ustaleń archeologicznych w zakresie 
chronologii grobów z Małego Czystego jest datowanie radio-
węglowe, wykonane dla szczątków kostnych jednego z grobów, 
wskazujące przedział 554–401calBC jako najbardziej pod tym 
względem prawdopodobny. Nekropola ludności kultury łużyc-
kiej, której nieliczne i słabo zachowane pozostałości odkryto 
w trakcie wykopaliskowych badań archeologicznych może być 
oceniana jako niegdyś ważny punkt osadniczy mikroregionu 
zadokumentowanego śladami osad i miejsc pochówkowych 
(datowanych od młodszej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza) 
odkrytych po obu stronach morfologicznie urozmaiconych 
obszarów zboczowych istniejącej tu rynny subglacjalnej, Jej 
dno zajmują wody bezimiennego cieku wpływającego do 
Fryby oraz zanikające jeziora – Czyste i Jelenieckie, dalej 
na południu – Papowskie. W nowszej literaturze materiały 
archeologiczne zebrane z tego obszaru tworzą podstawę 
źródłową dla wyróżnienia mikroregionu „Małe Czyste”. Jest 
on częścią większej jednostki przestrzenno-osadniczej kultur 
łużyckiej i pomorskiej (składającej się z kolejnych czterech 
mikroregionów), zadokumentowanej w przestrzeni Równiny 
Chełmżyńskiej.

Jacek Gackowski
THE REMAINS OF THE CREMATION NECROPOLIS OF THE LUSATIAN CULTURE 

FROM THE BEGINNING OF THE IRON AGE

The chapter presents source materials documenting the 
existence of a cremation necropolis of the Lusatian culture’s 
population. Unfortunately, most of the burials of this cul-
ture were destroyed due to the placement of cremation and 
inhumation burials from the younger pre-Roman and Roman 
period on the same site, settlement activity in the Middle 
Ages, and arable cultivation of the area in modern times. 
During the field exploration carried out in 1984–1987 and in 
2010, it was possible to document the remains of only a few 
urn burials of the Lusatian culture population, preserved in 
the form of shallow pits, saturated with burnt material, from 
which fragments of cemetery pottery and burnt human bones 
were excavated. The uncovered remains (especially those 
from 2010) can be interpreted as traces of burials equipped 
with structures constructed of stone slabs, and pavements 
protecting the cinerary urns and other vessels placed in the 
burial chamber.

The ceramic material collected (a total of 328 sherds, 
discovered in the graves and as loose materials from the 
entire space of the examined site) presents a uniform sty-
listic character, both in terms of form and decoration. It was 
possible to distinguish several categories of vessels: bowls, 
pot- and vase-shaped forms, and small cups, probably placed 
next to cinerary urns. Considering analogous finds from other 

necropolises of the Chełmno group of the Lusatian culture, it 
can be assumed that the fragmented ceramics are a trace of 
vessel production of the earlier phases of the Early Iron Age, 
in the declining period of the group existence. In the field of 
chronology, the archaeological findings from Małe Czyste 
have been confirmed by radiocarbon dating based on the bone 
remains from one of the burials, indicating years 554–401 cal 
BC range as the most probable in this respect.

The few and poorly preserved remains of the Lusatian 
culture population’s necropolis that were discovered dur-
ing archaeological excavations can be assessed as once an 
important site of a microregion, documented with traces of 
settlements and burial sites (dating from the Early Bronze Age 
to the Early Iron Age), discovered on both sides of morpholog-
ically diversified slope areas of the subglacial gutter existing 
here. Its bottom is occupied by the nameless watercourse 
flowing into the Fryba River and lakes: Czyste and Jelenieckie, 
and Papowskie – further to the south. In the more recent 
literature, the archaeological materials collected from this 
area gave the source basis for designating the “Małe Czyste” 
microregion. It is part of a larger spatial-habitational unit 
of the Lusatian culture, and Pomeranian culture (consisting 
of four more microregions), documented in the area of the 
Chełmża Plain.
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Tablica I. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Fragmenty naczyń ceramicznych ze zniszczonego grobu (nr 86) kultury 
łużyckiej (rys. M. Pronobis)

Plate I. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Potsherd from a damaged grave (No. 86) of the Lusatian culture (drawn by 
M. Pronobis)



[52]

157

158

160

159

II

IV
III

II

I

C

D

B

A

B

II

D

A

C

157

160

IV
159

I158

I

III

160
87,64157 A

VIIVI

D
IV

I

III

II

II III
II

V

O

O

IIa

IIII

IIa

87,71

C A

B

157

159 O
158 87,67

III
VII I

6

C

D

I II

1 2

3

4

5

interplanium ob. 36/10
na poziomie kości

0 1 m

0 1 m



[53]

Tablica II. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Opis warstw: 1 – I (rdzawa glina z domieszką żwiru i kamyków), II 
(ciemnobrunatna z niewielką domieszką drobnoziarnistego rdzawego i jasnożółtego piasku ze śladami humusu), III (ciemno-
brunatna z niewielką domieszką drobnoziarnistego rdzawego i jasnożółtego piasku z wybarwieniami spalenizny, IV (ciemno-
brunatna ze spalenizną). 2 – I (spalenizna), II (jasnożółty drobnoziarnisty piasek z ciemnobrunatnymi wtrętami i humusem), 
III (ciemnobrunatna z niewielką domieszką drobnoziarnistego jasnożółtego piasku z humusem), IV (szarożółta z domieszką 
gliny i ciemnymi wybarwieniami), V (szarobrązowa z domieszką żółtego i rdzawego piasku); 3 – I (humus), II (spalenizna), 
IIa (humus z domieszką jasnożółtego drobnoziarnistego piasku w układzie drobnoplamistym), III (czarnobrunatna z domiesz-
ką jasnożółtego drobnoziarnistego piasku w układzie drobnoplamistym), IV (humus z niewielką domieszką spalenizny), V 
(ciemnobrunatna z dużą domieszką spalenizny); 4 – I (humus z niewielką domieszką jasnożółtego drobnoziarnistego piasku 
w układzie drobnoplamistym), II (szarobrunatna z domieszką jasnożółtego drobnoziarnistego piasku w układzie średnio-
plamistym), III (czarnobrunatna ze spalenizną), IV (humus z domieszką jasnożółtego drobnoziarnistego piasku w układzie 
drobnoplamistym), V (spalenizna), VI (szarożółta z domieszką gliny i ciemnymi wybarwieniami), VII (szarobrązowy piasek 
z gliną i żwirem); 5 – I (ciemnobrunatny piasek), II (szarożółta z domieszką gliny i ciemnymi wybarwieniami); 6 – uszkodzona 
misa z grobu 159 (rys. M. Pronobis)

Plate II. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Description of layers: 1 – I (rust-coloured clay with an admixture of gravel 
and pebbles), II (dark brown with a slight admixture of fine-grained rust-coloured and light yellow sand with traces of hu-
mus), III (dark brown with a slight admixture of fine-grained rust-coloured and light yellow sand with burnt colouring), IV 
(dark brown with burnt). 2 – I (burn), II (light yellow fine-grained sand with dark brown inclusions and humus), III (dark 
brown with a small admixture of fine-grained light yellow sand with humus), IV (gray-yellow with an admixture of clay and 
dark colourings), V (gray-brown with an admixture of yellow and rust-coloured sand); 3 – I (humus), II (burn), IIa (humus 
with an admixture of light yellow fine-grained sand in a fine-speckled arrangement), III (black-brown with an admixture of 
light yellow fine-grained sand in a fine-speckled arrangement), IV (humus with a slight admixture of burn), V (dark brown 
with a significant admixture of burn); 4 – I (humus with a small admixture of light yellow fine-grained sand in a fine-speckled 
arrangement), II (gray-brown with an admixture of light yellow fine-grained sand in a medium-speckled arrangement), III 
(black-brown with burn), IV (humus with an admixture of light yellow fine-grained sand in a fine-grained arrangement), 
V (burn), VI (gray-yellow with an admixture of clay and dark colourings), VII (gray-brown sand with clay and gravel); 5 – 
I (dark brown sand), II (gray-yellow with an admixture of clay and dark colourings); 6 – damaged ceramic bowl from grave 
159 (drawn by M. Pronobis)
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Tablica III. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wybór fragmentów naczyń ceramicznych kultury łużyckiej, pochodzą-
cych z humusu (rys. M. Pronobis)

Plate III. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Selection of potsherds of the Lusatian culture, from humus (drawn by 
M. Pronobis)
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Ewa Bokiniec, Grażyna Budynek, Maria Pronobis

Cmentarzysko kultur oksywskiej i wielbarskiej

WYKAZ SKRÓTÓW

 A. – typologia fibul wg O. Almgrena (1923)
 b. – średnica brzuśca naczynia
 Beckmann – np. Beckmann IVb.78; typologia szpil 

wg B. Beckmanna (1966)
 D. – typologia igieł do szycia wg T. Dąbrowskiej 

(1997)
 d. – średnica dna naczynia
 dług. – długość
 EB. – typologia danego wytworu wg E. Bokiniec 

(2008a)
 fragm. – fragment (we wszystkich odmianach)
 K. – typologia danego przedmiotu wg J. Ko-

strzewskiego (1919)
 KCSz – kultura ceramiki sznurowej
 KŁ – kultura łużycka
 KPL – kultura pucharów lejkowatych
 Lź/80.1 – nr 1 w katalogu w części pt. „Znaleziska 

luźne” z badań w latach 80. XX wieku
 Lź/10.1 – nr 1 w katalogu w części pt. „Znaleziska 

luźne” z badań w roku 2010
 m. – miąższość
 M-L. – typologia części pasa wg R. Madydy-Legut-

ko: sprzączek (1986), klamer (1990), innych 
okuć (2011, 2016)

 MOPR – młodszy okres przedrzymski
 OR – okres rzymski
 T-M.XVIII – np. T-M.XVIII.155; typologia paciorków 

wg M. Tempelmann-Mączyńskiej (1985)

 szer. – szerokość
 średn. – średnica
 Völling – np. Völling M-a, N-a; uszczegółowienia 

(warianty) zapinek typów M, N i O wg Ko-
strzewskiego (1919) wg Th. Völlinga (1995, 
2005)

 wys. – wysokość
 w5, w10 – wykop 5, wykop 10 itp.
 WM – warstwa mechaniczna
 WOR – wczesny okres rzymski
 WŚ – okres wczesnośredniowieczny
 W-Sch. – typologia danego wytworu wg R. Wołągie-

wicza (1993)
 zach. – zachowana(y)

Stosowane typologie (nieuwzględnione wyżej):
zapinki A.II/IV wg J. Andrzejowskiego (1999)
ostrogi wg J. Ginalskiego (1991)
krzesaki wg J. Ilkjæra (1993)
krzesiwa wg M. Jonakowskiego (1996)
elementy skrzynek wg A. Kokowskiego (1997)
klamerki esowate wg A. Müllera (1957)
wisiory opasane wg K. Stanek (1999)
typologia naczyń kultury oksywskiej wg A. Strobin (2011)
bransolety wężowate wg T. Wójcika (1978)

KATALOG

GRÓB 1 (jamowy, naruszony, w części wschodniej 
zniszczony), ar 5N2W

W  rzucie poziomym w  przybliżeniu owal-
ny (we wschodniej części uszkodzony przez 
współczesną orkę), w przekroju w przybliże-
niu nieckowaty (70×100 cm; m. 10 cm). Wy-
pełnisko czarne ze spalenizną i ciałopaleniem. 

Tuż poniżej zachodniej części dna jamy wy-
stąpił kamień. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/11, k. 68–69/1984, tabl. I): 1) 1 
fragm. naczynia miniaturowego, zbliżony do 
W-Sch.XIIA, ukośnie żebrowany od 1,5 cm 
poniżej krawędzi wylewu, wtórnie przepa-
lony, powierzchnia gładka, matowa, szara, 
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miejscami ceglasta, średn.: wylewu (nieznacz-
nie wychylony i nieznacznie pogrubiony od 
zewnątrz, EB.IIIa2) 7,0 cm, brzuśca 7,5 cm, 
dna ok. 5 cm; zach. wys. 5,6 cm, pierwotna – 
ok. 6 cm; brak samego dna (68); 2) 5 fragm. 
przepalonych wylewów, powierzchnia gładka, 
popielata; w tym: 2a) 2 wylewy EB.Ia1, po-
chodzące z form W-Sch.Ia lub W-Sch.XaB, 
lub W-Sch.XIIB; 3) 3 fragm. dwóch prze-
palonych den małych naczyń, powierzchnia 
gładka, popielata; średn. 2,6 cm i 4,0 cm (69); 
4) 2 fragm. brzuśców, powierzchnia gładka, 
popielata (69).

Chronologia: W?OR

GRÓB 2 (jamowy, naruszony, w części wschodniej 
zniszczony), ar 5N2W/4N2W

W  rzucie poziomym w  przybliżeniu owal-
ny, w przekroju w przybliżeniu trapezowa-
ty (80×110 cm; m. ok. 15 cm). Wypełnisko 
czarne ze spalenizną i nielicznymi kośćmi. Na 
wschód od niego pojedynczy kamień, na po-
łudnie dwa kamienie. I. Kobieta (??); dorosła.

Inwentarz (PLR/11, k. 70–84/1984, tabl. I-II): 1) 
1 fragm. zapinki A.68, stop miedzi; na kabłąku 
przy cięciwie bryłka stopionego, przezroczy-
stego szkła barwy złotawej (pozostałość po 
paciorku?); dług. 4 cm, wys. 1,8 cm (71); 2) 1 
fragm. zapinki A. 69, stop miedzi; dług. 5,4 cm, 
wys. 2,2 cm (73, 76); 3) 1 fragm. zapinki A.236, 
stop miedzi; zach. dług. 4 cm (74); 4) 1 fragm. 
zapinki A.236 (wg rysunku sprzed konserwa-
cji), stop miedzi; dług. 4 cm, wys. 2 cm (75); 
5) 2 fragm. ozdoby obręczowej (bransolety?) 
typu Şimleul Silvaniei/Rustoiu 3a (?) ze sto-
pu miedzi (77); 6) silnie skorodowany fragm. 
żelaznego nożyka sierpikowatego; dług. 
5,5 cm, szer. 1,3–1,9 cm (79); 7) fragmenty 
silnie skorodowanego, żelaznego przedmiotu, 
najprawdopodobniej tordowanego uchwytu 
wyżej wymienionego nożyka sierpikowatego 
EB.Va, zbliżonego do okazu przedstawionego 
na ryc. 155 [w:] J. Kostrzewski 1919 (80); 8) 
skorodowany fragm. żelaznej szpili z profilo-
waną, kulistą główką, zbliżoną do Beckmann 
IVb.78; dług. 2,8 cm, średn.: główki 0,8 cm, 
igły 0,4 cm (80); 9) 1 fragm. żelaznej igły do 
szycia (?) (80); 10) 3 fragm. żelaznego oku-
cia (rogu do picia?), w postaci niedomkniętej 

rurki, o średnicy około 0,8–0,9 cm, łukowato 
ukształtowanej, o średn. ok. 8 cm (72); 11) 
fragm. czterech (?) żelaznych złączy (rogu do 
picia?) w postaci drutów (zakończenia zwi-
nięte w uszko), połączonych szeregowo ze 
sobą za pomocą uszek; najdłuższy zachowa-
ny fragment ma 6 cm, z jednym zachowanym 
uszkiem o średnicy 1 cm (72); 12) dwustoż-
kowaty, przepalony przęślik gliniany; średn.: 
3,5 cm, otworu 0,6 cm, wys. 1,8 cm (83); 13) 
osełka kamienna (kwarcowy piaskowiec krze-
mionkowo-żelazisty), zach. w całości; wym. 
powierzchni pracującej 2,1×4,1  cm, wys. 
2,7 cm (84); 14) fragmenty pręta ze stopu 
miedzi; średn. 0,6 cm (78); 15) 1 fragm. brzu-
śca naczynia, powierzchnia gładka, matowa, 
ceglasta (70).

Chronologia: B1b

GRÓB 3 (jamowy, naruszony), ar 4N2W
W  rzucie poziomym pierwotnie kolisty, 
w przekroju nieckowaty (średn. 60 cm, m. 
15 cm). Wypełnisko czarne ze spalenizną i cia-
łopaleniem. Kamienie poniżej spągu grobu 
i w jego wypełnisku, w większej ilości w części 
wschodniej. Na granicy z grobem od strony 
północno-zachodniej i północno-wschodniej 
po jednym skupisku kilku kamieni I. Kobieta, 
maturus.

Inwentarz (PLR/11, k. 85–85a/1984, tabl. II): 1) 
bardzo mocno skorodowana, żelazna zapin-
ka Völling M-a lub N-a, pierwotnie w całości 
o dług. 5,2 cm, wys. 1,3 cm; obecnie zachowa-
na jest tylko nóżka z pochewką i fragmentem 
przyległego kabłąka, reszta uległa rozkrusze-
niu (85); 2) stożkowata skamielina, zachowa-
na w dwóch fragm., stanowiących niepełną 
formę; uszkodzenia powstały wskutek pro-
cesów podepozycyjnych; dług. 6,0 cm; średn. 
2,3 cm×2,5 cm (85a).

Chronologia: A3

GRÓB 4 (zniszczony), ar 4N2W
W rzucie poziomym nieregularny, w przekroju 
nieckowaty (ok. 50×90 cm; m. 10 cm). Wko-
pany w grób 125. Wypełnisko czarne z dużą 
ilością spalenizny i ciałopaleniem. W części 
wschodniej kilka przepalonych kamieni. I. Ko-
bieta, adultus (tabl. III).
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Bez wyposażenia (tabl. III)
Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 5 (jamowy??, ciałopalny, częściowo znisz-
czony), ar 5N2W

W rzucie poziomym w przybliżeniu prosto-
kątny, w przekroju trapezowaty, ok. 120×ok. 
190  cm (silnie rozwłóczony). W  części 
wschodniej zniszczony przez współczesną 
orkę; zach. m. 20 cm. Wypełnisko czarno-
-brunatne ze spalenizną, bez kości. W części 
wschodniej stropu jamy znajdował się mały 
kamień.

Inwentarz (PLR/11, k. 86–88/1984, tabl. III): 1) 
dziewięciozwojowy fragm. sprężynki (na osi) 
zapinki – obydwa druciki ze stopu miedzi – 
pierwotnie przynajmniej dwudziestozwojowej 
(86); 2) 1 fragm. ostrza żelaznego noża proste-
go; dług. 4,4 cm, szer. 1,4 cm (87); 3) dwustoż-
kowaty przęślik gliniany, powierzchnia gładka, 
popielata, miejscami ceglasta; średn.: 4,4 cm, 
otworu 1,0 cm, wys. 1,6 cm, waga 26,55 g (88).

Chronologia: W?OR

GRÓB 6 (ciałopalny, częściowo zniszczony), ar 
5N2W

W rzucie poziomym zbliżony do owalnego, 
z  brukiem kamiennym, w  przekroju tra-
pezowaty (średn. ok. 50 cm, m. 5 cm). Pier-
wotnie być może centralny kamień o wys. 
40 cm otaczały mniejsze. Wypełnisko czar-
no-brunatne z ciałopaleniem oraz miejscami 
z dużą ilością spalenizny, miejscami tylko z jej 
śladami. I. Infans II.

Inwentarz (PLR/11, k. 89/1984, tabl. IV): 1) 1 
fragm. silnie skorodowanego, żelaznego no-
żyka sierpikowatego K.Ia; dług. 8,5 cm, szer. 
1,6 cm.

Chronologia: A3-B1

GRÓB 7 (jamowy), ar 5N2W
W rzucie poziomym kolisty, w partii stropowej 
z jednym (?) kamieniem o wysokości 43 cm, 
w przekroju nieckowaty (średn. ok. 80 cm, 
m. 15 cm). Wypełnisko czarne z dużą ilością 
spalenizny i ciałopaleniem. I. Infans II (?) (ju-
venis?)

Inwentarz (PLR/11, k. 90–104/1984, tabl. IV): 
1) 1 fragm. zapinki trąbkowatej A.77 (?) ze 

stopu miedzi (92); 2) 1 fragm. szpili o główce 
z dwoma kulistymi zgrubieniami, pomiędzy 
którymi znajduje się płaski, kolisty element 
z otworem pośrodku; zbliżona do Beckmann 
IIc.19, stop miedzi; dług. 11,1 cm, średn. 1 cm 
(91); 3) 8 fragm. jednej (?) bransolety ze stopu 
miedzi, z drutu o owalnym przekroju; wym. 
0,4x0,6 cm, średn. ok. 6 cm (93); 4) 1 fragm. 
okucia końca pasa (zbliżony do M-L.1/ 6); 
stop miedzi; dług. 4,7 cm (94); 5) 1 fragm. 
okucia końca pasa, stop miedzi (zbliżony 
do M-L.1/6); dług. 4,8 cm (95); 6) paciorek 
T-M.XXII.306b, ze szkła nieprzezroczystego, 
czarnego z nałożoną nitką ze szkła nieprzezro-
czystego, białego; średn. 1,3 cm, dług. 2,7 cm 
(97); 7) paciorek melonowaty T-M.XVIII.171, 
z  fajansu barwy białej; średn. 2,1 cm, wys. 
1,8 cm (98); 8) przetopiony paciorek grupy 
T-M.XXII (?), ze szkła przezroczystego barwy 
zielonej z wtopionymi, dookolnymi pasmami 
zdobienia ze szkła nieprzezroczystego barwy 
czerwonej; dług. 2,9 cm, szer. (w przybliże-
niu pierwotna wysokość paciorka) 1,4 cm, 
grubość 1  cm (99); 9) nadtopiony i  lekko 
spłaszczony paciorek beczułkowaty, grupy 
T-M.XXII (?), ze szkła nieprzezroczystego, 
czarnego, pierwotnie zdobionego – obecnie 
widoczne są ślady ornamentu w postaci sza-
rych pasm i pomarańczowych plam; średn.: 
1,2×1,7 cm, otworu 0,3–0,4 cm, wys. 1,5 cm 
(100); 10) przetopiony i zdeformowany pa-
ciorek ze szkła przezroczystego barwy żółtej; 
wym. 1,2×1,5×1,7 cm (101); 11) przetopiony 
i pokruszony paciorek ze szkła przezroczyste-
go barwy żółtej (102); 12) silnie przetopiony 
i pokruszony paciorek ze szkła nieprzezroczy-
stego barwy żółto-biało-czarno-czerwonej; 
pierwotna średn. ok. 1 cm (104); 13) silnie 
przetopiony i pokruszony paciorek ze szkła 
przezroczystego barwy fioletowej z nakłada-
nym ornamentem ze szkła nieprzezroczystego 
barwy błękitnej; pierwotna średn. ok. 1 cm 
(103); 14) 1 fragm. żelaznego kółka (96); 15) 1 
fragm. brzuśca naczynia, powierzchnia szorst-
ka, ceglasta (90).

Chronologia: B2a

GRÓB 8 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N2W
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W rzucie poziomym zarysował się jako silnie 
rozwłóczony, nieregularny obiekt ze śladami 
orki (130×250 cm), stanowiący pozostałość 
po najpewniej dwóch grobach (grób 8 i grób 
9). W przekroju ujawniły się dwa przegłębie-
nia – zachodnie (romboidalne, o miąższości 
25 cm), o czarnym wypełnisku z ciałopaleniem 
i dużą ilością węgli drzewnych określono jako 
grób 8. Całe wyposażenie znajdowało się we 
wschodniej części jamy pod małym kamie-
niem. I. Kobieta, dorosła.

Inwentarz (PLR/11, k. 105–110/1984, tabl. V): 
1) żelazna zapinka Völling N-b z pochewką 
ażurową, bardzo mocno skorodowana; dług. 
6 cm, wys. ok. 2,5 cm (107); 2) bardzo moc-
no skorodowana, żelazna sprzączka kolista 
(M-L.AC4) z drutu o przekroju czworokąt-
nym, z przedłużonym kolcem; średn. 3,5 cm 
(109); 3) 1 fragm. ostrza żelaznego noża pro-
stego, bardzo mocno skorodowanego; dług. 
7,5 cm, szer. 1,8 cm, obecnie w postaci bardzo 
drobnych fragm. (106); 4) żelazny przedmiot 
(krzesiwo?) zbliżone do typu IV wg Jonakow-
skiego); dług. 4,8 cm (108); 5) krzesak kamien-
ny (kwarcowy piaskowiec krzemionkowy), 
typ 1/2 wg Ilkjæra; wym. 9,5×5,5×2 cm; 6) 
1 fragm. brzuśca o powierzchni szorstkiej, ja-
snobrunatnej (105).

Chronologia: B1

GRÓB 9 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N2W

W  rzucie poziomym zarysował się jako 
silnie rozwłóczony, nieregularny obiekt 
(130×250  cm), stanowiący pozostałość po 
najpewniej dwóch grobach (grób 8 i grób 9). 
W przekroju ujawniły się dwa przegłębienia 
– wschodnie (zbliżone do romboidalnego, 
o  miąższości 20  cm), o  czarno-brunatnym 
wypełnisku ze spalenizną i niewielką ilością 
kości określono jako grób 9. W naczyniu mi-
niaturowym, stojącym przy dnie, w  części 
południowo-wschodniej jamy znajdował się 
1 fragm. zapinki. I. Mężczyzna (?), adultus-
-maturus. II. Kości zwierzęce.

Inwentarz (PLR/11, k. 111–113/1984, tabl. 
V-VI): 1) główka z małym fragm. kabłąka za-
pinki A.68 (?) ze stopu miedzi (112); 2) ucho 
żelaznej igły do szycia; dług. 2,2 cm (113); 3) 

naczynie W-Sch.XI, powierzchnia gładka, 
matowa, ceglasta; średn. 5,4 cm, wys. 3,8 cm 
(111/1984).

Chronologia: B1b

GRÓB 10 (jamowy, naruszony), ar 
3N3W/4N3W

W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (90×100 cm, m. 15 cm). Wypełnisko 
czarne ze spalenizną i niewielką ilością kości. 
Na jego południowo-wschodniej granicy ka-
mień o średnicy 20 cm. I. Kobieta, juvenis-a-
dultus.

Bez wyposażenia (tabl. VI)
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 11 (jamowy, zniszczony), ar 4N2W/4N3W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
przeorany wzdłuż osi północ – południe, 
w  przekroju nieregularny (70×80  cm, m. 
2–5 cm). Wypełnisko czarne ze spalenizną 
i śladową ilością kości. I. Infans I.

Bez wyposażenia (tabl. VI)
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 12 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N3W

Część wschodnia zniszczona przez orkę; za-
chowana część zachodnia, w rzucie poziomym 
była półowalna, w przekroju zaś nieregularna 
(25×110 cm, m. 20 cm). Wypełnisko czarne 
z węglem drzewnym, ciałopaleniem i kamie-
niami. I. Kobieta, adultus.

Inwentarz (PLR/11, k. 114–116/1984, tabl. VII): 
1) 1 fragm. okucia końca pasa (M-L.1/8), stop 
miedzi; dług. 3,8 cm (115); 2) 1 fragm. drucika 
ze stopu miedzi (116); 3) 3 fragm. brzuśca, 
powierzchnia chropowacona, ceglasta (114).

Chronologia: WOR

GRÓB 13 (popielnicowy, czysty; częściowo znisz-
czony), ar 4N3W

Brak zarysu jamy grobowej. Zachowała się, 
stojąca w piasku, dolna część popielnicy z ko-
śćmi, śladami spalenizny i fragmentami mi-
niaturowego naczynia. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/11, k. 117–119/1984, tabl. 
VII): 1) dolna część popielnicy (typ części 
przydennej EB.Ib), powierzchnia popielata, 
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miejscami jasnobrunatna, chropowacona, 
w  części przydennej gładzona, średn. dna 
14 cm (117); 2) fragmenty pucharka W-Sch.
XIIIC, powierzchnia gładka, matowa, ciem-
noszara; średn. 6,8 cm, wys. 6,2 cm (118); 
3) drobne fragm. przepalonego paciorka ze 
szkła barwy czerwonej (kolor dominujący) 
i zielonej (119).

Chronologia: W?OR

GRÓB 14 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W rzucie poziomym kolisty, w przekroju niec-
kowaty (średn. 60 cm, m. 10 cm). Wypełni-
sko czarne ze spalenizną i ciałopaleniem. Na 
północ od jamy znajdowało się kilka kamie-
ni, prawdopodobnie przemieszczonych znad 
obiektu przez orkę. I. Infans I.

Bez wyposażenia (tabl. VIII)
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 15 (zniszczony), ar 3N3W
Uchwycono tylko dno jamy z brukiem kamien-
nym. Obiekt nieregularny (ok. 30–40×80 cm, m. 
do ok. 5 cm). Wypełnisko brunatno-czarne ze śla-
dami spalenizny i kości. I. Człowiek, dorosły.
Inwentarz (PLR/11, k. 120/1984, tabl. VIII): 

1) 1 fragm. wylewu (EB.Ib1), zdobionego 
poziomymi liniami rytymi, o  powierzchni 
szorstkiej, ceglastej; średn. niemożliwa do 
określenia i 3 fragm. brzuśców o powierzchni 
chropowaconej, plamistej (ceglasto-ciemno-
brunatnej).

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 16 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W rzucie poziomym nieregularny, w przekroju 
nieckowaty (60×80 cm, m. do 35 cm), w części 
zachodniej zniszczony przez orkę. Wypełnisko 
czarne ze spalenizną i ciałopaleniem, w par-
tii stropowej 4 kamienie. I. Mężczyzna (?), 
adultus?

Inwentarz (PLR/11, k. 121–122/1984, tabl. VIII): 
1) 1 fragm. żelaznego noża (??) (121); 2) 1 
fragm. osełki (?) kamiennej (diabaz); wym. 
4×6,8 cm (122).

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 17 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N3W

W rzucie poziomym prostokątny (w stropie 
liczne ślady orki), w przekroju nieckowaty 
(90×110 cm, m. 15 cm). Wypełnisko czarne 
ze spalenizną. Skupisko kości i darów w części 
przydennej. I. Kobieta, maturus.

Inwentarz (PLR/11, k. 123–130/1984, tabl. VIII-
-IX): 1) zapinka A.61 ze stopu miedzi; dług. 
7,5 cm, wys. 1,8 cm (124); 2) 1 fragm. zapinki 
A.61 ze stopu miedzi; dług. 3,7 cm (125); 3) 
bransoleta wężowata, typ IIA wg Wójcika, ze 
stopu miedzi; średn. 6,5 cm (126); 4) 3 fragm. 
bransolety wężowatej, typ IIA wg Wójcika, 
ze stopu miedzi; średn. 6 cm (127); 5) oku-
cie końca pasa (M-L.9/1), stop miedzi; dług. 
3 cm, szer. 0,2–0,5 (128); 6) 1 fragm. sprzączki 
o półkolistej ramie (?) M-L.AD1 (?), stop mie-
dzi; szer. 3,7 cm (130); 7) prostokątne okucie 
pasa, stop miedzi; dług. 3,1 cm, szer. 1,2 cm; 
jedyna zach. podkładka pod nit wykonana 
z żelaznej płytki o wym. 0,5×0,9 cm; główki 
nitów (średn. 0,4 cm), zdobione w połowie 
wysokości dookolną linią rytą, dług. nitu 
0,7 cm (129); 8) 11 fragm. jednego (?) ma-
łego naczynia (3 fragm. wylewów, 8 fragm. 
brzuśców), powierzchnia chropowacona, 
ciemnobrunatna z dużą domieszką miki (123).

Chronologia: B2a

GRÓB 18 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N3W/4N3W

W rzucie poziomym w przybliżeniu czworo-
kątny, w przekroju z dwoma nieckowatymi 
przegłębieniami (110×130 cm, m. 5–15 cm). 
Wypełnisko czarne ze spalenizną, ciałopale-
niem i kamieniami (w tym 1 o dług. 40 cm) 
głównie w spągu i poniżej. Skupisko darów 
na poziomie spągu. I. Człowiek, dorosły oraz 
infans I.

Inwentarz (PLR/11, k. 131–134/1984, tabl. IX): 
1) taśmowate okucie żelazne w kształcie litery 
U; szer. 0,7 cm (134); 2) trójczłonowe (2 oku-
cia połączone kółkiem) złącze ogniwkowe (od 
pasa?) ze stopu miedzi, w sześciu fragm.; dług. 
okuć 2 cm, szer. taśmy 0,6 cm, średn. kolistej 
części okucia 1 cm, średn. kółka łączącego 
obydwa okucia 1,4 cm (drutu 0,3 cm) (133); 
3) 3 fragm. przepalonego, melonowatego pa-
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ciorka fajansowego T-M.XVIII.171; średn.: 
ok. 2 cm, otworu 0,4 cm; wys. 1,8 cm (132); 4) 
1 fragm. wylewu (EB.IIIa1) i 2 fragm. brzuśca, 
powierzchnia szorstka, ceglasta (131).

Chronologia: WOR

GRÓB 19 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W rzucie poziomym w przybliżeniu czworo-
kątny, w przekroju nieckowaty (90×90 cm, 
m. 20 cm). Wypełnisko czarne ze spalenizną, 
ciałopaleniem i nielicznymi, niewielkimi ka-
mieniami. I. Człowiek, dorosły oraz infans I.

Inwentarz (PLR/11, k. 135/1984, tabl. IX): 1) 
naczynie W-Sch.XIIB, wylew nachylony do 
wnętrza EB.Ia1, dno EB.Ib; powierzchnia na-
czynia gładka, matowa, jasnobrunatna; średn. 
3,0 cm, wys. 6 cm.

Chronologia: W?OR

GRÓB 20 (zniszczony), ar 3N3W
W rzucie poziomym nieregularny, w przekroju 
nieckowaty (60×90 cm, m. 15 cm). Na północ 
od jamy leżał duży kamień (30×50×60 cm). 
Wypełnisko brunatnoczarne ze spalenizną 
i  ciałopaleniem. I.  Prawdopodobnie infans 
I lub infans II.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 21 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W  rzucie poziomym w  przybliżeniu owal-
ny, w przekroju zbliżony do nieckowatego 
(50×70 cm, m. do 15 cm). Wypełnisko czarne 
ze spalenizną, ciałopaleniem i pojedynczym, 
małym kamieniem w północnej części stropu. 
I. Mężczyzna (?), dorosły (tabl. X).

Inwentarz: 1) zapinka ze stopu miedzi (zaginęła).
Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 22 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W rzucie poziomym w przybliżeniu kolisty, 
w przekroju nieckowaty (średn. ok. 80 cm, m. 
15 cm), wkopany prawdopodobnie w obiekt 
o nieokreślonym przeznaczeniu, nie zawie-
rający materiału zabytkowego, o czarno-bru-
natnym wypełnisku. Wypełnisko grobu 22 

czarne ze spalenizną i śladową ilością kości. 
I. Infans I.

Inwentarz (PLR/11, k. 136–138/1984, tabl. X): 1) 
dwustożkowaty przęślik gliniany, powierzch-
nia gładka, matowa, ciemnobrunatna, miej-
scami siwa z dużą ilością miki; średn.: 4,2 cm, 
otworu 0,8, wys. 2,4 cm; waga 31,70 g (137); 2) 
dwustożkowaty przęślik gliniany, powierzch-
nia gładka, matowa, ceglasta; średn.: 4,1 cm, 
otworu 0,8, wys. 1,8 cm, waga 28,25 g (138); 
3) 1 fragm. brzuśca, powierzchnia szorstka, 
ciemnobrunatna z dużą ilością miki (136).

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 23 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N2W

W rzucie poziomym w przybliżeniu trójkąt-
ny, w przekroju nieckowaty (70×90 cm, m. 
do 20 cm). Wypełnisko czarne ze spalenizną 
i śladową ilością kości (tabl. X). I. Infans II?

Inwentarz (PLR/11, k. 139/1984): 1) 1 fragm. na-
czynia grubościennego, powierzchnia szorst-
ka, ceglasta.

Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 24 (jamowy), ar 3N2W
W rzucie poziomym owalny, w profilu niecko-
waty (70×80 cm, m. 15 cm). Słabo uchwytne 
granice pomiędzy grobami 24, 25 i 128. Grób 
24 wkopany w grób 128. Wypełnisko czarne 
ze spalenizną i ciałopaleniem. W części pół-
nocno-zachodniej znajdował się mały kamień 
(10×5 cm). I. Mężczyzna (?), dorosły.

Inwentarz (PLR/11, k. 140–141/1984, tabl. X): 
1) silnie skorodowana, żelazna zapinka Völ-
ling N-a; dług. 6,8 cm, wys. 2,8 cm; 2) drob-
ne, silnie skorodowane fragm. żelaznego noża 
sierpikowatego.

Chronologia: A3

GRÓB 25 (szkieletowy), ar 3N2W/3N3W
Na poziomie szkieletu zarys w kształcie elipsy 
(50×170 cm). Szkielet słabo zachowany, usytu-
owany na osi południowy zachód – północny 
wschód (prawie wschód – zachód), z głową 
na południowy zachód (prawie zachód), wy-
pełnisko czarne. Szczypczyki znaleziono po 
prawej stronie klatki piersiowej. I. Mężczyzna, 
adultus.
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Inwentarz (PLR/11, k. 142/1984, tabl. XI): 1) 
bardzo mocno skorodowane, żelazne szczyp-
czyki z przesuwką, typ IC wg Strobin; dług. 
7,5 cm.

Chronologia: WŚ (?) (por. Stawska, w tym to-
mie)

Uwaga: Szczypczyki pochodzą najprawdopo-
dobniej ze zniszczonego grobu kultury ok-
sywskiej.

GRÓB 26 (jamowy), ar 7N1W
Wypełnisko z resztkami stosu (brak dokumen-
tacji polowej). I. Kobieta, adultus?

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: grupa obiektów odsłonięta przy połu-

dniowym profilu wykopu 9/10, prawdopo-
dobnie stanowiła pozostałości po grobach 
oznaczonych numerami 26, 27, 28, 29 i 30, 
badanych w trakcie powierzchniowo-ratow-
niczych badań, do których brak dokumentacji 
polowej.

GRÓB 27 (jamowy), ar 7N1W
Wypełnisko z resztkami stosu (brak dokumen-
tacji polowej). I. Człowiek, dorosły?

Inwentarz (PLR/13, k. 1/1985, tabl. XI): 1) nóżka 
zapinki A.68 (?) ze stopu miedzi.

Chronologia: B1b?
Uwaga: grupa obiektów odsłonięta przy połu-

dniowym profilu wykopu 9/10, prawdopo-
dobnie stanowiła pozostałości po grobach 
oznaczonych numerami 26, 27, 28, 29 i 30, 
badanych w trakcie powierzchniowo-ratow-
niczych badań, do których brak dokumentacji 
polowej.

GRÓB 28 (jamowy), ar 7N1W
Wypełnisko ze szczątkami stosu (brak doku-
mentacji polowej).

Inwentarz (PLR/13, k. 2–9/1985, tabl. XI): 1) 
fragmenty bransolety ze stopu miedzi, z drutu 
o przekroju owalnym, wym. 6×7 cm (2); 2) 
1 fragm. okucia końca pasa (M-L.1/ 6), stop 
miedzi; dług. 3,4 cm (3); 3) 1 fragm. okucia 
końca pasa (M-L.1/ 6), stop miedzi; dług. 
4 cm (4); 4) skuwka do pasa, stop miedzi; 
dług. 3 cm, szer. 0,8 cm (5); 5) okucie pasa ze 
stopu miedzi; dług. 2,3 cm, szer. 0,6 cm (6); 6) 

okucie pasa ze stopu miedzi; dług. 2,5 cm, szer. 
0,5 cm (7); 7) kółko ze stopu miedzi (złącze 
ogniwkowe pasa?), o przekroju półowalnym 
z biegnącym dookoła żeberkiem, średn. 1,8 cm 
– razem z okuciem wymienionym w punkcie 
4) prawdopodobnie stanowi pozostałość po 
skuwce z zawieszonym uszkiem odmiany 2 wg 
Madydy-Legutko (8); 8) 1 fragm. silnie skoro-
dowanej, żelaznej sprzączki (??) – kolec z frag-
mentem ramy (?) (9). I. Człowiek, dorosły? 
II. Kości zwierzęce?

Chronologia: B2

Uwaga: grupa obiektów odsłonięta przy południo-
wym profilu wykopu 9/10, prawdopodobnie 
stanowiła pozostałości po grobach oznaczo-
nych numerami 26, 27, 28, 29 i 30, badanych 
w trakcie powierzchniowo-ratowniczych ba-
dań, do których brak dokumentacji polowej.

GRÓB 29 (jamowy), ar 7N1W
Wypełnisko z resztkami stosu (brak dokumen-
tacji polowej). I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/13, k. 10/1985): 1) 1 fragm. 
brzuśca naczynia, powierzchnia lekko szorst-
ka, ciemnobrunatna.

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: grupa obiektów odsłonięta przy połu-

dniowym profilu wykopu 9/10, prawdopo-
dobnie stanowiła pozostałości po grobach 
oznaczonych numerami 26, 27, 28, 29 i 30, 
badanych w trakcie powierzchniowo-ratow-
niczych badań, do których brak dokumentacji 
polowej.

GRÓB 30 (jamowy), ar 7N1W
Wypełnisko z resztkami stosu (brak dokumen-
tacji polowej).

Inwentarz (PLR/13, k. 11–14/1985, tabl. XI): 
1) zapinka A.II/IV, 3.4c wg Andrzejowskie-
go, ze stopu miedzi: osłona na cięciwę; oś 
na sprężynkę; początek drutu formującego 
sprężynkę jest wsunięty w otwór pośrodku 
kabłąka przy główce i ukształtowany w postaci 
półkulistego guzka; na rurce (zachowana tylko 
na ¼ długości) na sprężynkę znajdują się ryte 
linie, imitujące zwoje sprężynki grubszej niż 
ta rzeczywiście zastosowana w tej zapince; 
dług. 7 cm, wys. ok. 2 cm (12); 2) 1 fragm. 
sprężynki ze stopu miedzi należący do drugiej 
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zapinki (13); 3–4) fragm. dwóch bransolet (na 
rycinach ustawienia hipotetyczne) ze stopu 
miedzi, z drutu o owalnym przekroju; średn. 
ok. 6 (?) cm (11); 5) 3 fragm. przepalonego 
paciorka ze szkła nieprzezroczystego, kobal-
towego; pierwotna średnica ok. 1 cm (14).

Chronologia: B2b

Uwaga: grupa obiektów odsłonięta przy południo-
wym profilu wykopu 9/10, prawdopodobnie 
stanowiła pozostałości po grobach oznaczo-
nych numerami 26, 27, 28, 29 i 30, badanych 
w trakcie powierzchniowo-ratowniczych ba-
dań, do których brak dokumentacji polowej.

GRÓB 31 (szkieletowy), ar 1N3W
Grób WŚ (V. Stawska, w tym tomie)

GRÓB 32 (szkieletowy, zniszczony), ar 2N3W
Grób WŚ (?) (V. Stawska, w tym tomie)

GRÓB 33 (szkieletowy), ar 2N3W
Grób WŚ (?) (V. Stawska, w tym tomie)

Uwaga: 1 fragm. bransolety, znaleziony nad le-
wym barkiem, najprawdopodobniej pochodzi 
ze zniszczonego grobu kultury wielbarskiej.

GRÓB 34 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W rzucie poziomym gruszkowaty, w przekroju 
nieckowaty (55×60 cm, m. 10 cm). Wypełni-
sko czarne ze spalenizną, ciałopalenie złożone 
w jednym miejscu. I. Infans II – juvenis.

Inwentarz (PLR/14, k. 8/1986, tabl. XII): 1) 1 
fragm. zapinki A.51? ze stopu miedzi.

Chronologia: B1b

GRÓB 35 (szkieletowy), ar 3N3W
Grób WŚ (?) (V. Stawska, w tym tomie)

Uwaga: niewielki fragm. kabłąka zapinki A.120 
(?) (PLR/14, k. 9/1986), znaleziony na wyso-
kości połowy prawej kości udowej, najpraw-
dopodobniej pochodzi ze zniszczonego grobu 
kultury wielbarskiej.

GRÓB 36 (szkieletowy), ar 3N3W
Grób WŚ (V. Stawska, w tym tomie)

GRÓB 37 (popielnicowy, częściowo zniszczony), 
ar 3N3W

W rzucie poziomym kolisty, w przekroju niec-
kowaty (średn. 60 cm, m. 15 cm). Wypełnisko 
brunatnoszare, bez kości. Z popielnicy zacho-
wała się część przydenna z resztą ciałopalenia. 
I. Człowiek, dorosły. II. Kości zwierzęce.

Inwentarz (PLR/14, k. 10/1986, tabl. XII): 1) 1 
fragm. części przydennej (EB.IIIa?) popielni-
cy, powierzchnia niestarannie gładzona, ciem-
nobrunatnoszara, z dużą ilością domieszki 
średnio- i gruboziarnistej; średn. dna 12 cm.

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 38 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
3N3W

W rzucie poziomym kolisty, w przekroju niec-
kowaty (średn. 50 cm, m. 6 cm). Wypełnisko 
czarne z resztkami stosu i ciałopaleniem. I. Ko-
bieta, adultus.

Inwentarz (PLR/14, k. 11–17/1986, tabl. XII-
-XIII): 1) zapinka A.38 ze stopu miedzi, zdo-
biona srebrem; dług. 4,3 cm, wys. ok. 2 cm 
(11); 2) bransoleta ze stopu miedzi, z drutu 
o przekroju półowalnym; średn. 5,5 cm (12); 
3) 1 fragm. taśmowatego okucia (skrzynki?) ze 
stopu miedzi (1,5 ×5,7 cm), z dwoma nitami: 
pierwszy (nadtopiony); zach. do dług. 3 cm, 
zgięty w odległości 1,3 cm od blaszki; drugi 
zach. do dług. 1,3 cm, czworokątny w przekro-
ju (13); 4) żelazne, uszkodzone okucie zam-
ka skrzynki typu 1 wg Kokowskiego (wym. 
3,2×5,7 cm), z trzema zach. nitami, zgiętymi 
w odległości 0,9 cm od okucia (16); 5) żelazne, 
taśmowate okucie skrzynki (wym. 2,8×25 cm) 
z trzema zawleczkami przytrzymującymi kółka 
o średn. 3,5–3,9 cm (15); 6) żelazna sprzącz-
ka do pasa o półkolistej ramie (M-L.AD1?); 
wym. 3,1×4,0 cm (14); 7) 2 fragm. żelaznego 
przedmiotu (17).

Chronologia: B2b

GRÓB 39 (jamowy), ar 3N3W
W  rzucie poziomym owalny, w  przekroju 
trapezowaty (70×90 cm, m. 15 cm). W czę-
ści południowo-wschodniej duży kamień 
(203×0×40  cm), na północ od niego dwa 
mniejsze. Wypełnisko czarno-brunatne 
z resztkami stosu i z centralnie usytuowanym 
ciałopaleniem z zapinką i nożem. I. Mężczyzna 
(?), dorosły. II. Kości zwierzęce.
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Inwentarz (PLR/14, k. 18–19/1986, tabl. XIII): 
1) bardzo mocno skorodowana, żelazna 
sprzączka o ramie półkolistej (?), typ M-L.
AD1 (?); wym. 3,7×4,5 cm (18); 2) fragmenty 
ostrza noża prostego; dług. 14,5 cm, szer. ok. 
2,5 cm (19); 3) silnie skorodowany pręt żela-
zny z uszkiem (?); dług. (całkowita?) 3,8 cm, 
średn. 0,5 cm.

Chronologia: WOR

GRÓB 40 (jamowy?, zniszczony), ar 4N1W
Zniszczony. W planie i profilu nieregularny 
(60×60 cm, m. 5–10 cm). Wypełnisko czarne 
z resztkami stosu. Bezpośrednio pod spągiem 
zalegały 2 kamienie (10×5 cm i 20×10 cm). 
I. Człowiek, dorosły. II. Kości zwierzęce.

Inwentarz (PLR/14, k. 24–25/1986, tabl. XIV): 
1) kabłąk zapinki Völling M-a lub N-a oraz 2 
zwoje prawdopodobnie 4-zwojowej sprężynki 
i 1 fragm. cięciwy, stop miedzi; dług. 4,7 cm 
(24); 2) duży fragm. kółka (pierścionka?) 
z drutu ze stopu miedzi; średn.: kółka 2,4 cm, 
drutu 0,2 cm (25).

Chronologia: A3

GRÓB 41 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym elipsoidalny, w części 
środkowej zniszczony przez orkę, w  prze-
kroju nieckowaty (60×90  cm, m. 20  cm). 
Wypełnisko brunatnoczarne z fragmentami 
węgla drzewnego, dużą ilością niezupełnie 
spalonego drewna i bardzo małą ilością ko-
ści. Skupisko zabytków usytuowane pośrodku 
jamy, nad kilkoma kamieniami położonymi 
centralnie, których górne powierzchnie stano-
wiły wschodnią część spągu jamy. I. Człowiek, 
dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 26–38/1986, tabl. XI-
V-XV): 1) 1 fragm. zapinki A.68 (stop mie-
dzi); do zapinki przywarł prawdopodobnie 1 
fragm. sprzączki – por. niżej – 4) i 14) (26); 
2) zapinka A.45 ze stopu miedzi; dług. 5,7 cm, 
wys. 2,3 cm (27); 3) 1 fragm. zapinki A.45 (?) 
ze stopu miedzi; dług. 4,5 cm, wys. 2,5 cm 
(28); 4) bardzo mocno skorodowana, żela-
zna zapinka Völling N-b (?) w dwóch fragm.; 
dług. 6,6 cm, wys. 2,8 cm; do zapinki przywarł 
prawdopodobnie fragm. sprzączki – por. niżej 

– 14) (32); 5) bardzo mocno skorodowana, że-
lazna zapinka Völling N-b; dług. 5,8 cm, wys. 
2,8 cm (31); 6) bransoleta ze stopu miedzi, 
z lekko półkoliście poszerzonymi końcami; 
wym. 4,5 x7 cm (30); 7) klamerka esowata 
odmiany A wg Müllera ze stopu miedzi; wym. 
1,7×3 cm (29); 8) bardzo mocno skorodo-
wany nóż prosty z dwustronnie wyodrębnio-
nym ostrzem; dług. całkowita 14,8 cm, w tym 
uchwyt 3,3 cm, szer. ostrza 1,9 cm (33); 9) 
bardzo mocno skorodowany nożyk sierpiko-
waty K.IIa; dług. 9 cm, w tym uchwyt 3,3 cm 
(34); 10) 3 fragm. kościanej szpili z prostopa-
dłościenną główką; dług. 2,5 cm, w tym głów-
ka 1,2 cm (35); 11) paciorek T-M.XXIX.387a, 
ze szkła odbarwionego, przezroczystego, ze 
złotą wkładką; średn. 0,7 cm, wys. 0,9 cm 
(36); 12) stopiony paciorek ze szkła nieprze-
zroczystego, o korpusie barwy ciemnoczer-
wonej, zdobiony prawdopodobnie czarnymi 
pasmami; pierwotna średn. ok. 1,5 cm (38); 
13) 1 fragm. żelaznego pręta, stopiony z pa-
ciorkiem (12); dług. 2,9 cm, średn. 0,4 cm 
(38); 14) do zapinek (1) i (4) przywarło po 
połowie żelaznego kółka (sprzączki kolistej?) 
o średn. 4,5 cm, z pręta o grubości 0,6 cm; 15) 
fragmenty paciorka ze szkła przezroczystego, 
odbarwionego (37);

Chronologia: B1b

Uwaga: zapinka (5), bransoleta (6) i fragm. noża 
(8) przywarły do siebie i tak wykonano RTG.

GRÓB 42 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N1W/5N1W

W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (30×60 cm, m. 10 cm). Wypełnisko 
czarno-brunatne, bez kości; w części połu-
dniowej 1 fragm. niewielkiego naczynia.

Inwentarz (PLR/14, k. 39/1986, tabl. XV): 1) 
przepalony fragm. naczynia EB.F2/W-Sch.
XIIB, o wylewie nachylonym do wnętrza (Ia2).

Chronologia: A3?

GRÓB 43 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N1W/5N1W/5N2W/4N2W

W części środkowej zniszczony przez orkę. 
W rzucie poziomym nieciągły, w przybliże-
niu nieregularny, w  przekroju nieckowaty 
(80×120 cm; m. 25 cm). Wypełnisko czarne 
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z resztkami stosu i bardzo małą (1g!) ilością 
bardzo drobnych kości, być może ludzkich.

Inwentarz (PLR/14, k. 40–42/1986, tabl. XV-
-XVI): 1) 2 fragm. zapinki A.45 ze stopu mie-
dzi; wys. 2,8 cm (40); 2) silnie skorodowany 
fragm. nożyka sierpikowatego K.I(a?); dług. 
6 cm (41); 3) żelazna sprężynka z fragmentem 
igły zapinki przywarta do nożyka sierpikowa-
tego; dług. 3,8 cm; 4) fragmenty nieokreślo-
nych przedmiotów ze stopów miedzi (42).

Chronologia: B1a

GRÓB 44 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N1W

W  rzucie poziomym nieciągły, w  przybli-
żeniu czworokątny, w przekroju „rozmyty” 
(70×90 cm, m. ok. 10 cm). Trudno uchwytna 
granica między grobem 44 a 45. Wypełnisko 
czarno-brunatne z resztkami stosu i ciałopa-
leniem. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 43–48/1986, tabl. XVI): 
1) 1 fragm. nóżki zapinki ze stopu miedzi (43); 
2) skorodowany żelazny nóż prosty; dług. 
16 cm, w tym uchwyt 4,5 cm, szer. 1,8 cm 
(44); 3) krzesiwo typu IV wg Jonakowskie-
go; dług. 3,4 cm, szer. 0,6 cm (45); 4) silnie 
skorodowany w górnej partii fragm. krzesiwa 
iglicowego; dług. 4,2 cm, szer. 0,4 cm (46); 5) 
krzesak kamienny typu 1. wg Ilkjæra; wym. 
2,9×5,5×7,4 cm (48); 6) 1 fragm. szpili (?) 
kościanej (47).

Chronologia: WOR

GRÓB 45 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
4N1W

W rzucie poziomym nieregularny, w dużym 
przybliżeniu owalny, w przekroju „rozmyty” 
(50×90 cm, m. ok. 10 cm). Trudno uchwytna 
granica między grobem 44 a 45. Wypełnisko 
czarno-brunatne z resztkami stosu i ciałopa-
lenia. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 49/1986, tabl. XVI-XVII): 
1) kubek jednouchy EB.D2 (VIII.D wg Stro-
bin)/W-Sch.XVC, uszkodzony, zdeformo-
wany, przepalony, pierwotna powierzchnia, 
gdzieniegdzie zachowana, gładka, obecnie 
brunatna, miejscami ceglasta, duża ilość do-
mieszki drobno- i gruboziarnistej; średn. wy-
lewu 8,0 cm×11,5 cm, wys. 8 cm.

Chronologia: A3?

GRÓB 46 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
4N1W/4N2W
Zniszczony przez orkę. W planie i w profilu nie-
regularny (70×100 cm, m. do 8 cm). Wypełnisko 
brunatno-czarne z fragmentami węgla drzewnego 
i kośćmi. W części północnej znajdowały się obok 
siebie fragmenty żelaznego przedmiotu i 1 fragm. 
zapinki. I. Człowiek, dorosły.
Inwentarz (PLR/14, k. 52–53/1986, tabl. XVII): 

1) główka zapinki Völling N-a albo K.O/Völ-
ling A.2aI ze stopu miedzi, z czterozwojową 
sprężynką i  dolną cięciwą; 2) amorficzny 
fragm. żelaznego przedmiotu.

Chronologia: A3-B1a

GRÓB 47 (jamowy, zniszczony), ar 4N2W
W rzucie poziomym nieregularny, w prze-
kroju „rozmyty” i „rozczłonkowany” przez 
współczesną orkę (90×150 cm, m. do 15 cm). 
Wypełnisko brunatno-czarne z wtrętami pia-
sku zawierało węgle drzewne i spalone kości. 
I. Człowiek, dorosły (tabl. XVIII).

Inwentarz: 1) drobny ułamek przedmiotu z kości 
(zaginął).

Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 48 (jamowy), ar 4N1W
W rzucie poziomym rysował się jako dwie od-
rębne części: północno-wschodnia (ze skupi-
skiem zabytków) – owalna, o wym. 25×40 cm, 
wkopana (?) w część południowo-zachodnią, 
o kształcie zbliżonym do owalnego, o wym. 
80×70 cm. Całość w przekroju nieckowata, 
o miąższości 25 cm. Wypełnisko części po-
łudniowo-zachodniej – czarne z  węglem 
drzewnym, części północno-wschodniej – 
brunatno-czarne z węglem drzewnym i ko-
śćmi. I. Infans I.

Inwentarz (PLR/14, k. 54–56/1986, tabl. XVIII): 
1) żelazna bransoleta (?), z drutu o półkoli-
stym przekroju, końce zakończone spiczasto, 
zachodzące na siebie; średn.: 5  cm, drutu 
0,5 cm (56); 2) 1 fragm. przedmiotu (fragm. 
kabłąka zapinki??) ze stopu miedzi z zakoń-
czeniem (sprężynka?) z żelaza (55); 3) 1 fragm. 
wylewu (EB.IIIc2), powierzchnia gładka, ma-
towa, brunatna (54).
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Chronologia: A3?

GRÓB 49 (jamowy, zniszczony), ar 4N1W
Trudno uchwytna granica z  grobem 50, 
z  którym sąsiaduje bezpośrednio od stro-
ny południowej. W rzucie poziomym grób 
49 był nieregularny, „rozmyty”, ze śladami 
orki w stropie, w przekroju „rozmyty” (ok. 
50×90 cm, m. do 15 cm). Wypełnisko brunat-
noczarne z węglem drzewnym. I. Mały fragm. 
przepalonej kości ludzkiej?

Bez wyposażenia (tabl. XVIII)
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: możliwe, że obiekty wydzielone jako dwa 

odrębne groby 49 i 50, pierwotnie stanowiły 
jeden, obecnie silnie naruszony grób.

GRÓB 50 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
4N1W

Trudno uchwytna granica z grobem 49, z któ-
rym sąsiaduje bezpośrednio od strony pół-
nocnej. W  rzucie poziomym nieregularny, 
„rozmyty”, w przekroju zbliżony do niecko-
watego, „rozmyty” (60 cm, m. 15 cm). Wy-
pełnisko brunatnoczarne z węglem drzewnym 
i kośćmi. I. Człowiek, dorosły. II. Kości zwie-
rzęce?

Inwentarz (PLR/14, k. 57/1986, tabl. XVIII): 1) 
1 fragm. żelaznego przedmiotu.

Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: możliwe, że obiekty wydzielone jako dwa 

odrębne groby 49 i 50, pierwotnie stanowiły 
jeden, obecnie silnie naruszony grób.

GRÓB 51 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym nieregularny, uszkodzo-
ny przez współczesną orkę; w przekroju dno 
wypłyca się w partii centralnej (80×100 cm, 
m. do 15 cm). Wypełnisko czarno-brunatne 
z węglem drzewnym i kośćmi. Skupisko darów 
w części południowo-wschodniej. I. Kobieta 
(?), dorosła.

Inwentarz (PLR/14, k. 59–64/1986, tabl. XIX): 
1) 1 fragm. zapinki A.68 ze stopu miedzi; 
wys. 2,2 cm (59); 2) 1 fragm. szpili ze stopu 
miedzi, zbliżonej do Beckmann III.48; dług. 
5 cm (60); 3) silnie skorodowana bransoleta 
żelazna z drutu o przekroju kolistym; wym. 

5,5×6,5 cm (61); 4) przepalony, dwustożko-
waty przęślik gliniany, powierzchnia gładka, 
popielata; średn.: 3,6 cm, otworu 0,8 cm, wys. 
1,7 cm, waga 19,22 g (64); 5) 3 fragm. pacior-
ka z zielonego szkła (63); 6) 3 skorodowane 
fragm. żelaznego przedmiotu (62).

Chronologia: B1b

GRÓB 52 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
w przekroju nieckowaty (110×160 cm, m. do 
25 cm). Wypełnisko czarno-brunatne z wę-
glem drzewnym i kośćmi. W partii stropowej 
kilka drobnych kamieni, skupisko zabytków 
w części południowo-wschodniej. Przy połu-
dniowo-zachodniej granicy leżał duży kamień, 
o wysokości 70 cm. I. Kobieta, dorosła.

Inwentarz (PLR/14, k. 65–77/1986, tabl. XIX-
-XX): 1) zapinka A.46 ze stopu miedzi; dług. 
6,9 cm, wys. 3 cm (66); 2) 1 fragm. zapinki 
A.68 ze stopu miedzi; wys. ok. 2,5 cm (67); 
3) 2 fragm. szpili ze stopu miedzi, zbliżonej do 
Beckmann IIc.19; dług. 4,2 cm + 1 fragm. igły 
4,2 cm (68–69); 4) 1 fragm. bransolety (?) ze 
stopu miedzi, z drutu o przekroju owalnym, 
z rowkiem po zewnętrznej stronie (69); 5) 1 
fragm. pręta (bransolety??) ze stopu miedzi, 
odłamanego od większej całości; dług. 1,1 cm, 
wym. pręta (przekrój) 0,3×0,5 cm (69); 6) 
bryłka ze stopu miedzi; średn. ok. 1 cm (69); 
7) amorficzny stop miedzi (z ołowiem?) – po-
zostałość po zapince (?); wym. 0,9 cm×2,4 cm 
(69); 8) paciorek T-M.I.12, ze szkła nieprze-
zroczystego, barwy ciemnoczerwonej; średn.: 
1,4 cm, otworu 0,4 cm, wys. 1,1 cm (71); 9) 
1 fragm. fajansowego paciorka melonowate-
go T-M.XVIII.171; średn. ok. 2 cm, otworu 
0,3 cm, wys. 1,9 cm (73); 10) 1 fragm. paciorka 
grupy T-M.XX lub XXI, ze szkła nieprzezro-
czystego barwy butelkowozielonej, z oczkami 
czterowarstwowymi ze szkła nieprzezroczy-
stego; od zewnątrz warstwy: czerwona, biała, 
czarna (?), żółta; pomiędzy warstwami żółtą 
a białą jest obecnie rowek, który pierwotnie 
był wypełniony czarnym (?) szkłem; średn. 
ok. 1,5 cm, otworu 0,4 cm, wys.? (72); 11) 
nadtopiony paciorek T-M.XXII.291, o rdze-
niu ze szkła przezroczystego barwy butelko-
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wozielonej, ze skośnie wtopionymi pasmami 
szkła nieprzezroczystego barwy kobaltowej, 
białej, czerwonej i żółtej, przedzielonymi pa-
smem rdzenia; średn. 1,4 cm, otworu 0,4 cm, 
wys. 1 cm (75); 12) fragmenty paciorka, T-M.
XXII.291 o rdzeniu ze szkła nieprzezroczy-
stego, ciemnoczerwonego, z  lekko skośnie 
wtopionymi pasmami ze szkła nieprzezro-
czystego, tworzącymi węższe pasma biało-
-czarno-białe oraz szersze żółto-czarno-żółte, 
przedzielone pasmem rdzenia; średn. 1,5 cm, 
otworu 0,3 cm, wys. 1,3 cm (76); 13) stopiony 
(?) fragm. paciorka lub zawieszki w rodzaju 
T-M.VIII.84 (?) ze szkła przezroczystego, 
odbarwionego; brak otworu w zachowanej 
części; średn. 0,6 cm, grubość 0,4 cm (74); 
14) przęślik gliniany, dwustożkowaty, o po-
wierzchni gładkiej, czarnej; średn.: 2,5 cm, 
otworu 0,4 cm, wys. 1,4 cm (77); 15) żelazna 
sprzączka o  ramie półkolistej (M-L.AD1); 
wym. 3,0×3,4 cm (69); 16) 1 fragm. brzuśca, 
powierzchnia gładka, czarna; duża ilość miki 
(65).

Chronologia: B1b

GRÓB 53 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N1W

W rzucie poziomym w przybliżeniu czworo-
kątny, w przekroju nieckowaty (70×110 cm, 
m. do 20 cm). Wypełnisko czarne z węglem 
drzewnym i kośćmi. W spągu części połu-
dniowo-wschodniej kilka kamieni (tabl. XX). 
I. Parę ułamków przepalonych kości ludzkich?

Inwentarz (PLR/14, k. 79/1986): 1) 1 fragm. 
naczynia.

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 54 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
4N1W

W planie czworokątny z „wcięciem” od strony 
południowo-zachodniej, w profilu nieckowaty 
(701×00 cm, m.25 cm). Wypełnisko czarne 
z resztkami stosu i ciałopalenia. Dookoła zary-
su jamy znajdowało się pięć większych kamie-
ni (wym. 23×139× cm, 45×35 cm, 15×8 cm, 14 
×19 cm i 10×6 cm) oraz jeden mały (8×3 cm) 
na dnie jamy. I. Mężczyzna, maturus. II. Kości 
zwierzęce.

Inwentarz (PLR/14, k. 80/1986, tabl. XX): 1) że-
lazna zapinka EB.A-Id z czterozwojową sprę-
żynką i zdobionym pierścieniem obejmującym 
kabłąk; dług. 12,5 cm, wys. 3,5 cm.

Chronologia: A1.

GRÓB 55 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym zarysował się jako bardzo 
wydłużony, wrzecionowaty obiekt, w przekro-
ju trapezowaty (45×160 cm, m. do 15 cm). Wy-
pełnisko czarne z węglem drzewnym i dwoma 
skupiskami kości i darów grobowych. Prawdo-
podobnie pierwotnie dwa odrębne pochówki, 
wydzielone jako grób 55A i 55B. W grobie 55A 
znajdował się kamień (40×55×90 cm), wkopa-
ny w calec do 40 cm poniżej dna jamy. I. 55A: 
Mężczyzna (?), maturus. II. Kości zwierzęce 
(?); 55B: Mężczyzna (?), maturus. II. Kości 
zwierzęce.

Inwentarz grobu 55A (PLR/14, k. 84–93/1986, 
tabl. XXI-XXII): 1) 1 fragm. zapinki A.59 ze 
stopu miedzi; dług. 6,5 cm, wys. ok. 2,5 cm 
(86); 2) 1 fragm. nóżki i kabłąka zapinki A.60 
(?) ze stopu miedzi (84); 3) 1 fragm. nóżki za-
pinki A.III, seria pruska, stop miedzi (85); 4) 
1 fragm. zapinki A.V.120 ze stopu miedzi, bez 
główki; dług. 3,8 cm. wys. ok. 2,5 cm (87); 5) 
1 fragm. bransolety ze stopu miedzi, z drutu 
o przekroju półkolistym; średn. ok. 6,5 cm 
(88); 6) bransoleta ze stopu miedzi, z drutu 
o przekroju półkolistym; średn. 5,5 cm (89); 
7) silnie skorodowane fragm. żelaznej taśmy 
okucia skrzynki wraz z okuciem zamka (?), 
z jednym nitem (dług. 1,6 cm; średn. główki 
1,5 cm) i dwoma czytelnymi otworami na nit 
(średn. 0,4 cm); dług. okucia ok. 21 cm, szer. 
3,5 cm, grubość 0,1 cm (90); 8) silnie skorodo-
wany klucz żelazny typu A wg Kokowskiego, 
bez niewielkiej części pióra; dług. 12 cm (pier-
wotna długość ok. 13 cm) (91); 9) 1 fragm. 
żelaznej szpili; dług. 7,2 cm (92).

Chronologia: B2a

Inwentarz grobu 55B (PLR/14, k. 94–99/1986, 
tabl. XXII): 1) zapinka A.72 ze stopu miedzi; 
dług. 6,9 cm, wys. 3,5 cm (95); 2) zapinka 
A.72 ze stopu miedzi; dług. 7 cm, wys. 4 cm 
(96); 3) bransoleta tzw. sztabkowata, ze sto-
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pu miedzi z masywnego drutu o przekroju 
półkolistym, z kolbowatymi zakończeniami; 
wym. 6,2×7,2 cm (97); 4) silnie skorodowa-
na, żelazna sprzączka o ramie kolistej (M-L.
AC13?); średn. ok. 4 cm (98); 5) silnie przepa-
lony przęślik gliniany, dwustożkowaty; średn.: 
4,2 cm, otworu 0,7 cm, wys. 2,2 cm (99); 6) 
1 fragm. wylewu naczynia W-Sch.XIIA (?), 
powierzchnia gładka, matowa, popielata (94).

Chronologia: B2

GRÓB 56 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym zbliżony do czworokąt-
nego, w przekroju trapezowaty (140×140 cm, 
m. do 15 cm). Wypełnisko czarne z węglem 
drzewnym, z widocznymi śladami orki w czę-
ści zachodniej. Skupisko kości i dary grobo-
we bezpośrednio nad kamieniem o  wym. 
105×45 cm) zalegającym poniżej spągu czę-
ści południowo-wschodniej grobu. I. Kobieta, 
koniec juvenis.

Inwentarz (PLR/14, k. 100–103/1986, tabl. 
XXIII): 1) 1 fragm. zapinki Völling A.2aI ze 
stopu miedzi; dług. 2 cm, wys. 2,7 cm (100); 2) 
zapinka A.114 ze stopu miedzi; dług. 4,7 cm, 
wys. 1,7 cm (101); 3) przetopiony, zdefor-
mowany paciorek ze szkła przezroczystego 
barwy błękitnej; wym. 1,3×1,7×3,5 cm (102); 
4) stopiony i zdeformowany paciorek ze szkła 
przezroczystego barwy zielonkawo-miodo-
wej; wym. 0,9×1,6×1,8 cm (103).

Chronologia: B1a

Uwaga: grób z fazy B1a uszkodzony przez grób 
z fazy B2a?

GRÓB 57 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym zarysował się jako w przy-
bliżeniu czworokątny obiekt (160×180 cm) 
z wyraźną linią orki (na osi północ–południe) 
w zachodniej części. W przekroju, w części 
wschodniej ujawniła się głęboka niecka (grób 
57A) z intensywnie czarnym wypełniskiem 
z węglem drzewnym (m. do 35 cm); w jej 
części zachodniej – żelazne, duże kółko i że-
lazna zapinka oraz kamienie w partii stro-
powej. W części zachodniej obiektu (grób 
57B), gdzie wokół kamieni wystąpiło skupisko 

darów, wypełnisko było jaśniejsze, brunat-
no-czarne.

GRÓB 57A
Inwentarz (PLR/14, k. 120, 123/1986, tabl. 

XXIII): 1) skorodowana, żelazna zapinka 
A.126, dług. 2,7 cm, wys. 1,5 cm (123); 2) 
skorodowane kółko żelazne, średn. 7 cm (120).

Chronologia: B2b

GRÓB 57B
I. Kobieta, dorosła.
Inwentarz (PLR/14, k. 104–119, 121–122/1986, 

tabl. XXIII-XXIV): 1) 1 fragm. zapinki A.III, 
seria główna, ze stopu miedzi, bez główki; 
dług. 6 cm (104); 2) 1 fragm. zapinki A.93 
(?) ze stopu miedzi, bez główki; dług. 3,1 cm 
(105); 3) żelazna sprężynka zapinki; dług. 
3,4 cm (122); 4) 1 fragm. zawieszki lub bran-
solety brodawkowatej ze stopu miedzi; średn.: 
obręczy 7 cm, pręta 0,9 cm (107); 5) bran-
soleta ze stopu miedzi, z drutu o przekroju 
owalnym; wym. 6,3×7 cm (108); 6) fragmenty 
wisiora opasanego typu IA wg Stanek, stop 
miedzi, z odłamkami szkła lub muszli (106); 
7) srebrny wisiorek kapsułkowy z pseudo-
granulacją, nadtopiony i uszkodzony; średn. 
1,3 cm; bryłka srebra (próbka 14/109C); wym. 
0,3×0,3×0,6 cm (109); 8) silnie skorodowa-
ny nóż prosty z rękojeścią zakończoną kół-
kiem, zdobiony; dług. 17,4 cm, szer. 1,9 cm 
(110); 9) skorodowane kółko żelazne, średn. 
2,5 cm (121); 10) lekko przepalony paciorek 
melonowaty T-M.XVIII.171, z fajansu barwy 
seledynowej; średn.: 1,9 cm, otworu 0,5 cm, 
wys. 1,7 cm (111); 11) lekko przepalony pa-
ciorek melonowaty T-M.XVIII.171, z fajansu 
barwy seledynowej; średn.: 2,0 cm, otworu 
0,5 cm, wys. 1,9 cm (112); 12) lekko przepa-
lony paciorek melonowaty T-M.XVIII.171, 
z fajansu barwy seledynowej; średn.: 1,7 cm, 
otworu 0,5 cm, wys. 1,5 cm (113); 13) 1 fragm. 
stopionego paciorka T-M.XXIII.364b (?), ze 
szkła nieprzezroczystego, o korpusie barwy 
niebieskiej, z wtopionym ornamentem w po-
staci czarnej siatki o romboidalnych „oczkach” 
barwy jasnozielonej i żółtej, oraz stopionego, 
rozmytego ornamentu w kolorach czerwonym 
i białym (114); 14) 1 fragm. paciorka T-M.
XXII.290c, ze szkła nieprzezroczystego, o kor-
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pusie barwy zielonej z nakładanymi skośnie, 
wąskimi pasmami barwy niebieskiej, czerwo-
nej, żółtej, białej i butelkowozielonej; średn.: 
1,4  cm, otworu 0,4  cm, zach. wys. 1,1  cm 
(115); 15) 1 fragm. stopionego paciorka (?) ze 
szkła przezroczystego, odbarwionego o odcie-
niu zielonkawym; zach. wym. 1,0×1,0×0,4 cm 
(116); 16) 2 (?) stopione ze sobą i silnie zde-
formowane paciorki T-M.XXII.291h (?), ze 
szkła nieprzezroczystego, o korpusie w kolo-
rze ciemnoczerwonym z wtopionymi ukośnie 
(?) pasmami szkła zielonego, obramowanymi 
wąskimi pasmami szkła białego; wym. lepiej 
zachowanego paciorka: 2,4×1,4  cm, wys. 
1,1 cm (117–119).

Chronologia: B2a

GRÓB 58 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym owalny, w przekroju dno 
wypłyca się w partii środkowej (65×110 cm, 
m. do 15 cm). Wypełnisko czarne z węglem 
drzewnym i  kośćmi. W  części północno-
-wschodniej stropu mały kamień. I. Drobne 
i nieliczne ułamki kości ludzkich? II. Kości 
zwierzęce (stanowiły większość).

Inwentarz (PLR/14, k. 124/1986, tabl. XXV): 
1) 1 fragm. bransolety (?) sztabkowatej (?) ze 
stopu miedzi, o półowalnym przekroju; dług. 
2,4 cm, szer. 0,6 cm (124).

Chronologia: WOR

GRÓB 59 (jamowy), ar 5N1W
Słabo wyodrębniający się od grobów 60 i 61. 
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
rozwłóczony (100×120 cm), pierwotna jama 
miała średnicę 80 cm, co widać w przekro-
ju (nieckowaty, m. 40 cm). Na stropie leżał 
duży kamień (20×40×60 cm), na zachód od 
niego znajdowało się skupisko darów grobo-
wych. Wypełnisko brunatno-czarne z węglami 
drzewnymi i kośćmi. I. Mężczyzna, maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 125–131/1986, tabl. 
XXV-XXVI): 1) żelazna zapinka Völling N-b 
z ażurową pochewką i z 4-zwojową sprężyn-
ką; dług. 7 cm, wys. 3,5 cm (125); 2) żelazna 
zapinka Völling N-a; dług. 6,3 cm, wys. 2,7 cm 
(126); 3) bardzo mocno skorodowana, żela-
zna zapinka Völling N-b z ażurową pochewką; 

dług. około 7,5 cm, wys. około 3 cm (127); 4) 
żelazna klamra do pasa o konstrukcji zawiasko-
wej z rowkami przybrzeżnymi, o zaczepach 
odgiętych w przeciwnych kierunkach, jedno 
ramię z nietypowo wąskiej taśmy; dług. 18 cm, 
szer. 2,8 cm (128); 5) fragm. ostrza żelaznego 
nożyka sierpikowatego, bardzo mocno sko-
rodowany; średn. 7,5 cm; szer. ostrza 1,6 cm 
(129); 6) dwustożkowaty przęślik gliniany, 
przepalony; średn.: 4,4 cm, otworu 0,6 cm, 
wys. 2,9 cm (131); 7) 1 fragm. wylewu (EB.
Ib1) i 1 fragm. brzuśca naczynia o powierzchni 
szorstkiej, jasnobrunatnej (130); 8) 1 fragm. 
części przydennej EB.III, o powierzchni ze-
wnętrznej barwy ceglastej a  wewnętrznej 
czarnej (130); 9) 1 fragm. brzuśca naczynia 
o powierzchni szorstkiej, czarnej (130).

Chronologia: B1a

Uwaga: oprócz w/w również fragm. naczyń kul-
tury łużyckiej.

GRÓB 60 (popielnicowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (50×70 cm, m. 25 cm). Wypełnisko 
szaroczarne z węglami drzewnymi, pośrodku 
dolna połowa popielnicy z kośćmi, bez darów. 
I. Mężczyzna, adultus – początek maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 132/1986, tabl. XXVII): 
1) popielnica dwuucha W-Sch.II, przy dnie 
i do poziomu dolnego przyczepu ucha gład-
ka, brzusiec w  górnej partii obmazywany 
poziomo, w  dolnej ukośnie, powierzchnia 
ciemnobrunatna, duża ilość domieszki śred-
nio- i gruboziarnistej; średn.: wylewu 22,0 cm, 
brzuśca 28,0 cm, dna 12 cm; wys. 29,0 cm.

Chronologia: W?OR

GRÓB 61 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym owalny, w przekroju tra-
pezowaty (60×120 cm, m. 25 cm). Wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi i wyposażeniem 
w części wschodniej. I. Kobieta, adultus.

Inwentarz (PLR/14, k. 133–137/1986, tabl. XXV-
-XXVI): 1) zapinka A.38 ze stopu miedzi; dług. 
2,9 cm, wys. 1,8 cm (133); 2) sprężynka za-
pinki, stop miedzi (135); 3) 1 fragm. trzonka 
okucia końca pasa (?) M-L.1 (?); stop miedzi; 
dług. 2,3 cm (134); 4) żelazna sprzączka do 
pasa o półkolistej ramie(M-L.AD12), skoro-
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dowana; wym. 2, 5×3, 5 cm (136); 5) żelazna 
sprzączka do pasa o półkolistej ramie (M-L.
AD1); wym. 3,6×4,6 cm (137); 6) stopiony 
fragm. przedmiotu ze stopu miedzi (135).

Chronologia: B2b

GRÓB 62 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym „rozmyty”; właściwa jama 
przybliżeniu owalna, w przekroju nieckowata 
(90 ×110 cm, m. 50 cm). Wypełnisko właści-
wej jamy czarne z węglami drzewnymi i ko-
śćmi. W części północno-zachodniej kamień 
(15×30×40 cm), na południowy wschód od 
niego skupisko darów, a w partii stropowej 
kilka drobnych kamieni. I. Adultus – maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 138–148/1986, tabl. 
XXVII-XXVIII): 1) zapinka A.45 ze stopu 
miedzi; dług. 6,8  cm, wys. 3  cm (139); 2) 
zapinka A.45 ze stopu miedzi; dług. 6,8 cm, 
wys. 4 cm (140); 3) żelazna bransoleta z drutu 
o przekroju półkolistym, średn. 6 cm (144); 4) 
fragmenty zapinki A.53 (?) ze stopu miedzi: 1 
fragm. sprężynki wykonanej z taśmy o prosto-
kątnym przekroju (4), 1 fragm. zakończenia 
kabłąka z uszkodzonym haczykiem na cięci-
wę (4a), 1 fragm. igły oraz amorficzna bryłka 
stopu miedzi, być może pochodząca z tej za-
pinki (141); 5) 1 fragm. igły żelaznej (143); 
6) żelazna sprzączka do pasa z profilowaną 
skuwką (M-L.AG21?), silnie skorodowana, 
zachowana w postaci złożonej – skuwka leży 
na ramie sprzączki; wym. ok. 2,5×ok. 3 cm 
(142); 7) 1 fragm. szpili (?) kościanej; dług. 
3,7 cm, średn. 0,5 cm (145); 8) przęślik glinia-
ny, dwustożkowaty, powierzchnia gładka, ma-
towa, ceglasta; średn.: 3,4 cm, otworu 0,7 cm, 
wys. 1,9 cm, waga 18,35 g (146); 9) przęślik 
gliniany, dwustożkowaty; średn.: 3,7  cm, 
otworu 0,8 cm, wys. 1,7 cm, waga 22,52 g 
(147); 10) przęślik gliniany, dwustożkowaty; 
średn.: 3,9 cm, otworu 0,9 cm, wys. 3,0 cm, 
waga 38,75 g (148); 11) 2 fragm. brzuśców, 
w tym 1 o powierzchni lekko chropowaconej, 
ceglastej i 1 o powierzchni gładkiej, matowej, 
brunatnej (138).

Chronologia: B1b

GRÓB 63 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym „rozmyty”, w przybliże-
niu owalny, w przekroju nieckowaty (właści-
wa jama: 50×60 cm, m. 15 cm). Wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi, kośćmi i wtrę-
tami żółtego piasku. Wyposażenie w części 
wschodniej. I. Adultus – maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 149–152/1986, tabl. 
XXVIII-XXIX): 1) zapinka A.52 ze stopu mie-
dzi; dług. 6,7 cm, wys. 3 cm (150); 2) 1 fragm. 
zapinki A.114 (?) ze stopu miedzi, z osią na 
sprężynkę (151); 3) bransoleta żelazna z drutu 
o przekroju owalnym; wym. 5×6,2 cm (152); 
4) naczynie W-Sch.XI, powierzchnia gładka, 
matowa, brunatna; średn. 8,3 cm, wys. 4,3 cm 
(149).

Chronologia: B2a

GRÓB 64 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
nieco „rozmyty”, w przekroju trapezowaty 
(70×140 cm, m. 30 cm). Wypełnisko czar-
no-brunatne z węglami drzewnymi i kośćmi. 
Dary grobowe na północ od dużego kamie-
nia. W jamie i poniżej kilka kamieni, w tym 
dwa duże. Najprawdopodobniej pochówek 
podwójny. I. Mężczyzna, koniec adultus – po-
czątek maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 153–169/1986, tabl. 
XXIX-XXX): 1) zapinka A.38 ze stopu mie-
dzi; dług. 5 cm, wys. 2,6 cm (154); 2) zapinka 
A.38 ze stopu miedzi; dług. 4,8 cm, wys. 2,5 cm 
(155); 3) zapinka A.72 ze stopu miedzi; dług. 
4,7 cm, wys. 2,5 cm (156); 4) zapinka A.72 
ze stopu miedzi; dług. 5 cm, wys. ok. 2,5 cm 
(157); 5) skorodowana, żelazna zapinka A.117; 
dług. 3,5 cm, wys. 2,2 cm (162); 6) 1 fragm. 
bransolety wężowatej, typ IIA wg Wójcika, 
ze stopu miedzi (158); 7) 3 fragm. bransole-
ty wężowatej, typ IIB wg Wójcika, ze stopu 
miedzi (159–160); 8) 1 fragm. bransolety 
z pręta ze stopu miedzi, o przekroju ośmio-
kątnym; średn. 0,6 cm (161); 9) silnie sko-
rodowana, żelazna sprzączka o prostokątnej 
ramie (M-L.AG6?); wym. 2,5×3,5 cm (163); 
10) bardzo mocno skorodowana, żelazna 
sprzączka o półkolistej ramie (M-L.AD1?); 
wym. 3,8×4,3  cm (164); 11) skorodowany 
nóż prosty, z obustronnie wyodrębnionym 
ostrzem; dług. 12,9 cm, w tym rękojeść 3,8 cm, 
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szer. 2 cm (165); 12) krzesiwo iglicowe; dług. 
7,7 cm (166); 13) krzesak kamienny typu 2. 
wg Ilkjæra (kwarcowo-skaleniowa meta-ar-
koza krzemionkowa); wym. 3×5,6 ×7,6 cm 
(169); 14) osełka (?) kamienna (kwarcowy 
piaskowiec krzemionkowo-żelazisty); trzy 
z  węższych ścianek są wygładzone, czwar-
ta i  dwie szerokie są nierówne (z  grubsza 
obrobione?); wym. 4×4,8×6,5 cm (168); 15) 
przepalony przęślik gliniany, dwustożkowaty; 
średn.: 4,8 cm, otworu 0,7 cm, wys. 2,7 cm 
(167); 16) 3 fragm. brzuśców (domieszka śred-
nio- i gruboziarnista), w tym: 1 przepalony 
o powierzchni zewnętrznej chropowaconej 
i powierzchni wewnętrznej szorstkiej, nie-
równej (grubość 1,4 cm); 1 o powierzchni 
zewnętrznej ceglastej, szorstkiej i powierzchni 
wewnętrznej brunatnej, szorstkiej (grubość 
1,4 cm); 1 o powierzchni zewnętrznej jasno-
brunatnej o odcieniu ceglastym, szorstkiej 
i powierzchni wewnętrznej brunatnoszarej, 
szorstkiej (grubość 1,4 cm) (153).

Chronologia: B2b

GRÓB 65 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym „nerkowaty”, w przekroju 
nieckowaty (właściwa jama: 80×150 cm, m. 
30 cm). Wypełnisko czarne z węglami drzew-
nymi i kośćmi. W części północno-zachod-
niej kilka drobnych kamieni, głównie w partii 
stropowej oraz skupisko darów. I. Mężczyzna, 
maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 170–172/1986, tabl. 
XXXI): 1) silnie skorodowana żelazna sprzącz-
ka do pasa o ramie półkolistej (M-L.AD1); 
wym. 3,3×4,5 cm (172); 2) 2 fragm. stopio-
nego przedmiotu ze stopu miedzi (171); 3) 
3 fragm. brzuśców naczyń: 1 o powierzchni 
gładkiej, matowej, ceglastej i 2 o powierzchni 
gładkiej, matowej, brunatnej (170).

Chronologia: W?OR

GRÓB 66 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym zbliżony do półowalu 
o szerokości 90 cm i zachowanej dług. 70 cm 
(nie więcej niż 140 cm). Od wschodu zniszczo-
ny przez groby 67 i 68; w przekroju nieckowa-
ty (m. 25 cm). Wypełnisko czarne z węglami 

drzewnymi. Skupisko kości i darów w części 
wschodniej na dnie jamy, a w części zachod-
niej osobno fibula i małe naczynie. I. Juvenis.

Inwentarz (PLR/14, k. 173–187/1986, tabl. 
XXXI-XXXII): 1) zapinka A.38 ze stopu mie-
dzi; dług. 6,6 cm, wys. ok. 3 cm (174); 2) nad-
topiona zapinka A.38 ze stopu miedzi; dług. 
7 cm (175); 3) zapinka ze stopu miedzi A.II/
IV, 3.4c wg Andrzejowskiego; dług. 6,8 cm, 
wys. ok. 3 cm (177); 4) fragmenty zapinki ze 
stopu miedzi A.II/IV, 3.4c wg Andrzejow-
skiego; dług. 7 cm, wys. 3,5 cm (176); 5) za-
pinka A.120 ze stopu miedzi, dług. 3 cm, wys. 
1,5 cm (178); 6) nóżka zapinki A.38–39 (?), 
stop miedzi (179); 7) 1 fragm. okucia końca 
pasa (M-L.1/ 6, w. 1), stop miedzi; dług. 3, 
7 cm (180); 8) 1 fragm. okucia końca pasa 
(M-L.1/ 6); stop miedzi; dług. 5 cm (181); 9) 
1 fragm. bransolety ze stopu miedzi, z drutu 
o przekroju owalnym; średn. 4,8 cm (183); 10) 
3 fragm. bransolety (?) ze stopu miedzi z drutu 
o przekroju półowalnym (184); 11) klucz ze 
stopu miedzi, typu B wg Kokowskiego; dług. 
12 cm (182); 12) silnie skorodowana, żela-
zna sprzączka do pasa o kolistej ramie (M-L.
AC13); średn. 3,5 cm (186); 13) silnie skoro-
dowany nóż prosty; dług. 12,5 cm, szer. 1,3 cm 
(187); 14) naczynie W-Sch.XI, powierzchnia 
gładka, matowa, czarna; średn. 4,6 cm, wys. 
2,6 cm (173); 15) 11 fragm. nieokreślonych 
przedmiotów ze stopów miedzi (185).

Chronologia: B2b

GRÓB 67 (popielnicowy, silnie naruszony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym groby nr 67 i 68 począt-
kowo rysowały się jako jeden, owalny obiekt 
o brunatnoczarnym wypełnisku z węglami 
drzewnymi, w  którego stropie – w  części 
północnej – zaobserwowano skupisko cera-
miki, a w części południowej – skupisko pię-
ciu większych kamieni i czterech mniejszych. 
Grób 67 w przekroju był nieckowaty (średn. 
60 cm, m. 20 cm). Polowy rysunek wskazuje 
na to, że grób ten został wkopany w grób 66. 
W popielnicy nienaruszona była tylko część 
przydenna, zawierająca spalone kości. I. Czło-
wiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 188/1986, tabl. XXXI, 
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XXXIII): 1) popielnica, naczynie dwuuche 
EB.A3c/2u (wylew EB.IIb1), powierzch-
nia gładka, matowa, jasnobrunatna, średn. 
14,4 cm, wys. 21,5 cm.

Chronologia: MOPR?

GRÓB 68 (popielnicowy), ar 5N1W
Po zdjęciu warstwy z kamieniami (por. grób 
67) ukazała się uszkodzona popielnica, wokół 
której rysowała się kolista jama, w przekroju 
nieckowata (średn. 55 cm, m. 20 cm) z wy-
pełniskiem czarnym z węglami drzewnymi. 
Popielnica zawierała kości, ostrogę i sprzącz-
kę. Jej górna część była uszkodzona, zapewne 
pod naciskiem kamieni. I. Juvenis.

Inwentarz (PLR/14, k. 189–191/1986, tabl. 
XXXI, XXXIII): 1) bardzo mocno skorodo-
wana, żelazna ostroga typu D wg Ginalskiego; 
rozpiętość 6,7 cm, wys. 4,2 cm, w tym bodziec 
1,2 cm (190); 2) bardzo mocno skorodowana, 
półkolista, żelazna sprzączka do pasa; wym. 
3,6×4,2 cm (M-L.AD1) (191); 3) naczynie 
jednouche (?) W-Sch.V (popielnica), z do-
okolnym, płytkim, wygładzanym żłobkiem 
tuż nad największą wydętością brzuśca; po-
wierzchnia gładka, czarna; średn. 25 cm, wys. 
23 cm (189).

Chronologia: B2b?

GRÓB 69 (jamowy), ar 5N1W
W  rzucie poziomym owalny, w  przekroju 
nieckowaty (110×130 cm, m. 30 cm). Wypeł-
nisko czarne z węglami drzewnymi i kośćmi. 
W części wschodniej, w górnej warstwie jamy 
kamień, od którego na zachód znajdowały się 
dary. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 192–195/1986, tabl. 
XXXIV): 1) żelazna sprzączka do pasa o pół-
kolistej ramie (M-L.AD1); wym. 2,5×3 cm 
(195); 2) 1 fragm. okucia końca pasa (M-L.1/ 
6 w. 1), stop miedzi; dług. 2,7 cm (192); 3) 1 
fragm. złącza ogniwkowego ze stopu miedzi, 
złożonego z fragmentu kółka (lekko zdefor-
mowanego) o średn. ok. 1,5 cm i grubości dru-
tu 0,3 cm oraz ze złącza o średn. uszka 0,9 cm 
i zachowanej dług. 1,5 cm (194); 4) 1 fragm. 
pręta ze stopu miedzi, z drutu o przekroju ko-
listym; średn. 0,5 cm (193).

Chronologia: B2?

GRÓB 70A (70A – jamowy), ar 5N1W, por. groby 
70B i 71

Groby nr 70A, 70B i 71 w momencie zareje-
strowania rysowały się jako jeden, w przybliże-
niu czworokątny obiekt (110×135 cm). W jego 
południowej połowie wyróżniały się 2 skupi-
ska kości: jedno obok popielnicy (grób 70B), 
drugie w południowo-zachodniej ćwiartce 
(grób 70A). W rzucie poziomym zarysy po-
szczególnych grobów są trudne do określenia. 
Grób 70A w przekroju był trapezowaty (m. 
30 cm), o czarnobrunatnym wypełnisku ze 
skupiskiem kości.

Bez wyposażenia
Chronologia: W?OR
Uwaga: nie można wykluczyć, że w przypadku 

grobów 70A i 70B mamy do czynienia z jedną 
jamą grobową zawierającą popielnicę i dwa 
skupiska kości – jedno przy samej popielnicy 
(oznaczone tu jako grób 70B) i drugie 30 cm 
na zachód od pierwszego skupiska (oznaczone 
tu jako grób 70A).

GRÓB 70B (popielnicowo-jamowy), ar 5N1W, 
por. grób 70A
Inwentarz (PLR/14, k. 196/1986, tabl. XXXV): 

1) naczynie W-Sch.IA, o wylewie EB.Ib1, dnie 
EB.IIIb; powierzchnia chropowacona, przy 
wylewie i dnie gładka, czarna przy wylewie, 
brunatna na pozostałej powierzchni, średn. 
16 cm, wys. 17 cm. I. Mężczyzna (?), dorosły. 
II. Kości zwierzęce.

Chronologia: W?OR

GRÓB 71 (jamowy), ar 5N1W, por. groby 70A 
i 70B

W rzucie poziomym słabo widoczna granica 
pomiędzy grobami 70 i 71. Według dziennika 
badań w rzucie poziomym grób 71 był kolisty, 
w przekroju romboidalny (średn. 90 cm, m. 
30 cm). Wypełnisko czarnobrunatne z wę-
glami drzewnymi; skupisko kości i  darów 
w  części południowo-zachodniej, kamień 
w północno-zachodniej. I. Kobieta, adultus 
– maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 197–203/1986, tabl. 
XXXV-XXXVI): 1) zapinka A.45 ze stopu mie-
dzi; dług. 6 cm, wys. 3 cm (197); 2) 1 fragm. 
zapinki A.III (?) ze stopu miedzi (198); 3) 
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bransoleta wężowata (we fragm.) ze stopu 
miedzi, typ IIB wg Wójcika,; zdobiona krót-
kimi nacięciami na bokach; wym. 6,3×7 cm 
(199); 4) bransoleta wężowata (we fragm.) 
ze stopu miedzi, typ IIB wg Wójcika, zdo-
biona krótkimi nacięciami na bokach; kabłąk 
w miejscu przewężenia podkreślony dwoma 
parami równoległych linii; średn. 6 cm (200–
200a); 5) skorodowana, żelazna sprzączka do 
pasa o półkolistej ramie (M-L.AD1); wym. 
3,5×4,5 cm (201); 6) prętowe okucie żelazne; 
wym. 2×3 cm (202); 7) 2 fragm. żelaznych 
przedmiotów (203).

Chronologia: B1b?

GRÓB 72 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym zbliżony do prostokątne-
go, w przekroju nieckowaty (70×130 cm, m. 
40 cm). Wypełnisko czarne z węglami drzew-
nymi i kośćmi. Skupisko darów na zachód od 
kamienia, o wym. 20×30×70 cm, znajdującego 
się na stropie jamy i nad kamieniem (40×60×? 
cm) leżącym w spągu i poniżej dna jamy. I. Ko-
bieta, początek maturus. II. Kości zwierzęce?

Inwentarz (PLR/14, k. 204–207/1986, tabl. 
XXXVII): 1) zapinka zbliżona do A.120, stop 
miedzi; kabłąk bez grzebyka przy główce, 
w tym miejscu pozostałości owiniętej cięciwy; 
dług. 3,4 cm, wys. 1,6 cm (204); 2) silnie sko-
rodowana, żelazna sprzączka do pasa; wym. 
ok. 4 × ok. 4 cm (M-L.AD1) (206); 3) bardzo 
mocno skorodowany, żelazny nożyk sierpi-
kowaty EB.Vb, pierwotnie w całości; średn. 
7,3 cm, szer. 3 cm (205); 4) dwustożkowaty 
przęślik gliniany, powierzchnia gładka, ma-
towa, czarno-szara, duża ilość drobnoziarni-
stej domieszki i miki; średn.: 4,1 cm, otworu 
0,8 cm, wys. 1,7 cm (207).

Chronologia: B2a

GRÓB 73 (popielnicowy, częściowo zniszczony), 
ar 5N1W

W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (60×70 cm, m. 15 cm). Wypełnisko 
czarnoszare bez węgli drzewnych i kości. Gór-
na część popielnicy zawierającej spalone kości 
i dary uszkodzona. I. Kobieta, koniec adultus.

Inwentarz (PLR/14, k. 208–214/1986, tabl. 
XXXVIII-XXXIX): 1) zapinka A.72 ze sto-

pu miedzi (na grzebykach pojedyncze row-
ki zawierające pierwotnie srebrne druciki), 
w dwóch fragm., naprawiana – ułamaną po-
chewkę przymocowano za pomocą nitów 
i  dwóch pasków brązu; dług. 6,4  cm, wys. 
3,5 cm (209); 2) zapinka A.72 ze stopu miedzi 
(na grzebykach pojedyncze rowki zawierające 
pierwotnie srebrne druciki), w dwóch fragm.; 
dług. 6 cm, wys. 3,5 cm (210); 3) nadtopione 
fragm. zapinki serii pruskiej A.III, stop mie-
dzi (211); 4) stopione fragm. bransolety ze 
stopu miedzi, z drutu o przekroju półowal-
nym (212); 5) żelazna klamra hakowa typu 2 
wg Madydy-Legutko; wym. 7×8,2 cm (213); 
6) skorodowany nóż żelazny; dług. 12,2 cm, 
w tym uchwyt 3,2 cm, szer. 1,6 cm (214); 7) 
naczynie trójuche W-Sch.IVA (popielnica), 
z wałkiem plastycznym, zdobionym nacięcia-
mi w kształcie jodełki, powierzchnia gładka, 
matowa, czarna, przy wylewie ceglasta; średn. 
28 cm, wys. 21 (208).

Chronologia: B2a

GRÓB 74 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
lekko rozwłóczony, w przekroju trapezowaty 
(50×60 cm, m. 25 cm). Wypełnisko czarne 
z węglami drzewnymi i skupiskiem kości usy-
tuowanym centralnie na dnie. I. Infans I oraz 
człowiek, dorosły. II. Kości zwierzęce.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 75 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (50×70 cm, m. 15 cm). Wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi. Skupisko kości 
i darów centralnie na dnie. I. Mężczyzna (?), 
dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 215–216/1986, tabl. 
XXXIX): 1) skorodowana, żelazna sprzączka 
do pasa o ramie półkolistej, bez kolca (M-L.
AD1); wym. 3,2×4 cm (215); 2) 1 fragm. że-
laznego okucia pasa (?); dług. 5,6 cm, szer. 
0,7 cm (216).

Chronologia: WOR

GRÓB 76 (jamowy), ar 5N1W
W  rzucie poziomym owalny, w  przekroju 
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nieckowaty, „postrzępiony” (60×90 cm, m. 
ok. 20 cm). Wypełnisko czarne z resztkami 
stosu i kośćmi; zapinka w części wschodniej. 
I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 217/1986, tabl. XL): 1) 
zapinka A.72 ze stopu miedzi; dług. 6,1 cm, 
wys. 3,5 cm.

Chronologia: B2

GRÓB 77 (popielnicowy, częściowo zniszczony), 
ar 5N1W

W rzucie poziomym w postaci wydłużonego 
owalu (45×100 cm). W przekroju niewyraźny 
zarys podwójnej niecki (dwie jamy grobowe?) 
o miąższości do 20 cm. W stropie wypełnisko 
czarne z resztkami stosu, w części dolnej bru-
natnoszare. Zniszczona popielnica ze sprzącz-
ką znajdowała się w części wschodniej, przy 
spągu. I. Juvenis.

Inwentarz (PLR/14, k. 218–219/1986, tabl. XL): 
1) żelazna sprzączka o  prostokątnej ramie 
(M-L.AG1); wym. 2,6×4 cm (219); 2) frag-
menty jednouchego (?) naczynia W-Sch.V 
(popielnica), zdobionego dookolną listwą 
plastyczną na wysokości dolnego przyczepu 
ucha, powierzchnia gładka, matowa, ciem-
nobrunatna; średn. 16 cm, wys. 18 cm (218).

Chronologia: B2?

GRÓB 78 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym w przybliżeniu prostokąt-
ny, w przekroju trapezowaty (70×110 cm, m. 
45 cm). Centralnie w części północnej mały 
kamień na stropie. Wypełnisko czarne z reszt-
kami stosu, skupisko kości i darów centralnie 
w dolnej partii jamy, ponadto kości w części 
zachodniej. I. Mężczyzna, maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 221–228/1986, tabl. XLI): 
1) zapinka A.72 ze stopu miedzi; dług. 7,5 cm, 
wys. ok. 4 cm (221); 2) zdobiona bransoleta 
sztabkowata, z pręta ze stopu miedzi, o prze-
kroju ośmiobocznym; wym. 5,4×7 cm (222); 
3) zdobiona bransoleta sztabkowata, z pręta 
ze stopu miedzi, o przekroju ośmiobocznym; 
wym. 5×6,5 cm (223); 4) 1 fragm. zdobionej 
bransolety sztabkowatej o przekroju ośmio-
bocznym ze stopu miedzi; średn. 53 cm (224); 
5) fragmenty bransolety (?) z drutu ze stopu 
miedzi, o przekroju półowalnym (225); 6) 1 

fragm. okucia końca pasa (M-L.1/5), stop mie-
dzi; dług. 2 cm (226); 7) silnie skorodowane, 
żelazne kółko; średn. 3 cm (227); 8) dwustoż-
kowaty przęślik gliniany, powierzchnia gładka, 
matowa, szaro-ceglasta; średn.: 3,8 cm, otwo-
ru 0,6 cm, wys. 2 cm (228).

Chronologia: B2

GRÓB 79 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym w przybliżeniu kolisty 
(średn. 80 cm), lekko rozwłóczony; w prze-
kroju widoczne dwie niecki (m. 10 i 18 cm), 
w płytszej, w części południowo-wschodniej, 
znajdowało się skupisko darów. Wypełnisko 
czarne, przemieszane z piaskiem i z kośćmi, 
bez węgli drzewnych. Skupisko darów w czę-
ści południowo-wschodniej. I. Kobieta (?), 
dorosła.

Inwentarz (PLR/14, k. 229–237/1986, tabl. XLII-
-XLIII): 1) zapinka A.38 ze stopu miedzi; dług. 
4,4 cm, wys. 3 cm (230); 2) zapinka A.72 ze 
stopu miedzi (grzebyki bez rowka); dług. 
7,2 cm, wys. 4 cm (231); 3) zapinka A.122 
ze stopu miedzi; dług. 1,8 cm, wys. 1,2 cm 
(233); 4) fragmenty zapinki A.61 (?) ze stopu 
miedzi; sprężynka z płaskiej taśmy, „widocz-
ne oczka na nóżce (2 lub 3 pary) oraz dwie 
poziome linie ryte; na kabłąku, przez jego 
środek, przechodzi pasmo nacięć”1(232); 5) 
silnie skorodowany nóż prosty; dług. 19 cm, 
w tym uchwyt 5 cm, szer. ok. 2 cm (234); 6) 
żelazne okucie zamka skrzynki z dwoma otwo-
rami na nity, typ 2 wg Kokowskiego; wym. 
3,3×6,7 cm (235); 7) żelazne okucie prętowe; 
wym. 4,5×5,5 cm (236); 8) nadtopiony pa-
ciorek T-M.XXIII.355c (?) ze szkła nieprze-
zroczystego, o  korpusie barwy czerwonej, 
zdobiony dookolnym, nakładanym pasmem 
szkła barwy czarnej z żółtym ornamentem ką-
tów wsuwanych (?); obecne wym. 1,2×1,7 cm, 
wys. 0,8 cm (237); 9) silnie zdeformowany pa-
ciorek ze szkła nieprzezroczystego, barwy ko-
baltowej, pierwotna średn. ok. 1,5 cm (237); 
10) 3 silnie zdeformowane paciorki ze szkła 
nieprzezroczystego barwy ciemnoczerwonej; 

1 Opis G. Budynek na muzealnej karcie zabytku – obec-
nie (po konserwacji) ornament niewidoczny.
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wym.: 0,7×0,7×1,3 cm, 0,9×1,2×1,3 cm, 0,7 
× 1,2 × 1,4 cm (237); 11) miseczka W-Sch.
XIVB, powierzchnia gładka, matowa, szara; 
średn. 7,3 cm, wys. 4,8 cm (229).

Chronologia: B2b

GRÓB 80 (popielnicowy, częściowo zniszczony), 
ar 5N1W

W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (90×140 cm, m. 20 cm). Wypełnisko 
czarne z resztkami stosu. Popielnica z kośćmi 
i darami, uszkodzona w górnej partii, znaj-
dowała się w części północno-wschodniej. 
I. Mężczyzna, początek maturus.

Inwentarz (PLR/14, k. 238–240/1986, tabl. 
XLIII): 1) zapinka A.38 ze stopu miedzi; 
dług. 4 cm, wys. 2 cm (239); 2) fragmenty 
bransolety sztabkowatej ze stopu miedzi, 
w przekroju zbliżonej do czworokąta; wym. 
5,5×6 cm (240); 3) naczynie W-Sch.IA (po-
pielnica), powierzchnia lekko chropowaco-
na, przy wylewie i dnie gładzona, plamista 
(jasno- i ciemnobrunatna); średn. 21,5 cm, 
wys. 26 cm (238).

Chronologia: B2b

GRÓB 81 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (70×110 cm, m. 10 cm). Wypełnisko 
czarno-brunatne z kośćmi, bez węgli drzew-
nych. I. Mężczyzna, adultus.

Inwentarz (PLR/14, k. 241/1986, tabl. XLIV): 
1) 1 fragm. zapinki A.120 (?) ze stopu miedzi.

Chronologia: B2

GRÓB 82 (jamowy), ar 5N1W
Groby 82 i 83 zarysowały się jako wydłużona, 
nieregularna plama (110×200 cm), która ni-
żej rozdzieliła się na wspomniane dwie jamy. 
W rzucie poziomym grób 82 był w przybliże-
niu kolisty, w przekroju zbliżony do rombo-
idalnego (średn. 90 cm, m. 25 cm). Wypełnisko 
czarne z resztkami stosu i kośćmi. W części za-
chodniej i północnej kilka drobnych kamieni. 
W rzucie poziomym słabo czytelna granica po-
między grobem 82 i sąsiadującym od północy 
grobem 83. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/14, k. 242–243/1986, tabl. 

XLIV): 1) 1 fragm. dwudzielnej sprzączki do 
pasa ze skuwką (M-L.AD17?), stop miedzi; 
szer. 3,4 cm; 2) 2 fragm. brzuśca, powierzchnia 
gładka, matowa, jasnobrunatna.

Chronologia: B2/C1?

GRÓB 83 (jamowy, por. grób 82), ar 5N1W
Groby 82 i 83 zarysowały się jako wydłużo-
na, nieregularna plama (110×200 cm), która 
niżej rozdzieliła się na dwie jamy. W rzucie 
poziomym grób 83 był w przybliżeniu owal-
ny, w przekroju nieckowaty (80×100 cm, m. 
15 cm). Wypełnisko czarnobrunatne z reszt-
kami stosu i kośćmi. W centralnej części jamy 
kilka drobnych kamieni. I. Człowiek, dorosły?

Inwentarz (PLR/14, k. 244–245/1986, tabl. 
XLIV): 1) bardzo mocno skorodowana, że-
lazna sprzączka o prostokątnej ramie (M-L.
AG1); wym. 3,5×4,8 cm (245); 2) 2 fragm. dna 
naczynia, powierzchnia gładka, lśniąca, czar-
na; średn. 5,5 cm (244); 3) 1 fragm. brzuśca, 
powierzchnia szorstka, ceglasta (244).

Chronologia: B2?

GRÓB 84 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (70×90 cm, m. 20 cm). Wypełnisko 
czarnobrunatne z  resztkami stosu, kośćmi 
i zabytkami w części północnej. Na północnej 
granicy jamy duży kamień (40×50 ×90 cm). 
I. Adultus.

Inwentarz (PLR/14, k. 246–247/1986, tabl. 
XLV): 1) 1 fragm. bransolety (?) ze stopu 
miedzi (246); 2) 1 fragm. żelaznego pręta 
o przekroju kwadratowym (fragm. sprzącz-
ki??) (247).

Chronologia: WOR?

GRÓB 85 (jamowy, zniszczony), ar 3N3W
W rzucie poziomym w przybliżeniu czworo-
kątny, w przekroju nieckowaty (100×110 cm, 
m. 20 cm). Wypełnisko czarnobrunatne bez 
kości; w części centralnej skupisko ceramiki, 
na północ od niego dwa przęśliki, a na połu-
dnie fragm. żelaznego przedmiotu.

Inwentarz (PLR/14, k. 248–251/1986, tabl. 
XLV): 1) dwustożkowaty przęślik gliniany; 
średn.: 4,2 cm, otworu 0,7 cm, wys. 2,1 cm 
(250); 2) dwustożkowaty przęślik gliniany; 
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średn.: 3,6 cm, otworu 0,8 cm, wys. 1,7 cm 
(249); 3) 1 fragm. żelaznego przedmiotu 
(251); 4) 26 fragm. naczynia wazowatego (?), 
powierzchnia gładka, miejscami szorstka, 
szara, w tym wylew EB.IIIb2 i dno EB.IIb, 
o średn. 8,5 cm (248).

Chronologia: A3?

GRÓB 86 (ciałopalny), ar 2N3W
Grób KŁ ( J. Gackowski, w tym tomie)

GRÓB 87 (ciałopalny), ar 3N3W
Grób WŚ (V. Stawska, w tym tomie)

GRÓB 88 (szkieletowy), ar 3N6W
Grób KPL (K. Adamczak, w tym tomie)

GRÓB 89 (jamowy?, zniszczony), ar 6N2W
W rzucie poziomym trójkątny, w przekro-
ju „postrzępiony” – sam spąg jamy i  prze-
mycia pozostałe z właściwej jamy grobowej 
(35×50 cm, m. do 10 cm). Wypełnisko czarne 
z niewielką ilością rozdrobnionych kości, bez 
węgli drzewnych. I. Kości ludzkie, przepalone.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 90 (jamowy?, zniszczony), ar 6N2W
W rzucie poziomym nieregularny, zniszczony 
przez współczesną orkę; w przekroju „postrzę-
piony”, co jest wynikiem przeorania grobu aż 
poniżej spągu (50×90 cm, m. do 10 cm). Wy-
pełnisko czarne bez kości i węgli drzewnych, 
w części południowo-wschodniej spągu dwa 
małe kamienie.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 91 (jamowy, zniszczony), ar 6N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
w przekroju nieregularny wskutek rozwłócze-
nia przez współczesne prace rolne (40×90 cm, 
m. do 10 cm). Wypełnisko czarne bez węgli 
drzewnych, z niewielką ilością kości. I. Kości 
ludzkie, przepalone (tabl. XLVI).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 92 (jamowy, zniszczony), ar 6N2W

W rzucie poziomym w przybliżeniu czworo-
kątny, rozwłóczony, z widocznymi śladami 
orki; w przekroju nieckowaty, „postrzępiony” 
(60×90 cm, m. do 10 cm). Wypełnisko czarne 
z niewielką ilością rozdrobnionych, kości, bez 
węgli drzewnych. I. Kobieta (?), dorosła (tabl. 
XLVI).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 93 (jamowy, zniszczony), ar 6N2W
W  rzucie poziomym nieregularny – roz-
włóczony wskutek prac rolnych, w przybliże-
niu czworokątny, w przekroju „postrzępiony” 
(50×70 cm, m. do 10 cm). Wypełnisko czarne 
bez kości i bez węgli drzewnych (tabl. XLVI).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 94 (jamowy, silnie naruszony), ar 5N3W
W rzucie poziomym nieregularny, z widocz-
nymi śladami orki, która zniszczyła północ-
ną część obiektu; w  przekroju nieckowaty 
(×70 cm, m. ok. 15 cm). Wypełnisko czarne 
z resztkami stosui niewielką ilością rozdrob-
nionych kości. I. Kości ludzkie, przepalone 
(tabl. XLVI).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 95 (jamowy?, zniszczony), ar 5N3W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
rozwłóczony, z  widocznymi śladami orki; 
w przekroju nieckowaty (60×70 cm, m. do 
ok. 15 cm), z przegłębieniem w części północ-
no-wschodniej. Wypełnisko czarne bez węgli 
drzewnych i bez kości (tabl. XLVI).

Inwentarz (PLR/15, k. 1/1987): 1) 1 fragm. brzu-
śca, powierzchnia gładka, matowa, szara.

Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 96 (jamowy, zniszczony), ar 6N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
przekroju z dwoma nieckowatymi przegłębie-
niami (50×70 cm, m. do 8 cm). Wypełnisko 
czarne bez węgli drzewnych, ze stosunkowo 
dużą ilością kości. Centralnie, bezpośrednio 
poniżej dna jamy mały kamień. I. Kości ludz-
kie, przepalone (tabl. XLVII).
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Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 97 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
6N2W

W rzucie poziomym i w przekroju w przybli-
żeniu trapezowaty, z widocznymi śladami orki 
(70×100 cm, m. 15 cm). Wypełnisko czarne bez 
węgli drzewnych, ze stosunkowo dużą ilością 
kości rozrzuconych po całej jamie. W spągu 
kilka drobnych kamieni. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/15, k. 2–3/1987, tabl. XLVII): 
1) 2 fragm. zapinki A.68 ze stopu miedzi; 2) 
2 fragm. naczynia W-Sch.XIIB, powierzch-
nia gładka, matowa; średn. 5,5 cm, wys. ok. 
6,5 cm.

Chronologia: B1b

GRÓB 98 (jamowy), ar 5N3W
W  planie owalny, w  profilu nieckowaty 
(50×80  cm, m.20  cm). Wypełnisko czarne 
z resztkami stosu i dużą ilością kości rozrzu-
conych po całej jamie. Zapinka znajdowała 
się w zachodniej części jamy. I. Kości ludzkie, 
przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 4–6/1987, tabl. XLVII): 
1) główka i mały fragm. kabłąka zapinki Völ-
ling N-a albo A.2aI ze stopu miedzi; sprężynka 
czterozwojowa (4); 2)1 fragm. zapinki Völling 
N-a albo A.2aI – sprężynka ze stopu miedzi, 
z zachowanymi trzema zwojami i śladem po 
dolnej cięciwie na kabłąku (5); 3) żelazny 
nożyk sierpikowaty K.Ia; dług. 7,5 cm, szer. 
ostrza 1,1 cm (6).

Chronologia: A3-B1

GRÓB 99 (zniszczony), ar 6N3W
W rzucie poziomym owalny, w przekroju tra-
pezowaty (110×160 cm, m. 5 cm). Wypełni-
sko brunatne z czarnymi wtrętami i kilkoma 
kamieniami. Bez kości.

Inwentarz (PLR/15, k. 7–8/1987, tabl. XLVIII): 
1) przęślik gliniany, dwustożkowaty, po-
wierzchnia gładka, matowa, ceglasta; średn.; 
4,0 cm, otworu 0,8 cm, wys. 1,4 cm, waga 
22,45 g (8); 2) 1 fragm. brzuśca zdobionego 
dwoma rowkami, powierzchnia szorstka, sza-
ra(7).

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 100 (zniszczony), ar 5N3W
W rzucie poziomym nieregularny, zbliżony 
do nerkowatego (60×100 cm); w przekroju 
tworzy warstwę, o miąższości 5 cm – 10 cm 
i gruboplamistej strukturze, o barwach: czar-
nej, brunatnej, szarej i – śladowo – żółtej. Wy-
pełnisko bez kości i węgli drzewnych (tabl. 
XLVIII).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 101 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N2W

W rzucie poziomym w przybliżeniu kolisty, 
z widocznymi śladami orki; w przekroju niec-
kowaty (średn. 80 cm, m. ok. 20 cm). Wypeł-
nisko czarno-brunatne bez węgli drzewnych, 
z kilkoma drobnymi kośćmi. Centralnie mały 
kamień. I. Kości ludzkie, przepalone (tabl. 
XLVIII).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-WOR?

Grób (?) 102 (pozostałość po grobie? szkieleto-
wym??), ar 6N2W

W rzucie poziomym prostokątny, w przekro-
ju trapezowaty (80×120 cm, m. ok. 15 cm). 
Wypełnisko brunatne bez kości i bez węgli 
drzewnych.

Inwentarz (PLR/15, k. 9/1987, tabl. XLIX): 1) 
silnie skorodowana, żelazna sprzączka o pół-
kolistej ramie, bez kolca (M-L.AD1); wym. 
3,3×4,5 cm.

Chronologia: W?OR

GRÓB 103 (zniszczony), ar 5N2W/5N3W
W rzucie poziomym pierwotnie kolisty (?), 
z widocznymi śladami orki; w przekroju nie-
regularny – przeorany (średn. 60 cm, m. ok. 
10 cm). Wypełnisko czarne z niewielką ilością 
bardzo drobnych kości. I. Kości ludzkie, prze-
palone (tabl. XLIX).

Inwentarz (PLR/15, k. 10/1987): 1) 1 fragm. 
brzuśca o powierzchni barwy brunatnej.

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 104 (zniszczony), ar 5N3W
W rzucie poziomym nieregularny, zbliżony do 
wydłużonego owalu, z widocznymi śladami 
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orki; w przekroju nieregularny – przeorany 
(70×140 cm, m. do 15 cm). Wypełnisko czar-
no-brunatne z drobnymi fragm. kości, bez wę-
gli drzewnych. I. Kości ludzkie, przepalone 
(tabl. XLIX).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 105 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W/6N1W

W rzucie poziomym słabo uchwytny, w przy-
bliżeniu kolisty, w  przekroju nieckowaty 
(średn. ok. 40 cm, m. 10 cm). Wypełnisko bru-
natno-czarne z resztkami stosu i dość dużymi 
fragm. kości. I. Kości ludzkie, przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 17–28/1987, tabl. L): 1) 
1 fragm. nóżki i kabłąka zapinki grupy A.II 
(?), oraz sprężynki należącej, być może, do tej 
zapinki (18, 20); 2) 2 fragm. sprężynki o oko-
ło 16 zwojach, stop miedzi (19); 3) 4 fragm. 
bransolety wężowatej, typ IIA wg Wójcika, 
ze stopu miedzi, zdobionej nakłuciami (21); 
4) 1 fragm. żelaznego kółka z fragmentem za-
wleczki pierwotnie mocującej kółko do okucia 
skrzynki; wym. ok. 3×3,5 cm (27); 5) silnie 
skorodowany fragm. żelaznego klucza (za-
opatrzonego w kółko do zawieszania) – pióro 
nie zachowało się, typ A (??) wg Kokowskie-
go; dług. 11 cm, średn. kółka 2 cm (23); 6) 
żelazne, prostokątne okucie zamka kasetki, 
typ 2 wg Kokowskiego; wym. 3,5×9 cm, gru-
bość 0,1 cm (24); 7) żelazne okucie o owalnie 
ukształtowanej części środkowej i wąskich 
zakończeniach, ostro zakończonych (jedno 
odłamane); wym. części owalnej 3,2×5,5 cm, 
wym. zakończenia 1,1×8 cm (25); 8) jedno 
(?) żelazne okucie z wąskiej taśmy w dwóch 
fragm.; szer. 0,6 cm (26); 9) dwustożkowaty 
przęślik gliniany, przepalony; średn.: 3,4 cm, 
otworu cm, 0,7 cm, wys. 2,3 cm (28); 10) 6 
fragm. stopionych przedmiotów ze stopów 
miedzi (19, 22); 11) część przydenna małego 
naczynia, powierzchnia gładka, matowa, ja-
snobrunatna; średn. 2,5 cm (17).

Chronologia: B2b

GRÓB 106 (popielnicowy?, częściowo zniszczo-
ny), ar 6N1W/6N2W

W  rzucie poziomym i  w  przekroju trudno 

uchwytny (50×80 cm, m. ok. 15 cm). Wypeł-
nisko brunatne z resztkami stosu i dość duży-
mi ułamkami kości. Centralnie mały kamień. 
Część fragm. ceramiki rozproszona, część 
w skupisku w południowej części jamy. Pod 
skupiskiem koncentracja kości. I. Kości ludz-
kie, przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 29–31/1987, tabl. LI): 1) 
fragm. igły ze stopu miedzi; dług. 4,4 cm (30); 
2) 1 fragm. żelaznej szpili laseczkowatej; dług. 
1,6 cm (31); 3) fragmenty zdeformowanej, 
zdobionej, jednouchej (?) popielnicy W-Sch.
IXA, powierzchnia czarna, gładka, lśniąca; 
wylew około 11 cm, wys. 18 cm (29).

Chronologia: B2?

GRÓB 107 (ciałopalny), ar 3N6W/4N6W
Grób KPL (K. Adamczak, w tym tomie)

GRÓB 108 (jamowy), ar 5N2W
W rzucie poziomym kolisty, w przekroju niec-
kowaty (średn. 70 cm, m. 20 cm). Wypełnisko 
czarne z bardzo dużą ilością węgli drzewnych, 
centralnie zwarte skupisko kości. W części po-
łudniowej, w stropie, żelazny czekan. I. Kości 
ludzkie, przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 32/1987, tabl. LI): 1) 
silnie skorodowany, żelazny czekan; dług. 
11,5 cm, szer. ostrza 4,6 cm.

Chronologia: A3?

GRÓB 109 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W/5N2W

W rzucie poziomym pierwotnie zapewne pro-
stokątny, w przekroju nieckowaty, „postrzę-
piony” (60 ×70 cm, m. 15 cm). Wypełnisko 
czarno-brunatne z resztkami stosu i kośćmi. 
I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/15, k. 15/1987, 33–34/1987, 
tabl. LII): 1) ośmioczłonowy, segmentowy 
paciorek grupy T-M.X; 5 segmentów (o for-
mie beczułkowatej) wykonano ze szkła prze-
zroczystego: zewnętrzne i środkowy segment 
ze szkła odbarwionego o odcieniu żółtawym, 
pomiędzy nimi pierwszy ze szkła kobalto-
wego, drugi z zielonego; średn. paciorków 
0,5–0,8 cm, otworu 0,1 cm; 3 cylindryczne 
segmenty wykonano ze szkła nieprzezro-
czystego barwy granatowej; średn. jednego 
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0,4 cm (wys. 0,4 cm), 0,5 cm (dwóch; wys. 
0,2 cm i 0,3 cm); dług. całości 3,2 cm (34); 2) 
2 fragm. brzuśców (33).

Chronologia: W?OR

GRÓB 110 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym nerkowaty, w przekro-
ju nieckowaty (50×100 cm, m. 25 cm). Wy-
pełnisko czarno-brunatne z resztkami stosu 
i  niewielką ilością kości. I.  Kości ludzkie, 
przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 35–36/1987, tabl. LII): 1) 
dwustożkowaty przęślik gliniany, przepalony; 
średn.: 4,5 cm, otworu 1,2 cm, wys. 1,7 cm, 
waga 23,25 g (36); 2) 1 fragm. brzuśca, pow. 
zew.: gładka, matowa, brunatnoszara; pow. 
wew.: gładka, matowa, czarna; grubość 0,9 cm 
(35).

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 111 (zniszczony), ar 5N1W
W rzucie poziomym w przybliżeniu nieregu-
larny, w przekroju z dwoma nieckowatymi 
przegłębieniami, wypłycający się w kierunku 
południowym (50×90 cm, m. do 12 cm). Wy-
pełnisko czarno-brunatne, z niewielką ilością 
drobnych kości. I. Kości ludzkie, przepalone 
(tabl. LII).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 112 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
w przekroju nieckowaty (45×85 cm, m. ok. 
15 cm). Wypełnisko czarno-brunatne z reszt-
kami stosu i kośćmi. I. Kości ludzkie, przepa-
lone (tabl. LII).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 113 (ciałopalny), ar 3N6W
Grób KPL (K. Adamczak, w tym tomie)

GRÓB 114 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym nieregularny, rozwłóczo-
ny (60×130 cm); pierwotnie najpewniej koli-
sty (średn. 60 cm), w przekroju trapezowaty 
(m. 10  cm). Wypełnisko czarno-brunatne 

z dużą ilością węgli drzewnych i kośćmi w sku-
pisku w części południowej partii środkowej. 
I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/15, k. 37–42/1987, tabl. LIII): 1) 
zapinka A.61 ze stopu miedzi; dług. 6 cm, wys. 
1,8 cm (37); 2) 1 fragm. zapinki A.75 (?) ze sto-
pu miedzi (38; 3) bransoleta ze stopu miedzi, 
ze sztabki o przekroju romboidalnym; wym. 
5,3×6,7 cm (39); 4) bardzo mocno skorodo-
wana, żelazna sprzączka do pasa o półkolistej 
ramie (M-L.AD1); wym. ok. 4×5 cm (40); 5) 
dwustożkowaty przęślik gliniany, lekko prze-
palony, z jednej strony szaro-jasnobrązowy, 
z drugiej – szaroczarny; średn.: 2,7 cm, otworu 
0,5 cm, wys. 2,1 cm, waga 9,30 g (41); 6) dwu-
stożkowaty przęślik gliniany, powierzchnia 
gładka, matowa, jasnobrunatna, średn.: 4 cm, 
otworu 0,9 cm, wys. 2,5 cm, waga 29,15 g (42).

Chronologia: B2a

GRÓB 115 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
6N1W

W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny, 
rozwłóczony (75×120 cm), pierwotnie kolisty 
(średn. ok. 70 cm); w przekroju nieckowaty 
(m. 15 cm). Wypełnisko czarne z dużą ilością 
węgli drzewnych i kośćmi. I. Człowiek, do-
rosły.

Inwentarz (PLR/15, k. 43/1987, tabl. LIII): 1) 1 
fragm. zdobionej bransolety ze stopu miedzi, 
ze sztabki o ośmiokątnym przekroju.

Chronologia: B2

GRÓB 116 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
6N2W
W planie owalny, w profilu nieckowaty, częścio-
wo nieregularny w partii zniszczonej przez krety 
(70×80 cm, m.10 cm). Wypełnisko czarne z reszt-
kami stosu i rozrzuconymi, przepalonymi kośćmi. 
I. Kości ludzkie, przepalone.
Inwentarz (PLR/15, k. 44–45/1987, tabl. LIV): 1) 

1 fragm. zapinki Völling A.2aI, ze stopu miedzi, 
z czterozwojową sprężynką, brak igły i małego 
fragm. nóżki; dług. 4 cm, wys. 2,5 cm (45); 2) 
naczynie EB.F2b z wklęsłym dnem (wylew 
EB.IIIe1), powierzchnia gładka, matowa, sza-
ropomarańczowa, duża ilość drobnoziarnistej 
domieszki; średn. 6,5 cm, wys. 6 cm (44).

Chronologia: B1a.
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GRÓB 117 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W/5N2W

W rzucie poziomym zbliżony do prostokąt-
nego, w przekroju nieckowaty (70×85 cm, m. 
20 cm). Wypełnisko czarno-brunatne bez wę-
gla drzewnego, z kośćmi. I. Człowiek, dorosły.

Inwentarz (PLR/15, k. 46–48/1987, tabl. LIV): 
1) bardzo mocno skorodowana, sprzączka że-
lazna, o półkolistej ramie (M-L.AD1); wym. 
2,5×3,3 cm (47); 2) silnie skorodowane ostrze 
noża prostego; dług. 11,5 cm, szer. 1,7 cm 
(46); 3) 1 fragm. żelaznego przedmiotu (48).

Chronologia: WOR

GRÓB 118 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
5N1W

W rzucie poziomym owalny, w części połu-
dniowej „rozmyty”, w przekroju nieckowaty 
(50×90 cm, m. 20 cm). Wypełnisko brunat-
no-czarne bez węgli drzewnych, z kośćmi. 
I. Kości ludzkie, przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 49–50/1987, tabl. LIV): 
1) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi, z wą-
skiej taśmy o przekroju półowalnym; średn. 
ok. 5 cm (49); 2) bardzo mocno skorodowana, 
żelazna sprzączka do pasa o ramie półkolistej 
(M-L.AD1); wym. ok. 4 × ok. 5 cm (50).

Chronologia: WOR

GRÓB 119 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym owalny, w przekroju niec-
kowaty (60×75 cm, m. 20 cm). Wypełnisko 
czarne z resztkami stosu i kośćmi. I. Adultus?

Inwentarz (PLR/15, k. 51–54/1987, tabl. LV): 
1) zapinka A.72 ze stopu miedzi; dług. 6,6 cm, 
wys. 3,6 cm (51); 2) bransoleta sztabkowata ze 
stopu miedzi, zdobiona podwójnym pasmem 
nakłuć; wym. 6×7 cm (52); 3) skorodowana, 
żelazna sprzączka o półkolistej ramie (M-L.
AD1); wym. 3,7×4,5 cm (53); 4) fragmenty 
żelaznego przedmiotu (54).

Chronologia: B2

GRÓB 120 (jamowy), ar 5N1W
W rzucie poziomym kolisty, w przekroju niec-
kowaty (średn. 60 cm, m. ok. 10 cm). Wypełni-
sko czarne z resztkami stosu i kośćmi. I. Infans 
(?) (tabl. LV).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 121 (jamowy), ar 6N1W
W rzucie poziomym groby 121 i 122 zary-
sowały się jako w przybliżeniu prostokątny 
obiekt na obrzeżach czarno-brunatny (roz-
włóczony), a w północnej części zbliżony do 
ósemkowatego. Zachodnią część tej „ósemki” 
określono jako grób 121, wschodnią jako grób 
122. W rzucie poziomym granica pomiędzy 
grobem 121 i  122 była nieuchwytna. Grób 
121 jest w przybliżeniu owalny, w przekroju 
romboidalny (ok. 40×ok. 50 cm, m. 30 cm). 
Wypełnisko czarne z dużą ilością węgli drzew-
nych i kośćmi w zwartym skupisku w partii 
przydennej. Pomiędzy partiami przydenny-
mi grobów 121 i 122 duży kamień, a w części 
spągowej grobu 121 kilka drobnych kamieni. 
I. Kości ludzkie, przepalone (tabl. LV).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 122 (jamowy), ar 6N1W
W rzucie poziomym groby 121 i 122 zarysowa-
ły się jako w przybliżeniu prostokątny obiekt 
na obrzeżach czarno-brunatny (rozwłóczony), 
a w północnej części zbliżony do ósemkowa-
tego. Zachodnią część tej „ósemki” określo-
no jako grób 121, wschodnią jako grób 122. 
W rzucie poziomym granica pomiędzy grobem 
121 i 122 była nieuchwytna. Grób 122 w planie 
był w przybliżeniu owalny, w profilu V-kształt-
ny (50×60 cm, m.40 cm). Dolną połowę jamy 
zajmował kamień (25×20 cm). Wypełnisko 
czarne z resztkami stosu. Od sąsiedniego gro-
bu oddzielał go kamień (50×40 cm). I. Infans?

Inwentarz (PLR/15, k. 55–56/1987, tabl. LV): 
1) zdobiony kabłąk i główka brązowej zapin-
ki Völling A.2aI z czterozwojową sprężynką; 
dług. 3,3 cm, wys. 2,8 cm (55); 2) gliniany 
przęślik odmiany Ia (dwustożkowaty) o po-
wierzchni gładkiej, matowej, jasnobrunatnej; 
średn.: 3,4 cm, otworu 0,5 cm, wys. 1,4 cm, 
waga 15,75 g (56).

Chronologia: B1a

GRÓB 123 (jamowy), ar 6N1W
W rzucie poziomym w przybliżeniu prosto-
kątny, w przekroju trapezowaty (55×60 cm, 
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m. 30  cm). Wypełnisko czarne z  węglami 
drzewnymi i kośćmi. W spągu 2 małe kamie-
nie. I. Kości ludzkie, przepalone.

Inwentarz (PLR/15, k. 57/1987, tabl. LVI): 1) 
dwustożkowaty przęślik gliniany, lekko prze-
palony, powierzchnia popielato-brunatno-
-czarna; średn.: 4,2 cm, otworu 0,8 cm, wys. 
1,8 cm, waga 23,95 g (57).

Chronologia: MOPR-OR

GRÓB 124 (zniszczony), ar 5N2W
W  rzucie poziomym w  przybliżeniu owal-
ny, z widocznymi śladami orki; w przekroju 
nieckowaty, przeorany (60×80 cm, m. 5 cm). 
Wypełnisko czarne z węglami drzewnymi i ko-
śćmi. I. Infans? (tabl. LVI)

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

GRÓB 125 (jamowy?), ar 4N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny 
(150×230  cm); wypełnisko brunatne z  ka-
miennym brukiem oraz rozproszoną w całym 
obiekcie niewielką ilością spalenizny i przepa-
lonych, ludzkich kości. Został naruszony przez 
grób 4. I. Człowiek, dorosły.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 1”.

Grób (?) 126, ar 4N2W
Zachowana partia spągu obiektu na granicy 
między humusem a calcem, w której zareje-
strowano kilkanaście kamieni o długości do 
40 cm, zalegających na planie owalu, o wym. 
120×140 cm (tabl. LVII).

Bez wyposażenia, bez kości
Chronologia:?
Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 2”.

GRÓB 127 (ciałopalny, zniszczony),  
ar 5N2W

Zarysował się jako w przybliżeniu czworo-
kątna plama (140×160 cm) w postaci niecią-
głych czarnych przemyć do calca; bez kości. 
W odległości 20 cm na północ od grobu, ra-
zem z kamieniami i spalenizną rozciągniętą 
prawdopodobnie z tego grobu, natrafiono na 
bransoletę (Lź/80.5) (tabl. LVII).

Bez wyposażenia (?) por. Lź/80.5
Chronologia: B1??
Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 3”.

GRÓB 128 (jamowy), ar 3N2W/3N3W
W rzucie poziomym w przybliżeniu prosto-
kątny (170×250 cm), o czarnym wypełnisku 
z węglami drzewnymi i brukiem kamiennym. 
Wkopane w niego były groby 21 i 25. I. Czło-
wiek, dorosły; możliwe, że kości pochodzą od 
większej liczby osób (tabl. LVIII).

Inwentarz: 1) 6 fragm. naczyń (zaginęły – infor-
macja z dziennika badań).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 4”.

Grób (?) 129 (ciałopalny), ar 2N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu kolisty 
(średn. 60 cm), w przekroju nieckowaty (m. 
3 cm). W wypełnisku czarna ziemia z dużą ilo-
ścią węgli drzewnych.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: groby 129–133 w dokumentacji polowej 

oznaczono jako „Obiekt 5”.

Grób (?) 130 (ciałopalny), ar 2N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny 
(70×130 cm), w przekroju nieckowaty (m. 
8 cm). W wypełnisku czarna ziemia z dużą 
ilością węgli drzewnych i nielicznymi, nie-
wielkimi kamieniami.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: groby 129–133 w dokumentacji polowej 

oznaczono jako „Obiekt 5”.

Grób (?) 131 (ciałopalny), ar 2N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu czworo-
kątny (80×80 cm), w przekroju nieckowaty 
(m. 10  cm). Wkopany w  grób 132. W  wy-
pełnisku czarna ziemia z dużą ilością węgli 
drzewnych oraz nieliczne, niewielkie kamie-
nie; w spągu – kilkanaście kamieni kilkucen-
tymetrowej średnicy.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: groby 129–133 w dokumentacji polowej 

oznaczono jako „Obiekt 5”.
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Grób (?) 132 (ciałopalny), ar 2N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu owalny 
(60×100 cm), w przekroju nieckowaty (m. 
15 cm). Wkopany w grób 133. W wypełnisku 
czarna ziemia z dużą ilością węgli drzewnych 
oraz nieliczne, niewielkie kamienie.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: groby 129–133 w dokumentacji polowej 

oznaczono jako „Obiekt 5”.

Grób (?) 133 (ciałopalny), ar 2N2W
W rzucie poziomym w przybliżeniu pięciokąt-
ny (70×90 cm), w przekroju trapezowaty (m. 
18 cm). W wypełnisku czarna ziemia z dużą 
ilością węgli drzewnych oraz nieliczne, drob-
ne, przepalone, niewielkie kamienie, w spągu 
– bruk kamienny.

Uwaga: groby 129–133 w dokumentacji polowej 
oznaczono jako „Obiekt 5”; nie można okre-
ślić, z której z jam pochodzą spalone ludzkie 
kości oraz ceramika określona jako wydobyta 
z obiektu 5. Kamienie w tych grobach były 
w różnym stopniu przepalone, niektóre bar-
dzo mocno.

Inwentarz (PLR/14, k. 22/1986): 1) 3 fragm. na-
czyń, w tym fragm. ucha i 2 fragm. brzuśców.

Chronologia:?

GRÓB 134 (ciałopalny), ar 4N1W/4N2W
W zarysie kolisty (średn. 80 cm), o miąższości 
15 cm. Wypełnisko czarno-brunatne z dużą 
ilością węgli drzewnych i 20 małymi kamie-
niami i 1 większym, o wysokości 35 cm.

Bez wyposażenia, bez kości
Chronologia:?
Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 

6”; obok tego obiektu natrafiono na niespa-
lony fragment kości udowej dorosłego męż-
czyzny.

GRÓB (?) 135
Bez wyposażenia, bez kości
Chronologia:?
Uwaga: w dokumentacji polowej wspomniany 

jako „Obiekt 7” (brak dokumentacji).

GRÓB (?) 136, ar 4N2W/5N2W

W zarysie zbliżony do owalnego (120×140 cm), 
w przekroju widoczne dwa przegłębienia (gro-
by?), z których południowe jest trapezowate, 
a północne nieckowate, obydwa o miąższości 
15 cm. Wypełnisko brunatno-czarne z liczny-
mi kamieniami w spągu.

Bez kości
Inwentarz (PLR/15, k. 11/1987): 1) 1 fragm. 

brzuśca o  szorstkiej, jasnobrunatnej po-
wierzchni.

Chronologia:?
Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 8”.

OBIEKT 1, ar 2N2W
Obiekt w przybliżeniu owalny (170×200 cm), 
o miąższości 70 cm. Tworzą go trzy warstwy 
bruku, złożonego z kamieni o wysokości do 
55 cm, zalegających w ciemnobrunatnej zie-
mi. W obrębie obiektu wystąpiły tylko liczne 
fragm. naczyń. Małe fragm. dwóch niespalo-
nych kości wystąpiły poza zarysem  obiektu.

Inwentarz (PLR/15, k. 14/1987): 1) 112 fragm. 
naczyń, w tym: 12 fragm. wylewów, 7 fragm. 
den, 1 fragm. ucha i 92 niecharakterystyczne 
fragm. brzuśców.

Uwaga: wg dokumentacji polowej jako „Obiekt 9”.

ZNALEZISKA LUŹNE – HUMUS

(Tab. LXII)
1) zapinka żelazna Völling N-c (PLR/11, 

k. 64/1984); południowa część wykopu V;
2) 1 fragm. zapinki ze stopu miedzi – dysk 

na kabłąku (?) N (??), O (??) (PLR/11, k. 
55/1984), wschodnia część wykopu IV, 
w okolicach grobu 5;

3) 1 fragm. zapinki A.38–39 (?) (PLR/11, 
k. 61/1984); wykop V, profil południowy;

4) 1 fragm. sprężynki z osią (stop miedzi) i z za-
chowanymi siedmioma zwojami, pierwotnie 
przynajmniej szesnastozwojowej (PLR/11, 
k. 65/1984); część północno-zachodnia wy-
kopu V;

5) bransoleta ze stopu miedzi z zakończeniami 
zbliżonymi do dwustożkowatych, zdefor-
mowana – rozgięta (PLR/11, k. 57/1984); 
znaleziona w odległości 20 cm na północ od 
grobu 127 (wykop IV; ar 5N2W);
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6) 1 fragm. bransolety prętowej ze stopu miedzi 
(PLR/15, k. 12/1987); wykop XXIV;

7) 1 fragm. bransolety prętowej ze stopu miedzi 
(PLR/15, k. 16/1987); wykop XXVI;

8) 1 fragm. klamerki esowatej typu D wg Mül-
lera, stop miedzi (PLR/14, k. 83/1986); pół-
nocno-wschodnia część wykopu XVI;

9) 1 fragm. sprzączki (?) półkolistej (?) ze stopu 
miedzi (PLR/11, k. 66/1984); wykop V;

10) 1 fragm. nieokreślonego przedmiotu ze sto-
pu miedzi (PLR/11, k. 63/1984); zachodnia 
część wykopu V;

11) 1 fragm. przedmiotu ze stopu miedzi 
(PLR/14, k. 51/1986); wykop XIV, nad gro-
bami 46–50;

12) 1 fragm. stopionego przedmiotu ze stopu mie-
dzi (PLR/15, k. 13/1987); wykop XXIV;

13) 1 fragm. żelaznego przedmiotu: widoczny 
bodziec ostrogi (??) (PLR/14, k. 59/1986); 
wykop XIV, nad grobami 51–52;

14) dwustożkowaty przęślik gliniany o  po-
wierzchni ciemnobrunatno-szarej; średn.: 
4,1 cm, otworu 0,7 cm, wys. 2,4 cm (PLR/11, 
k. 56/1984); wykop IV, w pasie nad grobami 
3, 4 i 125;

15) 13 fragm. wylewów (PLR/11, k. 53, 58, 
67/1984; PLR/14, k. 1–2, 7, 81/1986);

16) 1 fragm. dna (PLR/11, k. 60/1984); wykop 
V;

17) 1 fragm. pokrywki; średn. 4,2 cm, wpuszcza-
nego kołnierza 3,5 cm (PLR/11, k. 53/1984); 
wykop IV, nad grobami 5–9;

18) 116 fragm. brzuśców (PLR/11, k. 48–54, 62, 
67/1984; PLR/14, k. 2–3, 7, 20–21, 23, 50, 58, 
78, 81–82/1986; PLR/15, k. 15/1987).

BADANIA Z 2010 ROKU

GRÓB 137 (jamowy), ar 6N2W
Zarejestrowany na poziomie 87,74 m n.p.m. 
w części południowej wykopu 10/10 jako nie-
regularny obiekt o wym. 240×300 cm, niecko-
waty w przekroju, o miąższości 40 cm, silnie 
rozwłóczony przez współczesne prace rolne. 
Stanowił pozostałość najpewniej po dwóch 
jamach grobowych, oznaczonych jako war-
stwy: I (=grób 137A) i II (=137B). Ten ostatni 
stanowiła ciemnobrunatna ziemia ze śladami 

spalenizny, drobnymi, przepalonymi kośćmi, 
fibulą, fragmentem igły i ułamkami ceramiki, 
a grób 137A ziemia ciemnobrunatna z niewiel-
ką domieszką jasnożółtego i rdzawego piasku 
w układzie drobnoplamistym z delikatnymi 
wybarwieniami spalenizny, bez kości i bez 
wyposażenia. W południowo-wschodniej czę-
ści grobu 137B, na poziomie 87,79 m n.p.m. 
zarysowała się owalna plama (34×42  cm), 
nieckowata w przekroju, o miąższości 16 cm 
(wg numeracji polowej obiekt nr 3.1/10). Nie 
zawierała ani kości, ani wyposażenia. Jej wy-
pełnisko zawierało ciemnobrunatną ziemię 
z niewielką domieszką jasnożółtego i rdzawe-
go piasku w układzie drobnoplamistym z dużą 
ilością spalenizny. Na północny zachód od niej, 
w odległości 30 cm znajdowało się niewielkie 
skupisko kości (35 g). I. Kości ludzkie, prze-
palone (53/10, 63/10, 65/10, 119/10).

Inwentarz (tabl. LXIII-LXIV): 1) fibula Völling 
A.2aI, ze stopu miedzi; dług. 5,5 cm (116/10); 
2) 1 fragm. żelaznej igły do szycia D.I (okre-
ślenie wg RTG); dług. 2 cm (177/10); 3) frag-
menty naczynia EB.F2/ W-Sch.XIIIB; wylew 
6 cm, wys. 6,2 cm (159/10); 4) 1 fragm. wy-
lewu naczynia; średn. 14,5  cm (EB.IIId2); 
5) 1 fragm. wylewu (EB.III?c2) (194/10); 6) 
fragmenty brzuśców przynajmniej czterech 
naczyń (12/10, 128–130/10, 193/10, 196/10); 
194/10, 7) krzemienie (11/10).

Chronologia: B1a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 3/10 (137A) 
i 3.1/10 (137B); na złożu wtórnym wystąpiły 
22 fragm. naczyń kultury łużyckiej (128/10–4, 
129/10–2, 130/10–4, 131/10–3, 153/10–5, 
159/10–2, 194/10–1, 195/10–3), pochodzą-
cych być może z pochówku ludności tej kul-
tury, zniszczonego przez pochówek kultury 
oksywskiej.

GRÓB 138 (jamowy), ar 6N/1W
Zarejestrowany w północno-wschodniej czę-
ści wykopu 5/10 na poziomie 87,22 m n.p.m. 
jako owal (150×178 cm), nieregularnie niec-
kowaty w przekroju, o miąższości 40 cm. Na 
poziomie 3 WM zbliżony do kolistego. Wy-
pełnisko: warstwa I – ciemnoszarobrunatna 
z nielicznymi wtrętami ciemnożółtego piasku 
z domieszką gliny i niewielką spalenizny; war-
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stwa Ia – ciemnoszarobrunatna z nielicznymi 
wtrętami ciemnożółtego piasku z domieszką 
gliny i dużą spalenizny; warstwa II – ciemno-
szarobrunatny piasek z domieszką jasnożółte-
go piasku, gliny i śladową spalenizny; warstwa 
III – brązowoszara z domieszką jasnożółtego 
drobnoziarnistego piasku; warstwa IV – so-
czewka jasnożółtego, drobnoziarnistego pia-
sku z domieszką gliny; warstwa V – przemycia 
z warstw wyższych. W wypełnisku bardzo dużo 
spalenizny, przepalone kości, bruk kamien-
ny. I. Człowiek, dorosły (8/10, 23/10, 30/10, 
31/10, 41/10, 42/10, 60/10, 117/10, 140/10).

Inwentarz (tabl. LXV): 1) kółko żelazne; średn.: 
2,2  cm, pręta 0,5  cm (79/10); 2) 1 fragm. 
przedmiotu żelaznego; wym. 3,2×4,4  cm 
(10/10); 3) fragm. naczyń (3 fragm. – 84/10, 
3 fragm. – 127/10, 8 fragm. – 146/10, 1 fragm. 
– 152/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 4/10; na 

złożu wtórnym wystąpiło 27 fragm. naczyń 
kultury łużyckiej (72/10–5, 84/10–1, 99/10–1, 
127/10–13, 146/10–7), 1 fragm. KPL (99/10).

GRÓB 139 (jamowy), ar 6N1W
Zarejestrowany w północnej części wykopu 
5/10 na 87,22 m n.p.m. Na poziomie uchwy-
cenia nieregularny, niżej w przybliżeniu owal-
ny (110×120 cm), m. 34 cm. Część północna 
obiektu poza granicami wykopu. Wypełnisko: 
1 WM: warstwa I  – ciemnoszary drobno- 
i średnioziarnisty piasek z ciemnobrunatny-
mi wtrętami i niewielką ilością spalenizny; 
warstwa Ia – jak warstwa I, z mniejszą ilością 
spalenizny; warstwa II ciemnoszarobrunatna 
z niewielką domieszką jasnożółtego piasku 
i gliny; warstwa III – brunatna z domieszką 
jasnożółtego i  ciemnoszarego piasku, nie-
wielką gliny i śladową spalenizny; warstwa 
IV brązowo-brunatno-żółta mocno prze-
mieszana z domieszką gliny. 2 WM: warstwa 
I – ciemnoszary drobno- i średnioziarnisty 
piasek z ciemnobrunatnymi wtrętami i dużą 
ilością spalenizny; warstwa II – ciemnoszaro 
brunatna z niewielką domieszką jasnożółtego 
piasku i gliny; warstwa III – soczewki jasno-
żółtego piasku; warstwa IV – szarobrunatna 
z domieszką jasnożółtego piasku; warstwa V 

brązowo-brunatno-żółta, mocno przemie-
szana z gliną; warstwa VI – ciemnobrunat-
na z dużą ilością popiołu. 4 WM: warstwa 
I  – ciemnoszary drobno i  średnioziarnisty 
piasek z ciemnobrunatnymi wtrętami i dużą 
obecnością spalenizny; warstwa II – ciem-
noszara z brunatnymi i  jasnożółtymi wtrę-
tami i niewielką ilością popiołu; warstwa III 
– spalenizna; warstwa IV – ciemnobrunatna 
z niewielką domieszką ciemnoszarego pia-
sku. Profile: warstwa I – ciemnoszary drobno 
i średnioziarnisty piasek z ciemnobrunatnymi 
wtrętami i niewielką obecnością spalenizny; 
warstwa Ia – jak warstwa I, lecz z mniejszą 
obecnością spalenizny; warstwa II – jak war-
stwa I, lecz z większą domieszką spalenizny; 
warstwa III – czarnobrunatna z bardzo dużą 
domieszką spalenizny; warstwa IV – jak war-
stwa III, lecz z domieszką kości i popiołu; 
warstwa V – ciemnobrunatna z dużą ilością 
popiołu; warstwa VI – ciemnobrunatna z dużą 
ilością popiołu i  węgli oraz z  jasnożółtymi 
wtrętami. I. Kobieta, dorosła (12/10, 14/10, 
22/10, 47/10, 61/10, 115/10, 116/10, 143/10, 
144/10).

Inwentarz (tabl. LXVI-LXVII): 1) fibula ze stopu 
miedzi A.72; dług. 9,4 cm (63/10); 2) fibula ze 
stopu miedzi A.72; dług. 8,9 cm (64/10); 3) fi-
bula żelazna Völling N-c (65/10); dług. 7,8 cm; 
4) bransoleta żelazna, przy każdym z końców 
zdobiona dwiema dookolnymi liniami rytymi; 
średn. ok. 7 cm (66/10); 5) 1 fragm. żelaznej 
igły (do szycia??); dług. 2,4 cm (71/10); 6) 
fragm. naczyń (126/10: 1 fragm. przydenny – 
EB.Id), 1 fragm. brzuśca ze śladem po uchu, 4 
fragm. brzuśców czterech (?) naczyń; (151/10: 
1 fragm. naczynia).

Chronologia: B2a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 5/10; na 
złożu wtórnym 4 fragm. naczyń kultury łużyc-
kiej (59/10, 71/10, 117/10).

GRÓB 140 (jamowy), ar 6N1W
Zarejestrowany na poziomie 86,94 m n.p.m. 
poniżej grobu 139 jako owalna plama spale-
nizny (60×80 cm), w przekroju trapezowa-
ty o miąższości 18 cm. Wypełnisko stanowił 
ciemnoszaro-czarny średnioziarnisty piasek 
ze spalenizną. W treści bardzo dużo przepa-
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lonych kości (duże fragm.). I. Kości ludzkie 
(przepalone).

Inwentarz (tabl. LXVII): 1) fibula A.49 ze stopu 
miedzi, dług. 5,8 cm (213/10); 2) 2 fragm. fi-
buli A.22?, w tym 1 fragm. masywnego kabłą-
ka z pierścieniem przy nóżce i 1 fragm. nóżki 
z zachowanymi pozostałościami pochewki, 
stop miedzi; zach. dług. obydwu fragm. łącznie 
5,6 cm (212/10); 3) igła żelazna (do szycia?); 
dług. 10,5 cm (211/10).

Chronologia: B1b?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 5.4/10.

GRÓB 141 (jamowy), ar 6N1W
Zarejestrowany pod północnym profilem 
wykopu 5/10, na 87,19 m n.p.m., w postaci 
półowalu (wym. 36×68 cm), o nieckowatym 
przekroju i miąższości 30 cm. Część północna 
obiektu poza granicami wykopu. Wypełnisko 
trójwarstwowe: warstwa I – ciemnoszaro-bru-
natna ziemia z domieszką spalenizny); war-
stwa Ia – ciemnoszary, drobnoziarnisty piasek 
z ciemnoszaro-brunatną ziemią ze spalenizną 
w układzie drobnoplamistym; warstwa II – 
jak warstwa I z większą domieszką spalenizny. 
W treści drobne przepalone kości i nieliczne 
fragm. ceramiki. I. Kości ludzkie, przepalone 
(11/10, 21/10).

Inwentarz (tabl. LXVII): 1) 2 fragm. brzuśca, 1 
fragm. wylewu EB.IIIb2 (60/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 6/10; na 

złożu wtórnym wystąpiło po jednym fragm. 
naczyń KPL, KCSz i kultury łużyckiej (70/10).

GRÓB 142 (ciałopalny; naruszony), ar 6N1W
Zarejestrowany pod wschodnim profilem 
wykopu 5/10, na 87,19 m n.p.m., w postaci 
półowalu (30×70 cm), w przekroju trapezowa-
towego, o miąższości 30 cm. Część wschodnia 
obiektu poza granicami wykopu. Wypełnisko 
stanowiła ciemnoszaro-brunatna ziemia z do-
mieszką spalenizny. W treści drobne przepalo-
ne kości i nieliczne fragm. ceramiki. I. Infans? 
(13/10).

Inwentarz (tabl. LXVIII): 1) 2 fragm. ucha na-
czynia (61/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 7/10; na 

złożu wtórnym wystąpiło 7 fragm. naczyń 
z kultury łużyckiej (61/10).

GRÓB 143 (jamowy), ar 6N1W
Zarejestrowany pod południowym profilem 
wykopu 5/10, na wysokości 87,57 m n.p.m. 
W  rzucie zbliżony do owalu (18×35  cm), 
w przekroju trapezowaty, o miąższości 20 cm. 
Część południowa obiektu poza granicami 
wykopu. Wypełnisko stanowił ilasty drob-
noziarnisty białoszary piasek z dużą ilością 
popiołu (?) i nielicznymi wtrętami jasnożół-
tego piasku. Wypełnisko szare, z dużą ilością 
przepalonych kości w skupisku. I. Kobieta (?), 
dorosła (24/10, 32/10, 33/10, 228/10).

Inwentarz (tabl. LXVIII): 1) półkolista sprzączka 
z żelaza do pasa (M-L.AD1); wym. 3,5×4,0 cm 
(20/10); 2) 1 fragm. naczynia (82/10).

Chronologia: WOR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 8/10.

GRÓB 144 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 5/10 na 87,47  m n.p.m. W  rzucie 
poziomym w  przybliżeniu owalny (wym. 
60×25 cm), w przekroju nieckowaty. Wypeł-
nisko wielowarstwowe: warstwa I – czarno-
-szary, drobno i średnioziarnisty piasek z dużą 
ilością spalenizny; warstwa II – ciemnobru-
natna z nielicznymi wtrętami ciemnożółtego 
piasku w układzie gruboplamistym; warstwa 
III – brunatno-żółta z licznymi ciemnobrunat-
nymi wtrętami w układzie gruboplamistym; 
warstwa IV – jasnożółty piasek; warstwa V 
– brązowo-brunatno-żółta, mocno przemie-
szana z domieszką średnioziarnistego piasku 
i miejscami z gliną. Całe wypełnisko z dużą 
ilością spalenizny. W treści liczne, przepalone 
kości, nieliczne kamienie (głównie w warstwie 
I), w tym 1 duży na granicy zarysu w części 
wschodniej. I. Człowiek, dorosły oraz infans? 
(34/10, 40/10, 48/10, 49/10, 56/10, 57/10, 
114/10, 118/10, 141/10, 142/10).

Inwentarz (tabl. LXIX): 1) fibula ze stopu miedzi, 
zbliżona do A.78/79; dług. 4,3 cm (27/10); 
2) ostroga żelazna, odmiana C1a wg Ginal-
skiego, zdobiona inkrustacją ze stopu mie-
dzi; rozpiętość – 10,5 cm, wys. 8 cm, w tym 
bodziec 2 cm; średn. bodźca 1,5 cm (21/10); 
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3) prostokątne okucie pasa, żelazo; wym. 
0,8×2,6 cm; odległość między płytką a pod-
kładką nitu 0,3 cm (28/10); 4) kółko żelazne; 
średn. 1,7 cm (35/10); 5) nóż prosty z żelaza; 
dług. 15,6 cm, w tym ostrze 12 cm, szer. ostrza 
2,3 cm; 6) 1 fragm. przęślika dwustożkowate-
go, z podkreśloną częścią „równikową”, w po-
staci „ścianki” (szer. 0,7 cm) równoległej do 
osi biegnącej przez otwór; jeden z biegunów 
zagłębiony, drugi niewyodrębniony; średn.: 
2,5 cm, otworu 0,8 cm; wys. 1,2 cm (46/10); 
7) 1 fragm. wylewu EB.IIIa2 (M145).

Chronologia: B2a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 9/10; na 
złożu wtórnym wystąpiło 6 fragm. naczyń kul-
tury łużyckiej (116/10–3, 122/10–1, 145/10–
1, 155/10–1).

GRÓB 145 (popielnicowy, naruszony), ar 7N1W
Zarejestrowany w centralnej części wykopu 
9/10 na 86,62 m n.p.m. jako owal (30×42 cm), 
w przekroju nieckowaty, o miąższości 22 cm. 
Wypełnisko tworzyła ciemnoszara ziemia 
z domieszką brązowożółtego piasku w ukła-
dzie gruboplamistym; Granice obiektu bar-
dzo trudno uchwytne z uwagi na zaburzenie 
warstw spowodowane współczesnymi praca-
mi agrotechnicznymi. Sprzączka zalegała po 
północnej stronie naczynia, zawierającego kil-
ka przepalonych kości. Partia stropowa obiek-
tu wraz z naczyniem mocno zniszczone. Już na 
tle humusu rysował się jako silnie rozciągnięty 
obiekt (średn. ok. 1 m), z licznymi śladami 
po orce, najprawdopodobniej stanowiący 
pozostałość po grupie zniszczonych grobów; 
pochodzi stąd szereg zabytków wydzielonych 
(Lź/10.67–76). I. Przepalone kości ludzkie 
(184/10).

Inwentarz (tabl. LXX): 1) popielnica W-Sch.
IA we fragm., o powierzchni silnie chropo-
waconej, przy dnie i  wylewie zagładzanej; 
wys. 22 cm, wylew 20 cm (186/10); 2) żela-
zna sprzączka półkolista (M-L.AD1); wym. 
4,1×5,1 cm (199/10).

Chronologia: WOR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 10/10; na 

wtórnym złożu znajdowały się po 2 fragm. 
naczyń kultury łużyckiej (165/10–2) i KPL 
(155/10).

GRÓB 146 (jamowy, nieokreślony),  
ar 6N1W

Obiekt zarejestrowany pod południowym pro-
filem wykopu 5/10, na 87,62 m n.p.m., jako 
wycinek (wym. 38×62 cm) koła lub owalu, 
w przekroju nieckowaty, o miąższości 30 cm. 
Część południowa obiektu poza granicami 
wykopu. Wypełnisko ciemnobrunatno-sza-
re – humus ze śladową domieszką spalenizny. 
Bez kości.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 12/10.

GRÓB 147 (szkieletowy), ar 4N6W
Grób kultury pucharów lejkowatych 
(K. Adamczak, w tym tomie)

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 21/10.

GRÓB 148 (zniszczony), ar 6N1W
Zarejestrowany pod zachodnim profilem 
wykopu 5/10 na 87,59 m n.p.m., jako owalny 
obiekt (wym. 46×60 cm) w przekroju niecko-
waty o miąższości 18 cm. Wypełnisko: warstwa 
I – humus; warstwa II – humus z jasnożółtym 
piaskiem z domieszką gliny; warstwa III – hu-
mus przemieszany z ciemnoszaro-brunatnym 
piaskiem i śladową domieszką spalenizny. Brak 
kości.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 23/10.

Grób (?) 149 (zniszczony, nieokreślony), ar 
6N1W

Zarejestrowany w  południowo-zachodniej 
części wykopu 5/10, na poziomie 87,44  m 
n.p.m., jako owalna plama (60×80 cm) w prze-
kroju rysująca się jako pięciocentymetrowej 
miąższości warstwa zagłębiona w calec. Wy-
pełnisko: humus z ciemnoszarym piaskiem. 
Brak kości.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 24/10.

Grób (?) 150 (zniszczony, nieokreślony), ar 
6N1W
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Obiekt zanotowany w południowo-zachod-
niej części wykopu 5/10, na poziomie 87,44 m 
n.p.m., jako owalna plama (70×80 cm) w prze-
kroju rysująca się jako pięciocentymetrowej 
miąższości warstwa zagłębiona w calec. Wy-
pełnisko: humus z ciemnoszarym piaskiem. 
Brak kości.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 25/10.

Grób (?) 151 (zniszczony), ar 6N1W
Obiekt zanotowany pod zachodnim profilem 
wykopu 5/10, na poziomie 87,33 m n.p.m., 
jako owal (>48×70 cm) w przekroju niecko-
waty o miąższości 20 cm, zagłębiony w calec. 
Wypełnisko: ciemnoszary piasek z żółtymi 
i  ciemnobrunatnymi wtrętami w  układzie 
drobnoplamistym. Brak kości.

Inwentarz: 1) 2 fragm. brzuśców naczyń MO-
PR-OR.

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 26/10; 

w obiekcie wystąpiły również 2 fragm. naczyń 
kultury łużyckiej (100b/10) i (201/10).

GRÓB 152 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt wydzielony (na 87,20  m n.p.m.) 
w południowej części grobu 139 jako owalna 
w rzucie (18×20 cm) i nieckowata w prze-
kroju (m. 18 cm) koncentracja dużej ilości 
popiołu z węglami drzewnymi, przepalonymi 
kośćmi i fibulą. I. Kości ludzkie, przepalone 
(55/10)

Inwentarz (tabl. LXVI): 1) fibula A.68 ze stopu 
miedzi; brak pochewki i końca nóżki oraz po-
łowy sprężynki; zach. dług. 4,8 cm (70/10).

Chronologia: B1b

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 27/10.

GRÓB 153 (jamowy), ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany we wschodniej części 
wykopu 10/10, na 87,43 m n.p.m., jako niere-
gularna plama (>120×110 cm), w przekroju 
nieckowata, o miąższości 25 cm. Wypełnisko: 
ciemnobrunatna glina z domieszką jasnożółte-
go, drobnoziarnistego piasku oraz spalenizny 
w układzie drobno i średnioziarnistym. Gra-
nice dość nieregularne. Naruszony przez grób 

(?) 185. I. Kości ludzkie, przepalone (46/10, 
54/10).

Inwentarz (tabl. LXX): 1) 1 fragm. fibuli ze stopu 
miedzi serii głównej grupy A.III; brak nóż-
ki oraz igły; zach. dług. 2,7 cm (po cięciwie 
łuku); kabłąk silnie wygięty (wys. 2,5 cm), 
z podniesionymi brzegami i  rowkami przy 
brzegach (129/10); 2) 2 fragm. brzuśców na-
czyń (121/10).

Chronologia: B1

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 28/10; na 
wtórnym złożu znajdował się 1 fragm. naczy-
nia kultury łużyckiej (148/10–1).

GRÓB 154 (zniszczony), ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany pod północnym pro-
filem wykopu 10/10, na poziomie 87,84 m 
n.p.m., nieregularny (w przybliżeniu póło-
walny), o wym. 118×>130 cm, w przekroju 
trapezowaty o miąższości 12 cm. Wypełnisko: 
I – ciemnobrunatna ziemia z niewielką do-
mieszką drobnoziarnistego rdzawego i jasno-
żółtego piasku ze śladami humusu; II – szary 
średnioziarnisty piasek. Granice obiektu dość 
nieregularne. I. 1 fragm. przepalonej kości 
ludzkiej (?) (62/10).

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 29/10.

GRÓB 155 (zniszczony), ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany w  północnej części 
wykopu 10/10, na 87,69 m n.p.m., w zarysie 
owalny (50×62 cm), w przekroju trapezowaty, 
o miąższości 5 cm. Wypełnisko: czarno-ciem-
nobrunatna ziemia z  niewielką domieszką 
drobnoziarnistego rdzawego i jasnożółtego 
piasku z wybarwieniami spalenizny. W wy-
pełnisku 1 fragm. przepalonej kości (52/10).

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 31/10.

GRÓB 156 (zniszczony), ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany w  północnej części 
wykopu 10/10, na poziomie 87,78 m n.p.m., 
w zarysie owalny (80×125 cm), w przekroju 
trapezowaty, o miąższości 7 cm. Wypełnisko: 
I – ciemnobrunatna ziemia z domieszką hu-
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musu; II – czarno-ciemnobrunatna ziemia 
ze spalenizną; III – czarno-ciemnobrunatna 
ziemia z jasnożółtym piaskiem i spalenizną.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 33/10.

GRÓB 157, ar 6N2W
Grób kultury łużyckiej, ( J. Gackowski, w tym 
tomie)

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 34/10.

GRÓB 158, ar 6N2W
Grób kultury łużyckiej ( J. Gackowski, w tym 
tomie)

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 35/10.

GRÓB 159, ar 6N2W
Grób kultury łużyckiej ( J. Gackowski, w tym 
tomie)

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 36/10.

GRÓB 160, ar 6N2W
Grób kultury łużyckiej (?) ( J.  Gackowski, 
w tym tomie)

Uwaga: wg numeracji polowej obiekt 37

GRÓB 161 (zniszczony), ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany w  południowo-
-wschodniej części wykopu 10/10 na poziomie 
87,63 m n.p.m. W zarysie owalny (38×46 cm), 
w przekroju trapezowaty, o miąższości 5 cm. 
Wypełnisko: czarno-ciemnobrunatna ziemia 
z  niewielką domieszką drobnoziarnistego 
rdzawego i jasnożółtego piasku ze spalenizną.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 39/10.

GRÓB 162 (zniszczony), ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany pod południowym pro-
filem wykopu 10/10 w jego wschodniej części 
na poziomie 87,81 m n.p.m. W zarysie jako 
wycinek owalu (?) (10×74 cm), w przekroju 
trapezowaty, o miąższości 15 cm. Wypełni-
sko: czarno-ciemnobrunatna ziemia z dużą 
domieszką spalenizny i licznymi kamieniami.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 40/10.

GRÓB 163 (jamowy), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany przy zachodnim profi-
lu wykopu 9/10, na poziomie 86,98 m n.p.m. 
W zarysie owalny (24×30 cm), w przekroju 
trapezowaty o miąższości 22 cm. Wypełnisko: 
białoszary piasek z wtrętami szarobrunatnego 
w układzie gruboplamistym z dużym udziałem 
spalenizny. Przepalone kości, drobne, rozpro-
szone w jamie. I. Kości ludzkie, przepalone 
(82/10, 93/10, 138/10).

Inwentarz (tabl. LXX-LXXI): 1) fibula żelazna 
A.120, bardzo silnie skorodowana; dług. 
3,5 cm (138/10); 2) nóżka fibuli A.III ze sto-
pu miedzi (131/10); 3) 1 fragm. fibuli ze sto-
pu miedzi, odmiana 5 wg T. Dąbrowskiej (?); 
dług. 3,4 cm stopu miedzi (120/10); 4) osiem 
zwojów (połowa? sprężynki) ze stopu miedzi, 
z osią; dług. 1,5 cm, średn. 0,55 cm ze stopu 
miedzi; dług. 1,5 cm, średn. 0,55 cm (119/10); 
5) kulka srebra, przetopiony przedmiot srebr-
ny, jego fragm. albo pozostałość po zdobieniu 
fibuli (3?); wym. 0,5×0,7×0,9 cm (147/10); 6) 
fragmenty (jednej?)bransolety wężowatej, typ 
IIB wg Wójcika, (zdobienie wzdłuż brzegów 
wykonano narzędziem pozostawiającym pro-
stopadłe do brzegu rowki zakończone punk-
towymi zagłębieniami) koniec nadtopiony 
(średnica główki ok. 1,1 cm), przekrój sztabki 
trójkątny (wys. 0,4 cm, szer. 0,9 cm); dług. 
(po cięciwie łuku) 5,8 cm (117–118/10); 7) 1 
fragm. kółka brodawkowatego, nadtopiony, 
zdeformowany; guzki ciasno upakowane, bez 
podziału na grupy, szer. 0,6 cm (137/10); 8) 
żelazna sprzączka o półkolistej ramie (M-L.
AD1); wym. 1,9×3,4 cm (148/10); 9) nóż że-
lazny, z dwustronnie wyodrębnioną rękojeścią 
(silnie skorodowany); dług. 12,5 cm, w tym 
rękojeść 3,7 cm, szer. ostrza 1,3 cm (146/10).

Chronologia: B2a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 41/10.

GRÓB 164 (jamowy), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany przy zachodnim 
profilu wykopu 9/10, na poziomie 86,98 m 
n.p.m. W zarysie w przybliżeniu nerkowaty 
(60×82 cm), w przekroju trapezowaty, o miąż-
szości 50 cm. Wypełnisko: I – czarno-szary 
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piasek ze spalenizną; II – brunatno-szarożółty 
piasek o strukturze drobnoplamistej. W wy-
pełnisku duży udział spalenizny oraz przepa-
lone, rozproszone kości. I. Człowiek, dorosły 
(74, 86, 95, 97, 122, 127, 151/10)

Inwentarz (tabl. LXXI): 1) fibula ze stopu mie-
dzi A.45; sprężynka ośmiozwojowa; dług. 
6,2 cm (162/10); 2) pozostałość po fibuli ze 
stopu miedzi, A.45 (?) lub zbliżonej (otwór na 
wylot), silnie zdeformowany – przetopiony; 
wym. 1,2×2,2×2,2 cm oraz 2 zwoje sprężynki 
z drutu kolistego w przekroju, średn. 1,0 cm 
(136/10, 139/10, 145/10) i 1 fragm. igły ze sto-
pu miedzi; dług. 1,1 cm (96/10); 3) fibula A.68 
ze stopu miedzi; w pochewce 3 koliste otwory 
o średn. 0,1 cm, 0,15 cm i 0,2 cm; dług. 6,4 cm 
(144/10); 4) 1 fragm. przedmiotu żelaznego 
(141/10).

Chronologia: B1b

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 42/10.

„Grób” 165 (por. Lź/10.77–86)
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43/10.

GRÓB 166 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
7N1W

Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na poziomie 86,90 m n.p.m. 
W zarysie owalny (90×110 cm), w przekroju 
nieckowaty o miąższości 20 cm. Od wschodu 
graniczył z obiektem 167, przez który został 
naruszony. Wypełnisko: I – czarno-brunatna 
ziemia ze dużą ilością spalenizny w układzie 
gruboplamistym; II – czarno-brunatno-żółta 
ziemia o strukturze drobnoplamistej. W tre-
ści dużo przepalonych, rozproszonych kości 
ludzkich. I. Kobieta, dorosła (88/10, 94/10, 
109/10, 150/10, 172/10).

Inwentarz (tabl. LXXII): 1) drucikowata fibula 
K.O/ Völling A.2aI, ze stopu miedzi; sprężyn-
ka czterozwojowa; zach. dług. 3,9 cm (zach. 
od sprężynki do początku pochewki), wys. 
2,7  cm (112/10); 2) żelazny pręt z  jednej 
strony zgięty w uszko, dług. 8,9 cm; (107/10); 
3) żelazne krzesiwo iglicowe, dług. 11,5 cm 
(128/10); 4) krzesak w dwóch fragm. typu 2. 
wg Ilkjæra (kwarcyt średnioziarnisty), wym. 
2,2×5,7×10,4 cm (206/10); 5) fragmenty że-
laznego przedmiotu (108/10).

Chronologia: B1a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.1/10.

GRÓB 167 (prawdopodobnie 2 groby jamowe?, 
częściowo zniszczone), ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na poziomie 86,87 m n.p.m. 
W zarysie owalny (75×105 cm), w przekroju 
nieckowaty, o miąższości 26 cm. Od zachodu 
graniczył z grobem 166, od wschodu z grobem 
168 – w obydwa był wkopany. Wypełnisko: 
I – czarno-brunatno-żółta ziemia o strukturze 
gruboplamistej; II – czarnobrunatny piasek 
ze spalenizną i zwartym skupiskiem przepalo-
nych kości oraz fragmentem żelaznego przed-
miotu (135/10). Poniżej skupiska kości kilka 
kamieni. W treści dużo spalenizny, przepalo-
nych kości ludzkich i zabytków metalowych. 
W południowej części grobu 167 wyodręb-
niało się niewielkie skupisko (oznaczone jako 
obiekt 57/10/ grób 167A) przepalonych kości 
ludzkich (76/10, 100/10, 135/10), wśród któ-
rych natrafiono na 1 fragm. nieokreślonego 
przedmiotu żelaznego (135/10). Być może jest 
to pozostałość starszego grobu z zapinkami 
oczkowatymi (numery 5 i 6 w inw. poniżej), 
zniszczonego przez grób z zapinkami A.38 
i A.123 – stąd niespójność chronologiczna. 
I. Kobieta (?), dorosła(69/10, 75/10, 92/10, 
98/10, 104–106/10, 110/10, 125/10, 132/10, 
134/10, 136/10, 139/10; w skupisku 57/10 
(warstwa II): 76/10, 100/10, 135/10).

Inwentarz (tabl. LXXII-LXXIII): 1) fibula A.38 
ze stopu miedzi; brak igły oraz kilku zwojów 
sprężynki z jednej ze stron; poza tym zacho-
wana w  całości; do nóżki przywarł fragm. 
sprężynki (dług. 1,6 cm)innej zapinki; dług. 
zapinki A.38–5,6 cm, (101/10); 2) fibula A.38 
ze stopu miedzi, łożysko igły oraz igła odła-
mane; dług. 6,3 cm (111/10); 3) żelazna fi-
bula A.123 (?); dług. 2,2 cm (106/10); 4) 1 
fragm. żelaznej fibuli A.123 (?) (135/10); 5) 
fibula A.53/57 ze stopu miedzi; dług. 8,0 cm 
(193/10); 6) fibula A.57 ze stopu miedzi; 
dług. 8,2 cm (198/10); 7) fragmenty branso-
lety wężowatej ze stopu miedzi, typ IIB wg 
Wójcika; średn. ok. 6 cm; (99/10, 110/10); 
8) fragmenty bransolety wężowatej ze sto-
pu miedzi, typ IIB wg Wójcika, (187/10); 
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9) bransoleta z delikatnego pręta, owalnego 
w przekroju, stop miedzi; średn. 5,7 x 6,5 cm 
(185/10); 10) fragmenty bransolety sztabko-
watej, wykonanej z masywnego pręta ze stopu 
miedzi; średn. 7,7 cm (109/10); 11) 1 fragm. 
igły żelaznej, pierwotnie kolistej w przekroju 
(122/10); 12) fragmenty igieł ze stopów mie-
dzi, najprawdopodobniej którejś z fibul A.38 
lub A.57 (179/10, 181/10).

Chronologia: B2b

Uwaga: wg polowej numeracji obiekty 57/10(= 
grób 167A) i 43.2/10 (= grób 167B).

GRÓB 168 (jamowy, częściowo zniszczony),  
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na wysokości 86,79 m n.p.m. 
W zarysie owalny (70 × 90 cm), w przekroju 
nieckowaty o miąższości 22 cm. Od zachodu 
graniczył z  grobem 167, przez który został 
uszkodzony. Wypełnisko stanowiła czarno-
-brunatno-żółta ziemia ze spalenizną w ukła-
dzie gruboplamistym. W treści dużo spalenizny, 
przepalonych kości ludzkich i zabytków me-
talowych. I. Człowiek, dorosły oraz infans II 
– początek juvenis (154/10, 160/10, 170/10).

Inwentarz (tabl. LXXIII): 1) fibula A.60 (?) ze sto-
pu miedzi, zdeformowana, bez sprężynki i bez 
igły; zach. dług. 6,5 cm (178/10); 2–3) 2 fragm. 
fibuli A.61 ze stopu miedzi (157, 186/10); 4) 
2 fragm. igły (igieł?) żelaznej, średn. 0,2 cm 
(159/10); 5) bransoleta żelazna, bardzo silnie 
skorodowana; wym. 5,2×6,0 cm; średn. pręta 
1,3 cm (197/10).

Chronologia: B2a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.3/10.

GRÓB 169 (jamowy, silnie naruszony), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na 86,75 m n.p.m. Zarysował 
się jako „rozmyta”, poprzecinana pasmami 
żółtego piasku, owalna plama (85×126 cm), 
który na niższym poziomie przybrała postać 
dwóch prostokątów (2 oddzielne groby?), 
stykających się pod kątem rozwartym; w po-
łudniowej części znajdowały się tylko kości; 
w przekroju trapezowaty o miąższości 11 cm. 
We wschodniej części granice bardzo trudno 
uchwytne. Wypełnisko: jasnobrunatno-żółty 

piasek o strukturze drobnoplamistej. I. Kości 
ludzkie, przepalone (80/10, 131/10).

Inwentarz (tabl. LXXIV): 1) fragmenty fibu-
li Völling N-a  albo A.2aI ze stopu miedzi; 
w przekroju półkolisty kabłąk z dyskoidalną 
obręczą (140/10); 2) 1 fragm. żelaznej zapinki 
(134/10); 3) 1 fragm. bransolety (?)trójkątny 
w przekroju, stop miedzi; dług. 2,3 cm (po cię-
ciwie łuku); (143/10); 4) 1 fragm. wylewu i 6 
fragm. brzuśców naczynia (M140/10, 149/10).

Chronologia: A3-B1a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.4/10; 
na wtórnym złożu znaleziono 1 fragm. na-
czynia KŁ (149/10–1) i 1fragm. krzemienia 
(M140/10).

GRÓB 170 (jamowy, częściowo zniszczony),  
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w centralnej części wy-
kopu 9/10, na poziomie 86,70 m n.p.m. W za-
rysie klepsydrowaty (40×50 cm), w przekroju 
trapezowaty o miąższości 20 cm. Wypełnisko: 
ciemnobrunatny piasek z  dużym udziałem 
spalenizny i drobnymi, rozproszonymi, prze-
palonymi kośćmi. Dwa kamienie w wypełni-
sku, w tym 1 w spągu. I. Infans (?) (149/10, 
155/10, 156/10, 165/10), w tym przepalona 
kość (156/10) z pęknięciami powstałymi pod 
wpływem wysokiej temperatury.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR – OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.6/10.

GRÓB 171 (jamowy, częściowo zniszczony),  
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na poziomie 86,69 m n.p.m. 
W zarysie owalny (32×54 cm), w przekroju 
nieckowaty o miąższości 15 cm. Wypełnisko: 
I – szarobrunatno-żółty piasek ze spalenizną 
w układzie grubo plamistym; II – jasnobru-
natno-żółty piasek o strukturze drobnoplami-
stej. W treści duży udział spalenizny, nieliczne 
przepalone kości i pojedynczy kamień. I. Kości 
ludzkie, przepalone (163/10), w tym przepa-
lona kość (165/10) z pęknięciami powstałymi 
pod wpływem wysokiej temperatury.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR – OR?
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Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.7/10.

Grób (?) 172 (zniszczony), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na poziomie 86,69 m n.p.m. 
W zarysie nerkowaty (30×56 cm), w prze-
kroju asymetrycznie nieckowaty o miąższo-
ści 16 cm. Wypełnisko: jasnobrunatno-żółty 
piasek o strukturze drobnoplamistej, bez spa-
lenizny i bez kości.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.8/10.

GRÓB 173 (jamowy, częściowo zniszczony),  
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w  centralnej części 
wykopu 9/10, na 86,64 m n.p.m. W zarysie 
owalny (30×33 cm), w przekroju nieckowaty 
o miąższości 10 cm. Wypełnisko: szarobru-
natno-żółty piasek z dużym udziałem spale-
nizny w układzie gruboplamistym. W treści 
nieliczne przepalone kości i zabytki metalowe. 
I. Kości ludzkie, przepalone (177/10).

Inwentarz (tabl. LXXIV): 1) fibula ze stopu mie-
dzi, typ zbliżony do A.38; wyjątkowo wąska 
nóżka; dług. 4,2 cm (170/10); 2) Knotenring 
ze stopu miedzi; średn.: samego kółka 2,9 cm, 
łącznie z „brodawkami” 3,4 cm, „brodawki” 
0,5 cm; grubość 1,1 cm; kółko w przekroju 
koliste o średn. 0,5 cm; dziesięć grup „bro-
dawek” po 3 w grupie (172/10); 3) niewiel-
kie fragm. przedmiotów ze stopu miedzi 
(171/10).

Chronologia: B2b

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.9/10.

GRÓB 174 (popielnicowy, kenotaf; częściowo 
zniszczony), ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w centralnej części wy-
kopu 9/10, na poziomie 86,75 m n.p.m. W za-
rysie w przybliżeniu kolisty (średn. 35 cm), 
w przekroju nieckowaty o miąższości 34 cm. 
Wypełnisko: szarobrunatny piasek z wtręta-
mi żółtego. Granice obiektu bardzo trudno 
uchwytne, w  części północno-zachodniej 
zaburzone przez grób 168. Naczynie mocno 
zniszczone (bez kości), zawierające ciemno-
brunatny piasek.

Inwentarz (tabl. LXXIV): 1) naczynie W-Sch.
IA, o  powierzchni silnie chropowaconej, 
pod wylewem i przy dnie zagładzanej, barwy 
czarno-ciemnobrunatnej; wylew 28 cm, wys. 
35 cm (168/10).

Chronologia: OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 43.10/10.

GRÓB 175 (jamowy, częściowo zniszczony),  
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w południowej części 
wykopu 9/10, na 86,86 m n.p.m. W zarysie 
w przybliżeniu owalny (60×100 cm), w prze-
kroju z  dwoma nieckowatymi przegłębie-
niami, o miąższości do 30 cm. Wypełnisko: 
szarobrunatno-żółty piasek ze spalenizną 
w układzie gruboplamistym. Granice trudno 
uchwytne z powodu mało czytelnej sytuacji 
stratyfikacyjnej, spowodowanej przez współ-
czesne prace agrotechniczne. W wypełnisku 
zanotowano drobne, przepalone, rozproszone 
kości. I. Kości ludzkie, przepalone, (70/10, 
130/10).

Inwentarz (tabl. LXXV): 1) 1 fragm. bransolety 
(?) ze stopu miedzi (95/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 44/10.

GRÓB 176 (jamowy, częściowo zniszczony), ar 
7N1W

Obiekt zarejestrowany w południowej części 
wykopu 9/10, na poziomie 86,55 m n.p.m. 
W zarysie owalny (80×100 cm), w przekro-
ju nieregularny o miąższości 20 cm. I. Kości 
ludzkie, przepalone (89/10, 130/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 45/10.

GRÓB 177 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
7N1W

Obiekt zarejestrowany w południowej części 
wykopu 9/10, na poziomie 87,34 m n.p.m. 
W zarysie owalny (50×100 cm), w przekro-
ju nieckowaty o miąższości 11 cm. Wypeł-
nisko: szarobrunatny piasek z  domieszką 
szaroczarnego z żółtymi wtrętami i spalenizną 
w układzie gruboplamistym. Granice trudno 
uchwytne z powodu mało czytelnej sytuacji 
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stratyfikacyjnej, spowodowanej przez współ-
czesne prace agrotechniczne. W wypełnisku 
zanotowano rozproszone, drobne, przepalone 
kości. Grób 177 najprawdopodobniej znisz-
czył górne partie wschodniej części grobu 178. 
I. Kości przepalone, ludzkie (72/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 46a/10.

GRÓB 178 (jamowy, częściowo zniszczony), 
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w południowej czę-
ści wykopu 9/10, na 87,38 m n.p.m. W zary-
sie w przybliżeniu nerkowaty (50×100 cm), 
w przekroju nieckowaty, z dwoma przegłę-
bieniami, o miąższości 11 cm. Wypełnisko: 
szarobrunatny piasek z domieszką szaroczar-
nego i spalenizną w układzie gruboplamistym. 
Granice trudno uchwytne z  powodu mało 
czytelnej sytuacji stratyfikacyjnej, spowodo-
wanej przez współczesne prace agrotechnicz-
ne. W wypełnisku zanotowano rozproszone, 
drobne, przepalone kości, nieliczne fragm. 
ceramiki, zabytki metalowe. Część wschodnia 
jamy zniszczona przez grób 177. I. Infans (?) 
(120/10, 152/10, 153/10, 161/10).

Inwentarz (tabl. LXXV): 1) 1 fragm. esowato 
zgiętego, żelaznego pręta (masywnej fibuli 
Völling N-b???); dług. 2,8 cm (160/10); 2) 1 
fragm. kabłąka fibuli ze stopu miedzi, A.III (?), 
zdobionego drabinką wzdłużnie (pośrodku); 
zach. dług. (po cięciwie łuku) 2,2 cm (105/10); 
3) 1 fragm. okucia końca pasa (M-L.1/6:1); 
zach. dług. 2,5 cm, w tym dług. z profilowa-
niem 1,9 cm (161/10); 4) 3 fragm. brzuśców 
naczyń (M/156/10).

Chronologia: B1b?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 46b/10; na 

wtórnym złożu 2fragm. naczyń KPL (150/10).

GRÓB 179 (jamowy, częściowo zniszczony), 
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w zachodniej części 
wykopu 9/10, na 87,25 m n.p.m. W zarysie 
owalny (36×44 cm), w przekroju nieckowaty 
o miąższości 16 cm. Wypełnisko: brunatno-
-żółty piasek o  strukturze gruboplamistej. 
Strop zniszczony wskutek współczesnych prac 

agrotechnicznych. W treści nieliczne fragm. 
ceramiki, węgle i przepalone kości. I. Infans 
(?) (90/10, 137/10, 159/10, 166/10).

Inwentarz (tabl. LXXV): 1) 4 fragm. fibuli A.61 
(?)ze stopu miedzi(182/10); 2) 3 fragm. brzu-
śców naczyń ceramicznych (132/10, 137/10).

Chronologia: B2a

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 47/10.

GRÓB 180 (jamowy?, częściowo zniszczony), 
ar 7N1W

Obiekt zarejestrowany w zachodniej części 
wykopu 9/10, na poziomie 87,28 m n.p.m. 
W zarysie owalny (33×41 cm), w przekroju 
nieckowaty o miąższości 9 cm. Wypełnisko: 
brunatnożółty piasek o strukturze grubopla-
mistej. W treści 2 fragm. ceramiki, przepalo-
ne kości i dary grobowe. I. Infans (?) (85/10, 
107/10, 124/10).

Inwentarz (tabl. LXXVI): 1) krzesiwo iglicowe, 
żelazne; czworoboczne w przekroju; dług. 
10,4 cm, w przekroju poprzecznym wym. 0,7 × 
0,7 cm (104/10); 2) sprzączka żelazna z prze-
dłużonym kolcem; dług. kolca 5,6 cm, średn. 
ramy 4,0 cm (M-L.AC9) (113/10); 3) 1 fragm. 
uchwytu grzebienia z  poroża (142/10); 
4) 1 fragm. brzuśca naczynia (138/10).

Chronologia: B2a?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 48/10; na 

wtórnym złożu wystąpił 1 fragm. naczynia 
KPL (139/10).

GRÓB 181 (zniszczony), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany w zachodniej części 
wykopu 9/10, na 87,31 m n.p.m. W zarysie 
owalny (15×22 cm), w przekroju trapezowaty 
o miąższości 5 cm. Wypełnisko: brunatno-żół-
ty piasek o strukturze gruboplamistej. W treści 
obecne węgle drzewne.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 49/10.

GRÓB 182 (zniszczony), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany w południowo-zachod-
niej części wykopu 9/10, na 87,08 m n.p.m. 
W zarysie w przybliżeniu owalny (70×130 cm), 
w przekroju trapezowaty o miąższości 9 cm. 
Wypełnisko: brunatno-żółty piasek o struktu-
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rze grubo plamistej. I. Dwa przepalone fragm. 
kości ludzkich (84/10, 108/10).

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 50/10.

Grób (?) 183 (ciałopalny, silnie naruszony), ar 
7N1W

Obiekt zarejestrowany w  południowo-za-
chodniej części wykopu 9/10 na 87,19  m 
n.p.m. W zarysie w przybliżeniu czworokąt-
ny (62×72  cm) z  półowalnym „wcięciem” 
w jednym z kątów; w przekroju nieckowaty 
o  miąższości 17  cm. Wypełnisko stanowi-
ła brunatna ziemia z szarożółtym piaskiem 
i czarnymi wtrętami w układzie grubo plami-
stym. I. Kości przepalone, ludzkie (111/10, 
158/10).

Inwentarz (tabl. LXXVI): 1) 3 fragm. żelaznych 
igieł do szycia (?) (98/10); 2) 1 fragm. łuko-
wato ukształtowanego uchwytu zdobionego 
grzebienia z poroża (97/10).

Chronologia:?
Uwaga: pozostałość po eksploracji jednego z gro-

bów o numerach 26–30?; wg polowej nume-
racji obiekt 51/10

Grób (?) 184 (ciałopalny, naruszony), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany w południowo-zachod-
niej części wykopu 9/10 na poziomie 87,19 m 
n.p.m. Obiekt wyeksplorowany częściowo, 
jego reszta znajdowała się poza południową 
granicą wykopu. W zachowanej części kształt 
w  rzucie zbliżony do trójkąta o  wysokości 
60 cm, w przekroju trapezowaty, o miąższości 
20 cm. W wypełnisku szarobrunatny piasek 
przemieszany z  szaroczarnym i  spalenizną 
w układzie gruboplamistym. I. Kości przepa-
lone, ludzkie (91/10, 129/10).

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: pozostałość po eksploracji jednego z gro-

bów o numerach 26–30?; wg polowej nume-
racji obiekt 52/10

Grób (?) 185, ar 6N2W
Obiekt zarejestrowany przy wschodnim profi-
lu wykopu 10/10, na 87,43 m n.p.m., w zareje-
strowanej części rysujący się jako nieregularna 

plama (>85×50 cm), w przekroju nieckowata, 
o miąższości 20 cm. W wypełnisku ciemnobru-
natna ziemia z niewielką domieszką jasnożół-
tego i rdzawego drobnoziarnistego piasku ze 
śladami humusu. Wkopany w grób 153 z fazy 
B1b.

Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 53/10

GRÓB 186 (zniszczony), ar 6N2Wd
Obiekt zarejestrowany w południowo-zachod-
nim narożniku wykopu 10/10 (na poziomie 
87,70 m n.p.m.), zagłębiony w obydwa pro-
file. Odsłonięta część zarysie w przybliżeniu 
trójkątna (>25×>70  cm), w  przekroju tra-
pezowaty o miąższości 12 cm. Wypełnisko: 
ciemnobrunatna ziemia z dużą ilością spale-
nizny z ośmioma małymi kamieniami.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 54/10.

GRÓB 187 (jamowy?), ar 7N1Wc
Obiekt zarejestrowany w północno-zachod-
niej części wykopu 9/10, w sąsiedztwie gro-
bów 163 i 164, na 86,94 m n.p.m. W zarysie 
owalny (14×16 cm), w przekroju nieckowaty 
o miąższości 5 cm. W wypełnisku ciemnosza-
ra ziemia ze spalenizną. I. Kości przepalone, 
ludzkie (99/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 55/10.

GRÓB 188 (jamowy?), ar 6N1Wd
Obiekt zarejestrowany w  południowo-
-wschodniej części wykopu 11/10, pod po-
łudniowym profilem, w który był zagłębiony, 
na wysokości 87,24 m n.p.m. W zarejestro-
wanej części zarys półowalny (80×120 cm), 
w przekroju trapezowaty o miąższości 20 cm. 
W wypełnisku ciemnoszary piasek ze ślada-
mi spalenizny i przepalonymi kośćmi. Moc-
no zniszczony przez orkę, granice trudne 
do uchwycenia. I. Kości przepalone, ludzkie 
(113/10, 128/10, 202/10, 207/10, 212/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 62/10; 
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w  obiekcie odkryto 1 fragm. naczynia KŁ 
(190/10–1).

GRÓB 189 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany w północno-zachod-
niej części wykopu 11/10, przy jego zachodnim 
profilu, w który był zagłębiony (na wysokości 
87,02 m n.p.m.). W odsłoniętej części zarys 
półowalny (>48 × 52 cm), w przekroju pier-
wotnie nieckowaty (?), o miąższości 22 cm. 
W wypełnisku ciemnoszary piasek z jasnożół-
tymi wtrętami i śladami spalenizny (I), poniżej 
– przemycia (II). W stropie 5 niedużych kamie-
ni. Granice trudno uchwytne, obserwowane 
czytelnie w profilu. W wypełnisku zanotowa-
no rozproszone kości. I. Człowiek, dorosły? 
(200/10, 216/10, 211/10, 205/10, 201/10).

Inwentarz (tabl. LXXVII): 1) 1 fragm. żelaznej 
sprzączki (??) (152/10).

Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 63/10; na 

złożu wtórnym wystąpiły 3 fragm. naczyń KŁ 
(144/10).

GRÓB 190 (jamowy?, częściowo zniszczony), ar 
6N1W

Obiekt zarejestrowany w północno-wschod-
niej części wykopu 11/10, na wysokości 
86,94 m n.p.m. W zarysie owalny (21×30 cm), 
w przekroju trapezowaty, o miąższości 6 cm. 
Tworzyła go zbita warstwa popiołu (?) z ko-
śćmi oraz niewielką ilością węgli drzewnych 
i spalenizny. I. Człowiek, dorosły (121/10).

Inwentarz (tabl. LXXVII): 1) 1 fragm. fibuli A.72 ze 
stopu miedzi (133/10); 2) fragmenty fibuli A.72 
ze stopu miedzi, dług. 5,3 cm (155/10); 3) bran-
soleta sztabkowata ze stopu miedzi, o stykających 
się, rozszerzających się, zdobionych końcach, 
wym. ok. 6,5×ok. 5 cm (133/10); 4) bransoleta 
sztabkowata ze stopu miedzi, o końcach niepo-
szerzonych, zachodzących częściowo na siebie; 
wym. 5,1×6,7 cm (szer. 0,65 cm, wys. 0,35 cm) 
(149/10); 5) sprzączka żelazna (M-L.AD11?), 
bardzo silnie skorodowana; wym. 4,5×5,2 cm 
(200/10); 6) dwustożkowaty przęślik gliniany 
(158; zaginął); 7) 2 fragm. przedmiotu żela-
znego; wym. (1) 1,1×2,1×3,4 cm; wym. (2) 
1,1×1,5×1,8 cm (153/10).

Chronologia: B2

Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 64/10; na 
wtórnym złożu znajdował się 1 fragm. naczy-
nia KŁ (154/10).

GRÓB 191 (popielnicowy, częściowo zniszczony), 
ar 6N1W

Obiekt zarejestrowany w  północnej części 
wykopu 11/10, na wysokości 87,05 m n.p.m. 
Zarysował się jako skupisko ceramiki (w hu-
musie), wokół której 15 cm poniżej poziomu 
pierwszych zauważonych fragm. ceramiki po-
jawiła się owalna plama (78×112 cm); jednak 
w przekroju trapezowate zagłębienie (o miąż-
szości 20 cm) obejmowało tylko popielnicę 
i  jej bezpośrednie otoczenie. Wypełnisko 
stanowił ciemnoszary piasek ze spalenizną. 
Granice trudno uchwytne, obiekt w górnej 
partii zniszczony. W wypełnisku popielnicy 
liczne kości, fragmenty kółka ze stopu mie-
dzi oraz kość ze śladami spękań powstałych 
pod wpływem bardzo wysokiej temperatu-
ry (189/10). Spod popielnicy – nóż prosty, 
żelazna sprzączka i ułamki małego, podwój-
nego naczynia. I. Człowiek, dorosły (177/10, 
175/10, 179/10, 178/10, 183/10).

Inwentarz (tabl. LXXVIII): 1) popielnica W-Sch.
IA, zachowana we fragm., o  powierzchni 
silnie chropowaconej, przy dnie i wylewie 
wygładzonej, wylew 20,5  cm, wys. 21  cm 
(M183/10); 2) fragm. dwóch miniaturowych, 
doniczkowatych naczyń, które najprawdopo-
dobniej stały na jednej podkładce (?), wylew 
5 cm, wys. 4 cm (M178); 3) 2 fragm. kółka (?) 
ze stopu miedzi; średn. ok. 2,6 cm (194/10); 
4) sprzączka żelazna o ramie półkolistej; wym. 
3,8×5,2 cm (M-L.AD1) (195/10); 5) nóż pro-
sty, żelazny; dług. 14 cm, w tym ostrze 9,5 cm, 
szer. ostrza 2,2 cm (196/10);

Chronologia: W?OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 66/10; na 

wtórnym złożu znajdowało się po jednym 
fragmencie naczynia KCSz (178/10) i  KŁ 
(179/10–1).

GRÓB (?) 192 (nieokreślony), ar 7N1W
Obiekt w przekroju trapezowaty, o miąższości 
23 cm, zarejestrowany w północnym profilu 
wykopu 9/10, na wysokości 87,20 m n.p.m. 
Wypełnisko: szarobrunatna ziemia z wtrętami 
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żółtego piasku. Obiekt zniszczony o trudno 
uchwytnych granicach. Zanotowano jego za-
sięg jedynie w profilu. W jego obrębie i oko-
licach brak materiału źródłowego.

Bez wyposażenia
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 67/10.

GRÓB 193 (jamowy?), ar 7N1W
Obiekt zarejestrowany w północno-zachod-
niej części wykopu 9/10, na poziomie 86,75 m 
n.p.m. W  zarysie w  przybliżeniu trójkątny 
(33×35 cm), w przekroju nieckowaty o miąż-
szości 11 cm. Wypełnisko: I – czarno-bru-
natny piasek ze spalenizną, skupiskiem kości 
i  darami; II – jasnobrunatno-żółty piasek 
o strukturze gruboplamistej. I. Kości przepa-
lone, ludzkie (171/10).

Inwentarz (tabl. LXXIX): 1) fibula A.122 ze sto-
pu miedzi; dług. 3 cm (204/10); 2) fragmenty 
bransolety wężowatej, typ IIA wg Wójcika, 
stop miedzi (174/10, 176/10, 180/10); 3) 1 
fragm. bransolety, wykonanej z delikatnej, wą-
skiej taśmy, stop miedzi; średn. ok. 5, 7 cm, 
wym. sztabki 0,6 × 0,2–0,3 cm (203/10); 4) 1 
fragm. kółka żelaznego, średn. kółka 1,9 cm, 
średn. pręta 0,6 cm (205/10); 5) przęślik dwu-
stożkowaty, ceramiczny, średn.: 3,5 cm, otwo-
ru 0,6 cm (188/10; zaginął).

Chronologia: B2b?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 68/10.

GRÓB 194 (jamowy?), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany na poziomie 87,16 m 
n.p.m. w południowo-zachodnim narożniku 
wykopu 11/10, zagłębiony w obydwa profile. 
Widoczna tylko niewielka część – wydłużo-
na (44×84 cm), w przekroju asymetrycznie 
nieckowaty o miąższości 20 cm. W wypełnisku 
ciemnoszary piasek z brązowymi wtrętami, 
śladami spalenizny i trzema kamieniami (I), 
poniżej (II) – przemycia z warstwy I. Obiekt 
silnie naruszony, o trudno uchwytnych grani-
cach. W wypełnisku zarejestrowano przepalo-
ne kości i 2 fragm. przedmiotów metalowych. 
I. Kości przepalone, ludzkie (218/10).

Inwentarz (tabl. LXXIX): 1) 1 fragm. przedmiotu 
ze stopu miedzi (191/10); 2) fragmenty igły ze 
stopu miedzi (192/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 69/10.

GRÓB 195 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany przy południowym 
profilu wykopu 11/10, na poziomie 86,98 m 
n.p.m. W  zarysie półowalny (62×90  cm), 
w przekroju trapezowaty o miąższości 20 cm. 
Wyeksplorowany częściowo – zagłębiony 
w południowy profil wykopu. Wypełnisko: 
ciemnoszara ziemia z dużą ilością spalenizny 
i kości (I) oraz soczewka jasnożółtego pia-
sku (Ia). I. Mężczyzna (?), dorosły (217/10, 
220/10, 221/10).

Inwentarz (tabl. LXXIX): 1) 3 fragm. brzuśców 
naczyń (180/10, 181/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 70/10; na 

wtórnym złożu odkryto 1 fragm. naczynia KŁ 
(180/10).

GRÓB 196 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany przy północnym profi-
lu wykopu 11/10, na wysokości 86,91 m n.p.m. 
W zarysie półowalny (18×90 cm), w przekroju 
trapezowaty o miąższości 20 cm. W wypeł-
nisku ciemnoszara ziemia z dużą ilością wę-
gli i niewielką przepalonych, rozproszonych 
kości. Granice trudno uchwytne, zniszczone 
przez współczesne prace agrotechniczne. 
I. Kości przepalone, ludzkie (219/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 71/10.

GRÓB 197 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany przy wschodnim profi-
lu wykopu 11/10, na poziomie 86,90 m n.p.m. 
W zarysie półowalny (16×30 cm), w przekroju 
V-kształtny, o miąższości 26 cm. Wypełnisko: 
I – ciemnoszary piasek z brązowymi wtrętami; 
Ia – ciemnoszary piasek z brązowymi wtrę-
tami i  śladami spalenizny. Granice trudno 
uchwytne. W treści obecne nieliczne węgle 
i przepalone kości. I. Kości przepalone, ludz-
kie (222/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 73/10.
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GRÓB 198 (jamowy), ar 6N1W
Obiekt zarejestrowany w północno- wschod-
niej części wykopu 11/10, na poziomie 88,76 m 
n.p.m. W zarysie owalny (38×74 cm), w prze-
kroju asymetrycznie nieckowaty, o miąższości 
14 cm. Wypełnisko: jasnoszaro-brązowy drob-
noziarnisty piasek. Granice trudno uchwytne. 
W treści obecne nieliczne przepalone kości. 
I. Kości przepalone, ludzkie (223/10).

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 74/10.

GRÓB 199 (ciałopalny), ar 7N1W
Obiekt w  zarysie kolisty o  średn. 35  cm, 
w przekroju nieckowaty, o miąższości 11 cm, 
zarejestrowany w środkowej części wykopu 
9/10, na wysokości 87,14 m n.p.m. W wypeł-
nisku jasnobrunatno-żółty piasek w układzie 
drobnoplamistym, z dwoma fragm. naczyń. 
I. Kości ludzkie, przepalone (196/10).

Inwentarz: 1) 1 fragm. brzuśca naczynia 
(M173/10).

Chronologia: MOPR-WOR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 72/10 (nie-

określona); na wtórnym złożu 1 fragm. naczy-
nia KPL (M171/10).

GRÓB 200, ar 7N1W
Obiekt w  zarysie zbliżony do kolistego 
(62×67 cm), w przekroju z dwoma przegłębie-
niami rozdzielonymi kamieniem (m. 22 cm). 
Zarejestrowany w środkowej części wykopu 
9/10, na wysokości 86,98 m n.p.m. W wypełni-
sku ciemnobrunatny piasek z żółtymi wtrętami 
w układzie gruboplamistym. Pojedyncze ślady 
po przepalonych kościach (?) ludzkich (?) nad 
kamieniem.

Bez wyposażenia
Chronologia: MOPR-OR?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 59/10

OBIEKTY NIEGROBOWE 
I NIEOKREŚLONE

OBIEKT 2 (obiekt gospodarczy, osadowy?; oko-
łofuneralny?), 4N10W

Obiekt zarejestrowany w zachodniej części 

stanowiska, prawdopodobnie obejmującej 
już przestrzeń osadową cyklu oksywsko-wiel-
barskiego; uchwycony na poziomie 88,10 m 
n.p.m., owalny w  zarysie (140×250  cm), 
o miąższości 40 cm. Na poziomie 2 WM roz-
dzielił się na 2, w przybliżeniu owalne obiekty: 
obiekt południowo-zachodni był w przekro-
ju trapezowaty, rozszerzający się ku spągowi, 
zaś obiekt północno-wschodni miał przekrój 
nieckowaty. Wypełnisko wielowarstwowe. Po 
zdjęciu humusu: 1WM – I brunatny piasek 
z drobnymi węglami; 2 WM: I – brunatny 
piasek z drobnymi węglami; II – brunatny 
piasek z mniejszą nić w warstwie I obecno-
ścią węgli; III – jasnoszary piasek z drobny-
mi kamieniami; IV – zbita jasnożółta glina; 3 
WM: I – brunatny piasek z drobnymi węglami; 
II – brunatny piasek z mniejszą nić w warstwie 
I obecnością węgli; III – jasnoszary piasek 
z drobnymi kamieniami; 5 WM: I – brunatny 
piasek z drobnymi węglami; II – jasnoszary 
piasek z drobnymi kamieniami; III – zbita ja-
snożółta glina z drobnymi kamieniami. Wy-
pełnisko bogate w węgle, drobne, przepalone 
kości, fragmenty ceramiki, kamienie i 2 fragm. 
szkła (?). W jego północno-wschodniej części 
były obecne nieprzepalone, zwierzęce kości, 
bardzo słabo zachowane. I. Kości: bydło, świ-
nia (por. D. Makowiecki, w tym tomie).

Inwentarz (tabl. LXXX-LXXXIII): 1) 1 fragm. 
szkła (strop 6 WM, cięcie EOC, 12/10); 
2) 6 fragm. naczyń (2 WM, 4/10); 3) 1 fragm. 
dna (EB.IIa) i  5 fragm. brzuśców (1 WM, 
6/10); 4) 3 fragm. naczyń, w tym 1 fragm. wy-
lewu EB.IIIb2 typu przeworskiego (3 WM, 
19/10); 5) 1 fragm. brzuśca naczynia z pozo-
stałością po uchu (spąg 3 WM – cięcie AOC, 
34/10); 6) 3 fragm. naczyń (1 WM – cięcie 
BOD 35/10); 7) 1 fragm. dna (EB.III?) misy 
(?) o średn. 8 cm i 6 fragm. brzuśców (2 WM 
– cięcie BOD, 36/10); 8) zdobiony fragm. na-
czynia EB.C6a?, o wylewie EB.IIa1 (37/10); 9) 
2 fragm. wylewu (EB.IIIa1) małego naczynia 
(2 WM – cięcie AOC 38/10); 10) 1 fragm. wy-
lewu (EB.Ib2; średn. 6 cm) naczynia miniatu-
rowego (analogicznego do W-Sch.XIIB) i 3 
fragm. brzuśców (1 WM – cięcie AOC, 39/10); 
11) 2 fragm. brzuśców naczyń, w tym 1 zdo-
biony pionowymi, głęboko rytymi, szerokimi 
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bruzdami (spąg 3 WM – cięcie BOD, 40/10); 
12) 2 fragm. naczyń (5 WM – cięcie BOD, 
54/10); 13) 6 fragm. naczyń, w tym: 1 fragm. 
części przydennej (EB.Ib??; średn. 5,5 cm), 5 
fragm. brzuśców, w tym 1 zdobiony (grubość 
0,5 cm; dookolna linia ryta, od której w dół 
odchodzą lekko skosem głębokie linie ryte 
o szer. ok. 0,2 cm; odległość pomiędzy liniami 
1 cm) (spąg 4 WM – cięcie BOD, 56/10); 14) 1 
fragm. brzuśca naczynia (5 WM – cięcie EOC, 
62/10); 15) 2 fragm. naczyń (4 WM – cięcie 
EOC, 64/10); 16) 6 fragm. naczyń, w tym 1 
fragm. wylewu (EB.IIIe1; średn. 17 cm), po-
grubionego na sposób przeworski i 5 fragm. 
brzuśców, w tym 2 chropowacone (74/10); 17) 
9 fragm. naczyń, w tym: 17.1) 1 fragm. małego 
naczynia (kubka?) o wylewie facetowanym na 
sposób przeworski (EB.IIIe1), 17.2) 1 fragm. 
wylewu (EB.IIIa2) z podkreślonym przejściem 
do „szyjki”, 17.3) 1 fragm. wylewu (EB.Ia1; 
średn. 10 cm) niedużego naczynia misowate-
go (?) oraz 6 fragm. brzuśców (75/10); 18) 3 
fragm. naczyń, w tym 1 fragm. wylewu (EB.
II?b1) i fragm. dwóch brzuśców (77/10); 19) 4 
fragm. brzuśców naczyń (78/10); 20) 3 fragm. 
brzuśców i 1 fragm. dna (EB.IIIb) małego na-
czynia (79/10); 21) 4 fragm. naczyń, w tym: 
1 fragm. wylewu ze zniszczoną powierzchnią 
zewnętrzną, 1 fragm. wylewu (EB.IIb1; średn. 
ok. 20 cm), 1 fragment dna i 1fragm. brzuśca 
(86/10); 22) 2 fragm. naczyń, w tym: 1 fragm. 
wylewu (EB.Ia2; średn. ok. 20 cm) naczynia 
EB.E2 (?) i 1 fragm. brzuśca (87/10); 23) 2 
fragm. naczyń, w tym: 1 wylew niewielkiego 
naczynia (analogicznego do W-Sch.XIIB), 
o wylewie Ia1 (średn. 7 cm) i 1 fragm. brzuśca 
naczynia (88/10); 24) 1 fragm. zniszczonego 
wylewu (90/10); 25) 1 fragm. brzuśca naczy-
nia (91/10); 26) 1 fragm. naczynia (92/10); 
27) 2 fragm. wylewów EB.IIe1/IIb2 (średn. 
14 cm) i EB.IIIb2 (średn. 21 cm) (93/10); 28) 
krzemień (strop, południowa część obiektu, 
28/10); 29) 3 krzemienie (4 WM, cięcie EOC, 
63/10). I. Kości zwierzęce: 4/10, 5/10, 9/10, 
10/10, 15/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 
35/10, 36/10, 37/10, 38/10; II. Polepa: 1/10, 
4/10, 6/10

Chronologia: MOPR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 1/10; 

ponadto na złożu wtórnym wystąpiły: 1) 11 
fragm. naczyń KŁ (4/10–5, 19/10–1, 74/10–1, 
78/10–3, 79/10–1); 2) 4 fragm. naczyń KPL 
(18/10, 34/10, 55/10, 89/10).

OBIEKT 3
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 30 – współ-

czesny

OBIEKT 4 (nieokreślony), 4N5W/4N6W
Zarejestrowany przy wschodnim profilu wy-
kopu 7/10 na poziomie 90,01 m n.p.m. jako 
nieregularny obiekt, w przybliżeniu owalny 
(60×110  cm), w  przekroju bardzo płytki, 
o miąższości 10 cm. Część wschodnia obiek-
tu poza granicami wykopu. W południowej 
części graniczył z obiektem 21/10 (grób 147 
– KPL). Wypełnisko: ciemnoszary średnio-
ziarnisty piasek z brunatnymi wtrętami. Bez 
kości. Granice mało czytelne, w partii stro-
powej zniszczony przez współczesne prace 
agrotechniczne.

Inwentarz (tabl. LXXXIV): 1) 1 fragm. brzuśca 
(162/10).

Chronologia: MOPR-OR
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 13/10; 

ponadto na złożu wtórnym wystąpił 1 fragm. 
naczynia KPL.

OBIEKT 5 (nieokreślony), 5N6W
Zarejestrowany przy wschodnim profilu wy-
kopu 7/10. W odsłoniętej części rysował się 
jako trójkąt (80×120 cm), w przekroju niec-
kowaty, o miąższości 20 cm. Część wschodnia 
znajdowała się poza granicami wykopu. Wy-
pełnisko: warstwa I – ciemnoszaro-brunatna 
z domieszką gliny i niewielką szarobrunatne-
go piasku w układzie średnio- i drobnopla-
mistym; warstwa Ia – ciemnoszaro-brunatna 
z  domieszką gliny. Granice mało czytelne, 
w partii stropowej obiekt zniszczony przez 
współczesne prace agrotechniczne (Ia). Bez 
kości.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 14/10.

OBIEKT 6 (nieokreślony), 4N6W
Zarejestrowany w południowej części wykopu 
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7/10 na poziomie 90,02 m n.p.m. jako obiekt 
zbliżony do owalu (64×90 cm), w przekroju 
trapezowaty o miąższości 19 cm. Pierwotnie 
wyróżniony jako jedna jednostka stratygra-
ficzna z obiektem 8. Wypełnisko: jasnosza-
ro-brązowy gliniasty piasek, średnioziarnisty 
z  jasnobrązowymi wtrętami. Granice mało 
czytelne, w partii stropowej zniszczony przez 
współczesne prace agrotechniczne. Bez kości.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 15/10.

OBIEKT 7 (nieokreślony), 5N/6W
Obiekt zlokalizowany w północno-wschod-
nim narożniku wykopu 7/10, na poziomie 
90,01 m n.p.m., jako wycinek (30×60 cm) koła 
lub owalu, w przekroju asymetrycznie niec-
kowaty, wypłycający się w części północnej, 
o miąższości 23 cm. Część południowa obiektu 
poza granicami wykopu. Wypełnisko: ciem-
nobrunatny drobnoziarnisty piasek z wtrętami 
jasnożółtego piasku. Zniszczony przez współ-
czesne prace agrotechniczne. Bez kości.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 16/10.

OBIEKT 8 (nieokreślony), 4N6W
Zarejestrowany w południowej części wykopu 
7/10, na poziomie 90,05 m n.p.m. jako nie-
regularny obiekt (44×100 cm) w przekroju 
nieckowaty o miąższości 10 cm. Pierwotnie 
wyróżniony jako jedna jednostka stratygra-
ficzna z obiektem 6. Wypełnisko: jasnoszary 
średnioziarnisty piasek z jasnożółtymi i brązo-
wymi wtrętami. Granice mało czytelne, pra-
wie całkowicie zniszczony przez współczesne 
prace agrotechniczne. Bez kości.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 17/10.

OBIEKT 9
Obiekt zanotowany we wschodniej części wy-
kopu 7/10. Jego wypełnisko mocno przemie-
szane (zbita szara glina z jasnoszarym piaskiem 
w  układzie drobnoplamistym; ciemnobru-
natna glina z rudą gliną w układzie średnio 

i gruboplamistym; jasnożółty drobnoziarnisty 
piasek; glina ciemnobrunatna naprzemiennie 
z szarym gliniastym piaskiem w układzie war-
stwowym). W stropie widoczne ślady orki. 
Mimo obecności kilku fragm. ceramicznych, 
niewykluczone, że jest to obiekt współczesny, 
o strukturze zasypiskowej.

Inwentarz: 1) 2 fragm. naczyń KŁ (115/10) 
i  6 fragm. naczynia KPL (105/10, 106/10, 
115/10).

Chronologia: współczesny?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 18/10.

OBIEKT 10 (nieokreślony), 5N6W
Zarejestrowany pod północnym profilem 
wykopu 7/10 na poziomie 89,92  m n.p.m. 
W odsłoniętej części zarejestrowany jako nie-
regularny obiekt (47×60  cm), trapezowaty 
w przekroju, o miąższości 35 cm. Wypełnisko: 
warstwa I/V – jasnoszaro-brązowy, średnio-
ziarnisty piasek z żółtymi wtrętami w układzie 
drobnoplamistym; warstwa II – ciemnobrązo-
wy średnioziarnisty gliniasty piasek; warstwa 
III – czarno-brązowy, średnioziarnisty piasek. 
W części stropowej obiekt zniszczony przez 
współczesne prace agrotechniczne. Brak kości.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 19/10.

OBIEKT 11 (obiekt zniszczony, nieokreślony)
Obiekt zanotowany w północnej części wyko-
pu 10/10, na poziomie 87,89 m n.p.m., w po-
łudniowo-zachodniej części spągu obiektu 
3, przez który został zniszczony. Obiekt 11 
w zarysie owalny, o wym. 70×80 cm, w prze-
kroju nieckowaty, o miąższości 13 cm. Wy-
pełnisko: warstwa I  – ciemnobrunatna 
z  niewielką domieszką drobnoziarnistego 
rdzawego i jasnożółtego piasku; warstwa II – 
szary średnioziarnisty piasek.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 30.1/10.

OBIEKT 12
Obiekt zanotowany w  części wschodniej 
wykopu 10/10, około 30 cm na południowy 
wschód od grobu 159 (KŁ). Rysował się jako 
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regularna plama (70×80 cm, m. 20 cm) z obec-
nością humusu. W wypełnisku zanotowano 2 
współczesne śruby. Być może jest to ślad po 
usuniętym dużym kamieniu, należącym pier-
wotnie do bruku z grobów łużyckich.

Inwentarz: 1) dwie śruby stalowe.
Chronologia: współczesny
Uwaga: wg polowej numeracji obiekt 38/10.

OBIEKT 13 4N1W
Zarysował się jako warstwa żółto-brunatnej 
gliny z bardzo dużą ilością żwiru i piasku oraz 
ze stosunkowo gęsto zalegającymi kamieniami 
w wykopie 6.

Bez artefaktów
Chronologia:?
Uwaga: wg numeracji polowej obiekt 2/10

ZNALEZISKA LUŹNE – HUMUS  
(TABL. LXXXV-XCII)

 1) 1 fragm. fibuli A.68 (??) ze stopu miedzi 
(25/10; ar 5N/3Wd)

 2) 1 fragm. fibuli A.38 (??); z nitem pod kabłą-
kiem przy główce, ze stopu miedzi (26/10; 
ar 6N/2Wb);

 3) 1 fragm. fibuli Völling A.2b (?) ze stopu 
miedzi; zapinka o szerokim, taśmowatym 
kabłąku, zdobiona biegnącą środkiem kabłą-
ka drabinką; nóżka drucikowata; dysko-
idalny pierścień o dużej średnicy (29/10; ar 
5N/3Wd);

 4) 1 fragm. fibuli A.61 ze stopu miedzi, brak 
główki i igły (30/10; ar 6N/2Wa);

 5) 1 fragm. fibuli A.72 ze stopu miedzi (33/10; 
ar 6N/2Wa);

 6) 1 fragm. fibuli A.61 (?), stop miedzi (34/10; 
ar 7N/1Wb; w9/10);

 7) 1 fragm. fibuli ze stopu miedzi (39/10; ar 
7N/1Wd; w9/10);

 8) 1 fragm. fibuli A.72 (44/10; ar 7N/1Wd; 
w9/10);

 9) 1 fragm. (główka z górną częścią kabłąka) fi-
buli A.92 ze stopu miedzi; zach. dług. 2,4 cm 
(50/10; ar 6N/2W; w10/10);

10) prawie cała fibula (bez główki i igły) o kształ-
cie kabłąka i nóżki zbliżonym do A.V, s. 10 

(A.148?); dług. 2,7 cm (51/10; ar 6N/2W; 
w10/10);

11) fibula A.61 ze stopu miedzi; dług. pierwotna 
ok. 8,5 cm (52/10; ar 6N/2W; w10/10);

12) fibula A.148 (?) ze stopu miedzi; brak główki; 
dług. 2,8 cm (53/10; ar 7N/1Wc; w9/10);

13) 1 fragm. fibuli A.68 (??); ze stopu miedzi; 
dług. 1,2 cm (58/10; ar 7N/1Wa; w9/10);

14) 1 fragm. fibuli A.68 (?) ze stopu miedzi, brak 
sprężynki, igły oraz pochewki z odpowiada-
jącą jej nóżką; zach. dług. 3,7 cm. (60/10; ar 
7N/1Wc; w9/10);

15) 1 fragm. kabłąka fibuli A.61 (?) ze stopu mie-
dzi; dług. 2 cm (67/10; ar 5N/2W; w10/10);

16) 1 fragm. fibuli A.20 (??) ze stopu miedzi; 
dług. 4,5 cm (69/10; ar 6N/2W; w10/10);

17) 1 fragm. fibuli ze stopu miedzi; dług. 3,2 cm 
po cięciwie łuku (72/10; ar 6N/2W; w10/10);

18) fibula A.59, ze stopu miedzi; dług. 8,8 cm, 
(73/10; ar 6N/2W; w10/10);

19) 1 fragm. fibuli A.72 (??) ze stopu miedzi, nad-
topiona i odkształcona; dług. 2,2 cm (80/10; 
ar 6N/1Wa; w5/10);

19.1. 4 zwoje sprężynki z osią fibuli ze stopu mie-
dzi (84/10, ar 7N/1Wb, w9/10, humus);

20) 1 fragm. fibuli A.120 ze stopu miedzi (163/10; 
ar 6N/2W; w10/10);

21) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi; średn. 
4,7× powyżej 5 cm; z drutu owalnego w prze-
kroju (6/10; ar 6N/2W; w10/10);

22) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi (9/10; 
ar 6N/1Wa w5/10);

23) 1 fragm. bransolety wężowatej, typ IIB wg 
Wójcika, ze stopu miedzi (18/10; ar 6N/2W; 
w10/10);

24) 1 fragm. bransolety masywnej (sztabkowa-
tej??) ze stopu miedzi (24/10; ar 6N/2Wd; 
w10/10);

25) 1 fragm. zdobionej bransolety (stop mie-
dzi) z kolbowatym zakończeniem (31/10; 
ar 6N/2Wd);

26) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi, trójkąt-
na w przekroju (36/10; ar 6N/2W; w10/10);

27) 1 fragm. zdobionej bransolety ze stopu mie-
dzi; większa część bransolety ma przekrój 
kolisty (średn. 0,5–0,6 cm), jedno z zakoń-
czeń – trójkątny; średn. ok. 7 cm (38/10; ar 
7N/1Wd; w9/10);
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28) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi (40/10; 
ar 7N/1Wd; w9/10);

29) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi, w prze-
kroju owalna (47/10; ar 6N/2W; w10/10);

30) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi; przekrój 
kolisty i owalny (56/10; ar 7N/1Wc; w9/10);

31) 1 fragm. bransolety wężowatej ze stopu mie-
dzi, typ IIB wg Wójcika (74/10; ar 6N/2W; 
w10/10);

32) 1 fragm. bransolety wężowatej ze stopu mie-
dzi, typ IIB wg Wójcika (75/10; ar 6N/2W; 
w10/10);

33) 1 fragm. bransolety wężowatej ze stopu mie-
dzi, typ IIB wg Wójcika (77/10; ar 6N/2W; 
w10/10; znaleziona w pobliżu grobu 162;

34) 1 fragm. bransolety (?) ze stopu miedzi; pręt 
kolisty na większości długości, w części trój-
kątny (89/10; ar 7N/1W; w9/10);

35) stopiony paciorek szklany, silnie odkształco-
ny, w postaci wydłużonej kropli o szklistych 
powierzchniach; barwa ciemnobrunatna 
z żółtymi drobinkami; dług. 3,7 cm, wym. 
najszerszej części 1,1×1,5  cm (78/10; ar 
6N/2W; w10/10);

36) sprzączka (M-L.AD2) o  półkolistej, żela-
znej ramie i kolcu ze stopu miedzi; wym. 
3,6×4,5 cm (61/10; ar 8N/1Wa; w9/10);

37) sprzączka (M-L.AC14) ze stopu miedzi 
o ramie kolistej; średn. 2,5 cm (22/10; ar 
7N/2Wab);

38) żelazne okucie pasa (126/10; ar 6N/1Wd; 
w11/10);

39) okucie końca pasa (?) ze stopu miedzi; dług. 
1,3 cm, średn. 0,7 cm (207/10; ar 6N/1Wd; 
w11/10);

40) 1 fragm. ostrza nożyka sierpikowatego; zach. 
dług. ostrza 3,9 cm (po cięciwie łuku), szer. 
1,6 cm (88/10; ar 7N/1W; w9/10);

41) 1 fragm. noża sierpikowatego K.Ia (?); dług. 
7,5 cm, w tym ostrze 4,7 cm; szer.: ostrza 
1,4 cm, uchwytu 0,7 cm (62/10; ar 6N/2Wb; 
z powierzchni);

42) 2 pręty żelazne (82/10; ar 7N/1Wd; w9/10):
42.1. 1 fragm. kolca sprzączki (?), dług. 3,7 cm, 

0,7 cm;
42.2. o nieokreślonym przeznaczeniu, prostokątny 

w przekroju, dług. 5,7 cm; wym. 0,7×0,9 cm;
43) pręt żelazny (krzesiwo iglicowe??) (32/10; 

ar 6N/2W; w10/10);

44) nit żelazny, dług. 4,1 cm, główka nitu nieregu-
larna, zbliżona do owalu (wym. 1,2×1,5 cm); 
trzon w przekroju prostokątny (0,4×0,5 cm) 
(86/10; ar 7N/1W; w9/10);

45) nit żelazny; dług. 4,4 cm, główka trójkąt-
na w kształcie trójkąta równoramiennego 
o boku 1,6 cm (57/10; ar 7N/1Wd; w9/10);

46) nit żelazny, dług. 2,5  cm; średn.: główki 
0,7 cm, trzonu 0,3 cm (59/10; ar 7N/1Wa; 
w9/10);

47) nit żelazny, 1 fragm.; dług. 2,2 cm, średn. 
główki 1,1  cm, trzonu 0,7  cm (54/10; ar 
7N/1Wa; w9/10);

48) nit (?) żelazny; dług. 2,8 cm, średn.: główki 
1,2 cm, trzonu 0,5 cm (45/10; ar 7N/1Wd; 
w9/10);

49) pozostałość po zakończeniu bransolety wę-
żowatej (?), o kształcie zbliżonym do koliste-
go, w przekroju płasko-wypukły, z rowkiem 
oddzielającym od szyjki (?) bransolety (?); 
widoczny ślad po złamaniu w miejscu prze-
wężenia; średn. 1,0 cm, wys. 0,35 cm; stop 
miedzi (48/10; ar 6N/2W; w10/10);

50) 1 fragm. złotego przedmiotu (164/10; ar 
6N/2W; w10/10);

51) 1 fragm. przedmiotu ze stopu miedzi; amor-
ficzny, przetopiony; wym. 0,7×1,3×2,2 cm 
(85/10; ar 7N/1Wb; w9/10);

52) 1 fragm. przedmiotu ze stopu miedzi; dług. 
3,2 cm; średn. 0,6 cm; pręt kolisty w prze-
kroju (68/10; ar 6N/2W; w10/10);

53) 1 fragm. przedmiotu ze stopu miedzi; amor-
ficzna, przetopiona płytka (?); wym. 0,3×1,2 
×1,6 cm (49/10; ar 6N/2W; w10/10);

54) przedmiot ze stopu miedzi (43/10; ar 
7N/1Wd; w9/10);

55) drut żelazny, kolisty w przekroju, lekko zgię-
ty w połowie długości; dług. 8,2 cm, średn. 
0,4 cm (87/10; ar 7N/1Wb; w9/10);

56) przedmiot żelazny; dług. 8,7 cm (90/10; ar 
7N/1Wb; w9/10);

57) przedmiot żelazny; wym. 1,2×1,7×4,2 cm 
(202/10; ar 7N/1W; w9/10);

58) 1 fragm. przedmiotu żelaznego (190/10; ar 
6N/1Wd; w11/10);

59) przedmiot żelazny, w postaci pręta rozklepa-
nego na końcu (41/10; ar 7N/1Wd; w9/10);

60) 1 fragm. przedmiotu żelaznego (37/10; ar 
4N/5Wc-4N/6W; w7/10);
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61) 1 fragm. przedmiotu żelaznego; pręt (23/10; 
ar 6N/2W; w10/10)

62) przęślik dwustożkowaty, ceramiczny po-
wierzchnie czarne, starannie wygładzone; 
średn. 3,6  cm, otworu 0,9  cm, biegunów 
1,9 cm; wys. 2,5 cm; domieszka drobnoziar-
nista z dużą ilością drobnej miki (5/10; ar 
6N/1Wa; w5/10);

63) przęślik dwustożkowaty, ceramiczny; średn. 
4,3 cm, otworu 0,7 cm, wys. 2,7 cm (11/10; 
ar 7N/1W; w9/10);

64) połowa (?) kamiennego (kwarcyt średnioziar-
nisty) krzesaka (?) typu 2. wg Ilkjæra o niż-
szych ściankach (3,6 cm) lekko wypukłych 
i płaskich ściankach o większej powierzchni; 
brak śladów pozostawionych przez krzesiwo; 
szer. 5,2 cm; całkowita długość pierwotna 
ok. 9–10 cm (?); obecna zachowana długość 
4,6 cm (2/10; z powierzchni);

65) przedmiot kamienny (kwarcowo-muskowito-
wy mułowiec krzemionkowy) o stożkowatym 
otworze (średn. od 0,9 do 1,5 cm), z dwiema 
kanelurami na obwodzie; przedmiot pierwot-
nie czworokątny (??); otwór bardzo blisko 
ścianki (w odległości 0,4 cm); wys. przed-
miotu 2,9 cm (3/10; ar 6N/1Wa, w5/10);

66) 1 fragm. kółka brodawkowatego ze stopu 
miedzi o pierwotnej średn. ok. 2 cm: dwie 
grupy kulek (średn. kulki 0,3 cm) po 3 w gru-
pie, odległe od siebie o 1 cm, na kolistym 
w przekroju drucie o średn. 0,3 cm (19/10; 
ar 6B/2W; w10/10);

Materiały wydzielone z warstwy humusu znad 
grobu 145, w promieniu 1 m, stanowiące zapewne 
pozostałość po grupie zniszczonych grobów (ar 
7N1W):
67) 1 fragm. fibuli ze stopu miedzi, typ A.41 (?) 

(41Y? wg Schustera) (184/10);
68) 1 fragm. kabłąka z nóżką i pochewką fibuli 

A.38 (?); grzebień (szer. 0,6 cm) na kabłąku 
półkolisty z dwoma żeberkami zewnętrz-
nymi, pomiędzy którymi znajduje się prze-
głębienie o szerokości 0,3 cm, zawierające 
pierwotnie prawdopodobnie jakiś rodzaj 
inkrustacji; szer. nóżki 0,9 – 1,2 cm; szer. 
kabłąka 1,0 cm (175/10);

69) 3 zwoje sprężynki; średn. 0,7 cm; drut kolisty 
w przekroju, średn. 0,2 cm (167/10);

70) 3 zwoje sprężynki z płaskiej taśmy (seria pru-
ska grupy A.III?) z cięciwą; średn. 0,9 cm; 
drut kolisty w przekroju (168/10);

71) fragm. dwóch bransolet ze stopów miedzi 
(15–16/10);

72)  sprzączka żelazna o półkolistej ramie, typ 
M-L.D1; wym. 3,3×4,0 cm (14/10);

73) 5 niewielkich fragm. dwóch (?) żelaznych 
igieł do szycia (?), każda o długości ok. 3 cm 
i średn. 0,25 cm (169/10);

74)  paciorek T-M.XIX.194a; w korpus barwy 
kobaltowej ze szkła nieprzezroczystego wto-
piona spiralnie wokół paciorka (oprócz pod-
stawy) biegnąca nitka szklana barwy białej 
ze szkła nieprzezroczystego; średn.: 2,2 cm, 
otworu 0,3–0,4 cm, wys. 1 cm (17/10);

75)  przęślik dwustożkowaty, ceramiczny; po-
wierzchnia starannie wygładzona, barwy 
ciemnobrunatnoszarej; średn.: 3,7 cm, otwo-
ru 0,7 cm, wys. 3,5 cm (173/10);

76) 1 fragm. żelaznego przedmiotu (13/10);

Artefakty wydobyte z humusu, z obszaru o wy-
miarach 168×540  cm (wg polowej numeracji 
obiekt 43/10), w obrębie którego znajdowały się 
smugi spalenizny nad grobami 145, 166–174 (ar 
7N1W):
77) 1 fragm. fibuli A.120 ze stopu miedzi; brak 

pochewki i  igły; dług. 2,4  cm; (93, 114, 
115/10);

78) 1 fragm. fibuli A.120 ze stopu miedzi; brak 
pochewki i igły; dług. 2,7 cm (92/10);

79) 1 fragm. fibuli ze stopu miedzi, typ A.38? 
– fragm. kabłąka z nóżką i pochewką; grze-
bień (szer. 0,6 cm) na kabłąku półkolisty 
z  dwoma żeberkami zewnętrznymi, po-
między którymi znajduje się przegłębienie 
o szerokości 0,3 cm, zawierające pierwotnie 
prawdopodobnie jakiś rodzaj inkrustacji; 
szer. nóżki 0,9 – 1,2 cm; szer. kabłąka 1,0 cm 
(175/10);

80)  fibula A.120 ze stopu miedzi; zachowa-
na w dwóch fragm.; brak sprężynki; dług. 
3,2 cm (151/10);

81)  1 fragm. żelaznej fibuli A.161, zach. dług. 
3,3 cm (102/10);

82) 1 fragm. bransolety ze stopu miedzi; owalna 
w przekroju dług. (po cięciwie lekkiego łuku) 
2,3 cm; średn. 0,4×0,5 cm; (94/10);
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83)  sprzączka żelazna o ramie półkolistej, typ 
M-L.AD1; wym. 3,5×4,0 cm (103/10);

84)  1 fragm. okucia końca pasa (?) ze stopu mie-
dzi (100/10);

85) 1 fragm. igły, możliwe, że którejś z w/w fibul 
(100/10);

86) fragm. naczyń (53/10; 155/10, 164–165/10, 
169/10);

87)  fragm. naczyń wydobyte z humusu w wyko-
pach z roku 2010, w tym:
– fragment wylewu EB.Ia1, naczynia W-Sch.

IA (?); tabl. XCI: 1 (26/10);
– fragment wylewu EB.IIb1, naczynia 

W-Sch.II (?); tabl. XCI: 2 (44/10);
– fragment brzuśca naczynia zdobionego 

rzędem poziomych nacięć; tabl. XCI: 3 
(15/10);

– fragment wylewu EB.Ia1 naczynia W-Sch.
XIIB (??); tabl. XCI: 4 (41/10);

– fragment wylewu EB.IIc2 naczynia EB.E1c 
(?); tabl. XCI: 5 (27/10);

– fragment szyjki z wylewem EB.IIb2 duże-
go naczynia trójczłonowego; tabl. XCI: 6 
(43/10);

– fragment wylewu EB.IIb2; tabl. XCI: 7 
(41/10);

– fragment wylewu EB.II(?)b1; tabl. XCI: 
8 (9/10);

– fragment wylewu EB.IIIb1 małego naczy-
nia; tabl. XCI: 9 (52/10);

– fragment wylewu EB.IIIb2; tabl. XCI: 10 
(69/10);

– fragment wylewu EB.IIc2 z pozostałością 
po uchu przymocowanym tuż poniżej kra-
wędzi tabl. XCI: 11 (124/10);

- fragment wylewu EB.IIa2, średn. ok. 20 cm; 
tabl. XCII: 1 (133/10);

- naczynie W-Sch.XIIB, fragmentarycznie 
zachowane; wyl. 2,2 cm, wys. 4,6 cm, tabl. 
XCII: 2 (185/10);

- fragment dna EB.IIIc; tabl. XCII: 3 (112/10);
– fragment dna EB.Ia, średn. 10 cm; tabl. 

XCII: 4 (48/10);
- fragment naczynia sitowatego; tabl. XCII: 

5 (58/10);
- fragment dna EB.IIIb, średn. 4,5 cm; tabl. 

XCII: 6 (114/10);

ANALIZA MATERIAŁU

FIBULE. Wydobyto łącznie 159 zapinek, spo-
śród których drobne pozostałości po 16 z nich, 
najczęściej w postaci fragmentów sprężynek, nie 
pozwalają na ustalenie ich typów, choć można 
określić surowiec, z jakiego zostały wykonane. 
Na wspomniane 159 okazów, 141 zostało odla-
nych ze stopów miedzi, a zaledwie 18 egzemplarzy 
wykonano z żelaza. Aż 11 z tych ostatnich należy 
do odmian wydzielonych przez J. Kostrzewskie-
go (1919); jedna do odmiany A, dziewięć do N 
i ostatnia, zachowana fragmentarycznie, do od-
miany M lub N. Pozostałe reprezentują typy: po 
jednym egzemplarzu A.117 (grób 64/5), A.120 
(grób 163/1), A.126 (grób 57/1) i A.161? (Lź/10., 
trzy egzemplarze A.123 (grób 167/3–4) oraz frag-
ment sprężynki (grób 57/4). Tylko trzy fibule (ze 
stopu miedzi; groby 38/1, 73/1–2) zdobione były 
ornamentem wykonanym z metalu należącego 
do kategorii szlachetnych – ze srebra. Ponadto, 
znaleziona w jednym z grobów (163/5) kulka sre-
brzystego metalu i wydobyty z humusu w wyko-

pie 10 (Lź/10.50) silnie zdeformowany kawałek 
złotej blaszki mogły pierwotnie stanowić elemen-
ty zdobnicze fibul. Niewykluczone jednak, że są 
pozostałościami innego rodzaju ozdób, np. wi-
siorków.

Zaledwie 23 fibule, spośród 159 tu odkrytych, 
należą do inwentarza kultury oksywskiej bądź wy-
wieść można je z jej tradycji. Są to zapinki odmian 
A2, N i O/A.23. Żelazną zapinkę z grobu 54 (54/1) 
wydzielono jako odrębny wariant – A-Id – w ob-
rębie długich fibul odmiany A wg Kostrzewskiego 
(E. Bokiniec 2008a). Ma ona silnie pogrubiony 
i wyraźnie wysoko sklepiony kabłąk, co pozwa-
la nawiązać do stylistyki reprezentowanej przez 
celtyckie zapinki typu Mötschwil i  podobnie 

2 Typologia fibul A, N, O wg J. Kostrzewskiego (1919); 
uściślenia wg Th. Völlinga (1995, 2005).

3 Typologia fibul z okresu rzymskiego oznaczona „A.” 
wg O. Almgrena (1923); uściślenia wg Th. Völlinga (1995, 
2005).
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ukształtowane fibule odmiany A-II, czy fibule 
odmiany H o pogrubionych kabłąkach (A. Ma-
ciałowicz 2017). Do odmiany N należy dziewięć 
żelaznych egzemplarzy, z których dwa zaliczono 
do odmiany N-a, ponieważ mają stosunkowo de-
likatne kabłąki (bez jakichkolwiek profilowań), 
aczkolwiek są one wykonane z nieco grubsze-
go drutu niż formy typowo drucikowate (groby 
24/1 i 59/2). Kolejne pięć okazów, należących do 
odmiany N-b, ma szerokie, taśmowate kabłąki 
podkreślone grzebykami i wąskie nóżki (groby 
8/1, 41/4–5, 59/1, 3), a dwie fibule tego typu za-
liczono do odmiany N-c (grób 139/3; Lź/80.1). 
W ramach tej ostatniej odmiany Th. Völling umie-
ścił dwa rodzaje fibul – jeden o szerokich taśmo-
watych kabłąkach i nóżkach (Th. Völling (1995; 
2005, Abb. 40) oraz drugi (grób 139/2; Lź/80.1), 
o kabłąku w postaci masywnego pręta kolistego 
w przekroju (Th. Völling 1995), czyli dokładnie 
takiego jak w przypadku dwóch ostatnio wspo-
mnianych egzemplarzy z Małego Czystego. Do 
odmiany O/A.2aI zaliczono sześć okazów ze stopu 
miedzi. Poza jednym egzemplarzem (Lź/10.3), 
o szerokim kabłąku i z płytką oporową sprężynki, 
należącym do typu A.2b (Lź/10.3), pozostałe fibu-
le reprezentują formy drucikowate odmiany A.2aI 
Völlinga (groby 56/1, 116/1, 122/1, 137/1, 166/1). 
Z dwóch grobów (3/1, 40/1) wydobyto zapin-
ki fragmentarycznie zachowane. W pierwszym 
z wymienionych był okaz ze stopu miedzi, który 
wcześniej określono jako odmianę M-I (E. Bo-
kiniec 2008a), jednak bardziej prawdopodobna 
wydaje się przynależność do odmiany N-a, ponie-
waż zapinki odmiany M bardzo rzadko odlewane 
były ze stopów miedzi (Th. Völling 2005, s. 121), 
aczkolwiek nie można wykluczyć, że zapinka ta 
miała górną cięciwę, czyli odpowiadała odmianie 
M-a. Z kolei dolna część drucikowatego kabłąka 
z nóżką i pochewką, mogły pierwotnie stanowić 
część żelaznej fibuli zarówno odmiany M-a, jak 
i N-a (40/1). Fragmenty ostatnich czterech z oma-
wianej tu grupy zapinek o tradycjach oksywskich 
należą do bliżej nieokreślonych, drucikowatych 
odmian N-a lub O/A.2aI (groby 46/1, 98/1–2, 
169/1).

Drugą grupę Almgrena reprezentuje 17 fi-
bul wykonanych ze stopów miedzi, w tym jedna 
zdobiona srebrem (grób 38/1): 13 z dziesięciu 
grobów i cztery znalezione luźno. Są to prawie 

wyłącznie zapinki wczesnej serii wschodniej, typu 
A.38–12 egzemplarzy (groby 38/1, 61/1, 64/1–
2, 66/1–2, 79/1, 80/1, 105/1, 167/1–2, 173/1). 
Pięć z nich to formy z prostokątną nóżką (groby 
38/1, 79/1, 105/1, 167/1–2), określone jako typ 
A.38–39c (M. Olędzki 1998). Fragmenty dwóch 
następnych prawdopodobnie też należą do typu 
A.38 (z okolic grobu 145; Lź/10.2). Trzy fibule 
(grób 66/1–2; Lź/10.2) w górnej części kabłąka 
mają otwór, przez który przechodzi koniec sprę-
żynki, rozklepany po zewnętrznej stronie kabłą-
ka na kształt półkulistej główki. Rozwiązanie to 
występuje także w zapinkach grupy o cechach 
mieszanych A.II/IV ( J.  Andrzejowski 1998). 
Dwie fragmentarycznie zachowane fibule należą 
prawdopodobnie do typu A.38–39 (grób 66/1–2; 
Lź/80.3). Do późnej serii wschodniej typu A.41 
(41Y? wg J. Schustera 2006) możliwa jest przyna-
leżność fragmentu zdobionej fibuli, znalezionej 
w pobliżu grobu 145 (Lź/10.67). Fibule A.38a 
w kulturze wielbarskiej charakterystyczne są dla 
podfazy B2b, a wariant z szeroką nóżką (A.38c) 
dla całej fazy B2 (M. Olędzki 1998). Początek wy-
korzystywania późnych zapinek kapturkowych 
serii wschodniej, jako elementów stroju, przypada 
na schyłek fazy B2, lecz w tym czasie są jeszcze 
bardzo rzadkie. Najliczniej stosowane były w fa-
zie B2/C1 lub B2/C1-C1a (M. Mączyńska 2006; 
J. Schuster 2006).

Trzy zapinki o  cechach mieszanych II i  IV 
grupy Almgrena wystąpiły w  dwóch grobach 
(30/1, 66/3–4). Należą one do odmiany 3.4c serii 
wschodniej wg J. Andrzejowskiego (1999). W fi-
bulach z grobu 66 usytuowanie grzebyka bliżej 
nóżki sprawia, że kabłąk staje się dłuższy. Cecha 
ta uznawana jest za młodszą wśród smukłych fi-
bul serii wschodniej. Odmianę 3.4c datuje się na 
całą fazę B2, jednak ze względu na wystąpienie we 
wspomnianych grobach także zapinek typu A.38 
i A.120 można ograniczyć ich pozycję chronolo-
giczną do stadium B2b.

Bardzo licznie na cmentarzysku wystąpiły fi-
bule oczkowate – w liczbie 40 egzemplarzy, bez 
wyjątku wykonane ze stopów miedzi. Do serii 
głównej (np. J. Kunow 1998, 2002; M. Tuszyńska 
1999) można zaliczyć 15 egzemplarzy, z czego do 
typu A.45 należy sześć (groby 41/2, 43/1, 62/1, 
71/1, 164/1) i być może fragmenty dwóch dal-
szych (groby 41/3?, 164/2), po jednym okazie do 
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typów A.46 (grób 52/2), A.49 (grób 140/1), A.51? 
(grób 34/1), A.52 (grób 63/1) i A.53? (grób 62/1) 
oraz fragmenty dwóch bliżej nieokreślonych ty-
pów (groby 57/2, 153/1). Serię pruską reprezen-
tują 22 egzemplarze (por. np. U. Pfeiffer-Frohnert 
1998; J. Andrzejowski 2001): po dwa A.57 (grób 
167/5–6), A.59 (grób 55A/1, Lź/10.18), A.60? 
(groby 55A/2, 79/4) i A.60–61 (grób 168/1, 3), 
siedem A.61 (groby 17/1–2, 114/1, 168/2, 179/?; 
Lź/10.4, 17), fragmenty trzech prawdopodob-
nie również typu A.61 (grób 73/3; Lź/10.6, 11) 
oraz ułamki czterech fibul bliżej nieokreślonego 
typu serii pruskiej (groby 55A/3, 145/5, 163/2; 
Lź/10.19.1). Ostatnie trzy niewielkie fragmen-
ty stanowiły być może części fibul oczkowatych 
(groby 71/2, 178/2; Lź/10.15).

Drugą pod względem liczebności jest grupa 
A.IV, do której zaliczono 36 fibul odlanych ze sto-
pów miedzi, w tym dwie zdobione srebrem (grób 
73/1–2). Prawdopodobnie 11 fibul z grupy silnie 
profilowanych reprezentuje typ A.68 (groby 2/1, 
9/1 (?), 27/1 (?), 41/1, 51/1, 52/1, 97/1, 152/1, 
164/3; Lź/10.13?, Lź/10.14), po jednej A.69 (grób 
2/2) i A.68–69? (Lź/10.1) (M. Mączyńska 2002), 
a prawdopodobnie 17 typ A.72 (groby 55B/1–2, 
64/3–4, 73/1–2, 76/1, 78/1, 79/2, 119/1, 139/1–2, 
190/1–2; Lź/10.5, 8, 19?). Te ostatnie należą bez 
wyjątku do wariantu 2 (A.  Chilińska-Früboes 
2020, s. 344). Masywne, trąbkowate zakończe-
nie kabłąka (grób 7/1) jest prawdopodobnie 
pozostałością fibuli A.77 (M. Mączyńska 2011, 
s. 32). Zapinki, stanowiące formy zbliżone do typu 
A.75 odkryto w dwóch grobach (114/2?, 144/1). 
Pozostałość zapinki ze stopu miedzi, zapewne 
A.92, wydobyto z humusu (Lź/10.9) a zapinkę 
A.93 w jednym z grobów (57/3). Fragment fibuli 
z grobu 163 (163/3), ze stożkowatym guzkiem 
na końcu nóżki, stanowi być może pozostałość 
trąbkowatej zapinki odmiany 5 (T. Dąbrowska 
1995; J. Andrzejowski 2001).

Dwadzieścia jeden zapinek reprezentuje V gru-
pę Almgrena, z czego sześć jest wykonanych z że-
laza, pozostałe ze stopów miedzi. Dwie z tej grupy 
należą prawdopodobnie do typu A.114 (groby 
56/2, 63/2?), jedną zaś przyporządkowano do 
typu A.117 (grób 64/5). Typ A.120 (H. Macha-
jewski 1998, Form 1) reprezentuje pięć okazów 
ze stopów miedzi (groby 55A/4, 66/5; Lź/10.20, 
Lź/10.77, Lź/10.78, Lź/10.80), a także być może 

ułamki jeszcze dwóch fibul z tego samego stopu 
(groby 35 i 81/1?) i jedna z żelaza (grób 163/1). 
Grzebyk jednej z wymienionych zdobiony jest 
rytym ornamentem w postaci linii łamanej, two-
rzącej trójkątne pola (Lź/10.80). Jedna z zapinek 
(grób 72/1), choć zbliżona formą do A.120, ma 
drucikowaty, łukowato sklepiony kabłąk bez ty-
powego dla tych zapinek grzebyka, lecz z zawinię-
tą w tym miejscu cięciwą ( J. Andrzejowski 1999, 
s. 57). Cechy te upodobniają ten egzemplarz do 
kolankowatych zapinek A.139. Identyczna pod 
względem formy, lecz żelazna zapinka z Łubianej 
została określona jako zbliżona do fibul czwartej 
serii grupy A.V (M. Mączyńska 2011, s. 43, Taf. 
8: F28). Do typu A.122 (H. Machajewski 1998, 
Form 1, Typ 6; R. Iván 2017, obr. 1) zaliczono 
formy o taśmowatych kabłąkach: po jednej fibu-
li ze stopu miedzi (grób 79/3) i z żelaza (grób 
193/1). Przypuszczalnie dwie żelazne zapinki 
(grób167/3–4) można przyporządkować do typu 
A.123 (H. Machajewski 1998, Form 2). Obydwie 
mają stosunkowo masywne grzebyki i dość sze-
rokie kabłąki, z których jeden prawdopodobnie 
pokrywają poprzeczne rowki, a drugi zdobiony 
jest dwoma trójkątami wsuwanymi na przejściu 
pomiędzy kabłąkiem a nóżką. W grobie 57/1 wy-
stąpiła żelazna zapinka A.126 (H. Machajewski 
1998, Form 3b). Dwa ostatnie egzemplarze z V 
grupy Almgrena (Lź/10.10?, Lź/10.12), odlane ze 
stopów miedzi, zaliczono do typu A.148. Fibule 
A.120–124 należą do starszych form serii 8. A. 
120 pojawiają się już w fazie B2a, występując nadal 
w fazie B2b; w horyzoncie B2/C1 zaznaczają się 
śladowo. Fibule A.126 typowe są dla fazy B2b – B2/
C1, współwystępując m.in. z zapinkami A.148. Te 
ostatnie jednak – szczególnie formy smukłe – po-
jawiają się w fazie B2a i nadal służą do spinania szat 
w fazie B2b (M. Mączyńska 2011, s. 50–53).

Najmłodszą fibulą na tym cmentarzysku jest 
żelazny egzemplarz typu A.161 (Lź/10.81) wy-
konany z żelaznego drutu. Żelazne okazy o tak 
ukształtowanych kabłąkach (łukowato wygiętych) 
mieszczą się w tych samych ramach czasowych, 
co analogiczne egzemplarze ze stopów miedzi, 
tj. głównie w fazach C1a i C1b (W. Nowakowski 
2001).

Ostatnie dwa egzemplarze, wykonane ze sto-
pów miedzi, reprezentujące grupę zapinek pro-
wincjonalnorzymskich Almgrena, należą do typu 
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A.236 (2/3–4). Ze względu na niezachowane nóż-
ki nie można tu zastosować bardziej szczegółowej 
klasyfikacji wg J. Garbscha (1966).

BRANSOLETY. Z obszaru cmentarzyska wydo-
byto pozostałości 70 bransolet, często – nieste-
ty – fragmentarycznie zachowanych. Sześć z nich 
wykonanych zostało z żelaza (groby 48/1, 51/3, 
62/3, 63/3, 139/4, 168/5), pozostałe odlano ze 
stopów miedzi.

Bransolety żelazne wykonane zostały z prę-
tów kolistych i półkolistych w przekroju. Trzy 
z  nich (groby 51/3, 63/3, 139/4) mają mniej 
więcej tę samą średnicę pręta na całej długości 
i  są niedomknięte – końce znajdują się około 
2 cm od siebie. Obydwa zakończenia bransolety 
z grobu 139 zdobione były dwiema liniami ry-
tymi. Pozostałe trzy z żelaznych bransolet mają 
zmienną średnicę pręta – najmniejszą w obrębie 
spiczastych zakończeń, które mijają się na długo-
ści około 0,5 cm (grób 62/3) i 2 cm (groby 48/1, 
168/5). Trzy z bransolet są koliste – najmniejszą 
średnicę4, wynoszącą zaledwie 5 cm, ma branso-
leta z grobu 48, średnice pozostałych wynoszą 6 
i 7 cm – odpowiednio groby 62 i 139. Pozostałe 
trzy są owalne, a ich wymiary kształtują się na-
stępująco: 5,0×6,2 cm, 5,2×6,0 cm i 5,5×6,0 cm, 
odpowiednio w grobach 63, 168 i 51. Wystąpiły 
w grobach od fazy B1a po B2a.

Bransolety ze stopów miedzi (64 egzemplarze) 
reprezentują kilka typów:

1. Bransolety prętowe, z drutu kolistego w prze-
kroju, z profilowanymi zakończeniami – dwa eg-
zemplarze (Lź/80.5, Lź/10.28).

2. Bransolety tzw. sztabkowate – 42 egzempla-
rze – wśród których wyróżniają się dwa główne 
rodzaje.

2.1. Bransolety wykonane z delikatnej, płaskiej 
sztabki lub wąskiej taśmy, w przekroju póło-
walnej lub w kształcie wydłużonego owalu – 17 
(?) egzemplarzy (groby 28/1, 30/3, 33/2, 38/2, 
52/4?-5??, 58/1, 66/9–10?, 84/1?, 118/1, 167/9, 
175/1?, 193/3, Lź/80.6–7; Lź/10.22, 29). Sze-
rokość taśmy lub płaskiej sztabki tych bransolet 
jest taka sama na całej obręczy lub zwęża się 
ona ku końcom. Żadna z nich nie jest zdobio-
na. Dobrze datowane formy na cmentarzysku 

w Małym Czystym pochodzą wyłącznie z fazy 
B2b.
2.2. Bransolety wykonane z masywnych prę-
tów – 25 egzemplarzy.

2.2.1. Bransolety z prętów owalnych lub ko-
listych w przekroju, o tej samej średnicy na 
całym obwodzie – 11 egzemplarzy (groby 
7/3, 55A/5–6, 57/6, 73/4?, 167/10, 190/4, 
Lź/10.21, 34?, 71, 82?). Występują tu zarów-
no w fazie B2a, jak i B2b.
2.2.2. Bransolety z  prętów owalnych lub 
kolistych w przekroju, wyraźnie rozszerza-
jących się maczugowato na końcach – pięć 
egzemplarzy (groby 55B/3, 190/3, Lź/10.25, 
30, 71). Okaz z grobu 190 ma zakończenia 
zdobione ornamentem wybijanych dołków 
i kółek, bardzo zbliżonym do tego znanego 
z bransolet z Kamieńczyka (T. Dąbrowska 
1997, Taf. XXI: 40/2; LIII: 105/4). W Ma-
łym Czystym bransolety tego typu wystąpi-
ły w grobach z fazy B2. Egzemplarze o tak 
ukształtowanych zakończeniach wydają 
się stosunkowo częściej stanowić element 
kobiecego stroju na obszarze wschodnio-
przeworskim niż na ziemi chełmińskiej 
( J.  Andrzejowski 1994; tenże 1998, Tab. 
XXVI: 36, 10; XLIII: 58A; LXXXI: 131, 5–6; 
LXXXVII: 01, 13). Zarówno na cmentarzy-
sku w Małym Czystym, jak i w Rogowie, gm. 
Lubicz wśród sztabkowatych dominują bran-
solety o równomiernej średnicy pręta.
2.2.3. Bransolety z  prętów wielokątnych 
w przekroju, czworo- lub ośmiokątnych – 
10 egzemplarzy (groby 64/8, 78/2–4, 80/2, 
114/3, 115/1, 119/2, Lź/10.24, 26). W Małym 
Czystym stanowiły jeden z elementów wypo-
sażenia grobów z obydwu podfaz fazy B2.

3. Bransolety wężowate – odkryto łącznie 17 
egzemplarzy, z  których pięć należy do typu 
IIA (groby 17/3–4, 64/6, 105/3, 193/2) a 11 do 
typu IIB (groby 64/7, 71/3–4, 163/6, 167/7–8, 
Lź/10.23??, 27??, 31, 32, 33) wg Wójcika (1978). 
Nietypowy egzemplarz z jednego z grobów (grób 
41/6), z podfazy B1b, zaliczono do form wężowa-
tych, ponieważ zakończenia, uformowane z wą-

4 We wszystkich przypadkach średnice bransolet poda-
wane są wg wymiarów zewnętrznych.
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skiej, delikatnej taśmy, nieznacznie rozszerzają 
się w niewielkie półowale. Okazy obydwu typów 
pochodzą z grobów datowanych na podfazy B2a 
i B2b, a dwie z bransolet typu IIB wydobyto z gro-
bu z zapinką A.45 (grób 71/3–4).

4. Bransoleta (?) typu Şimleul Silvaniei/ Rustoiu 
3a? (grób 2/5) (U. Margos, M. Stąporek 2001; 
M. Rudnicki 2012; J. Andrzejowski, A. Maciało-
wicz 2017). Dwa niewielkie ułamki, w tym jeden 
silnie przetopiony, są pozostałością ozdoby obrę-
czowej typu Şimleul Silvaniei, być może odmiany 
3a wg Rustoiu (M. Rudnicki 2012). Stopień wy-
gięcia lepiej zachowanego fragmentu wydaje się 
wskazywać na formę o dużej średnicy – większej 
niż bransolety kultur przeworskiej czy wielbar-
skiej ( J. Andrzejowski, A. Maciałowicz 2017), co 
pozwalałoby zaliczyć tę ozdobę raczej do katego-
rii naramienników. Jednak ze względu na możli-
wą deformację nie można mieć pewności co do 
stopnia pierwotnego wygięcia obręczy. Ozdoba 
ta pochodzi z grobu z fazy B1b.

WISIORKI. Kategoria ta reprezentowana jest 
przez dwa lub trzy różne egzemplarze, pocho-
dzące z grobu 57, datowanego na fazę B2b: wi-
sior opasany typu IA wg Stanek (1999) wisiorek 
kapsułkowy i formę brodawkowatą, być może 
zawieszkę (grób 57/5). Pierwszy z wymienionych 
wydobyty został w postaci niewielkich fragmen-
tów niezdobionych taśm, części spojonej nitem 
w miejscu krzyżowania się taśm, które w tym 
miejscu mają 1 cm szerokości oraz skręconych 
wokół siebie dwóch drucików, które z jednego 
końca są spiralnie zwinięte, a następnie łączą się 
po spirali, tworząc jeden grubszy drut, służący 
do zawieszenia oplecionej zawartości. Uwagi, że 
„w środku znajdowały się fragmenty szkła lub mu-
szli”5 obecnie niestety nie można potwierdzić, 
z powodu niezachowania się wspomnianych po-
zostałości. Zarówno druciki, jak i taśmy wykona-
ne zostały z tego samego stopu – brązu cynowego, 
przy około 11% udziale cyny. Uszkodzony wisio-
rek kapsułkowy ma średnicę 1,3 cm i zaopatrzo-
ny jest w uszko o średnicy 0,3 cm. Przednia część 
kapsułki wykonana jest ze ślimacznicowato zwi-
niętego, nacinanego drucika (średn. 0,1 cm), co 
daje efekt granulacji. Tylną część tworzy osob-
na płytka, przytrzymywana przez niestarannie 

sklepaną krawędź obejmy. Obejma ta od strony 
zewnętrznej ma dokładnie opracowane, regular-
ne zagięcie, stanowiące oparcie dla wspomnianej 
ozdobnej ślimacznicy. Wisiorek wykonany jest 
z niemalże czystego srebra (97,17% – kapsułka; 
97,35% – uszko), z niewielkim dodatkiem złota 
(1,17% – kapsułka; 1,55% – uszko). Ozdoby tego 
rodzaju były popularne wśród ludności kultury 
wielbarskiej (B2b–B2/C1), wyjątkowe zaś w kultu-
rze przeworskiej (K. Raddatz 1996; J. Andrzejow-
ski 2001) Brodawkowatą ozdobę, o wynoszącej 
7 cm średnicy pręta, kolistego w przekroju (średn. 
0,9 cm) pierwotnie zdobiło najprawdopodobniej 
dziewięć grup po trzy guzki, z których obecnie za-
chowało się pięć grup. Guzki mają średnice od 0,6 
do 0,9 cm. Najbliższe analogiczne do tej ozdoby 
formy, znane są z cmentarzysk w Rogowie, pow. 
toruński (A. Kujawa-Piszcz 2006; obiekt 106/grób 
38) i Grudziądzu-Rządzu, pow. toruński (S. Anger 
1972, s. 44, Taf. 16: 3) oraz jako znalezisko luźne 
z Wrocławek, pow. chełmiński (E. Blume 1912, 
Abb. 114). Brodawkowate obręcze z tych miejsco-
wości, o równie dużej średnicy, jak ta z Małego 
Czystego, zachowały się w całości, łącznie z usz-
kiem. Cecha ta, a także umiejscowienie w grobie 
w Rogowie – na wysokości połowy lewego uda 
(przedramiona były zgięte pod kątem prostym 
i spoczywały na wysokości klatki piersiowej i pasa 
z prawej strony zmarłej), jednoznacznie wskazuje 
na funkcję tej ozdoby jako zawieszki. Najpewniej 
taką też funkcję pełniła ozdoba odkryta w Małym 
Czystym.

KLAMERKI ESOWATE. Z cmentarzyska pocho-
dzą tylko dwa egzemplarze, wykonane ze stopów 
miedzi: jeden typu A (grób 41/7), drugi typu D 
wg Müllera (Lź/80.8). Pierwsza z wymienionych 
tworzyła komplet z trzema szklanymi paciorka-
mi, który stanowił wyposażenie grobu razem z fi-
bulami typów N-b wg Völlinga, A.45 i A.68. Jej 
funkcja jest zatem oczywista – służyła jako zwy-
czajowe zapięcie naszyjnika z paciorków. Dru-
ga, z której zachowała się tylko połowa, została 
znaleziona w humusie, stąd nie ma pewności co 
do jej pierwotnej funkcji (por. J. Andrzejowski 
2001, ryc. 12).

5 Opis na muzealnej karcie katalogowej zabytku.
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SZPILE. Wystąpiły pojedynczo w ośmiu grobach, 
wyposażonych na ogół w liczne dary grobowe. Ża-
den egzemplarz szpili nie zachował się w całości. 
Wykonano je z trzech różnych rodzajów surowca: 
po trzy ze stopów miedzi (groby 7/2, 51/2, 52/3) 
i kości (groby 41/10, 44/6?, 62/7?) oraz dwie z że-
laza (groby 2/8, 106/2). Pozostałości dwóch szpil 
ze stopów miedzi, o silnie profilowanych głów-
kach z kolistym otworem, reprezentujących typ 
zbliżony do IIc.19 wg Beckmanna (1966), pocho-
dzą z grobów zawierających po kilkanaście darów. 
Jeden z tych grobów datowany jest na fazę B1b 
(grób 52/3), drugi na B2a (grób 7/2). Trzecia ze 
szpil, również niezachowana w całości, podobna 
do typu III.48 (grób 51/2), została zdeponowa-
na w grobie z fazy B1b, razem z pięcioma innymi 
przedmiotami. Ze szpil kościanych w dwóch przy-
padkach pozostało tylko po jednym, niewielkim 
fragmencie igieł (groby 44/6, 62/7); w trzeciej 
z nich (grób 41/10) zachowała się prostopadło-
ścienna główka, o długości 1,2 cm, w przekroju 
kwadratowa, o boku równym 0,5 cm. Żadna nie 
była zdobiona. Ze względu na fragmentaryczny 
stan zachowania nie można było określić ani przy-
należności zoologicznej, ani anatomicznej, poza 
faktem ich wykonania z kości, a nie z poroża (por. 
D. Makowiecki, w tym tomie). Dwa pewnie dato-
wane egzemplarze, w tym ten z zachowaną głów-
ką, pochodzą z grobów z fazy B1b, zawierających 
po kilkanaście darów grobowych.

Ostatnie dwie ozdoby zaliczone do katego-
rii szpil wykonano z żelaza. Jedna z nich (grób 
2/8), zbliżona do typu IVb.78 wg Beckmanna, 
zachowała się w postaci skorodowanego fragmen-
tu o dług. 2,8 cm, z profilowaną, kulistą główką, 
o średnicy 0,8 cm. Współwystąpiła z zapinkami 
A.68, A.69 i A.236 oraz z bransoletą typu Şimleul 
Silvaniei. Drugi okaz, to fragment żelaznej szpili 
laseczkowatej (grób 106/2) o długości 1,6 cm, 
wydobytej z grobu z fragmentami urny (?) typy 
W-Sch.IXA i ułamkiem igły ze stopu miedzi.

KÓŁKA. Wśród odkrytych 10 kółek wyróżniają 
się trzy podstawowe typy: trzy tzw. kółka brodaw-
kowate, odlane ze stopów miedzi (groby 163/7, 
173/2, Lź/10.66), kółko z żeberkiem (grób 28/6) 
i kółka niezdobione. Z tych ostatnich pięć wyko-
nanych jest z gładkiego drutu, kolistego w prze-
kroju, przy czym cztery są z żelaza (groby 57/10, 

78/7, 144/4, 193/4) a jedno ze stopu miedzi (grób 
40/2). Kółka brodawkowate występują zarówno 
w młodszym okresie przedrzymskim (T. Boch-
nak 2014), jak i we wczesnym okresie rzymskim 
(B. Balke 1999). Kółko z żeberkiem (grób 28/6) 
i  dwa kółka niezdobione (groby 78/7, 144/4) 
współwystąpiły z okuciami pasa z fazy B2. Kółka 
brodawkowate pochodzą z grobów z faz B1b i B2a, 
a wspomniana wyżej brodawkowata ozdoba ob-
ręczowa z fazy B2b.

PACIORKI SZKLANE I FAJANSOWE. Stosun-
kowo ubogo prezentuje się udział szklanych 
i fajansowych importów na omawianym cmen-
tarzysku, ogranicza się bowiem do 39 (?) pacior-
ków z 11 grobów. Prawie połowa jest przetopiona 
w  stopniu uniemożliwiającym określenie na-
wet grupy. Wśród pozostałych dwudziestu eg-
zemplarzy sześć jest fajansowych (groby 7/7, 
18/3, 52/9, 57/12–14) a 15 (?) szklanych (groby 
2/1?, 7/6, 8–13, 13/3, 30/4, 41/11–12, 15, 51/5, 
52/8, 10–13, 56/3–4, 57/15–18, 79/8–10, 109/1, 
Lź/10.35, 74). Fajansowe reprezentują grupę 
XVIII (typ 171) (M. Tempelmann-Mączyńska 
1985; A. Коковский 2017): dwa są barwy białej, 
a cztery seledynowej. Ich średnice wahają się od 
1,7 cm do 2,1 cm, przy wysokościach od 1,5 cm do 
1,9 cm. Rozkład typologiczny paciorków ze szkła 
kształtuje się następująco: po jednym należy do 
grup I (typ 12), VIII (typ 84?), X, XIX (typ 194a), 
XX lub XXI oraz XXIX (typ 387a), dwa do grupy 
XXIII (typy 355c? i 364b), a cztery lub sześć re-
prezentuje grupę XXII (po jednym egzemplarzu 
typów 290c i 306b i dwa typu 291). Średnice pa-
ciorków wynoszą od 0,6 cm do 2,2 cm, a wysoko-
ści od 0,9 cm do 3,2 cm. W grobach z paciorkami 
wystąpiły fibule typów: N-b wg Völlinga, A.II/IV, 
3.4c wg Andrzejowskiego, A.38, A.45 (?), A.46, 
A.68, A.72, A.77 (?), A.122.

CZĘŚCI PASA
SPRZĄCZKI. Na obszarze cmentarzyska odkryto 
34 sprzączki żelazne, w tym jedna (M-L.AD2) 
– z kolcem ze stopu miedzi oraz cztery wykona-
ne ze stopów miedzi w całości. Wśród ostatnich 
z wymienionych być może trzy reprezentują typ 
M-L.AD1 (groby 17/7?, 52/15, Lź/80.9??), a jed-
na prawdopodobnie M-L.AD17–82/1. Część spo-
śród żelaznych egzemplarzy wydobyto w postaci 
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skorodowanych brył, dlatego zanim przystąpiono 
do konserwacji wykonano ich zdjęcia rentgenow-
skie. Sprzączki z żelaza zaliczono do trzech grup 
wg klasyfikacji Madydy-Legutko: AC (6 egzem-
plarzy), AD (24 egzemplarze) i AG (4 egzempla-
rze). W grupie AC po dwie sprzączki należą do 
typów AC4 (groby 8/2, 41/14?) i AC13 (groby 
55B/4, 66/12), a po jednej do AC9 (grób 180/2) 
i AC14 (Lź/10.37). W grupie AD dominują pół-
koliste sprzączki AD1 (groby 38/6, 39/1?, 61/5, 
64/10?, 65/1, 68/2, 69/1, 71/5, 72/2, 75/1, 102/1, 
114/4, 117/1, 118/2, 119/3, 143/1, 145/2, 163/8, 
191/4, Lź/10.83), występując w  liczbie 20 eg-
zemplarzy. Poza tym, do typów AD2 (Lź/10.36), 
AD11? (grób 190/5) i AD12 (grób 61/4) zaliczono 
po jednym okazie. Grupę AG stanowią zaledwie 
cztery sprzączki: dwie AG1 (groby 77/1, 83/1) 
i po jednej AG6? (grób 64/9) i AG21? (grób 62/6). 
W kulturze przeworskiej i kręgu zachodniobał-
tyjskim sprzączki AC4 datowane są na fazę A3 
(zapinki typu N) po początki fazy B2 (A.75). Na 
omawianym cmentarzysku w grobie 8 sprzącz-
ka współwystąpiła z krzesakiem i krzesiwem (?) 
oraz z zapinką typu N-b wg Völlinga, taką samą 
jak w grobie 41, gdzie znajdowały się także fibu-
le A.45 i A.68. Z kolei sprzączce AC9, z kolcem 
przechodzącym w koliście ukształtowaną skuwkę, 
towarzyszyło krzesiwo iglicowe i fragmentarycz-
nie zachowany grzebień z poroża. Na obszarze 
kultury przeworskiej odnotowuje się je z fibula-
mi typu N, a najmłodsze egzemplarze w kulturze 
wielbarskiej datowane są na fazę B2. Ostatnia ze 
sprzączek grupy C, niewielki egzemplarz o ma-
sywnej, kolistej ramie należy do typu AC14, który 
koncentruje się na obszarze kultury przeworskiej, 
jednak datowany jest tu dopiero na okres wędró-
wek ludów, a najwcześniejsze egzemplarze na 
młodszy okres rzymski. Sprzączki o półkolistej 
ramie AD1, powszechnie stosowanej w pasach 
na obszarze Barbaricum, wydobyto z grobów da-
towanych zarówno na podfazy B2a jak i B2b, tylko 
jeden egzemplarz z fazy B1b. Egzemplarz AD11 
pochodzi z grobu z bransoletami sztabkowaty-
mi, datowanego na fazę B2. Chronologii sprzączki 
AD2 nie można określić, ponieważ jest znalezi-
skiem luźnym. Na obszarze kultury wielbarskiej 
okazy tego typu występują w podfazach B2a i B2b, 
wyjątkowo w B1. Sprzączka najprawdopodobniej 
AD11 pochodzi z grobu z fazy B2, a typu AD12 – 

B2b. Sprzączki AG1, AG6? iAG21? datowane są 
odpowiednio na fazy B2?, B2b i B1b.

KLAMRY DO PASA. W dwóch grobach pocho-
wano osoby, które pasy spinały nie sprzączka-
mi a klamrami (groby 59/4, 73/5). W pierwszym 
z grobów była to klamra zawiaskowa, który to ro-
dzaj zapięć pasa stanowi typowy element stroju 
kobiecego ludności kultury oksywskiej (R. Wi-
loch 1995). Długość tego egzemplarza wynosi 
18 cm, co lokuje go w kategorii rzadko spotyka-
nych, małych form, ponieważ prawie wszystkie 
zapięcia pasa tego typu mają powyżej 19 cm dłu-
gości (E. Bokiniec 2008a, s. 61). Z kolei szerokość 
dłuższej taśmy, której brzegi podkreślały typowe 
dla zawiaskowych klamer rowki, wynosząca przy 
zawiasie 2,8 cm nie odbiega od oksywskiej nor-
my. Dłuższa część ma typową postać trójkątnie 
ukształtowanej taśmy, z jednej strony zakończo-
nej zaczepem podwiniętym pod spód, a z dru-
giej z nawiniętym na pręt brzegiem, w którym 
znajduje się wycięcie na zaczep krótszej części. 
Zasadnicza różnica pomiędzy jakąkolwiek inną 
formą oksywską, a tą odkrytą w grobie 59 w Ma-
łym Czystym polega na unikatowo ukształtowanej 
krótszej partii, a mianowicie ma ona postać wą-
skiej taśmy o jednolitej szerokości, odpowiadają-
cej szerokości zaczepu na zawiasie. Ponadto drugi 
z jej zaczepów odgięty jest w przeciwnym kierun-
ku niż zaczep dłuższego ramienia, co jest rzad-
kim rozwiązaniem w klamrach zawiaskowych, 
z obszaru kultury oksywskiej znanym z zaledwie 
około 10 egzemplarzy. W grobie 59 wg oznacze-
nia antropologicznego pochowano mężczyznę 
w wieku maturus, czemu jednak przeczy obecność 
choćby samego przęślika. Również klamry za-
wiaskowe i nożyki sierpikowate w obrzędowości 
sepulkralnej kultury oksywskiej skorelowane są 
niemal w 100% z pochówkami kobiecymi. Grób 
ten datują żelazne fibule typu N-b wg Völlinga.

Druga, również żelazna klamra z omawianego 
cmentarzyska pochodzi z grobu 73. Tworzą ją dwa 
krzyżujące się pod kątem prostym ramiona, z któ-
rych jedno stanowi prostokątna taśma o długości 
7 cm i szerokości 1,2 cm. Jest ona połączona z dru-
gim ramieniem, którego krótsza część – zaczep 
– uformowany jest na kształt grubego pręta, koli-
stego w przekroju, zagiętego do wnętrza, a dłuż-
sza jest taśmowata. Jej szerokość jest identyczna 
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jak poprzeczka, połączona z ramieniem z zacze-
pem za pomocą nitu z prostokątną podkładką 
na końcu każdej z taśmowatych części ramion 
tkwią nity (bez podkładek), których trzonki mają 
długość 0,2 cm, co wyznacza grubość pasa. Przez 
R. Madydę-Legutko (1990, Abb. 4: 1) została ona 
zaklasyfikowana do wariantu 2a. Tak ukształtowa-
ne klamry występują na obszarze Polski i Słowacji 
w całej fazie B2 (R. Madyda-Legutko 1988, ryc. 
1). W grobie tym w popielnicy złożono szczątki 
kobiety w wieku koniec adultus, razem ze zdo-
bionymi srebrem zapinkami typu A.72, prostym 
nożem z żelaza oraz dwoma innymi (nadtopiony-
mi i połamanymi) ozdobami: fibulą serii pruskiej 
grupy III Almgrena i bransoletą sztabkowatą.

OKUCIA KOŃCA PASA. Na obszarze cmentarzy-
ska odkryto łącznie najpewniej 15 okuć końców 
pasów, wszystkie wykonane ze stopów miedzi. 
Spośród nich 13 wydobyto z dziesięciu grobów 
(groby 7/4–5, 12/1, 17/5, 28/2–3, 61/3, 66/7–
8, 69/2, 78/6, 178/3, 194/1?), najczęściej więc 
na końcu pasa znajdowało się pojedyncze oku-
cie. Dwa ostatnie okazy wydobyto z  humusu 
i z warstwy utworzonej ze zniszczonych grobów 
(Lź/10.39, 84).

Do typu 1 wg Madydy-Legutko zaliczono 11 
okuć. Fragmenty siedmiu okuć końca pasa odmia-
ny 6 typu 1 wydobyto z czterech grobów (groby 
7/4–5, 28/2–3, 66/7–8, 178/3). Ich wyróżnik 
stanowi masywna kulka, znajdująca się w górnej 
części profilowania, oddzielona pierścieniowatym 
zgrubieniem od trzonka i od kulek niżej położo-
nych (R. Madyda-Legutko 2011, s. 18, 21, tabl. 
II:1). W grobie 7 wystąpiły dwa okucia końca 
pasa, które zamiast masywnej kulki mają zgru-
bienia zbliżone do dwustożkowatych. Ponadto, 
jedno z okuć z tego grobu drugie z masywniej-
szych zgrubień ma w kształcie dolnej połowy czę-
ści wazowatej (R. Madyda-Legutko 2011, Tabl. 
II: 13), ściętej od góry (94A). Tak ukształtowane 
profilowanie sprawia, że okucie to przypomina 
również okaz z cmentarzyska w Badow, przypo-
rządkowany do odmiany 4 typu 1 (Madyda-Le-
gutko 2011, Tabl. IV: 13). Części z profilowaniem 
mają długości od 1,9 cm. Choć okucia te należą do 
tej samej odmiany, różnią się szczegółami profilo-
wania. Poza znalezionym pojedynczo zakończe-

niem z grobu 178 z fazy B1b, pozostałe, podwójne 
pochodzą z grobów z fazy B2.

Fragmenty dwóch okuć typu 1, odmiany 6, 
wariantu 1, o silnie zredukowanym profilowaniu 
wystąpiły w grobach 66 (faza B2b) i 69 (faza B2?).

Odkryte w grobie 12 okucie końca pasa składa 
się z sześciu pierścieniowatych, cylindrycznych 
zgrubień, a zakończone jest niewielkim, również 
cylindrycznym, występem o średnicy mniejszej 
niż jakiekolwiek ze zgrubień. Najbliższe temu 
okuciu jest pochodzące z grobu 423 z Kowalew-
ka, określone jako forma zbliżona do przeworskiej 
odmiany 8 typu 1 (R. Madyda-Legutko 2011, 
Tabl. VI: 5). Oprócz okucia w grobie 12 wystąpiły 
jeszcze tylko trzy niecharakterystyczne i niewiel-
kie ułamki brzuśców naczyń ceramicznych, co nie 
daje podstaw do uściślenia chronologii.

Z humusu pochodzi jeszcze jeden, niewiel-
ki, silnie nadtopiony przedmiot ze stopu miedzi, 
który jest pozostałością okucia końca pasa bliżej 
nieokreślonej odmiany typu 1 (Lź/10.39).

Jeden z egzemplarzy, z grobu 17 z fazy B2a, 
najbliższy jest odmianie 1 typu 9. To niewiel-
kie okucie, zachowane w całości, wykonane jest 
z blaszki o klepsydrowatym kształcie. W dolnej 
partii ma poprzeczne karbowania, co upodobnia 
to zakończenie do profilowania w okazie z miej-
scowości Stehelčeves (R. Madyda-Legutko 2011, 
Tabl. XXXVI: 2). Takimi nacięciami charaktery-
zuje się także okaz z grobu 11 w Dłutowie, poza 
tym innego jednak kształtu (R. Madyda-Legutko 
2011, Tabl. XXXI: 1). Na niemalże identyczną for-
mę okucia natrafiono w grobie 5 w Rogowie, gm. 
Lubicz (A. Kujawa-Piszcz 2006).

POZOSTAŁE OKUCIA PASA. Z jednego z grobów 
(144/3) z fazy B2a oraz z humusu (Lź/10.38) po-
chodzą żelazne okucia pasa w postaci pojedyn-
czych, prostokątnych płytek z nitem i podkładką 
pośrodku płytki. Dobrze zachowany okaz (wym. 
0,8×2,6 cm), wydobyty z grobu, zdobiony jest po-
jedynczymi przybrzeżnymi liniami rytymi wzdłuż 
dłuższych boków. Nit o długości 0,3 cm (co od-
powiada grubości pasa) na końcu jest rozklepa-
ny, a tkwiąca tu podkładka ma kształt prostokąta 
o wymiarach 0,7×0,9 cm. W obiekcie tym wystą-
piła również ostroga odmiany C1a wg Ginalskiego 
oraz zapinka zbliżona do typu A.78/79. Pozostałe 
cztery okucia wykonano ze stopów miedzi (gro-
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by 17/5, 28/4–6). To z pierwszego z wymienio-
nych grobów (faza B2a) ma postać analogiczną do 
okuć z żelaza, tzn. stanowi je pojedyncza płytka 
(1,2×3,1 cm), z tym że w tym przypadku do mo-
cowania służyły dwa nity położone przy krót-
szych brzegach. Warto tu zaznaczyć, że jedyna 
zachowana podkładka pod nit była wykonana 
z żelaznej płytki o wym. 0,5×0,9 cm. Trzy egzem-
plarze pochodzą z jednego grobu, datowanego 
na fazę B2 (28/4–6): dwa z nich tworzą po dwie 
prostokątne płytki (0,8×3,0 cm i 0,5×2,5 cm), 
w jednym z okuć połączone trzema, a w drugim 
czterema nitami, z których każdy zakończony jest 
ozdobnymi główkami. Trzecie okucie stanowiło 
element skuwki z kolistym uszkiem, w którym 
pierwotnie znajdowało się kółko (średn. 1,8 cm), 
znalezione w postaci fragmentu osobno w grobie 
(28/7). Pozwala to przyporządkować ten komplet 
do skuwek z zawieszonym uszkiem odmiany 2 
wg Madydy-Legutko (2016). Być może tak samo 
należy zinterpretować pojedyncze, ułamane złą-
cze z częścią kółka (średn. ok. 1,5 cm) odkryte 
z innymi okuciami pasa w grobie 69/3. W jed-
nym z grobów (75/2), obok półkolistej, żelaznej 
sprzączki do pasa natrafiono na fragment zwinię-
tej w niedomknięty „rulon” żelaznej taśmy, two-
rzącej być może okucie pasa. W Rogowie, gm. 
Lubicz takie okucie wystąpiło razem z okuciem 
typu 9, odmiany 1. Zachowana długość „rulonu” 
wynosi 5,6 cm, a brzegi oddalone są o 0,2 cm, 
co być może określa grubość samego, zapewne 
skórzanego, pasa.

OKUCIA ROGU DO PICIA? Z grobu 2 pochodzą 
fragmenty najpewniej czterech żelaznych złączy 
(grób 2/11) w postaci drutów, których zakończe-
nia zwinięte są w uszka. Wydaje się, że pierwotnie 
wszystkie połączone były ze sobą szeregowo. Naj-
dłuższy zachowany fragment, z uszkiem o śred-
nicy 1 cm, ma 6 cm. biorąc pozostałe zachowane 
ułamki, można przyjąć, że pierwotna długość 
jednego złącza wynosiła przynajmniej 7–8 cm. 
Jeżeliby założyć, że wszystkie elementy były 
tej samej długości, całość łańcucha mogła mieć 
około 30 cm. Z tego grobu pochodzą również 
trzy fragmenty zdeformowanego okucia z taśmy 
o przekroju U-kształtnym (grób 2/10), wygię-
te w sposób pozwalający na okucie brzegu rogu 
o średnicy około 8 cm.

ELEMENTY UZBROJENIA
TOPOREK. Na omawianym tu cmentarzysku, 
oprócz dominujących grobów kultury wielbar-
skiej, znajdują się również pochówki ludności kul-
tury oksywskiej. Najprawdopodobniej z tradycją 
tej kultury należy wiązać pochówek z toporkiem 
(grób 180/1), gdyż uzbrojenie, poza ostrogami, 
na cmentarzyskach kultury wielbarskiej spotyka 
się jedynie wyjątkowo (P. Kaczanowski, J. Za-
borowski 1988; B. Kontny 2008; E. Adamska, 
M. Tuszyńska 2011; K. Skóra 2015, s. 153 i n.). 
Natomiast toporki, choć nieliczne, zaznaczają 
się w kulturze oksywskiej znacznie wyraźniej niż 
w tym samym czasie w przeworskiej (T. Bochnak 
2005, s. 98). Toporek stanowił jedyne wyposaże-
nie grobu 108.

OSTROGI. Powszechnie znany jest całkowi-
ty zakaz wkładania do grobów ludności kultury 
wielbarskiej elementów uzbrojenia (np. R. Wołą-
giewicz 1981). Ostrogi, choć zaliczane do wspo-
mnianej kategorii, w  rzeczywistości stanowią 
wyposażenie konnego wojownika, nie są jed-
nak bronią, ale nawet one na cmentarzyskach 
spotykane są nieczęsto. Dowodzi tego choćby 
przykład prezentowanej tu nekropoli, gdyż po-
jedyncze ostrogi, obydwie z żelaza, wystąpiły je-
dynie w dwóch grobach (68/1, 144/2). Z podobną 
sytuacją mamy do czynienia w Rogowie, gm. Lu-
bicz, gdzie na niemalże 300 pochówków wystą-
piły zaledwie trzy z ostrogami (A. Kujawa-Piszcz 
2006). Ostroga z grobu 68 w Małym Czystym re-
prezentuje typ D, charakteryzujący się stosunko-
wo nisko sklepionym kabłąkiem, zakończonym 
dwoma niewielkimi zaczepami. Ostrogi typu D 
na obszarze kultury przeworskiej datowane są 
prawie wyłącznie na fazę B2b ( J. Ginalski 1991) 
i prawdopodobnie tak właśnie należy datować po-
chówek w grobie 68. Druga ostroga z omawianego 
tu cmentarzyska, odmiany C1a wg Ginalskiego 
(1991), na żelaznym korpusie ma unikatowy or-
nament: bodziec, kabłąk i zaczepy inkrustowane 
paskami ze stopów miedzi (A. Szostek 2016). Na 
bodźcu, w pobliżu kabłąka, zachowały się dwie 
opaski ze stopu miedzi, a zdjęcie rentgenowskie 
pozwoliło zaobserwować ślad po trzeciej. Czte-
ry krótkie paski ze stopu miedzi znajdują się na 
kabłąku, u nasady bodźca, do którego są równo-
ległe. Obydwa guziczkowate zaczepy zdobione 
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są paskami krzyżującymi się pod kątem pro-
stym. Odległość między ramionami ostrogi wy-
nosi 10,5 cm, wysokość całkowita – 8 cm, w tym 
bodziec – 2 cm, którego średnica wynosi około 
1,5 cm. W grobie 68, ostrogę złożono w popiel-
nicy (W-Sch.V) razem z półkolistą sprzączką do 
pasa typu M-L.AD1, a bezpopielnicowy grób 144 
zawierał fibulę zbliżoną do typu A.78/79, nóż pro-
sty oraz prostokątne okucie i kółko, stanowią-
ce najpewniej żelazne części pasa. W pierwszym 
z wymienionych grobów pochowano osobnika 
w wieku juvenis, którego płci nie można było 
określić. Szczątki kostne z drugiego grobu były 
zaś zbyt rozdrobnione, aby określić coś więcej 
ponad to, że są to kości ludzkie. Ostrogi uznawa-
ne są za jednoznaczny wyznacznik pochówków 
męskich w tej kulturze (K. Skóra 2015, 15 i n.), 
dlatego przęślik w grobie 144 należy traktować 
jako dar dla pochowanego.

NARZĘDZIA
NOŻE PROSTE. Noże proste wystąpiły prawdo-
podobnie w 16 grobach (5/2, 8/3, 16/1??, 33/1, 
39/2, 41/8, 44/2, 57/9, 64/11, 66/13, 73/6, 79/, 
117/2, 144/5, 163/9, 191/5). Dwa mają trzpień do 
rękojeści jednostronnie wyodrębniony (groby 8, 
33), w pięciu nie można tego określić ze wzglę-
du na stan zachowania (groby 5, 16, 39, 41, 117), 
a w pozostałych dziewięciu okazach trzpień jest 
dwustronnie wyodrębniony z ostrza. Ich całkowi-
ta długość wynosi od 12,2 cm do 19 cm, a ostrzy 
od 8,8 cm do 14 cm. Prawie połowa pochówków, 
którym towarzyszyły noże proste nie ma dobrych 
datowników. W grobie 8 wystąpiła żelazna zapin-
ka odmiany N-b wg Völlinga, w 41 N-b i A.68, 
pozostałe datowane są na fazy B2a (groby 73, 144, 
163) i B2b (groby 57, 64, 66, 79).

NOŻYKI SIERPIKOWATE. Z  ośmiu grobów 
(2/6–7, 6/1, 24/2, 41/9, 43/2, 59/5, 72/3, 98/3) 
i  z  humusu (Lź/10.40–41) wydobyto łącznie 
10 nożyków sierpikowatych. Reprezentują one 
następujące typy: Ia (groby 6/1, 43/2?, 98/3, 
Lź/10.41?) i IIa (grób 41/9) wg Kostrzewskie-
go (1919) oraz zbliżony do przedstawionego 
w jego pracy na ryc. 155 (grób 2/6–7) oraz iden-
tyczny jak okaz z Rządza (S. Anger 1890, Taf. 7: 
12), sklasyfikowany jako typ EB.Vb (grób 72/3). 
Z pozostałych trzech egzemplarzy zachowały się 

tylko fragmenty ostrzy. Pozycję chronologiczną 
nożyków sierpikowatych na ziemi chełmińskiej 
określają zapinki z fazy A2, horyzontu A2/A3 oraz 
– w większości przypadków – z fazy A3, a część 
z nich lokować należy już w okresie rzymskim. 
W materiałach z badań w Małym Czystym noży-
ki sierpikowate o standardowej szerokości ostrza 
(od 1,1 do 1,6 cm) współwystępowały z zapinkami 
typów N-a i N-b wg Völlinga, A.45, A.68, A.236, tj. 
w ramach faz A3 i B1. Okaz o nietypowym, trzy-
centymetrowej szerokości ostrzu pochodzi z gro-
bu datowanego na fazę B2a z zapinką zbliżoną do 
typu A.120 (grób 72/3).

IGŁY DO SZYCIA. Fragmenty tylko dwóch eg-
zemplarzy można z dużą dozą prawdopodobień-
stwa określić jako resztki igieł do szycia (groby 
9/2, 137/2). Taką samą funkcję mogły pełnić igły, 
których pozostałości odkryto w sześciu grobach 
(2/9?, 62/5?, 106/1?, 139/5?, 167/11?, 168/4?), 
ponieważ wystąpiły w nich przedmioty, takie jak 
bransolety, przęśliki i szpila laseczkowata, także 
wiązane z pochówkami kobiecymi, podobnie jak 
igły do szycia. Wydaje się, że na zdjęciach RTG, 
wykonanych fragmentom dwóch dalszych igieł 
odkrytych w humusie, w promieniu 1 m od grobu 
145 (Lź/10.73), widoczne są ślady wrzecionowa-
tych uszek igieł do szycia, lecz są zbyt słabo czy-
telne, aby można to stwierdzić z całą pewnością. 
Najdłuższy z odkrytych fragmentów igieł wydo-
byto z grobu 140 (140/3), nie ma jednak żadnych 
przesłanek do określenia jego pierwotnej funkcji, 
podobnie jak w przypadku ostatnich trzech ułam-
ków igieł (groby 183/1, 194/2, 201/2). Wszystkie 
igły zachowały się w postaci fragmentów, spo-
śród których najdłuższy ma 10,5 cm. Wydaje się 
(na podstawie zdjęcia rentgenowskiego), że igła 
z grobu 137 jest ukształtowana w sposób typowy 
dla okazów z młodszego okresu przedrzymskiego, 
tj. poprzez zagięcie drutu i jego sklepanie. Formy 
takie T. Dąbrowska (1996) zaliczyła do typu I. Do 
drugiego z typów, wydzielonych przez wspomnia-
ną autorkę, z całą pewnością można przyporząd-
kować tylko jedną z igieł (grób 9/2); pozostałe są 
zbyt skorodowane lub zachowane w częściach 
bez uszek, aby można było określić sposób ich 
formowania. Pozostałości pewnych igieł do szycia 
datują zapinki Völling A.2aI (grób 137) i prawdo-
podobnie A.68 (grób 9).
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PRZĘŚLIKI GLINIANE. Odkryto 30 przęślików, 
w tym cztery wydobyto z humusu (Lź/80.14; 
Lź/10.62–63, 75), pozostałe 26 z 21 grobów (2/12, 
5/3, 22/1–2, 51/4, 52/14, 55B/5, 59/6, 62/8–10, 
64/15, 72/4, 78/8, 85/1–2, 99/1, 105/9, 110/1, 
114/5–6, 122/2, 123/1, 144/6, 190/6, 193/5). Naj-
częściej występowały pojedynczo; tylko w trzech 
grobach zaobserwowano po dwa egzemplarze 
(groby 22, 85, 114), a w jednym (grób 63) trzy. 
Wszystkie przęśliki bez wyjątku są wykonane 
z gliny i mają kształt dwustożkowaty, przy czym 
jeden z nich ma zagładzaną partię „równikową”, 
tworzącą coś w rodzaju niskiej „ścianki” (grób 
144). Średnice przęślików wahają się od 2,5 cm do 
4,8 cm, a wysokości od 1,2 cm do 3,5 cm. Zróżni-
cowana jest także ich waga – od 9,30 g do 38,75 g, 
co jest istotne dla określenia grubości uzyskiwa-
nych nici (np. K. Fligiel 2019; J. Maik 2012, s. 54). 
Średnice otworów dobrze zachowanych okazów 
mają od 0,4 do 1,0 cm; średnica otworu tylko 
jednego, przepalonego przęślika wynosi 1,2 cm. 
Przęśliki stanowiły na tym cmentarzysku wypo-
sażenie grobów od fazy A3 po B2b.

OSEŁKI. Wyróżniono dwa takie narzędzia. 
W  grobie 2 natrafiono na niewielki przed-
miot kamienny (2/13), wykonany z kwarcowe-
go piaskowca krzemionkowo-żelazistego (por. 
M. Krajcarz, w tym tomie). Okaz ten, zachowa-
ny w całości, wykonany jest w ten sposób, że 
tylko jedna ze ścianek jest gładka, podczas gdy 
pozostałe są tylko z grubsza obrobione w celu 
nadania kształtu, lecz nie zostały wygładzone. 
Wspomniana gładka część ma kształt lekko sier-
powaty, o wymiarach 2,1×4,1 cm, a do 3 mm 
poniżej jej powierzchni kamień ma ciemniejsze 
zabarwienie niż pozostała, nieopracowana jego 
część. W przekroju z jednej strony jest prosto-
kątny, z drugiej trójkątny, o wysokości 2,7 cm. 
Możliwe, że był pierwotnie oprawiony, aczkol-
wiek jego ukształtowanie i nierówność niewygła-
dzonych powierzchni pozwala na wygodne i silne 
trzymanie go w palcach. Gładkość ścianki, po-
zbawionej rys, wyklucza wykorzystywanie tego 
kamienia jako krzesaka. Mógł być zatem wyko-
rzystywany jako osełka do noży, czy do ostrze-
nia igieł, ewentualnie służyć jako gładzik. Drugi 
z kamiennych przedmiotów, który mógł służyć 
jako osełka został znaleziony w grobie 64 (64/14). 

Grób 2 datują fibule A.68, A.69 i A.236, a grób 64 
fibule A.38 i A.72.

NARZĘDZIA DO KRZESANIA OGNIA
KRZESIWA. Z obszaru cmentarzyska pochodzi 
pięć żelaznych krzesiw iglicowych. Cztery od-
kryto pojedynczo w grobach (44/4, 64/12, 166/3, 
180/1), a być może pozostałości jednego w humu-
sie (Lź/10.43). Narzędzia te wykonane są z gru-
bego pręta, o niejednolitej grubości, największej 
mniej więcej w połowie ich długości. W przekroju 
są na ogół prostokątne, poza jednym, fragmenta-
rycznie zachowanym egzemplarzem, w przekroju 
trójkątnym. Długość całych okazów waha się od 
7,7 cm do 11,5 cm. Część pracująca zawsze za-
kończona jest tępo.

Ponadto w trzech grobach (8/4, 44/3, 166/2) 
znajdowały się przedmioty w  kształcie kolca 
sprzączki, które zawsze występują razem z krze-
sakami i są zaliczane z mniejszą (T. Dąbrowska 
1996) lub większą (M. Jonakowski 1996) pewno-
ścią do kategorii krzesiw. Przy czym, w grobach 
44 i 166 odkryto także klasyczne krzesiwa iglico-
we, podczas gdy w grobie 8 był jeszcze tylko krze-
sak. Krzesiwo z grobu 8 podobne jest do ujętych 
przez M. Jonakowskiego (1996, Tabl. IV: g) w ty-
pie IV. Różni się jednak od nich drucikowatym 
uszkiem, co upodabnia ten egzemplarz do igły 
zapinki. Przyjęciu takiej interpretacji funkcji tego 
przedmiotu przeczy taśmowate ukształtowanie 
„igły”. Obecność owalnego krzesaka, posiadają-
cego po obu stronach podłużny rowek – ślad po 
używaniu krzesiwa – potwierdza przeznaczenie 
omawianego tu znaleziska. W przeciwieństwie 
do unikalnej formy z grobu 8, krzesiwo z gro-
bu 44 należy niewątpliwie do wspomnianego 
typu IV, znanego prawie wyłącznie z Mazowsza. 
M. Jonakowski (1996, tab. 2) wymienia okazy ze 
stanowisk w Garlino-Zalesiu, Gródkach, Łęcku 
Wielkim, Młodzikowie i Modle. Lista ta została 
uzupełniona przez T. Dąbrowską (1996) o zabyt-
ki z cmentarzysk w Niedanowie, Kamieńczyku 
i Wymysłowie (por. też. A. Bezzenberger 1900, 
Abb. 33). Najwięcej wątpliwości co do funkcji 
budzi przedmiot z grobu 166/2, ponieważ charak-
teryzuje się wyjątkowo długim kolcem, zupełnie 
nieznanym z tego typu przedmiotów z uszkiem, 
zaliczanych do krzesiw typu IV wg Jonakow-
skiego. Wszystkim tym trzem (?) krzesiwom 
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towarzyszyły krzesaki – w grobie 44 typu 1. wg 
Ilkjæra, w dwóch pozostałych formy o cechach 
mieszanych. Grób 166 datowany jest na fazę B1a, 
grób 8 ogólniej na B1, a w grobie 44 brak pew-
nych datowników, aczkolwiek wg Jonakowskiego 
krzesiwa typu IV występują wyłącznie w fazie B1 
okresu rzymskiego.

W dwóch grobach krzesiwa współwystąpiły 
z zapinkami N-b i A.2aI wg Völlinga, a w trzecim 
z zapinkami A.38. Pozostałe groby nie mają do-
brych datowników.

KRZESAKI. Kamienne krzesaki wydobyto z czte-
rech grobów (8/5, 44/5, 64/13, 166/4), a na po-
zostałość zapewne jeszcze jednego natrafiono na 
powierzchni gruntu, w północno-wschodniej czę-
ści cmentarzyska (Lź/10.64). Typ 1. wg Ilkjæra 
(1993, s. 236, Abb. 89: Form 1), obejmujący owal-
ne formy o zaokrąglonych krawędziach i wypu-
kłych węższych ściankach, reprezentuje krzesak 
z grobu 44, którego chronologię określono na fazę 
B1. Do typu 2., charakteryzującego się owalną for-
mą i prostokątnym przekrojem, z wyraźnie za-
znaczonymi krawędziami, zaliczono dwa okazy: 
znaleziony na powierzchni stanowiska i wydobyty 
z grobu 64, datowanego na fazę B2b. Dwa pozo-
stałe egzemplarze mają dość nieregularną formę 
– łączą w sobie cechy typów 1., 2. i 3. wg Ilkjæra. 
Kształt krzesaka z grobu 8 (faza B1) w jednej po-
łowie typowy dla typu 1., w drugiej do typu 2., 
co może wynikać z długotrwałego stosowania go 
z jednego z boków jako osełki. Z kolei egzemplarz 
z grobu 166 (faza B1a) ma nieregularną formę – 
w jednym z rzutów jego dwie krótsze ścianki są 
prostopadłe do jednej z dłuższych, tj. nawiązują 
do typu 3., podczas gdy druga z dłuższych jest 
wypukła, tak jak w typach 1. i 2. Jednak już w dru-
gim z rzutów ta regularność zanika. W przekroju 
poprzecznym krzesak ten jest wyraźnie prosto-
kątny, podczas gdy we wzdłużnym jego boki są 
zaokrąglone, jak w typie 1. Długość znalezionych 
na cmentarzysku krzesaków waha się od 7,4 do 
10,4 cm, szerokość od 5,5 do 5,7 cm, a wysokość 
od 2,0 do 3,0 cm.

Komplety narzędzi do krzesania ognia, składa-
jące się z żelaznego krzesiwa i kamiennego krze-
saka wystąpiły w trzech grobach (44, 64, 166). 
W dwóch (44 i 166) odkryto po jednym krzesiwie 
i krzesaku, przy czym w grobie 44 oprócz krzesiwa 

i krzesaka wystąpiło również krzesiwo w kształcie 
szerokiego kolca sprzączki (typ IV wg Jonakow-
skiego). Przedmiot analogiczny do przed chwilą 
wspomnianego, odkryto także w grobie 8, razem 
z krzesakiem. W innym z grobów (180) zaobser-
wowano wyłącznie iglicowe krzesiwo, ale brak 
krzesaka można w tym przypadku wytłumaczyć 
znacznym zniszczeniem obiektu, którego zacho-
wana część miała zaledwie 9 cm miąższości.

Narzędzia do krzesania ognia datowane są pra-
wie wyłącznie na okres wczesnorzymski, formy 
iglicowe głównie w obrębie fazy B1 (T. Dąbrow-
ska 1996), a typ IV wg Jonakowskiego wyłącznie 
w ostatnio wspomnianej fazie. W Małym Czystym 
groby 8 i 166 (z przed chwilą wspomnianymi krze-
siwami typu IV) datowane są na fazę B1, a grób 
64 na B2b.

PRZYBORY TOALETOWE
GRZEBIENIE. Odkryto niewielkie ułamki dwóch 
zdobionych grzebieni (groby 180/3, 183/2), wy-
konanych z poroża jelenia (D. Makowiecki, w tym 
tomie). Są to najprawdopodobniej fragmenty łu-
kowato ukształtowanych uchwytów. Jeden z nich 
zdobiony jest dwiema liniami rytymi, podkreśla-
jącymi krawędź uchwytu, poniżej których w od-
ległości 1 cm wyryto szeroki żłobek powtarzający 
ich łukowaty układ. Na drugim ułamku rysuje się 
bardziej złożony ornament: na szczycie łuku znaj-
dują się trzy koncentryczne kółka, od których 
skosem odchodzą linie ryte, proste i zygzako-
wate. W grobie 180 wystąpiło krzesiwo iglicowe 
i sprzączka M-L.AC9, a w grobie 183 pozostałości 
być może igieł do szycia.

SZCZYPCZYKI. Jedyny okaz tego rodzaju przy-
borów toaletowych, jaki odkryto na omawianym 
cmentarzysku, ma smukły kształt i długość wyno-
szącą 7,5 cm, co pozwala go zakwalifikować do 
typu IC wg Strobin (2006). Na ziemi chełmińskiej 
tego typu szczypczyki współwystępują z zapin-
kami odmiany EB.A-II oraz wariantów EB.K-Ic 
i EB.K-Ib (E. Bokiniec 2005, s. 95). Pozwala to 
lokować je w obrębie fazy A2 młodszego okresu 
przedrzymskiego, podobnie jak na pozostałych 
obszarach tej kultury, poza jednym egzemplarzem 
z Gdyni-Oksywia (A. Strobin 2006). Szczypczy-
ki spotyka się także w grobach ludności kultury 
wielbarskiej, aczkolwiek bardzo rzadko (K. Skóra 
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2015, s. 90). W Małym Czystym stanowiły jedyne 
wyposażenie grobu szkieletowego (25/1). Od-
kryto je mniej więcej w połowie wysokości klatki 
piersiowej, po prawej stronie szkieletu, w pobli-
żu kości ramieniowej. Pozostają jednak pewne 
wątpliwości, co do przynależności tego grobu do 
kultury oksywskiej czy wielbarskiej (por. rozdz. 
„Obrządek pogrzebowy” oraz V. Stawska, w tym 
tomie).

POZOSTAŁOŚCI DREWNIANYCH 
SKRZYNEK
KLUCZE. Na cmentarzysku odkryto trzy klucze, 
z których prawdopodobnie dwa – wykonane z że-
laza – należą do typu A (groby 55A/8, 105/5??) 
wg A. Kokowskiego (1997), trzeci – odlany ze sto-
pu miedzi – zaliczono do typu B (grób 66/11). Że-
lazne klucze pierwszego z wymienionych typów 
na obszarze kultury wielbarskiej są zdecydowanie 
mniej liczne niż na sąsiednich obszarach kulturo-
wych Barbaricum – od Połabia po Bug i od Duna-
ju po tereny dzisiejszej Danii, jednak liczniejsze 
niż na Półwyspie Skandynawskim. Z kolei klucze 
typu B typowe są właśnie dla Skandynawii, co wg 
A. Kokowskiego (1997, Abb. 37–38, 40) wiąże się 
z odmienną konstrukcją zamka wytwarzanych 
tam skrzynek. W grobie 66 nie odkryto żadnych 
okuć skrzynki, którą otwierano wspomnianym 
kluczem. Z kolei obydwu żelaznym kluczom to-
warzyszyły okucia prawdopodobnie typu 2 wg 
Kokowskiego. Poza tym w grobie 105 wystąpiło 
kilka innych okuć skrzynki: kółko z zawleczką, 
owalne okucie z wąskimi, taśmowatymi końca-
mi oraz okucie prętowe, pierwotnie zawinięte 
wokół prostokątnego w przekroju, drewnianego 
elementu konstrukcyjnego skrzynki. Klucze typu 
A datowane są na fazę B2a przez fibule oczkowate 
serii pruskiej i fibulę A.120 w grobie 55A i na fazę 
B2b zapinką grupy A.II (?) i bransoletą typu IIA 
wg Wójcika. Klucz typu B wystąpił w bogato wy-
posażonym grobie 66, zawierającym wyjątkowo 
liczne zapinki – łącznie sześć egzemplarzy typów 
A.38, A.120 i grupy A.II/IV.

OKUCIA ZAMKÓW. Prawdopodobnie w czterech 
grobach wystąpiły, wykonane z żelaza, prostokąt-
ne okucia zamków skrzynek. Jedno z nich należy 
do typu 1 (grób 38/4), a trzy następne przypusz-
czalnie do typu 2 (groby 55A/7a?, 79/6, 105/6) 

wg Kokowskiego (1997). Grób z okuciem typu 1, 
w którym wystąpiły ponadto dwa taśmowate oku-
cia skrzynki, datowany jest na podfazę B2b, a po-
chówki, którym towarzyszyły skrzynki z okuciami 
typu 2 na podfazy B2a i B2b. Okucie zamka z grobu 
55A stanowiło być może część dłuższej taśmy, sta-
nowiącej ozdobne przedłużenia zamka.

INNE OKUCIA. Żelazne okucia skrzynek, wyko-
nane z prostych taśm, znaleziono w dwóch gro-
bach (38/5, 55A/7), a w jednym z nich ponadto 
pojedyncze, prostokątne (1,5×5,7 cm) okucie ze 
stopu miedzi (grób 38/3). W tym ostatnim tkwi 
nit zgięty pod kątem prostym w odległości 1,3 cm 
od okucia, co daje grubość ścianki skrzynki, do 
której taśma była przymocowana. Drugie z okuć 
z tego grobu ma postać długiej i wąskiej taśmy 
(2,8×25,0 cm), o  lekko łukowatych dłuższych 
bokach podkreślonych pojedynczymi, przykra-
wędnymi liniami. W taśmie tkwiły trzy zawleczki, 
których uszka obejmowały kółka o średn. 3,5–
3,9 cm. Zawleczki te były rozgięte pod kątem pro-
stym w odległości 0,6 cm od taśmy, co oznacza, 
że właśnie tyle wynosiła grubość ścianki skrzy-
ni. Fragment identycznego kółka z pozostałością 
uszka zawleczki odkryto w jeszcze jednym grobie 
(105) z pozostałościami skrzynki. Silnie skorodo-
wane fragmenty żelaznej taśmy, o długości około 
21 cm i szerokości 3,5 cm prawdopodobnie sta-
nowiły okucia skrzynki, tworzące być może prze-
dłużenia okucia zamka (grób 55A/7).

Prawdopodobnie z  trzech grobów (71/6, 
79/7, 105/8?) pochodzą pojedyncze, żelazne 
okucia, wykonane ze zwiniętej, wąskiej taśmy 
o prostokątnym przekroju, służące wzmocnie-
niu ścianek drewnianych skrzynek (M. Gładysz 
1998, J. Andrzejowski, A. Żórawska 2002; T. Dą-
browska 2002; T. Skorupka 2001, s. 162–163). 
Czwarte z okuć, również żelazne, z grobu 105 
(105/7) ma owalnie ukształtowaną część środ-
kową (3,2×5,5 cm), z obu węższych stron przedłu-
żające się w wąskie taśmy, z których tylko jedna 
jest zachowana w całości – ma długość 8 cm i jest 
ostro zakończona. Prawdopodobnie pełniło po-
dobną funkcję, co wspomniane okucia wykonane 
z wąskich taśm.

Na przełomie er zmienia się udział metali koloro-
wych, z których wykonywano przedmioty znane 
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nam z grobów kultur oksywskiej i wielbarskiej 
(M. Gładysz 1998). Wśród zapinek z Małego Czy-
stego aż 88% (141 egzemplarzy) wykonanych jest 
ze stopów miedzi, dla porównania z oksywskiego 
cmentarzyska w Podwiesku pochodzi zaledwie 
13% (42 egzemplarze typów A, G, K, N, O wg 
Kostrzewskiego oraz fibule z brązową koszulką 
na kabłąku i A.18). Oksywski zwyczaj prefero-
wania żelaza w elementach stroju przejawia się 
natomiast w licznym udziale żelaznych sprzączek 
i klamer do pasa. Na 40 odkrytych tu zapięć pasa 
36 wykonanych było z żelaza (34 sprzączki, klam-
ra zawiaskowa i klamra hakowa), a tylko cztery 
(sprzączki) ze stopów miedzi. Jednak już okucia 
końców pasa wszystkie odlano ze stopów miedzi 
i cztery z sześciu innych okuć pasa również zostały 
wykonane ze stopów miedzi.

NACZYNIA

NACZYNIA CERAMICZNE
Z grobów pochodzą pozostałości 28 naczyń o jed-
noznacznie rozpoznawalnej pierwotnej formie. 
Większość z nich wykonana została w stylistyce 
kultury wielbarskiej, oprócz siedmiu naczyń, któ-
re łączyć można z tradycjami garncarskimi kultury 
oksywskiej.

Ponadto wydobyto 541 ułamków pochodzą-
cych z  naczyń o  niemożliwym do określenia 
kształcie. Spośród nich 195 fragmentów określo-
no jako oksywskie, 105 jako wielbarskie, a 241, 
ze względu na brak jednoznacznych cech cha-
rakterystycznych, przyporządkowano ogólnie do 
okresu od II w. p.n.e. do II w. n.e.

NACZYNIA KULTURY OKSYWSKIEJ
Do tej grupy naczyń zaliczono: pięć naczyń 
(groby 42/1, 45/1, 67/1, 116/2, 137/3), zacho-
wanych na tyle, że udało się odtworzyć ich profile 
i określić przynależność typologiczną, ponadto 
fragmenty (dwóch?) naczyń z grobu 85 oraz dwa 
liczne zespoły z dwóch obiektów (nr 1 i 2) o nie-
jednoznacznej funkcji. Za nawiązujące do tradycji 
garncarskich kultury oksywskiej uznano 8 ułam-
ków naczyń o bliżej nieokreślonej pierwotnej 
formie, odkrytych w humusie.

Wydobyty z jednego z grobów (67/1) dwu-
uchy garnek, o gładkiej i matowej powierzchni 

barwy jasnobrunatnej, ma wysokość 21,5 cm, 
przy 14,4 cm średnicy wylewu (EB.IIIb2/IIb1). 
Zachowało się tylko jedno, masywne, lekko 
przewężone, długie ucho; ucho, forma naczynia 
i sposób wygładzenia powierzchni są typowe dla 
garncarstwa oksywskiego. Garnek ten najbliż-
szy jest formom odmiany EB.A3c (typ I.B wg 
Strobin). Najmłodsze naczynie tej odmiany, zna-
ne z ziemi chełmińskiej, pochodzi z grobu 303 
w Podwiesku, stan. 2, datowanego na fazę A2/A3 
fibulą typu Nauheim (E. Bokiniec 2005, Taf. CV: 
303/2). Zbliżone, wąskootworowe formy, o sto-
sunkowo silnie wydętym brzuścu, należące do 
odmiany EB.A3b, na ziemi chełmińskiej spotyka 
się w grobach na praktycznie przez cały młodszy 
okres przedrzymski, w tym z zapinkami typów 
M-a (E. Bokiniec 2005, Taf. XXIX:75/2) i N-a wg 
Völlinga (E. Bokiniec 2005, Taf. LXXI:191/4). 
W kulturze oksywskiej jedynie na ziemi cheł-
mińskiej garnki6 stosowane były jako popielni-
ce i  towarzyszące pochówkom dary, zarówno 
w grobach popielnicowych i jamowych. Garnek 
z grobu 67 stanowił jedyne jego wyposażenie, stąd 
niemożność precyzyjnego określenia jego chro-
nologii. Dodatkowy problem stanowią ustalenia 
stratygraficzne, według których grób 67 miał być 
wkopany w grób 66, w sposób pewny datowany 
na fazę B2b.

Pod względem formalnym kubek z  grobu 
45 może należeć zarówno do form oksywskich 
(EB.D2 = grupa VI wg Strobin), jak i wielbarskich 
(W-Sch.XVC). Stanowił jedyne wyposażenie gro-
bu, nie ma jednak pewności, czy pierwotnie fak-
tycznie złożono do tego grobu tylko to naczynie, 
ponieważ zachowana, przydenna część jamy miała 
zaledwie 9 cm miąższości. Jest to niewielkie, o wy-
sokości 8 cm naczynie, zdeformowane wskutek 
wtórnego przepalenia, o pierwotnej średnicy na-
chylonego do wnętrza wylewu wynoszącej około 
9 cm. Usytuowanie górnego przyczepu ucha – 
znacznie poniżej krawędzi wylewu – często stoso-
wane było w naczyniach tego rodzaju w kulturze 
przeworskiej już w młodszym okresie przedrzym-

6 Do garnków zaliczono tu naczynia, w których wyso-
kość jest większa od średnicy wylewu, a stosunek średnicy 
największej wydętości brzuśca do średnicy szyjki (lub prze-
wężenia między wylewem a brzuścem) nie jest większy niż 
1,5. Inne kryteria stosuje A. Strobin (2011).
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skim, ale też później (np. T. Dąbrowska 1997, Taf. 
XXXIX: 75/2; CXII: 212/9; K. Czarnecka 2007, 
Taf. LII: 50/4), co jest ciekawe o tyle, że takie 
obniżone mocowanie uch nie jest typowe ani dla 
garncarstwa kultury oksywskiej, ani przeworskiej. 
Fakt poddania go działaniu ognia, najprawdopo-
dobniej stosu, świadczy o tym, że kubek ten nie 
był wykorzystywany jako popielnica. Zwyczaj 
składania przepalonych naczyń do grobu charak-
terystyczny jest przede wszystkim dla obrządku 
kultury przeworskiej. W  kulturze oksywskiej 
niespotykany jest w północnym zasięgu, a jego 
obecność na ziemi chełmińskiej, prawie wyłącznie 
w fazie A3 (E. Bokiniec 2008a, s. 182, 241), nale-
ży uznać właśnie za wpływ przeworski. Z kolei 
w fazie B1 w kulturze wielbarskiej w grobach nie 
spotyka się wtórnie przepalonych naczyń (A. Wi-
śniewska 2007). Zarówno w kulturze oksywskiej, 
jak i wielbarskiej udział w obrządku pogrzebo-
wym kubków o wylewach nachylonych do wnę-
trza jest niewielki. W pierwszej z wymienionych 
zanotowano zaledwie 22 egzemplarze czyli 1,7% 
wszystkich uwzględnionych przez Strobin naczyń 
(2011). Z kolei dla kultury wielbarskiej Wołągie-
wicz podaje 37 egzemplarzy typu XVC, tj. 1,6% 
wszystkich zebranych przez niego naczyń tej kul-
tury, z czego tylko dwa (nieprzepalone) datowane 
są na fazę B1 (A. Wiśniewska 2007). Częstotliwość 
ich stosowania w obrządku pogrzebowym wyżej 
wspomnianych kultur jest niewielka w porów-
naniu z powszechnością tego rodzaju kubków 
w kulturze przeworskiej, szczególnie w młodszym 
okresie przedrzymskim, kiedy to spotyka się je 
na cmentarzyskach tej kultury w bardzo wielu 
grobach, rzadziej w fazie B1 okresu rzymskiego, 
z dalszą, silną tendencją spadkową w kolejnej fazie 
(np. T. Liana 1970; J. Andrzejowski 1998; E. Bo-
kiniec 2019, s. 37–38, 43–48). W świetle powyż-
szych danych najbardziej prawdopodobne wydaje 
się datowanie tego naczynia na fazę A3 młodszego 
okresu przedrzymskiego.

Naczynia z trzech kolejnych grobów (42/1, 
116/2, 137/3) należą do kategorii miniaturowych 
wg kryteriów stosowanych dla form oksywskich. 
Dwa zaliczono do odmiany EB.F2b, tj. zminiatury-
zowanych form wazowatych7 bez stopki, o wyle-
wach wychylonych na zewnątrz i wyodrębniającej 
się największej wydętości brzuśca. Pierwsze z wy-
mienionych (typ VIII.H wg Strobin) ma wyjąt-

kowe, wklęsłe dno, niezwykle rzadko spotykane 
w fazach A3-B1 na obszarze Barbaricum. Z ob-
szaru kultury oksywskiej znane jest tylko jeszcze 
jedno tak ukształtowane naczynie, pochodzące 
z grobu 45 w Rumii (M. Pietrzak 1987). Natomiast 
w fazie B1 w kulturze wielbarskiej w ogóle brak 
naczyń o wklęsłych dnach (A. Wiśniewska 2007). 
Druga z miniatur jest trójczłonowa, z wyraźnie 
zaznaczoną szyjką, co pozwala ją określić jako 
typ VIII.D wg typologii stworzonej dla naczyń 
oksywskich przez A. Strobin. Według klasyfikacji 
Wołągiewicza należałoby ją przyporządkować do 
typu XIIIC – łagodnie profilowanych pucharków, 
które na obszarze kultury wielbarskiej należą do 
najliczniej spotykanych w fazie B1. Znane są aż 
z  10  grobów (Pietrzak 1997, Taf. CXXVII: 1; 
A. Wiśniewska 2007), wliczając w to okaz z Ma-
łego Czystego. Obydwa groby z Małego Czyste-
go datują zapinki odmiany A.2aI wg Völlinga. 
Trzecie z naczyń miniaturowych (grób 42/1), 
fragmentarycznie zachowane, stanowiło jedyne 
wyposażenie grobu. Ma ono pogrubiony wylew, 
nachylony do wnętrza. Najbardziej przypomina 
naczynia W-Sch.XIIA, ale przed włożeniem do 
grobu zostało przepalone, co wskazuje na zwycza-
je pogrzebowe właściwe dla kultury oksywskiej na 
ziemi chełmińskiej w fazie A3 młodszego okresu 
przedrzymskiego, ponieważ w fazie B1 okresu 
rzymskiego nie odnotowuje się przepalonych 
naczyń w grobach na obszarze kultury wielbar-
skiej (A. Wiśniewska 2007). Formalnie można je 
przyporządkować do podtypu EB.F2 (= typ VIII 
wg Strobin).

W grobie 85 znajdowało się 26 fragmentów 
prawdopodobnie pochodzących z dwóch róż-
nych naczyń. Fragment wylewu charakteryzuje 
się stosunkowo silnym pogrubieniem od strony 
zewnętrznej i poziomo ściętą krawędzią, co upo-
dabnia go do stylistyki naczyń kultury przewor-
skiej w młodszym okresie przedrzymskim.

W dwóch obiektach niegrobowych wystąpi-
ły 192 fragmenty ceramiki kultury oksywskiej. 
Z obiektu 1 wydobyto 112 fragmentów, w tym 
ułamki wylewów 12 różnych naczyń, siedem den, 

7 Do kategorii waz zaliczono naczynia, których średnica 
wylewu jest mniejsza od wysokości naczynia, lecz nie wię-
cej niż dwukrotnie – zasady klasyfikacji naczyń oksywskich 
z ziemi chełmińskiej wg E. Bokiniec 2008a, s. 136.
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fragment ucha i 92 ułamki brzuśców, a w obiek-
cie 2–80 fragmentów, w tym ułamki wylewów 17 
różnych naczyń, cztery dna, fragment ucha i 58 
ułamków brzuśców. Wśród tych ostatnich cztery 
są zdobione. Fragmenty są niestety niewielkie – 
nie można było zrekonstruować żadnego pełnego 
profilu. W obiekcie 1 tylko w jednym przypadku 
można pokusić się o określenie ułamka wylewu 
jako pozostałości naczynia wazowatego8 (obiekt 
1/1a), o  pogrubionym, poziomo (na sposób 
przeworski) ustawionym, facetowanym wylewie. 
Prawie wszystkie wylewy (poza jednym – obiekt 
1/1j) pozyskane z tego obiektu charakteryzuje 
pogrubianie, typowe dla garncarstwa kultury 
oksywskiej. Wśród nich dwa, w  tym jeden ze 
wspomnianego wyżej, domniemanego naczynia 
wazowatego, są facetowane (obiekt 1/1k). Nie-
wielkie ułamki dwóch den (obiekt 1/2a-2b) nale-
żą do form powszechnie występujących w całym 
okresie trwania zarówno kultury oksywskiej, jak 
i wielbarskiej. Z kolei w obiekcie 2 wystąpiły frag-
menty prawdopodobnie czterech garnków (tabl. 
LXXXIII: 16, 21, 27), jednej misy (tabl. LXXXIII: 
22), kubka (?) (tabl. LXXXIII: 17) i dwóch naczyń 
miniaturowych o wylewach nachylonych do środ-
ka naczynia (tabl. LXXXII: 10; tabl. LXXXIII: 23). 
Fragment wylewu, być może naczynia wazowate-
go odmiany EB.C6 (V.B.3 wg Strobin) oraz trzy 
fragmenty brzuśców zdobione były ornamentem 
rytym (E. Bokiniec 2019, s. 29, 30, 44, 47–48, 54–
64). Oprócz omówionych wyżej fragmentów na-
czyń z obiektów, na dwa niewątpliwie oksywskie 
ułamki (tabl. XCI: 5, 11) i jeden przypuszczalnie 
związany z osadnictwem oksywskim, natrafiono 
w humusie (tabl. XCII: 1).

NACZYNIA CERAMICZNE KULTURY 
WIELBARSKIEJ
Ze stanowiska pochodzą 22 określone typolo-
gicznie naczynia kultury wielbarskiej. Ponadto 
odkryto tu (w humusie) cztery dalsze, charak-
terystyczne ułamki ceramiki o cechach umożli-
wiających przyporządkowanie do jej garncarstwa 
(tabl. XCI: 2, 7; XCII: 2).

Grupa I, typ A – garnki o wylewach nachylo-
nych do wnętrza naczynia. Ten typ reprezen-
tuje pięć popielnic o  wylewach nachylonych 
do wnętrza naczynia (groby 70/1, 80/3, 145/1, 

174/1, 191/1). Ich wysokość i forma jest bardzo 
zróżnicowana. Jedną granicę stanowi niskie, przy-
sadziste i pękate naczynie o wysokości 17 cm, 
drugą wysokie (35 cm), o wysmukłej, wysokiej 
i situlowato ukształtowanej dolnej partii brzuśca, 
przechodzącej w silnie wydęty brzusiec. Wszyst-
kie mają niestarannie chropowacone brzuśce 
oraz niedokładnie wygładzane partie przyden-
ne i przywylewowe. Cechy technologiczne, mi-
kro- i makromorfologiczne garnków tego typu 
zarówno na cmentarzyskach, jak i  osadach są 
bardzo do siebie zbliżone. Dowodzi to istnienia 
zwyczaju składania do grobów naczyń używanych 
w życiu codziennym, chociaż w przypadku kultu-
ry wielbarskiej udział poszczególnych typów na 
cmentarzyskach nie odpowiada ich frekwencji 
na osadach. Szczególnie widoczne jest to właśnie 
w przypadku omawianych tu naczyń, które w gro-
bach spotykane są rzadko (R. Wołągiewicz 1993), 
a na osadach należą albo do najliczniejszych, jak 
w Rogowie (E. Bokiniec 2016a; 2016b), albo nie-
znacznie tylko ustępują innym formom naczyń, 
jak w Warlubiu (E. Bokiniec 2001). Garnki typu 
IA na cmentarzyskach kultury wielbarskiej da-
towane są na fazy B2-C2; pewnych datowań na 
fazę B1 brak. Na cmentarzysku w Małym Czystym 
tylko jedno z tych naczyń wystąpiło w dobrze da-
towanym, na fazę B2b, zespole grobowym.

Grupa II – garnki uchate. Jako urna służyło jedno 
naczynie tego typu (grób 60/1), stanowiące jedy-
ne wyposażenie grobu. Ma ono 29 cm wysokości 
i wylew o średnicy 22 cm. Pokrywa je oryginalny 
ornament, a mianowicie w górnej części chro-
powaconego brzuśca widnieją poziome pasma 
obmazywań, a w dolnej skośne. Zaopatrzone jest 
w jedno ucho. Garnki uchate w grobach ludności 
kultury wielbarskiej pojawiają się dopiero w fa-
zie B2, poza jednym okazem z Rzyszczewa, pow. 
białogardzki, który wystąpił z zapinką typu A.53 
(H. Machajewski 1982, ryc. 6: 2–3, 6). Drugie 
z naczyń grupy II datowane na fazę B1, pochodzą-
ce z Lekowa, pow. świdwiński, które wcześniej 
wiązano z obrządkiem pogrzebowym wspomnia-
nej kultury w fazie B1 (R. Wołągiewicz 1993, s. 87) 
należy raczej łączyć na tym obszarze z wpływami 
kręgu nadłabskiego (B. Rogalski 2017; E. Boki-

8 W ujęciu E. Bokiniec 2008a, s. 136
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niec 2019, s. 18–23). Najwięcej datowań garnki 
grupy II mają na fazę B2/C1, później spotyka się 
je tylko wyjątkowo.

Grupa IV – waza. Tylko jeden egzemplarz za-
liczono do grupy waz, do typu IVA (grób 73/7; 
R. Wołągiewicz 1993), aczkolwiek naczynie z gro-
bu 106 wykazuje pewne podobieństwo do typu 
IVC. Ostatecznie jednak zdecydowano się uznać 
je za bliższe grupie IX (por. niżej). Okaz z gro-
bu 73 jest, tak jak inne wazy, bardzo starannie 
wykonany, o gładkich, czarnych powierzchniach 
zewnętrznych, przy wylewie ceglastych. Dolna 
część brzuśca jest lekko wklęsła. Ma trzy ucha, 
rozszerzające się w kierunku przyczepów; w gór-
nej części brzuśca dookolnie biegnie plastyczny 
wałek z nacięciami w jodełkę. Omawiane naczynie 
ma 21 cm wysokości i wylew o średnicy 28 cm. 
Na podfazę B2a datowane jest na podstawie współ-
występowania z zapinką serii pruskiej III. grupy 
Almgrena oraz dwiema zapinkami typu A.72. 
Wazy w kulturze wielbarskiej używane były pra-
wie wyłącznie w fazach B2–C1b. Nie ma żadnych 
datowań na fazy B1 i C3 ani na okres wędrówek 
ludów, a z fazy C2 pochodzi tylko jeden egzem-
plarz, przy czym możliwe jest jego datowanie na 
fazę C1b.

Grupa V – situle. Wydobyto je z dwóch grobów 
(68/1, 77/2), z  których pierwsza (wysokość 
23 cm, średnica wylewu 25 cm) pochodzi praw-
dopodobnie z fazy B2b, druga (wysokość 18, śred-
nica wylewu 16 cm) być może z fazy B2. Naczynie 
z grobu 68 zdobione jest dookolnym, płytkim 
żłobkiem tuż nad największą wydętością brzuś-
ca, a to z grobu 77 dookolną listwą plastyczną na 
wysokości dolnego przyczepu ucha. Fragmenta-
ryczny stan zachowania obydwu okazów nie po-
zwala niestety określić u nich liczby uch. Obydwa 
okazy nie odbiegają precyzją wykonania, techno-
logią i ornamentyką od wzorców typowych dla tej 
grupy. Naczynie z grobu 68 ma formę identyczną 
jak wazowate naczynia kultury przeworskiej pod 
względem wszystkich cech: proporcje, situlowa-
te części przydenne, rowek nad największą wy-
dętością brzuśca, niepogrubiany, wychylony na 
zewnątrz wylew, czarne powierzchnie, obecność 
uch w tym samym miejscu. Naczynia grupy V są 
pewnie datowane na fazy B1 – B2/C1.

Grupa IX – dzbany. Zaliczono tu jednouche, frag-
mentarycznie zachowane, naczynie (grób 106/3) 
typu IXA, z  przewężeniem (o  średnicy około 
10 cm) pod wylewem, kontrastującym, ze wzglę-
du na duże różnice obwodów, z ostroprofilowa-
nym brzuścem, o średnicy 16 cm. Ma ono 18 cm 
wysokości. Zdobione jest szerokim pasmem uroz-
maiconego ornamentu, na który składają się trój-
kąty wypełnione dołkami, ograniczone liniami 
rytymi oraz metopy, złożone z poziomych rytych 
odcinków, oddzielone przerywnikami kompozy-
cji w postaci pionowych linii rytych. Kilka cen-
tymetrów nad tym pasmem biegnie podwójna 
linia ryta wypełniona ukośnymi liniami. W gro-
bie, z którego wydobyto resztki tej popielnicy, 
brak elementów ściśle datujących. Dzbany typu 
IXA datowane są na fazy B2-C1b i śladowo na C2. 
W kontekście chronologii cmentarzyska najbar-
dziej prawdopodobna wydaje się faza B2, jako mo-
ment złożenia w grobie omawianego naczynia.

Grupa XI – naczynia doniczkowate. Po jednym, 
niezdobionym egzemplarzu odkryto w trzech 
grobach (9/3, 63/4, 66/14), datowanych od-
powiednio na fazy B1b, B2a i B2b. Ich wysokości 
wynoszą 3,8 cm, 4,3 cm i 2,6 cm, przy wylewach 
o średnicach 5,4 cm, 8,3 cm i 4,6 cm. Powierzch-
nie wszystkich trzech są gładkie i matowe, każ-
dego z naczyń innej barwy: ceglastej, brunatnej 
i czarnej. Małe naczynia tego typu na cmentarzy-
skach kultury wielbarskiej umieszczane są w bar-
dzo szerokich ramach chronologicznych – od fazy 
B1 po C2.

Grupa XII – czarki. Dwa naczynia, fragmenta-
rycznie zachowane, typu XIIA ze stanowiska 20 
w Małym Czystym wydobyto z grobu z fazy B2 
(55B/6) i bliżej nieokreślonego chronologicznie 
(1/1). Niewielki fragment czarki z grobu 55B ma 
gładką, matową powierzchnię barwy popielatej. 
Druga z czarek ma średnicę wylewu wynoszącą 
7,0 cm. Jej pierwotna wysokość wynosiła najpew-
niej około 6 cm – wśród wydobytych fragmen-
tów nie było dna. Czarka ta przypomina skośnie 
żłobkowane naczynia kultury wielbarskiej, jed-
nak wykonano ją w inny sposób – cały brzusiec 
czarki jest pokryty skośnie, lekko łukowato bie-
gnącymi wałeczkami, granice między którymi 
podkreślają głębokie rowki. To konkretne zdo-
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bienie jest wyjątkowe w skali kultury wielbar-
skiej. Kolejne trzy egzemplarze tej grupy, również 
znalezione w postaci ułamków, należą do typu 
XIIB, odwzorowującego garnki typu W-Sch.IA 
(ewentualnie formy zminiaturyzowane W-Sch.
Ia), tzn. są to wąskootworowe okazy o wylewach 
nachylonych do wnętrza naczynia, o największej 
wydętości brzuśca usytuowanej powyżej połowy 
wysokości naczynia. Jedna z tych czarek pocho-
dzi z grobu datowanego zapinką A.68 na fazę B1b 
(97/2). Powierzchnię ma gładką, matową; śred-
nica jej wylewu wynosi 5,5 cm, a wysokość oko-
ło 6,5 cm. Druga stanowiła jedyne wyposażenie 
grobu (19/1). Powierzchnię ma gładką, matową, 
jasnobrunatną; średnica wylewu wynosi 3,0 cm, 
wysokość 6 cm. Ostatnią wydobyto z humusu 
(Lź/10.87; tabl. XCII: 2). Ma ona 4,6 cm wy-
sokości, przy bardzo wąskim wylewie, którego 
średnica wynosi zaledwie 2,2 cm. Powierzchnia 
jest szorstka, barwy szarobrunatnej. Z humusu 
pochodzi też fragment małej pokrywki (średn. 
wpuszczanego kołnierza – 3,5 cm), pierwotnie 
zaopatrzonej w uchwyt o średn. 1 cm. Pokrywki 
takie na obszarze kultury wielbarskiej charak-
terystyczne są dla czarek omawianego tu typu 
(Lź/80.17), aczkolwiek naczynia z pokrywkami 
znane są również z inwentarzy kultury oksywskiej 
(T. Dąbrowska 1993). Naczynia grupy XII do gro-
bów ludności wspomnianej kultury wkładano od 
fazy B1 aż po fazę D.

Grupa XIII – pucharki. Pucharki grupy XIII za-
obserwowano w dwóch grobach (13/2, 137/3). 
W pierwszym z nich znajdowały się fragmenty 
niewielkiego naczynia, które zaliczono do typu 
XIIIC, ze względu na stosunkowo łagodnie za-
okrąglony brzusiec. Jego powierzchnie są gład-
kie, matowe, barwy ciemnoszarej; wysokość (po 
rekonstrukcji) wynosi 6,2 cm, a średnica wylewu 
6,8 cm. Fragmenty znajdowały się w popielnicy 
(zachowanej tylko w partii przydennej) razem 
z drobnymi ułamkami szklanego paciorka. Typ 
XIIIC na obszarze kultury wielbarskiej ma podob-
ną liczbę datowań na fazy B1 i B2a. Fragmentarycz-
nie zachowany był również pucharek z grobu 137, 
zaliczony do typu XIIIB ze względu na bardziej 
ostroprofilowaną, niż w przypadku poprzednio 
omówionego egzemplarza, największą wydętość 
brzuśca. Formy te pojawiają się już w fazie B1a, 

w następnych fazach sukcesywnie zwiększając 
swój udział w wyposażeniu grobów kultury wiel-
barskiej (E. Bokiniec 2019, s. 35–39).

Grupa XIV – miski. Jedna miseczka o osowa-
tym profilu (W-Sch.XIVB), wystąpiła w grobie 
datowanym na fazę B2b (79/11). Ma ona gładką, 
matową powierzchnię, o szarym zabarwieniu; 
średnica wylewu wynosi 7,3  cm, a  wysokość 
4,8 cm. Typ B pochodzi z całego okresu trwania 
kultury wielbarskiej.

Naczynie unikatowe. Z jednego z grobów popiel-
nicowych (191/2) pochodzi unikatowe naczynie, 
które pierwotnie składało się z dwóch lub trzech 
doniczkowatych form umieszczonych na wspól-
nej podkładce. Średnice doniczkowatych części 
wynosiły 5 cm, a wysokości, razem z centyme-
trowej grubości podkładką 4 cm. Na pozostało-
ści być może takiego właśnie naczynia natrafiono 
w Kamieńczyku, w grobie datowanym na A3/B1. 
Wystąpiły tu bowiem dwie miniaturowe formy, 
z  których jedna ma specyficznie uformowane 
„dno”, identyczne jak w jednej z zachowanych 
części z Małego Czystego (T. Dąbrowska 1997, 
Taf. CXXXVI: 298, 4–5). Sposób, w jaki rozszerza 
się podkładka w egzemplarzu z Małego Czystego 
wydaje się wskazywać na obecność pierwotnie 
trzech części, lecz z grobu z Kamieńczyka również 
wydobyto tylko dwa „kielichy”. Jeżeliby przyjąć, 
że naczynie to wykonane zostało jako dwie lub 
trzy doniczkowate formy umieszczone na wspól-
nej płytce, to pewne podobieństwo do takiego 
obiektu odnajdujemy również w kultowych dys-
kach ze Sławska ( J. Bednarczyk 1998, ryc. 110; 
H. Mamzer 2008, s. 256).

Naczynie metalowe. Z notatek Gustafa Kossinny 
dowiadujemy się, że w miejscowości Małe Czyste 
(Kl. Czyste, Kr. Kulm) wydobyte zostało wiadro 
z brązu. Brak bliższej lokalizacji nie pozwala od-
powiedzieć na pytanie, czy naczynie pochodzi 
z omawianego tu cmentarzyska. Rysunek Kos-
sinny to zaledwie szkic, lecz uwaga na temat 
podobieństwa tego naczynia do situli z jednego 
z grobów na cmentarzysku w Grudziądzu-Rządzu 
pozwala przyporządkować je do typu 18 wg Eg-
gersa (W. Nowakowski 1993). Uznaje się, że trzy 
egzemplarze tego typu, wliczając w to okaz po-
chodzący z omawianego tu cmentarzyska, znane 
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z Pomorza i ziemi chełmińskiej wykorzystywane 
były przez ludność kultury oksywskiej. Datowa-
ne są na fazy A2-A3, aczkolwiek situle tego typu 
pochodzą także z późniejszych pochówków, jak 
okaz ze Zgliczyna-Pobodzego, pow. żuromiński 
(P. Harasim 2013, ryc. 13).

OBRZĄDEK POGRZEBOWY

Cmentarzysko ze schyłku starożytności na stano-
wisku 20 w Małym Czystym nie zostało przebada-
ne w całości, nie określono też jego pierwotnego 
zasięgu. Odsłonięto łącznie nieco ponad 10 arów 
z jego powierzchni, eksplorując 218 obiektów, 
z których 13 określono jako obiekty o nieusta-
lonej funkcji, w tym jeden mogący należeć do 
przestrzeni osadniczej kultury oksywskiej (obiekt 
2). W stosunku do siedemnastu pozostają wątpli-
wości, co do ich funkcji jako grobów (102, 126, 
129–133, 135–136, 149, 150–151, 172, 183–185, 
192), trzy stanowiły zapewne jamy po eksploracji 
grobów 26–30, badanych w 1984 roku, a pozostałe 
188 to niewątpliwe jamy grobowe. Z tych ostat-
nich cztery należą do KPL (88, 107, 113, 147), 
prawdopodobnie pięć do KŁ (86, 157, 158, 159, 
160?) oraz przypuszczalnie sześć szkieletowych 
(25, 31, 32, 33, 35, 36) i jeden ciałopalny (87) do 
wczesnego średniowiecza oraz 172 do kultur ok-
sywskiej i wielbarskiej. Ten ostatni reprezentują 
prawdopodobnie wyłącznie pochówki ciałopal-
ne, wśród których zaledwie 13 (7,56%) to groby 
popielnicowe, a 159 to groby jamowe (tj. bez po-
pielnic ceramicznych).

Sześć odsłoniętych tu grobów szkieletowych 
(25, 31, 32, 33, 35, 36) pochodzi najprawdopo-
dobniej z wczesnego średniowiecza (V. Stawska, 
w tym tomie). Dwa z nich (31, 36), zawierające 
wyposażenie charakterystyczne dla pochówków 
z tej epoki, nie pozostawiają żadnych wątpliwości 
co do ich wczesnośredniowiecznej chronologii. 
Pozostałe są identycznie lub jedynie z niewielkim 
odchyleniem usytuowane względem stron świata, 
jak te dwa pewne pochówki. Z grobem 36 bez-
pośrednio sąsiadował szkieletowy grób 35, który 
zawierał, co prawda, niewielki fragment zapinki 
z okresu rzymskiego, jednak znaleziono go na wy-
sokości połowy prawej kości udowej. Nietypowe 
dla pochówków inhumacyjnych kultury wielbar-

skiej jest położenie tej zapinki i fragmentarycz-
ność jej zachowania oraz ułożenie szkieletu na osi 
wschód – zachód (K. Skóra 2015, s. 135). Dwa 
kolejne groby szkieletowe (32, 33) również zostały 
usytuowane bezpośrednio obok siebie, i również 
na osi wschód – zachód. Jeden z nich zawierał 
jedynie zniekształcony, mały fragment nieziden-
tyfikowanego przedmiotu ze stopu miedzi, drugi 
zaś żelazny, silnie skorodowany nóż oraz fragment 
przypuszczalnie delikatnej bransolety sztabkowa-
tej ze stopu miedzi. Bransoletę znaleziono jednak 
nad lewym barkiem, w miejscu zupełnie niespoty-
kanym w pochówkach kultury wielbarskiej, bio-
rąc pod uwagę fakt, że szkielet był nienaruszony. 
Z kolei w kulturze oksywskiej nie występują takie 
bransolety, choć znane są, aczkolwiek niezwykle 
rzadkie, pochówki szkieletowe ułożone w kierun-
ku wschód – zachód (U. Margos 2000). W ostat-
nim z grobów szkieletowych odkryto szczypczyki 
(25), jego jedyne wyposażenie. Natrafiono na nie 
mniej więcej w połowie wysokości klatki pier-
siowej, po prawej stronie szkieletu, w pobliżu 
kości ramieniowej. Możliwe jest datowanie tego 
pochówku na czasy trwania kultury oksywskiej 
lub wielbarskiej, lecz bardziej prawdopodobny 
wydaje się okres wczesnośredniowieczny, jako 
czas inhumacji, ze względu na wyżej wspomniane 
cechy grobów ze schyłku starożytności. Wówczas 
obecność szczypczyków należałoby uznać za ślad 
po starszym, zniszczonym grobie.

Do czasu przebadania cmentarzyska w Rogo-
wie, gm. Lubicz (A. Kujawa-Piszcz 2006) uwa-
żano, że pochówki szkieletowe ludności kultury 
wielbarskiej na ziemi chełmińskiej występują bar-
dzo rzadko, że są to nieliczne obiekty, w przewa-
żającej większości badane w XIX i na początku XX 
wieku (A. Kurpiewski 2008, s. 61). Pomimo tego 
jednak, że w Rogowie odkryto aż 127 pochówków 
inhumacyjnych, żaden z nich nie był usytuowa-
ny na osi wschód –zachód. Również na pozosta-
łym obszarze kultury wielbarskiej pochówki te 
należą do rzadko spotykanych (K. Skóra 2015, 
s. 301–302).

Biorąc po uwagę powyższe fakty, najbardziej 
prawdopodobne wydaje się, że wszystkie groby 
szkieletowe ze stanowiska 20 w Małym Czystym 
pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza.

Zaledwie 13 pochówków w urnach glinia-
nych (13, 37, 60, 67, 68, 70B, 73, 77, 80, 106, 145, 
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174, 191) jest najprawdopodobniej efektem na-
ruszenia, często bardzo silnego, wszystkich jam 
grobowych wskutek współczesnych prac agro-
technicznych. Liczba grobów popielnicowych 
na pewno jest zaniżona w stosunku do pierwot-
nej, ponieważ stosunkowo dobrze zachowały się 
tylko urny w grobach ulokowanych w najniższej 
partii cmentarzyska, tam gdzie w wyniku proce-
sów stokowych warstwa gleby jest najgrubsza, 
tj. na wschodnim skraju cmentarzyska (ryc. 2). 
Pozostałości dwóch grobów popielnicowych (13 
i 37) położonych nieco wyżej potwierdzają tylko 
tę tezę, ponieważ z tych urn zachowały się tylko 
kilkucentymetrowej wysokości partie przydenne. 
Możliwe jest też, że niektóre jamy, w których nie 
odkryto kości mogły niegdyś stanowić jamy po-
chówków popielnicowych albo takich, w których 
szczątki zmarłego umieszczono w organicznym 
pojemniku.

Jamy trzech grobów popielnicowych (13, 37, 
174) nie zawierały pozostałości stosu – ich zarysy 
były trudno uchwytne lub wręcz niezauważalne. 
W pierwszym z grobów, oprócz urny (zachowa-
na tylko część przydenna) wystąpił przepalony 
paciorek szklany i małe naczynie (W-Sch.XIIIC). 
W dwóch pozostałych odnotowano tylko popiel-
nice, przy czym z urny z grobu 37 zachowała się 
tylko część przydenna (z kośćmi), nie pozwalają-
ca określić typu naczynia, a w urnie z grobu 174 
(W-Sch.IA) nie było żadnych kości, mimo, że 
popielnica, choć zgnieciona, w dużej mierze się 
zachowała. Z tego powodu grób ten został uznany 
za kenotaf.

Popielnice z pozostałych 10 grobów stały w ja-
mach o czarnym wypełnisku, zawierającym węgle 
drzewne ze stosu pogrzebowego. Tylko w jednym 
grobie (70B), poza urną W-Sch.IA i pozostało-
ściami tuszy zwierzęcej, bez wyposażenia, kości 
wystąpiły także poza urną – w osobnym, zwartym 
skupisku9. Aż w pięciu grobach znaleziono pozo-
stałości pasa: cztery sprzączki i klamrę (68, 73, 77, 
145, 191), po dwa groby zawierały zapinki (73, 
80), noże proste (73, 191) i bransolety (73, 80). 
W pojedynczych grobach natrafiono na ostrogę 
(68) oraz igłę do szycia i szpilę laseczkowatą (106). 
W pozostałych dwóch grobach popielnicowych 
(60, 67) nie wystąpił żaden inny, poza urną, rodzaj 
wyposażenia. Tylko groby z bransoletami zawie-
rały także zapinki, które pozwoliły na precyzyjne 

określenie chronologii na fazy B2a (73) i B2b (80). 
Reszta omawianych tu grobów popielnicowych 
ze szczątkami stosu ma szerokie ramy chronolo-
giczne, obejmujące cały wczesny okres rzymski, 
poza być może grobem 67, z którego pochodzi 
urna o cechach oksywskich.

Do grobów bezpopielnicowych (jamowych) 
zaliczono 159 obiektów. Prawdopodobnie cztery 
z nich można zaliczyć do jamowych czystych, tj. 
nie zawierających szczątków stosu (143, 169, 180 
i być może 198). Poza grobem 198 wszystkie one 
zawierały wyposażenie: grób 143 zawierał tylko 
sprzączkę do pasa, grób 180, oprócz sprzączki igli-
cowe krzesiwo i fragment grzebienia, a grób 169 
prawdopodobnie dwie zapinki i fragment branso-
lety. W pozostałych 155 wystąpiły węgle drzewne 
w zróżnicowanej ilości, co w efekcie dawało jamy 
wypełnione treścią o różnych odcieniach od sza-
rości po intensywną czerń, aczkolwiek najczęściej 
były czarne ze spalenizną i węglami drzewnymi. 
Prawie wszystkie groby były w mniejszym lub 
większym stopniu uszkodzone, dlatego za głów-
ne kryterium przynależności do pochówków 
bezpopielnicowych przyjęto obecność rozpro-
szonych kości w jamie. Ich brak, przy występo-
waniu resztek stosu (jeżeli zachowana była tylko 
część przydenna jamy), może świadczyć zarówno 
o tym, że pierwotnie był to grób popielnicowy 
(z urną ceramiczną), jak i o tym, że w momencie 
składania do grobu kości znajdowały się w po-
jemniku organicznym. Tylko w 10 grobach kości 
zgromadzone były w jednym miejscu (34, 39, 70A, 
74, 75, 78, 108, 114, 167A, 193), w pozostałych 
149 występowały w rozproszeniu. Należy jednak 
wziąć pod uwagę możliwość ich późniejszego 
rozproszenia (wśród silnie naruszonych grobów) 
wskutek orki – dotyczy to szczególnie obiektów 
z badań w 2010 roku. Wszystkim pochówkom, 
odkrytym w postaci skupisk kości, towarzyszyły 
dary grobowe. W 11 grobach (9, 28, 39, 40, 50, 54, 
55A, 55B, 58, 72, 74) spośród szczątków ludzkich 
wyodrębniono również przepalone kości zwie-
rzęce, które należy rozumieć jako pozostałości 
darów w postaci części tuszy, składanych razem 
ze zmarłym na stosie pogrzebowym. Dlatego gro-
by ze zwierzęcymi kośćmi zaliczono do grobów 

9 Nie wiadomo skąd w tym grobie pochodziły kości 
zwierzęce – z urny czy ze skupiska kości.



121

 : Cmentarzysko kultur oksywskiej i wielbarskiej

z wyposażeniem (stopień II bogactwa), nawet 
jeżeli nie zawierały żadnych wytworów.

O charakterze pochówku ciałopalnego decy-
duje szereg cech, takich jak: pierwotne rozmiary 
jamy, w tym jej miąższość, obecność popielni-
cy, miejsce zdeponowania darów i ciałopalenia 
(i  w  ogóle fakt ich zdeponowania oraz ilość) 
oraz obecność i forma konstrukcji kamiennych. 
W  przypadku cmentarzyska oksywsko-wiel-
barskiego na stanowisku 20 w Małym Czystym 
niemożliwe jest określenie w sposób pewny po-
wyższych cech dla większości grobów, a zatem nie 
możemy ustalić rzeczywistego rozkładu grobów 
wg bogactwa wyposażenia. Również stan zacho-
wania kości w wielu przypadkach nie pozwala na 
określenie płci i/lub wieku zmarłej osoby. Doty-
czy to przede wszystkim kości z badań w roku 
2010, co może być spowodowane ich rozdrab-
nianiem wskutek głębokiej orki. Z bardzo wie-
lu jam grobowych pozostały zaledwie ich spągi, 
o miąższości 10–15 cm, a niekiedy nawet 5 cm.

Niemniej jednak podjęto próbę podziału 
pochówków wg kryterium bogactwa wyposa-
żenia, ponieważ wstępna analiza materiałów 
z tego cmentarzyska wykazała, pomimo znacz-
nego zniszczenia grobów, istotną różnicę w ilości 
i urozmaiceniu darów pomiędzy ich zestawami 
w  odkrytych tu grobach kultury wielbarskiej 
a tych towarzyszących pochówkom kultury ok-
sywskiej na ziemi chełmińskiej. Wyróżniono pięć 
stopni bogactwa, wykorzystując ustalenia zapro-
ponowane dla kultury oksywskiej przez Danutę 
Wołągiewicz (1967) i służące za podstawę do ana-
lizy stosunków społecznych na ziemi chełmiń-
skiej z dwóch ostatnich wieków przed naszą erą 
(E. Bokiniec 2008a). Zastosowanie wspólnych 
kryteriów oceny dla wyposażenia grobów lud-
ności obydwu wspomnianych kultur pozwala na 
wiarygodną analizę porównawczą i wskazanie 
trendów w ich zwyczajach pogrzebowych. Z ko-
lei bogatsze wyposażenie grobów wielbarskich 
wymaga wprowadzenia dodatkowych kategorii, 
które zwróciłyby uwagę na ich specyficzne odręb-
ności. W związku z powyższym pierwsze cztery 
stopnie bogactwa pozostają wspólne dla oceny 
wyposażenia grobów oksywskich i wielbarskich, 
a stopień V rozwarstwiony został na trzy poziomy. 
Ostatecznie zasady podziału dla cmentarzyska 
w Małym Czystym są następujące:

Stopień I – groby bez wyposażenia i  te za-
wierające do kilku niewielkich ułamków naczyń. 
Stanowią one 33,14% (57 grobów) wszystkich 
pochówków.

Stopień II – groby wyposażone wyłącznie 
w ceramikę (w tym w przęśliki), z wyłączeniem 
wspomnianych wyżej. Stanowią one 9,3% ogółu 
(16 grobów). Przepalony przęślik jako jedyne wy-
posażenie wystąpił w grobie 123, a w grobach 99 
i 110 oprócz pojedynczych przęślików znajdowało 
się po jednym, niewielkim ułamku naczynia. Do 
grobów należących do drugiego stopnia bogactwa 
zaliczono także grób 74, w którym znajdowały 
się, jako jedyne wyposażenie, przepalone kości 
zwierzęce. Są one najpewniej pozostałością po 
ofiarowanej zmarłemu sztuce mięsa.
Stopień III – groby wyposażone w jeden przed-

miot metalowy lub nieceramiczny, stanowią-
ce 17,44% (30 grobów). Być może trzy groby 
(50?, 54, 58?) zawierały dodatkowo spalone 
kości zwierzęce.

Stopień IV – groby wyposażone w 2–3 przedmio-
ty metalowe, stanowiące 13,96% (24 groby). 
Prawdopodobnie w trzech z tych grobów (39, 
40, 72?) wystąpiły także spalone kości zwie-
rzęce.

Stopień Va – groby wyposażone w 4 przedmio-
ty metalowe, stanowiące 7,56% (13 grobów). 
Prawdopodobnie z dwóch grobów (28?, 55B) 
wydobyto także spalone kości zwierzęce.

Stopień Vb – groby wyposażone w 5 przedmio-
tów metalowych lub więcej i/lub w pozostało-
ści skrzynek. Groby te, w liczbie 17, stanowią 
9,88% wszystkich pochówków.

Stopień Vc – groby wyposażone w importy (szkla-
ne i fajansowe paciorki oraz ozdoby brodaw-
kowate), stanowiące 8,72% (15  grobów). 
Możliwe, że jednym z grobów (55A) znajdo-
wały się także spalone kości zwierzęce.

Stopień V obejmuje łącznie 45 grobów, co stanowi 
26,16% całości.
Dwie pierwsze grupy łącznie na cmentarzy-

sku w Małym Czystym stanowiły 42%, niemalże 
identycznie jak w Podwiesku (47%), gdzie pra-
wie wszystkie spośród 480 grobów zachowały się 
w nienaruszonym stanie w przeciwieństwie do na 
ogół silnie naruszonych na pierwszej z wymienio-
nych nekropoli. Uwzględniając wyłącznie groby 
reprezentujące grupy III, IV i V (traktowane jako 
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całość – 100%), dla Małego Czystego ich udział 
wynosi odpowiednio 30%, 24% i 46%, dla Pod-
wieska w fazie A1–43%, 48% i 8%, w fazie A2–31%, 
44% i 25%, a w fazie A3–27%, 37% i 36%. Dostrzec 
można zatem postępujący z czasem zwyczaj ob-
darowywania zmarłego w coraz bogatsze zestawy 
darów grobowych, zawierające coraz liczniejsze 
elementy metalowe. Jeszcze wyraźniej widać tę 
tendencję, jeżeli porównamy udział grobów na-
leżących do grupy V wśród wszystkich grobów 
w Podwiesku (8%) i Małym Czystym (26%).

Miejsce na grób, zamieszkująca w okolicach 
Jeziora Czystego ludność wybierała najpewniej 
według przynależności do rodziny czy rodu, 
czego dowodzi występowanie w bezpośrednim 
sąsiedztwie pochówków osób odmiennych płci 
i w różnym wieku, w tym dzieci, aczkolwiek tych 
ostatnich jest stosunkowo niewiele (ryc. 2). Na 
cmentarzysku wyróżnia się, składające się z gro-
bów pochodzących głównie z fazy B2, wschod-
nio-centralne skupisko pochówków, należące 
przypuszczalnie do najbogatszej z rodzin – nie ma 
tu bowiem ani jednego grobu bez wyposażenia.

Stanowisko należy do typu cmentarzysk 
płaskich – pochówki nie były oznaczone na po-
wierzchni za pomocą nasypów. W 70 przypad-
kach jamy zawierały kamienie. W 11 obiektach 
był to bruk lub bardzo liczne, gęsto zalegające 
kamienie (groby 3, 18, 68, 125, 126, 128, 133, 
134, 136, 138, 162, 189). W przypadku dwóch 
obiektów: grobu 133 i obiektu prawdopodobnie 

grobowego (136), bruk był pierwotnie ułożony 
w spągu. Tylko w grobie 68, nota bene jedynym 
w tej grupie nienaruszonym, bruk zalegał w stro-
pie – przykrywał popielnicę. Inne groby w oma-
wianej grupie były częściowo zniszczone, ale 
kamienie niewątpliwie znajdowały się wewnątrz 
jam grobowych. Wspomniany grób popielnicowy 
jest jedynym w sposób pewny datowanym (faza 
B2b?) w tym zbiorze; pozostałe jamy z brukiem nie 
zawierały żadnych materiałów datujących, poza 
trzema, z których wydobyto po kilka ułamków na-
czyń oksywskich lub wielbarskich, ale nie można 
stwierdzić, czy ułamki te nie znalazły się w nich 
przypadkiem. Duże kamienie, powyżej 60 cm 
wysokości, zaobserwowano w ośmiu grobach: 
20, 59 (1×60 cm), 52 (1×70 cm), 72 (1×70 cm – 
strop; 1×60 cm – spąg), 55A (1×90 cm; wkopany 
w dno), 84 (1×90 cm – leżał na poziomie stropu) 
i 56 (1×105 cm). W pięciu dalszych kamienie 
miały około 40 cm wysokości: groby 6, 7, 39, 62 
(1×40 cm), przy czym w grobie 39 były jeszcze 
dodatkowo dwa mniejsze, w 6 i 62 kilka, a z gro-
bu 126 wydobyto kilkanaście większych kamie-
ni, mierzących do 40 cm. Niemalże identycznie 
kształtuje się udział grobów z zapinkami, zawie-
rających kamienie i bez nich – wśród 108 grobów 
bez kamieni 39 (36%) zawierało zapinki, a wśród 
tych z kamieniami obecność zapinek potwierdzo-
no w 23 grobach (33%).

Osobnej uwagi wymaga grupa obiektów 
określonych jako groby 129–133 (tabl. LIX-LX), 

Tab. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawienie grobów wg płci i wieku pochowanych w grobach ciałopalnych

Table 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of cremation graves by gender and age of the buried

Wiek Kobieta Kobieta? Mężczyzna Mężczyzna? Płeć nieokreślona Suma

juvenis 56 1
juvenis-adultus 10 1
adultus 4, 12, 38, 61, 73 25, 81, 8, 11, 94 10
adultus? 26 16 2
adultus-maturus 71 60, 64 9 62, 63 6

maturus 3, 17, 72 54, 59, 65, 78, 
80 55A, 55B 10

dorosła/y 8, 52, 57B, 139, 
166

2, 51, 79, 92, 
143, 167A, 133 21, 24, 39, 70B, 

75, 195

1, 13, 15, 37, 40, 41, 44, 
45, 46, 47, 50, 67, 69, 76, 
82, 97, 109, 114, 115, 
117, 125,  138, 164, 191

42

dorosła/y? 27, 28, 29, 83, 189, 190 6
suma 17 6 10 10 35 78
suma 23 20 35 78
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Tab. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zesta-
wienie grobów z pochówkami ciałopalnymi, dziecięcymi 
i osób w wieku juvenis

Table 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of 
cremation graves of children and juvenis aged burials

Wiek Groby zawierające pochówki 
osobników w danym wieku suma

infans I 11, 14, 22, 48 4
infans II 6, 7, 23? 3

infans
18, 20, 74, 120?, 122?, 124?, 
142?, 143, 170?, 178?, 179?, 
180?, 

12

infans II-juvenis? 7, 34 2
juvenis 66, 68, 77 3

24

Tab. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawie-
nie ciałopalnych grobów zbiorowych

Table 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of 
cremation mass graves

Wiek Groby zawierające pochówki 
osobników w danym wieku suma

infans I + dorosły 18, 19, 74 3
infans(?) + dorosły 144 1
infans II-juvenis? + 
dorosły 168 1

większa liczba osób 128 1

Tab. 4. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawie-
nie grobów szkieletowych wg płci i wieku (por. V. Stawska, 
w tym tomie)

Table 4. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of 
inhumation graves by gender and age of the buried (com-
pare V. Stawska, in this volume)

Płeć, wiek
Groby zawierające pochówki 
osobników o danej  płci i w danym 
wieku

infans I 31 (WŚ), 32 (WŚ?)
Kobieta? 35 (WŚ?)
Mężczyzna, adultus 25 (WŚ?)
Mężczyzna, maturus 33 (WŚ?), 36 (WŚ?)

do kolistego, owalnego i wielokątnego. W profilu 
wyraźnie zaznaczały się nieckowate i trapezowa-
te przegłębienia odpowiadające poszczególnym 
zarysom. Wypełnisko stanowiły duże ilości węgli 
drzewnych, nieliczne przepalone ludzkie kości, 
a w części południowej (czyli groby 132–133) 
gęsto zalegające kamienie, z których część była 
przepalona, niektóre bardzo silnie. Z tego wzglę-
du, prowadząca badania Grażyna Budynek uznała 
wspomniane „jamy” (groby 129–133) za jeden 
obiekt, stanowiący pozostałość po ustrynie.

W grupie I pogrubione numery grobów ozna-
czają pochówki z jednym lub kilkoma ułamkami 
naczyń; w grupach II – V numery grobów ozna-
czone pogrubioną kursywą wskazują groby za-
wierające, oprócz ludzkich, także spalone kości 
zwierzęce.

In group I  graves numbered in bold mark 
burials with one or few potsherds; in groups II-V 
graves numbered in bold italics in addition to hu-
man bones also contain burned animal bones.

CHRONOLOGIA

Na podstawie wyposażenia tylko dla 79 grobów 
można podać ściślejszą chronologię (tab. 7). Naj-
starszy z nich (grób 54) z fibulą odmiany A wg 
Kostrzewskiego, o silnie wysklepionym i pogru-
bionym kabłąku, datowany może być już na fazę 
A1 młodszego okresu przedrzymskiego. Następną 
fazą, z którą można powiązać groby jest dopie-
ro faza A3 tego okresu. Jednak tylko trzy z nich 
można datować w sposób pewny, na podstawie 
obecności drucikowatych zapinek, jednej żelaznej 
odmiany N-a wg Völlinga (grób 24) oraz również 
żelaznej (grób 3) i jednej ze stopu miedzi (grób 
40), należących do odmian M-a lub N-a. Grób 108 
(zawierający toporek) i cztery dalsze, z cerami-
ką (groby 42, 45, 48, 85), mogą pochodzić z fazy 
A3. Naczynie w grobie 67, wykonane w stylistyce 
oksywskiej, można umieścić jedynie w bardzo 
szerokich ramach chronologicznych, odpowiada-
jących młodszemu okresowi przedrzymskiemu. 
Na fazę B1a datowano groby z zapinkami A.2aI 
i N-b wg Völlinga oraz A.45 (grób 43), aczkolwiek 
ten ostatni typ zapinek współwystępuje również 
z fibulami A.68 (np. R. Hachmann 1972, groby 
F5, 298; W. Łęga 1938, grób 161; J. Andrzejowski 

a w terenie oznaczonych jako obiekt nr 5. W naj-
bliższym jego otoczeniu nie natrafiono na żadne 
groby, które znajdowały się w odległości mniej-
szej niż około 10 m. W rzucie poziomym groby 
129–133 rysowały się jako szereg stykających się 
ze sobą czarnej barwy plam o zarysie zbliżonym 
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Tab. 6. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawienie grobów wg przynależności do stopnia bogactwa

Table 6. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of graves according to the degree of wealth

Kategorie bogactwa 
wyposażenia Numery grobów Liczba 

grobów
udział grobów 

wg grup

I (bez wyposażenia)

4, 10, 11, 14, 20, 21, 23, 26, 29, 49, 53, 70A, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 100, 101, 103, 104, 111, 112, 120, 121, 124, 125, 
128, 134, 141, 142, 143, 146, 148, 154, 155, 156, 161, 162, 
170, 171, 176, 177, 181, 182, 186, 187, 188, 195, 196, 197, 198, 
199, 200

57 33,14%

II (wyposażone wyłącznie 
w ceramikę) 1, 15, 19, 22, 37, 42, 45, 60, 67, 70B, 74, 99, 110, 123, 128, 174 16 9,30%

III (wyposażone w 1 
metal lub przedmiot 
nieceramiczny)

3, 6, 12, 16, 27, 34, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 97, 
108, 115, 116, 122, 127, 145, 152, 153, 175, 179, 183, 189, 194 30 17,44%

IV (wyposażone w 2-3 
metale)

5, 9, 24, 39, 40, 46, 48, 57A, 63, 65, 68, 72, 75, 80, 84, 98, 106, 
117, 118, 137, 138, 166, 167A, 180 24 13,96%

Va (wyposażone w 4 metale 28, 43, 44, 55B, 61, 69, 114, 119, 140, 169, 178, 191, 193 13 7,56%
Vb (wyposażone w 5 lub 
więcej przedmiotów)

8, 17, 38, 59, 62, 64, 66, 71, 73, 78, 105, 139, 144, 164, 167B, 
168, 190 17 9,88%

Vc (wyposażone w 
importy) 2, 7, 13, 18, 30, 41, 51, 52, 55A, 56, 57B, 79, 109, 163, 173 15 8,72%

172 100

W grupie I pogrubione numery grobów oznaczają pochówki z jednym lub kilkoma ułamkami naczyń; w grupach II–V nu-
mery grobów oznaczone pogrubioną kursywą wskazują groby zawierające, oprócz ludzkich, także spalone kości zwierzęce.

In group I graves numbered in bold mark burials with one or few potsherds; in groups II–V graves numbered in bold italics 
in addition to human bones also contain burned animal bones.

1998, grób 15; Małe Czyste, groby 41 i 164). Trzy 
groby (46, 98, 169), ze względu na niemożność 
stwierdzenia, z powodu fragmentaryczności za-
chowania, czy znalezione w nich zapinki należą do 
odmiany N-a czy A.2aI, umieszczono w szerszym 
przedziale chronologicznym, obejmującym fazy 
A3 i B1a. Fazę B1b reprezentuje prawdopodobnie 
14 grobów: jeden (grób 178) z okuciem końca 
pasa M-L.1/6 i bliżej nieokreśloną fibulą grupy III 
Almgrena, dziewięć z fibulami A.68, po jednym 
z fibulami typów A.49 (grób 140), A.51? (grób 34) 
i A.53? (grób 62) oraz jednym (grób 71) z branso-
letami odmiany IIB wg Wójcika i fibulą A.45. Na 
fazę B2a datowano 16 grobów, na podstawie obec-
ności w nich fibul A.57 (grób 167A), A.61 (groby 
17, 114, 168, 179), A.72 i N-c (grób 139), A.72 i A.
III (grób 73), A.77? (grób 7), A.78/79 (grób 144), 
A.93? i A.II (grób 57B), A.114 i A.52 (grób 63). 
A.120 (grób 72), A.120 i A.III (grób 163), A.120 
i A.59 (grób 55A) oraz sprzączki do pasa M-L.
C9 (grób 180). Za kryterium przynależności do 
fazy B2b przyjęto obecność fibul A.38 (groby 38, 

61, 64, 66, 79, 80, 167B, 173), A.II/IV (grób 30), 
A.122 (grób 193), A.126 ( grób 57A), A.II (grób 
105) oraz situli W-Sch.V i ostrogi odmiany D wg 
Ginalskiego (grób 68). Łącznie z fazy B2b pocho-
dzi 13 grobów. Kolejne 12 grobów datowano ogól-
nie na fazę B2, biorąc pod uwagę występowanie 
fibul typu A.72 (groby 55B, 76, 78, 119, 190), A. 
120 (grób 81), bransolety sztabkowatej o ośmio-
kątnym przekroju (grób 115), skuwki z zawieszką 
odmiany 2 wg Madydy-Legutko (groby 28, 69). 
Być może w fazie B2 mieści się także grób 106, za-
wierający naczynie W-Sch.IXA i szpilę laseczko-
watą. Problematyczna jest także przynależność do 
fazy B2 grobów z situlą grupy W-Sch.V (grób 77) 
i sprzączkami odmiany M-L.G1 (groby 77 i 83). 
Grób 82, z którego wydobyto niewielką dwu-
dzielną sprzączkę do pasa ze skuwką, typu M-L.
AD17 może pochodzić już z 2. połowy II w. n.e., 
tj. z fazy B2/C1. Chronologię następnych 25 gro-
bów określono ogólnie na wczesny okres rzym-
ski, a kolejnych 53 jeszcze szerzej – na młodszy 
okres przedrzymski i okres rzymski. Te ostatnie 
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Stopień I – groby bez wyposażenia 
i te zawierające do kilku niewielkich 
ułamków naczyń

LEGENDA

Stopień II – groby wyposażone 
wyłącznie w ceramikę (w tym w przęśliki), 
z wyłączeniem wspomnianch w stopniu I

Stopień III – groby wyposażone 
w jeden przedmiot metalowy

Stopień IV – groby wyposażone 
wyposażone w 2–3 przedmioty metalowe

Stopień Va – groby wyposażone 
wyposażone w 4 przedmioty metalowe

Stopień Vb – groby wyposażone 
wyposażone w 5 przedmiotów metalowych 
lub więcej i/lub w pozostałości skrzynek

Stopień Vc – groby wyposażone 
wyposażone w importy (szklane i fajansowe 
paciorki oraz ozdoby brodawkowate)

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Rozkład przestrzenny grobów z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu 
rzymskiego według bogactwa wyposażenia

Figure 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Spatial distribution of graves from the pre-Roman and Roman periods 
according to the wealth of furnishings
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Ryc. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Rozkład przestrzenny grobów z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu 
rzymskiego według płci i wieku pochowanych w nich osób

Figure 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Spatial distribution of graves from the pre-Roman and Roman periods 
according to the gender and age of the buried people
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Tab. 7. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawie-
nie grobów wg ich chronologii

Table 7. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of 
graves according to the their chronology

Faza Numery grobów Liczba

A1 54 1
A3 3, 24, 40, 42?, 45?, 48?, 85?, 108? 8
MOPR 67? 1
A3-B1a 6, 46, 98, 169 4

B1a 8, 43, (56?), 59, 116, 122, 137, 
166 8

B1b 2, 9, 27?, 34, 41, 51, 52, 62, 71, 
97, 140?, 152, 164, 178 14

B1 44?, 127??, 153 3

B2a
7, 17, 55A, 56, 57B, 63, 72, 73, 
114, 139, 144, 163, 167A, 168, 
179, 180?

16

B2b 30, 38, 57A, 61, 64, 66, 68?, 79, 
80, 105, 167B, 173, 193 13

B2 28, 55B, 69?, 76, 77?, 78, 81, 83?, 
106?, 115, 119, 190 12

B2/C1? 82 1

WOR
1?, 5?, 12, 13?, 18, 19?, 39, 58, 
60?, 65?, 70A?, 70B?, 75, 84?, 
109?, 117, 118, 143, 145, 191?

20

OR 174, 177 2

MOPR-OR 

4?, 10?, 11?, 14?, 15, 16, 20?, 21?, 
22, 23?, 26?, 29, 37, 47?, 49?, 50?, 
53, 74?, 89?, 90?, 91?, 92?, 93?, 
94?, 95?, 96?, 99, 100?, 101?, 110, 
111?, 112?, 120?, 121?, 123, 124?, 
128, 138, 141, 142, 170?, 171?, 
175, 176?, 186?, 187?, 188, 189?, 
194, 195, 196?, 197?, 198?

53

? 125, 134, 146, 148, 154, 155, 156, 
161?, 162?, 181, 182 11

167

pogrubiono numery grobów popielnicowych

dominują w zachodniej części cmentarzyska, po-
łożonej w wyższej partii wyniesienia. Brak wy-
posażenia lub szczątkowe jego zachowanie w ich 
przypadku wynika jednak z tego, że zostały silniej 
naruszone wskutek współczesnych prac rolnych. 
Najstarszy pochówek, datowany długą fibulą od-
miany A wg Kostrzewskiego, usytuowany był 
w południowo-wschodniej części przebadanego 
obszaru. Sąsiadowały z nim pochówki z fazy A3 
i takie, które można już datować na początki okre-
su rzymskiego (groby 3, 40, 45, 46, 48), zawiera-
jące jednak wyposażenie nawiązujące do tradycji 

oksywskich. W całym zachodnim pasie cmenta-
rzyska były tylko dwa groby datowane na fazę B2 
– na jego południowo-zachodnim skraju. Kolejne 
groby z przełomu er o cechach oksywskich roz-
proszone są pojedynczo wśród tych o późniejszej 
chronologii, z  fazy B2, grupujących się w pół-
nocno-wschodniej ćwiartce nekropoli. Wydaje 
się, że we wspomnianej ćwiartce biegła granica 
użytkowanego w starożytności obszaru cmenta-
rzyska. Właśnie tutaj, około 0,5 m na południowy-
-wschód od popielnicy z grobu 174, w warstwie 
ze zniszczonych grobów, odkryto zapinkę typu 
A.161, najmłodszy artefakt z cmentarzyska kul-
tury wielbarskiej, a 2,5 m dalej w kierunku połu-
dniowo-wschodnim fragment zapinki być może 
typu A.41. Z kolei grób 82, którego datowanie 
możliwe jest na fazę B2/C1, wystąpił na wschod-
niej granicy przebadanego obszaru, w skupisku 
grobów z fazy B2b.

OBIEKTY NIEGROBOWE

Na odsłoniętym obszarze stanowiska 20 w Małym 
Czystym zaobserwowano 13 obiektów z pewno-
ścią nie będących grobami. Dwa z nich (obiekty 
1 i 2) liczny materiał ceramiczny datuje na młod-
szy okres przedrzymski, trzeci (obiekt 4) zawierał 
dwa niecharakterystyczne ułamki naczyń, pozwa-
lających jedynie na ogólne datowanie na młodszy 
okres przedrzymski i okres rzymski. W kolejnych 
siedmiu (obiekty 5–8, 10–11, 13) nie natrafiono 
na żaden ruchomy materiał datujący, a ostatnie 
trzy to obiekty współczesne (obiekty 3, 9, 12), 
określone tak na podstawie charakteru wypeł-
niska i obecności dwóch dwudziestowiecznych, 
stalowych śrub. W obiekcie 9 na wtórnym zło-
żu zalegały dwa ułamki naczyń kultury łużyckiej 
i sześć kultury pucharów lejkowatych.

Obiekt 1, zawierający 112 fragmentów cerami-
ki kultury oksywskiej, stanowiących pozostałość 
przynajmniej 27 naczyń, odkryto w południo-
wej części odsłoniętego obszaru. Znajdował się 
w znacznym oddaleniu od najbliższych grobów 
oksywskich i wielbarskich, sąsiadował natomiast 
ze szkieletowymi grobami wczesnośredniowiecz-
nymi. Obiekt był w przybliżeniu owalny, o wymia-
rach 170×200 cm. Kamienie, różnej wielkości (do 
55 cm wysokości) zalegały w warstwach o łącznej 
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Ryc. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Chronologia grobów kultur oksywskiej i wielbarskiej

Figure 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Chronology of the Oksywie and Wielbark cultures’ graves



Ewa Bokiniec: Małe Czyste. Wielokulturowe stanowisko sepulkralne

130

miąższości 70 cm. Zalegały w ciemnobrunatnej 
ziemi bez śladów spalenizny. Przeciw grobowemu 
charakterowi obiektu przemawia szereg jego cech. 
Zupełnie niespotykana, nawet na ziemi cheł-
mińskiej była odkryta w nim liczba pozostałości 
różnych naczyń. Najliczniej wyposażony w ce-
ramikę grób kultury oksywskiej zarejestrowano 
w Podwiesku, stan. 2, w którym zdeponowano 
fragmenty 14 naczyń (E. Bokiniec 2005, s. 12). 
Należy on jednak do unikatowych na obszarze 
wspomnianej kultury. Groby kultury oksywskiej 
bardzo rzadko nie zawierają węgli drzewnych 
i nigdy nie są tak wielkie, a tu mamy pewność, 
że obiekt w niższych partiach zachował swoje 
pierwotne wymiary i strukturę. Przedstawiając 
argumenty za tym czym najpewniej ów obiekt nie 
jest, trudno jest określić jego rzeczywistą funkcję. 
Obecność na obrzeżach cmentarzyska zdaje się 
wskazywać na jego przeznaczenie okołofuneral-
ne. Należy jednak wykluczyć jedną z najbardziej 
oczywistych w tym miejscu funkcji, a mianowicie 
ustryny, ze względu na brak węgli drzewnych.

W wykopie 6/10 natrafiono na, zawierający 
liczne kamienie, choć mniejsze niż te w omówio-
nym wyżej, jeszcze jeden obiekt (nr 13). Odsło-
nięto tylko jego część. Mogła to być pozostałość 
obiektu analogicznego do obiektu 1, jednak 
w przebadanej części nie zawierała żadnych śla-
dów działalności człowieka. W trakcie eksploracji, 
na przestrzeni około 3 metrów, odkryto gęsto le-
żące kamienie, zalegające w warstwie z dominacją 
szarożółtego piasku, miejscami z domieszką gliny 
i żwiru. Podczas eksploracji obiektu nie zaobser-
wowano materiału zabytkowego, który wystąpił 
w humusie i mógł pochodzić ze zniszczonych 
partii obiektu. Ów materiał, to pięć fragmentów 
naczyń, z których dwa charakterystyczne wyka-
zują cechy garncarstwa kultury wielbarskiej. Dwa 
z nich to ułamki wylewów: jeden stanowi pozo-
stałość po niewielkim naczyniu, być może typu 
W-Sch.XII (tabl. XCI: 4), a drugi (tabl. XCI: 7) od 
wewnętrznej strony ma wcięcie charakterystycz-
ne dla naczyń kultury wielbarskiej (E. Bokiniec 
2019).

W północno-zachodniej części stanowiska, 
na zachodnim stoku wyniesienia, około 30 m od 
jego szczytu natrafiono na obiekt o charakterze 
najpewniej gospodarczym. Jego wypełnisko było 
bogate w węgle, drobne, niespalone kości zwie-

rzęce, fragmenty ceramiki i kamienie. W jego 
północno-wschodniej części były obecne kości, 
bardzo słabo zachowane, nieprzepalone, rów-
nież zwierzęce (por. D. Makowiecki, w tym to-
mie). Zawartość w postaci licznych materiałów 
ceramicznych kultury oksywskiej (tabl. LXXX-
-LXXXIII), w tym wylewów pogrubianych bądź 
facetowanych, jednoznacznie wskazuje na jej 
przedstawicieli jako użytkowników tego obiek-
tu. Natrafiono również na wylewy niefacetowane, 
a nawet niepogrubiane. Te rodzaje wylewów na 
osadach ludności kultury oksywskiej spotyka się 
nawet znacznie częściej niż na jej cmentarzyskach 
(np. E. Bokiniec 2008b). W obiekcie tym wystąpił 
również fragment brzuśca naczynia z pozostało-
ścią po uchu, fragmenty dwóch den situlowatych, 
w tym być może dna misy i dna małego naczynia 
oraz ułamek jeszcze jednego niedużego naczy-
nia najpewniej misowatego (tabl. LXXXIII: 22). 
Odkryto również fragmenty naczyń zdobionych: 
ułamek brzuśca naczynia, pokryty liniami rytymi, 
drugi mający linię rytą pierwotnie dookolną, od 
której w dół odchodzą lekko skosem głębokie li-
nie ryte o szerokości około 0,2 cm oraz fragment 
brzuśca zdobionego głęboko rytymi, szerokimi 
bruzdami. Oprócz wspomnianych wyżej form 
misowatych wydobyto fragmenty czterech nie-
wielkich naczyń, w tym jedno o wylewie faceto-
wanym na sposób przeworski i dwa o wylewach 
nachylonych do wnętrza naczynia, analogiczne 
do naczyń typu Ia albo XIIB wg Wołągiewicza. 
Oprócz naczyń wspomnianej kultury natrafiono 
tu również na ułamki ceramiki innych, wcześniej-
szych kultur: łużyckiej i kultury pucharów lejko-
watych. Wydaje się, że obiekt ten może stanowić 
skraj osady kultury oksywskiej. Taka interpretacja 
jest bardzo prawdopodobna, ze względu na zna-
ne zarówno w kulturze oksywskiej (M. Pietrzak 
1987), jak i wielbarskiej (E. Bokiniec 2016a;A. Ku-
jawa-Piszcz 2006) bliskie sąsiedztwo nekropoli 
i obiektów związanych z osadą. Z drugiej strony, 
nietypowy jak na obiekt osadowy, jest tu duży 
udział naczyń miniaturowych.

Obiekt 4, z którego wydobyto zaledwie dwa 
niecharakterystyczne fragmenty brzuśców z MO-
PR-OR sąsiadował bezpośrednio od północy 
z grobem ludności kultury pucharów lejkowa-
tych (grób 147). W tej okolicy nie odnotowano 
poza tym żadnych innych wytworów należących 
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do ludności kultury oksywskiej czy wielbarskiej. 
Zarejestrowano natomiast sześć obiektów bez 
jakichkolwiek wytworów, stąd możliwa jest ich 
przynależność do KPL, której cztery groby za-
obserwowano na samym szczycie wyniesienia. 
Obecny brak śladów działalności kultur z prze-
łomu er na szczycie wyniesienia i wokół niego 
nie musi jednak świadczyć o jej braku w staro-
żytności, a jedynie o jego możliwym zniszczeniu 
w czasach późniejszych.

W odległości około 150 m na północ od wynie-
sienia założono trzy wykopy: 3/10 (ar 21N11W 
ćw. c), 4/10 (ar 22N12W ćw. d) i 8/10 (ar 20N14W 
ćw. c) o łącznej przebadanej powierzchni 9 m² 
(po 3 m² każdy). Ich wyznaczenie było podyk-
towane chęcią sprawdzenia kolistych struktur, 
widocznych na zdjęciu satelitarnym. Podczas 
eksploracji nie zarejestrowano w obrębie wyty-
czonych wykopów żadnych obiektów. Zanoto-
wano jedynie nieliczny i mało charakterystyczny 
materiał zabytkowy zalegający w humusie, wyko-
nany w technologii typowej dla MOPR-OR: 23 
niewielkie ułamki naczyń oraz fragment żuchwy 
zwierzęcej.

UWAGI NA TEMAT OSADNICTWA 
Z OSTATNICH WIEKÓW STAROŻYTNOŚCI 
W REJONIE MAŁEGO CZYSTEGO

Najstarsze obiekty kultury oksywskiej na ziemi 
chełmińskiej mają bardzo wczesną metrykę, się-
gającą początków II stulecia p.n.e. Jest to moment 
pojawienia się na Pomorzu i ziemi chełmińskiej 
ludności reprezentującej kulturę o złożonej ge-
nezie, której początki należy łączyć z oddziały-
waniami trzech dużych jednostek kulturowych. 
Z południa docierały tu wpływy poprzez kujawską 
grupę kultury przeworskiej, z zachodu – oddzia-
ływania kultury jastorfskiej, w szczególności jej 
grupy nadodrzańskiej, z północy zaś północnoeu-
ropejskiego kręgu kulturowego, w szczególności 
Bornholmu (E. Bokiniec 2008a).

Na przełomie er na Pomorzu i na ziemi cheł-
mińskiej następują na tyle istotne zmiany, że 
archeolodzy wyróżniają nową jednostkę – kul-
turę wielbarską. Aż po pierwsze dziesięciolecia 
III w. n.e. następuje intensywna kolonizacja ziemi 
chełmińskiej. Zamieszkująca te ziemie ludność 

pozostawiła po sobie liczące setki grobów cmen-
tarzyska i liczne, wielkie osady. Sytuacja zmie-
nia się zasadniczo już w początkach III w. n.e. 
Liczba pochówków, które można datować na to 
stulecie jest już wielokrotnie niższa od tej z ostat-
nich dwóch wieków p.n.e. i pierwszych dwóch 
n.e. Najmłodsze ślady osadnictwa kultywujące-
go tradycje okresu rzymskiego, pochodzące z IV 
i V wieku są już bardzo nieliczne i skupiają się 
głównie w północnej części ziemi chełmińskiej. 
Datę graniczną wyznacza solid cesarza Zenona 
(474–491 r. n.e.), pochodzący z Lisewa, odległego 
11 km od Jeziora Czystego (K. Godłowski 1981). 
Jednak już na IV i początki V w. n.e. na ziemi cheł-
mińskiej jest datowane tylko jedno cmentarzysko 
– w Węgrowie, gm. Grudziądz (M. Kurzyńska 
2013) oraz pojedyncze groby i zabytki (M. Ku-
rzyńska 2016; E. Bokiniec 2017). Przyjmuje się, 
że zanik kultury wielbarskiej przypada na ostatnią 
ćwierć IV w. n.e. (A. Kokowski 2008, s. 261) lub 1. 
połowę V w. n.e. (M. Mączyńska 2007; 2011), po 
czym tereny nad dolną Wisłą opanowuje ludność 
łączona z germańskimi Widiwariami. Ich osadnic-
two jest jednak znacznie bardziej rozproszone niż 
wielbarskie, a na ziemi chełmińskiej poświadczają 
je prawie wyłącznie znaleziska monetarne (K. Go-
dłowski 1981).

Dla naszych rozważań istotny jest fakt, że 
cmentarzysko oksywsko-wielbarskie na stano-
wisku 20 w Małym Czystym nie zostało prze-
badane w całości. Dlatego zauważalne obecnie 
przerwy w jego funkcjonowaniu, wynikać mogą 
właśnie z nieznajomości całego obszaru nekropo-
li. W rzeczywistości mogła ona być użytkowana 
nieprzerwanie przynajmniej od około połowy 
II w. p.n.e., kiedy to pochowano tu pierwszego 
znanego nam członka miejscowej społeczności, 
o czym świadczy obecność w najstarszym z gro-
bów długiej fibuli odmiany A wg Kostrzewskiego. 
Zarysowująca się później przerwa, trwająca przy-
najmniej 100 lat, może być pozorna, aczkolwiek 
faktem jest, że na podstawie dostępnych źródeł 
archeologicznych stwierdzamy, że następne po-
chówki pochodzą dopiero z 2. połowy I w. p.n.e. 
Od tej pory cmentarzysko jest nieprzerwanie 
użytkowane do około 170 r. n.e. Ten okres wy-
korzystywania nekropoli poświadczają z jednej 
strony drucikowate zapinki typu N-a wg Völlinga, 
a z drugiej pojedyncza fibula z VI grupy Almgre-
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Ryc. 4. Sytuacja osadnicza w rejonie Jeziora Czystego w młodszym okresie przedrzymskim – okresie wędrówek ludów (rys. 
Maria Pronobis)

Figure 4. The settlement situation in the area of Lake Czyste in the younger pre-Roman period – the migration period (drawn 
by Maria Pronobis)
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na i pozostałości być może zapinki A.41. Jednak 
prawie wszystkie i liczne materiały, poza dwoma 
wspomnianymi zapinkami nie wykraczają poza 
lata 60. II w. n.e. Na analizowanym cmentarzysku 
brak jakichkolwiek późniejszych, niż te z początku 
2. poł. II w. n.e., obiektów archeologicznych aż po 
okres wczesnego średniowiecza.

W celu określenia specyfiki rozkładu osadnic-
twa schyłku starożytności w okolicach Jeziora 
Czystego, wzięto pod uwagę stanowiska z sześciu 
arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski (33–42, 
33–43, 34–42, 34–43, 35–42, 35–43), z których 
każdy obejmuje obszar o wymiarach 7,5×5,5 km. 
Punkty osadnicze w tym rejonie (osady, cmen-
tarzyska, skarby) tworzą wyraźne skupiska, od-
dzielone pustkami. Jeden z takich osadniczych 
mikroregionów otacza Jezioro Czyste, a nieru-
chome obiekty kulturowe schodzą na odległość 
około 100 m od jego aktualnych brzegów. Dalsze 
stanowiska tego skupiska sięgają ku wschodowi 
na odległość około 4 km, a zachodni i wschodni 
jego kraniec stanowią cmentarzyska.

Wschodnią granicę omawianego mikroregionu 
stanowi drugie cmentarzysko (Tytlewo, gm. Lise-
wo), znane jednak tylko z kilku grobów, przypad-
kowo odkrytych przed około 100 laty (E. Blume 
1915). Co ciekawe, pochodzą one z tego same-
go okresu, w którym wykorzystywano również 
miejsce pochówku nad samym Jeziorem Czystym. 
Na tej podstawie można próbować wyróżnić dwa 
odrębne, mniejsze skupiska osad – każde ciążące 
ku swemu własnemu cmentarzysku.

PODSUMOWANIE

Morenowe wyniesienie w bezpośrednim sąsiedz-
twie Jeziora Czystego, oznaczone jako stanowi-
sko 20 w miejscowości Małe Czyste w ostatnich 
wiekach starożytności służyło jako miejsce po-
chówku ludności kultur oksywskiej i wielbarskiej. 
Ludność ta jednak nie była pierwszą, która wy-
brała to miejsce w celach funeralnych. Po raz 
pierwszy zmarłych złożyła tu lokalna społecz-
ność kultury pucharów lejkowatych, i od tego 
czasu aż po okres wczesnego średniowiecza 
obszar, obejmujący szczyt i wschodnią połowę 
wyniesienia, wykorzystywany był wyłącznie do 
rytuałów pogrzebowych. W obrębie zachodniego 

stoku odsłonięto obiekt kultury oksywskiej nie-
wątpliwie niegrobowy, stanowiący być może skraj 
osady sąsiadującej z cmentarzyskiem. Najstarszy 
grób tej kultury może być datowany już na fazę 
A1 młodszego okresu przedrzymskiego, ponieważ 
zawierał długą fibulę odmiany A wg Kostrzew-
skiego. Wystąpił bezpośrednio przy południo-
wo-wschodniej granicy odsłoniętego obszaru. 
Następne pochówki złożono tu najwcześniej w 2. 
poł. I w. p.n.e., na co mogą wskazywać m.in. dru-
cikowate fibule odmian M-a i N-a. Należy jednak 
pamiętać, że nie przebadano całego cmentarzy-
ska, a analiza profilu palinologicznego, pobrane-
go z pobliskiego Jeziora Czystego, wskazuje że 
od połowy II wieku p.n.e. miał miejsce znaczny 
wzrost antropopresji na lokalne środowisko przy-
rodnicze. Jednak już od początku I w. n.e. sukce-
sywnie maleje i ulega zmianie wpływ człowieka 
na otoczenie w czasie gdy ma miejsce wzmożone, 
w stosunku do dwóch ostatnich wieków przed 
naszą erą, wykorzystywanie wyniesienia w celach 
sepulkralnych. Oznacza to zmianę w sposobie 
użytkowania okolic jeziora przez ludność, która 
intensywnie wykorzystywała te ziemie pod wzglę-
dem gospodarczym w II i I w. p.n.e. a tą, która 
od początków naszej ery systematycznie rozbu-
dowywała miejsce pochówku swych zmarłych. 
Na przełomie II i III w. n.e., wg profilu palino-
logicznego, następuje wycofanie się osadnictwa 
z okolic jeziora. Potwierdza to sytuacja na samym 
cmentarzysku, gdzie ostatnim wyraźnie rysują-
cym się etapem jest faza B2b. Następną – B2/C1-
C1a – reprezentuje na pewno jedna, znaleziona 
w humusie zapinka typu A.161. Oprócz niej na-
trafiono przypuszczalnie jeszcze tylko na jeden 
tak późno datowany okaz – fragmentarycznie 
zachowaną fibulę należącą do typu A.41.

Miejsce na grób, zamieszkująca tu ludność 
wybierała najpewniej według przynależności do 
rodziny czy rodu, czego dowodzi występowanie 
w bezpośrednim sąsiedztwie pochówków osób 
odmiennych płci i w różnym wieku, w tym dzie-
ci, aczkolwiek tych ostatnich jest stosunkowo 
niewiele. Na cmentarzysku wyróżnia się, składa-
jące się z grobów pochodzących głównie z fazy 
B2, wschodnio-centralne skupisko pochówków, 
należące przypuszczalnie do najbogatszej z ro-
dzin – nie ma tu bowiem ani jednego grobu bez 
wyposażenia.
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Większość grobów w zachodniej, wyżej po-
łożonej połowie odsłoniętego obszaru została 
szczególnie silnie zniszczona, i to już po bada-
niach w latach 80. XX wieku. Cmentarzysko jest 

w znacznej mierze zniszczone i z biegiem czasu 
ulega coraz silniejszej degradacji, o czym świadczy 
ogromna liczba znalezisk luźnych, wydobytych 
z humusu w trakcie badań w 2010 roku.
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Tablica I. Grób 1: 1–3 – glina; grób 2: 1–5 – stop miedzi, 6–7 – żelazo

Plate I. Grave 1: 1–3 – clay; grave 2: 1–5 – copper alloy, 6–7 – iron
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Tablica II. Grób 2: 8–11 – żelazo, 12 – glina, 13 – kamień (kwarcowy piaskowiec krzemionkowo-żelazisty), 14 – stop miedzi; 
grób 3: 1 – żelazo, 2 – skamielina

Plate II. Grave 2: 8–11 – iron, 12 – clay, 13 – rock (quartz silica-ferric sandstone), 14 – copper alloy; grave 3: 1 – copper 
alloy, 2 – fossil
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Tablica III. Grób 5: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo, 3 – glina

Plate III. Grave 5: 1 – copper alloy, 2 – iron, 3 – clay
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Tablica IV. Grób 6: 1 – żelazo; grób 7: 1–5 – stop miedzi; 6, 8 – szkło, 7 – fajans, 14 – żelazo

Plate IV. Grave 6: 1 – iron; grave 7: 1–5 – copper alloy; 6, 8 – glass, 7 – faience, 14 – iron
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Tablica V. Grób 8: 1–4 – żelazo, 5 – kamień (kwarcowy piaskowiec krzemionkowy)

Plate V. Grave 8: 1–4 – iron, 5 – rock (quartz silica sandstone)
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Tablica VI. Grób 9: 1–2 – stop miedzi, 3 – glina

Plate VI. Grave 9: 1–2 – copper alloy, 3 – clay
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Tablica VII. Grób 12: 1–2 – stop miedzi; grób 13: 1–2 – glina

Plate VII. Grave 12: 1–2 – copper alloy; grave 13: 1–2 – clay
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Tablica VIII. Grób 15: 1 – glina; grób 16: 1 – żelazo, 2 – kamień (diabaz); grób 17: 1 – stop miedzi

Plate VIII. Grave 15: 1 – clay; grave 16: 1 – iron, 2 – rock (diabase); grave 17: 1 – copper alloy
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Tablica IX. Grób 17: 1–6 – stop miedzi; 7 – stop miedzi i żelazo, 8 – glina; grób 18: 1 – żelazo, 2 – stop miedzi, 3 – fajans, 
4 – glina; grób 19: 1 – glina

Plate IX. Grave 17: 1–6 – copper alloy; 7 – copper alloy and iron, 8 – clay; grave 18: 1 – iron, 2 – copper alloy, 3 – faience, 
4 – clay; grave 19: 1 – clay
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Tablica X. Grób 22: 1–2 – glina; grób 24: 1 – żelazo

Plate X. Grave 22: 1–2 – clay; grave 24: 1 – iron
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Tablica XI. Grób 25: 1 – żelazo; grób 27: 1 – stop miedzi; grób 28: 1–7 – stop miedzi, 8 – żelazo; grób 30: 1–4 – stop miedzi

Plate XI. Grave 25: 1 – iron; grave 27: 1 – copper alloy; grave 28: 1–7 – copper alloy, 8 – iron; grave 30: 1–4 – copper alloy
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Tablica XII. Grób 34: 1 – stop miedzi; grób 36 (por. V. Stawska, w tym tomie); grób 37: 1 – glina; grób 38: 1 – stop miedzi

Plate XII. Grave 34: 1 – copper alloy; grave 37: 1 – clay; grave 38: 1 – copper alloy
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Tablica XIII. Grób 38: 2–3 – stop miedzi, 4–6 – żelazo; grób 39: 1–3 – żelazo

Plate XIII. Grave 38: 2–3 – copper alloy, 4–6 – iron; grave 39: 1–3 – iron
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Tablica XIV. Grób 40: 1–2 – stop miedzi; grób 41: 1–3, 6 – stop miedzi, 4–5, 8, 14 – żelazo

Plate XIV. Grave 40: 1–2 – copper alloy; Grave 41: 1–3, 6 – copper alloy, 4–5, 8, 14 – iron
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Tablica XV. Grób 41: 7 – stop miedzi, 10 – kość, 11 – szkło i złoto, 9, 13 – żelazo; grób 42: 1 – glina; grób 43: 1 – stop miedzi

Plate XV. Grave 41: 7 – copper alloy, 10 – bone, 11 – glass and gold, 9, 13 – iron; grave 42: 1 – clay; grave 43: 1 – copper alloy
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Tablica XVI. Grób 43: 2 – żelazo, 3 – stop miedzi; grób 44: 1 – stop miedzi, 2–4 – żelazo, 5 – kamień, 6 – kość

Plate XVI. Grave 43: 2 – iron, 3 – copper alloy; grave 44: 1 – copper alloy, 2–4 – iron, 5 – rock, 6 – bone
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Tablica XVII. Grób 45: 1 – glina; grób 46: 1 – stop miedzi

Plate XVII. Grave 45: 1 – clay; grave 46; 1 – copper alloy
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Tablica XVIII. Grób 48: 1 – żelazo, 2 – żelazo i stop miedzi, 3 – glina; grób 50: 1 – żelazo

Plate XVIII. Grave 48: 1 – iron, 2 – iron and copper alloy, 3 – clay; grave 50: 1 – iron
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Tablica XIX. Grób 51: 1–3 – stop miedzi, 4 – glina; grób 52: 1–3 – stop miedzi

Plate XIX. Grave 51: 1–3 – copper alloy, 4 – clay; grave 52: 1–3 – copper alloy
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Tablica XX. Grób 52: 4–7 – stop miedzi, 8, 10–13 – szkło, 9 – fajans, 15 – żelazo; grób 54: 1 – żelazo

Plate XX. Grave 52: 4–7 – copper alloy, 8, 10–13 – glass, 9 – faience, 15 – iron; grave 54: 1 – iron
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Tablica XXI. Grób 55A: 1–6 – stop miedzi

Plate XXI. Grave 55A: 1–6 – copper alloy
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Tablica XXII. Grób 55A: 7 – żelazo; grób 55B: 1–3 – stop miedzi, 4 – żelazo, 5–6 – glina

Plate XXII. Grave 55A: 7 – iron; grave 55B: 1–3 – copper alloy, 4 – iron, 5–6 – clay
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Tablica XXIII. Grób 56: 1–2 – stop miedzi, 3–4 – szkło; grób 57A: 1–2 – żelazo

Plate XXIII. Grave 56: 1–2 – copper alloy, 3–4 – glass; grave 57A: 1–2 – iron
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Tablica XXIV. Grób 57B: 1–2, 4–6 – stop miedzi, 3, 8, 9 – żelazo, 7 – srebro, 10–12 – fajans, 13–14 – szkło

Plate XXIV. Grave 57B: 1–2, 4–6 – copper alloy, 3, 8, 9 – iron, 7 – silver, 10–12 – faience, 13–14 – glass
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Tablica XXV. Grób 59: 1 – żelazo

Plate XXV. Grave 59: 1 – iron
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Tablica XXVI. Grób 59: 2–5 – żelazo, 6–7 – glina; grób 61: 1–3, 6 – stop miedzi, 4–5 – żelazo

Plate XXVI. Grave 59: 2–5 – iron, 6–7 – clay; grave 61: 1–3, 6 – copper alloy, 4–5 – iron
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Tablica XXVII. Grób 60: 1 – glina; grób 62: 1–3 – stop miedzi

Plate XXVII. Grave 60: 1 – clay; grave 62: 1–3 – copper alloy
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Tablica XXVIII. Grób 62: 4 – stop miedzi, 5–6 – żelazo, 7 – kość, 8–10 – glina; grób 63: 1–2 – stop miedzi

Plate XXVIII. Grave 62: 4 – copper alloy, 5–6 – iron, 7 – bone, 8–10 – clay; grave 63: 1–2 – copper alloy
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Tablica XXIX. Grób 63: 3 – stop miedzi, 4 – glina; grób 64: 1–4 – stop miedzi, 5 – żelazo

Plate XXIX. Grave 63: 3 – copper alloy, 4 – clay; grave 64: 1–4 – copper alloy, 5 – iron
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Tablica XXX. Grób 64: 6–8 – stop miedzi, 9–12 – żelazo, 13 – kamień (kwarcowo-skaleniowa meta-arkoza krzemionkowa), 
14 – kamień (kwarcowy piaskowiec krzemionkowo-żelazisty), 15 – glina

Plate XXX. Grave 64: 6–8 – copper alloy, 9–12 – iron, 13 – rock (quartz-feldspar silica meta-arcose), 14 – rock (quartz sili-
ca-ferric sandstone), 15 – clay
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Tablica XXXI. Grób 65: 1 – żelazo, 2 – stop miedzi; grób 66: 1 – stop miedzi

Plate XXXI. Grave 65: 1 – iron, 2 – copper alloy; grave 66: 1 – copper alloy
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Tablica XXXII. Grób 66: 2–11 – stop miedzi, 12–13 – żelazo, 14 – glina

Plate XXXII. Grave 66: 2–11 – copper alloy, 12–13 – iron, 14 – clay
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Tablica XXXIII. Grób 67: 1 – glina; grób 68: 1–2 – żelazo, 3 – glina

Plate XXXIII. Grave 67: 1 – clay; grave 68: 1–2 – iron, 3 – clay
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Tablica XXXIV. Grób 69: 1 – żelazo, 2–4 – stop miedzi

Plate XXXIV. Grave 69: 1 – iron, 2–4 – copper alloy
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Tablica XXXV. Grób 70: 1 – glina; grób 71: 1–2 – stop miedzi

Plate XXXV. Grave 70: 1 – clay; grave 71: 1–2 – copper alloy
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Tablica XXXVI. Grób 71: 3–4 – stop miedzi, 5–7 – żelazo

Plate XXXVI. Grave 71: 3–4 – copper alloy, 5–7 – iron
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Tablica XXXVII. Grób 72: 1 – stop miedzi, 2–3 – żelazo, 4 – glina

Plate XXXVII. Grave 72: 1 – copper alloy, 2–3 – iron, 4 – clay



[172]

Tablica XXXVIII. Grób 73: 1–4 – stop miedzi, 5–6 – żelazo

Plate XXXVIII. Grave 73: 1–4 – copper alloy, 5–6 – iron
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Tablica XXXIX. Grób 73: 7 – glina; grób 75: 1–2 – żelazo

Plate XXXIX. Grave 73: 7 – clay; grave 75: 1–2 – iron
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Tablica XL. Grób 76: 1 – stop miedzi; grób 77: 1 – żelazo, 2 – glina

Plate XL. Grave 76: 1 – copper alloy; grave 77: 1 – iron, 2 – clay
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Tablica XLI. Grób 78: 1–6 – stop miedzi, 7 – glina, 8 –żelazo

Plate XLI. Grave 78: 1–6 – copper alloy, 7 – clay, 8 –iron
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Tablica XLII. Grób 79: 1–4 – stop miedzi, 5 – żelazo

Plate XLII. Grave 79: 1–4 – copper alloy, 5 – iron
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Tablica XLIII. Grób 79: 6–7 – żelazo, 8 – szkło, 11 – glina; grób 80: 1–2 – stop miedzi, 3 – glina

Plate XLIII. Grave 79: 6–7 – iron, 8 – glass, 11 – clay; grave 80: 1–2 – copper alloy, 3 – clay
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Tablica XLIV. Grób 81: 1 – stop miedzi; grób 82: 1 – stop miedzi

Plate XLIV. Grave 81: 1 – copper alloy; grave 82: 1 – copper alloy
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Tablica XLV. Grób 84: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo; grób 85: 1–2, 4 – glina, 3 – żelazo

Plate XLV. Grave 84: 1 – copper alloy, 2 – iron; grave 85: 1–2, 4 – clay, 3 – iron
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Tablica XLVII. Grób 97: 1 – stop miedzi, 2 – glina; grób 98: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo

Plate XLVII. Grave 97: 1 – copper alloy, 2 – clay; grave 98: 1 – copper alloy, 2 – iron
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Plate XLVIII. Grave 99: 1–2 – clay
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Tablica XLIX. Grób 102: 1 – żelazo

Plate XLIX. Grave 102: 1 – iron
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Tablica L. Grób 105: 1–3 – stop miedzi, 4–8 – żelazo, 9–10 – glina

Plate L. Grave 105: 1–3 – copper alloy, 4–8 – iron, 9–10 – clay
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Tablica LI. Grób 106: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo, 3 – glina; grób 108: 1 – żelazo; 1 – stan sprzed konserwacji, 1a – stan po 
konserwacji, RTG wykonane po konserwacji

Plate LI. Grave 106: 1 – copper alloy, 2 – iron, 3 – clay; grave 108: 1 – iron; 1 – state before conservation, 1a – state after 
conservation, RTG after conservation
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Tablica LII. Grób 109: 1 – szkło; grób 110: 1 – glina

Plate LII. Grave 109: 1 – glass; grave 110: 1 – clay
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Tablica LIII. Grób 114: 1–3 – stop miedzi, 4 – żelazo, 5–6 – glina; grób 115: 1 – stop miedzi

Plate LIII. Grave 114: 1–3 – copper alloy, 4 – iron, 5–6 – clay; grave 115: 1 – copper alloy
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Tablica LIV. Grób 116: 1 – stop miedzi, 2 – glina; grób 117: 1–3 – żelazo; grób 118: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo

Plate LIV. Grave 116: 1 – copper alloy, 2 – clay; grave 117: 1–3 – iron; grave 118: 1 – copper alloy, 2 – iron
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Tablica LV. Grób 119: 1–2 – stop miedzi, 3–4 – żelazo; grób 122: 1 – stop miedzi, 2 – glina

Plate LV. Grave 119: 1–2 – copper alloy, 3–4 – iron; grave 122: 1 – copper alloy
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Tablica LVI. Grób 123: 1 – glina

Plate LVI. Grave 123: 1 – clay



[191]

Tabl. LVII. Groby 126–127

Plate LVII. Graves 126–127
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Tablica LVIII. Groby 21, 24, 25, 128

Plate LVIII. Graves 21, 24, 25, 128
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Tabl. LIX. Groby 129–133

Plate LIX. Graves 129–133
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Tabl. LX. Groby 133–134, 136

Plate LX. Graves 133–134, 136



[195]

Tablica LXI. Obiekt 1: 1a-1j, 2a-2b – glina

Plate LXI. Feature 1: 1a-1j, 2a-2b – clay
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Tablica LXII. Znaleziska luźne – z humusu: 01, 13 – żelazo; 02–12 – stop miedzi; 14–15/8 – glina

Plate LXII. Stray finds – from topsoil: 01, 13 – iron; 02–12 – copper alloy; 14–15/8
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Tabl. LXIII. Grób 137

Plate LXIII. Grave 137
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Tablica LXIV. Grób 137: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo, 3–4 – glina

Plate LXIV. Grave 137: 1 – copper alloy, 2 – iron, 3–4 – clay
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Tablica LXV. Grób 138: 1–2 – żelazo

Plate LXV. Grave 138: 1–2 – iron
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Tablica LXVI. Grób 139: 1–2 – stop miedzi, 3 – żelazo

Plate LXVI. Grave 139: 1–2 – copper alloy, 3 – iron
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Tablica LXVII. Grób 139: 4–5 – żelazo, 6 – glina; grób 140: 1–2 – stop miedzi, 3 – żelazo; grób 141: 1 – glina

Plate LXVII. Grave 139: 4–5 – iron, 6 – clay; grave 140: 1–2 – copper alloy, 3 – iron; grave 141: 1 – clay
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Tablica LXVIII. Grób 143: 1 – żelazo

Plate LXVIII. Grave 143: 1 – iron
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Tablica LXIX. Grób 144: 1 – stop miedzi, 2 – żelazo i stop miedzi, 3–5 – żelazo, 6 – glina

Plate LXIX. Grave 144: 1 – copper alloy, 2 – iron and copper alloy, 3–5 – iron, 6 – clay
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Tablica LXX. Grób 145: 1 – glina, 2 – żelazo; 153: 1 – stop miedzi; grób 163: 1–3 – stop miedzi

Plate LXX. Grave 145: 1 – clay, 2 – iron; 153: 1 – copper alloy; grave 163: 1–3 – copper alloy
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Tablica LXXI. Grób 163;4, 6–7 – stop miedzi,: 5 – srebro, 8–9 – żelazo; grób 164: 1–3 – stop miedzi, 4 – żelazo

Plate LXXI. Grave 163: 5 – silver; 6–7 – copper alloy, 8–9 – iron; grave 164: 1–3 – copper alloy, 4 – iron
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Tablica LXXII. Grób 166: 1 – stop miedzi, 2–3 – żelazo, 4 – kamień; grób 167: 1 – stop miedzi

Plate LXXII. Grave 166: 1 – copper alloy, 2–3 – iron, 4 – rock; grave 167: 1 – copper alloy
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Tablica LXXIII. Grób 167: 2, 5–10, 12 – stop miedzi, 3–4, 11 – żelazo; grób 168: 1–3 – stop miedzi, 4–5 – żelazo

Plate LXXIII. Grave 167: 2, 5–10, 12 – copper alloy, 3–5, 11 – iron; grave 168: 1–3 – copper alloy, 4–5 – iron
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Tablica LXXIV. Grób 169: 1–3 – stop miedzi, 4 – glina; grób 173: 1–2 – stop miedzi; grób 174: 1 – glina

Plate LXXIV. Grave 169: 1–3 – copper alloy, 4 – clay; grave 173: 1–2 – copper alloy; grave 174: 1 – clay
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Tablica LXXV. Grób 175: 1 – stop miedzi; grób 178: 1 – żelazo; 2–3 – stop miedzi; grób 179: 1 – stop miedzi

Plate LXXV. Grave 175: 1 – copper alloy; grave 178: 1 – iron; 2–3 – copper alloy; grave 179: 1 – copper alloy
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Tablica LXXVI. Grób 180: 1–2 – żelazo; 3 – poroże; grób 183: 1 – żelazo, 2 – poroże

Plate LXXVI. Grave 180: 1–2 – iron; 3 – antler; grave 183: 1 – iron, 2 – antler
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Tablica LXXVII. Grób 189: 1 – żelazo; grób 190: 1–4 – stop miedzi, 5 – żelazo

Plate LXXVII. Grave 189: 1 – iron; grave 190: 1–4 – copper alloy, 5 – iron
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Tablica LXXVIII. Grób 191: 1–2 – glina, 3 – stop miedzi, 4–5 – żelazo

Plate LXXVIII. Grave 191: 1–2 – clay, 3 – copper alloy, 4–5 – iron
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Tablica LXXIX. Grób 193: 1, 4 – żelazo, 2–3 stop miedzi, 5 – glina; grób 194: 1–2 – stop miedzi

Plate LXXIX. Grave 193: 1 – iron, 2–3 copper alloy, 5 – clay; grave 194: 1–2 – copper alloy
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Tablica LXXXII. Obiekt 2: 3, 4, 7–11 – glina

Plate LXXXII. Feature 2: 3–11 – clay
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Tablica LXXXIII. Obiekt 2: 13, 16–18, 21–23, 27 – glina

Plate LXXXIII. Feature 2: 13–27 – clay
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Tablica LXXXIV. Obiekt 4

Plate LXXXIV. Feature 4



[219]

Tablica LXXXV. Znaleziska luźne (humus) z badań w roku 2010: 1–10 – stop miedzi

Plate LXXXV. Stray finds (topsoil) of the 2010 season: 1–10 – copper alloy



[220]

Tablica LXXXVI. Znaleziska luźne (humus) z badań w roku 2010: 11–20 – stop miedzi

Plate LXXXVI. Stray finds (topsoil) of the 2010 season: 11–20 – copper alloy



[221]

Tablica LXXXVII. Znaleziska luźne (humus) z badań w roku 2010: 21–34 – stop miedzi

Plate LXXXVII. Stray finds (topsoil) of the 2010 season: 21–34 – copper alloy
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Tablica LXXXVIII. Znaleziska luźne (humus) z badań w roku 2010: 35 – szkło, 36, 40–49 – żelazo, 50 – złoto, 51–54 – stop miedzi

Plate LXXXVIII. Stray finds (topsoil) of the 2010 season: 35 – glass, 36, 40–49 – iron, 50 – gold, 51–54 – copper alloy
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Tablica LXXXIX. Znaleziska luźne: 55–61, 72–73, 76 – żelazo; 62–63, 75 – glina; 64–65 – skała, 67–71 – stop miedzi; 74 – szkło

Plate LXXXIX. Stray finds: 55–61, 72–73, 76 – iron; 62–63, 75 – clay; 67–71 – copper alloy; 74 – glass
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Tablica XC. Znaleziska luźne: 77–80, 82, 84 – stop miedzi; 81, 83 – żelazo

Plate XC. Loose finds: 77–80, 82 – copper alloy; 81, 83 – iron
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Violetta Stawska

Pochówki wczesnośredniowieczne

W trakcie badań cmentarzyska z młodszego okre-
su przedrzymskiego i wczesnego okresu rzym-
skiego, prowadzonych w latach 1984–1986 przez 
Grażynę Budynek z ramienia Oddziału Arche-
ologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, wśród 
wielu obiektów z wspomnianych epok natrafiono 
także na obiekty pochodzące z okresu wczesnego 
średniowiecza.

W  roku 1994 przedstawiono opracowanie 
źródłowe materiałów pochodzących z  wcze-
snośredniowiecznych obiektów sepulklarnych 
z rzeczonego stanowiska (V. Stawska 1994). Prze-
analizowano wówczas dwa groby szkieletowe oraz 
jeden ciałopalny. Były to obiekty określone przez 
autorkę badań jako wczesnośredniowieczne, na 
podstawie materiału archeologicznego stanowią-
cego wyposażenie pochówków.

Obecnie, po ponownej weryfikacji materia-
łów, uznano iż pochówków szkieletowych da-
towanych na wczesne średniowiecze jest sześć. 
Cztery z nich, wcześniej uznawane były za groby 
przedstawicieli ludności cyklu oksywsko-wiel-
barskiego. Działo się tak dlatego, gdyż w wypeł-
nisku jam grobowych zadokumentowano zabytki 
datowane na okres rzymski. Jednak rodzaj tych 
artefaktów, ich stan zachowania jak również lo-
kalizacja w obrebie pochówku, skłaniają do za-
stanowienia się, czy rzeczywiście znalazły się tam 
intencjonalnie. W grobie 25, przy wewnętrznej 
stronie prawej kości ramiennej, zadokumento-
wano żelazne szczypczyki. W kulturze oksywskiej 
pęsetki występują głównie w grobach męskich, 
natomiast w kulturze wielbarskiej pojawiają się 
zarówno w pochówkach męskich jak i żeńskich. 
Przybory te najpewniej noszono na szyi lub przy 
pasie, na co wskazuje usytuowanie ich w nie-

licznie występujących grobach szkieletowych 
(A. Strobin 2006). W grobie 33 odsłonięto frag-
ment bransolety brązowej. Znajdował się w oko-
licy nasady bliższej lewej kości ramiennej i około 
12 cm powyżej poziomu szczątków kostnych. 
W  grobie 35 natomiast, znaleziono fragment 
zapinki brązowej, usytuowany po wewnętrznej 
stronie prawej kości udowej, w połowie jej dłu-
gości. Zaprezentowane przedmioty wystąpiły 
w miejscach, które nie są dla nich charaktery-
styczne. W okresie rzymskim, ale także w każ-
dym innym, w którym stosowano inhumację, jeśli 
zmarli byli zaopatrywani w ozdoby, części stroju 
czy przedmioty higieniczne to znajdowały się one 
w bardzo konkretnych miejscach. I tak, zapinki 
występują w okolicach obojczyków i żeber, bo 
w górnej części tułowia spinały szaty. Bransole-
ty pojawiają się w okolicach przedramion, czy 
wręcz obejmują kości przedramienia. Natomiast 
szczypczyki, jak już wspomniano zawieszano na 
szyi lub przy pasie. Można więc, z dużym praw-
dopodobieństwem przyjąć, że zabytki te znala-
zły się w jamach grobowych przypadkowo, wraz 
z  ziemią, którą zasypano zmarłego. Z  ziemią, 
która pochodziła ze zniszczonych, ciałopalnych 
grobów jamowych i popielnicowych, powstałych 
w czasie funkcjonowania tu w okresie rzymskim 
cmentarzyska ciałopalnego. Tym również należy 
tłumaczyć obecność w wypełnisku jam grobo-
wych licznych węgli drzewnych, spalenizny oraz 
fragmentów uszkodzonych zabytków. Kolejnym 
elementem, który poddaje w wątpliwość wcze-
śniejszą chronologię grobów 25, 32, 33 i 35 jest 
orientacja jam grobowych. Wszystkie te obiekty 
zostały usytuowane wzdłuż osi wschód – zachód, 
z ewentualnym, niewielkim odchyleniem w kie-
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runku południowym. Tymczasem na przełomie 
młodszego okresu przedrzymskiego i  okresu 
wpływów rzymskich taka orientacja grobów 
szkieletowych jest bardzo rzadka. W kulturze 
wielbarskiej groby szkieletowe były oriento-
wane na osi północ – południe, a zmarli często 
byli układani na boku, w  pozycji skurczonej. 
W  kulturze oksywskiej, natomiast inhumacja 
jest sporadyczna i dla tego okresu, grobów szkie-
letowych na całym Pomorzu jest zaledwie kilka 
(U. Margos 2000).

Układ i orientacja odsłoniętych w miejsco-
wości Małe Czyste pochówków są natomiast 
charakterystyczne dla okresu wczesnego śre-
dniowiecza. W tym czasie groby były sytuowa-
ne wzdłuż osi wschód– zachód, z ewentualnym 
niewielkim odchyleniem w kierunku północnym 
lub południowym (H.  Zoll-Adamikowa 1971, 
s. 39). Groby szkieletowe, na cmentarzyskach 
wczesnośredniowiecznych, tworzyły zwykle 
układ rzędowy. W przypadku omawianych po-
chówków trudno doszukiwać się takiego układu. 
Jednak nie ze względu na jego brak, a raczej z po-
wodu małej próby diagnostycznej. Analizując 
układ omawianych sześciu grobów można jed-
nak zaryzykować stwierdzenie, że rozmieszczo-
ne zostały w pewnym porządku. Groby 32 i 33 
oraz 35 i 36 usytuowane są obok siebie, stykając 
się ze sobą krawędziami. Wydaje się, że nawet 
jeśli nie powstały w tym samym czasie, to być 
może osoby pochowane w nich były ze sobą spo-
krewnione, a tak bliskie sąsiedztwo jam grobo-
wych tworzyło rodzaj kwater rodzinnych. Tego 
rodzaju praktyki znane są z wielu cmentarzysk 
wczesnośredniowiecznych z  obszaru Polski 
(A. Wrzesińska, J. Wrzesiński 2003). W odnie-
sieniu do grobów wczesnośredniowiecznych, 
stosunkowo łatwo można wytłumaczyć fakt 
wkopywania pochówków w groby starsze. Praw-
dopodobnie groby z  okresu przedrzymskiego 
i rzymskiego nie były już czytelne na powierzch-
ni. Minęło około 1000 lat. Przez ten czas prze-
trwała tradycja miejsca, ale poszczególne groby 
były już niewidoczne.

Poniżej omówione zostaną materiały źró-
dłowe dokumentujące poszczególne pochówki 
świadczące o istnieniu w tym miejscu nekropolii 
wczesnośredniowiecznej.

GRÓB CIAŁOPALNY TYPU ALT KÄBELICH

W  trakcie pierwszego sezonu badawczego, 
w 1984 roku, natrafiono na obiekt o charakterze 
sepulklarnym (grób 87), który zaklasyfikowano 
jako grób ciałopalny typu Alt Käbelich. Znajdował 
się na wschodnim stoku cyplowatego wyniesienia, 
otoczony przez ciałopalne groby bezpopielnico-
we z młodszego okresu przedrzymskiego i okre-
su rzymskiego. W rzucie poziomym miał kształt 
owalny o wymiarach 190×120 cm, w profilu zaś 
był nieregularny, nieckowaty o miąższości od 20 
do 30 cm. Wypełnisko stanowił brunatny piasek 
ze spalenizną. W części wschodniej, gdzie obiekt 
był bardziej zagłębiony w calec, nasycenie wę-
glem drzewnym było znacznie większe (tabl. IX). 
W jamie grobowej odkryto kilkadziesiąt drobnych 
ułamków kostnych. Być może fragmenty należały 
do więcej niż jednego osobnika. Płci nie oznaczo-
no, a wiek określono jako adultus (A. Florkowski 
1985). W wypełnisku jamy zadokumentowano 
dwustożkowate naczynie ceramiczne (tabl. IX) 
częściowo obtaczane ze słabo wychylonym na 
zewnątrz brzegiem i płaskim dnem. Powyżej naj-
większej wydętości brzuśca zdobione jest ono 
pasmem przecinających się linii poziomych i fali-
stych wykonanych narzędziem dwuzębnym. Glinę 
spulchniono domieszką średnio- i gruboziarnistą. 
Naczynie jest barwy ceglastej, a miejscami po-
pielatej lub brunatnej, jego wymiary to: wyso-
kość 18,6 cm, średnica wylewu 21,6 cm, średnica 
brzuśca 21,6 cm, średnica dna 9,8 cm, grubość 
ścianek 0,4 cm. Na podstawie analizy technolo-
giczno-morfologicznej naczynie to można umie-
ścić w dość szerokich ramach czasowych (IX – 1. 
połowa X wieku), czyli w II fazie rozwoju garn-
carstwa w dorzeczu dolnej Drwęcy (W. Chudziak 
1991, s. 120–124).

W  ostatnich latach, coraz częściej poja-
wiają się, w  literaturze przedmiotu, informa-
cje o  ciałopalnych grobach typu Alt Käbelich 
(M. Wyczółkowski 2002, A. Krzyszowski 2006, 
A.  Tyniec-Kępińska, B.  Szymoniewski 2006) 
datowanych na starsze fazy wczesnego średnio-
wiecza i występujące w tzw. bezpochówkowej 
strefie sepulklarnej, czyli takiej, w której zmarłych 
chowano w sposób dotąd nieuchwytny metoda-
mi archeologicznymi (H. Zoll-Adamikowa 1971, 
s. 545; 1979, s. 205). Pochówki Alt Käbelich, to 
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stosunkowo rozległe jamy o założeniu owalnym 
lub czworobocznym. Zarówno wielkość jak i for-
ma upodobniają je do domostw mieszkalnych 
typu półziemiankowego (W.  Łosiński 1998). 
Według teorii V. Schmidta, miały one stanowić 
pozostałość po naziemnej konstrukcji drewnia-
nej, w formie tzw. domu zmarłego (V. Schmidt 
1995). W wypełnisku obiektów występuje war-
stwa spalenizny z węglami drzewnymi oraz bardzo 
rozdrobnione, przepalone kości ludzkie, często 
należące do kilku osobników. W. Łosiński uważa, 
iż groby typu Alt Käbelich stanowiły nową formę 
pochówku słowiańskiego powstałą pod wpływem 
obcych wzorców kulturowych, głównie skandy-
nawskich (W. Łosiński 1993).

GROBY SZKIELETOWE

Jak wspomniano na wstępie, po ponownej wery-
fikacji materiałów źródłowych, można uznać, że 
z wielokulturowego cmentarzyska w miejscowo-
ści Małe Czyste, z okresu wczesnego średniowie-
cza pochodzi sześć pochówków szkieletowych. 
Groby znajdują się na wschodnim, łagodnym 
stoku wzniesienia. Wybór na nekropolę miejsca 
dominującego nad otoczeniem we wczesnym 
średniowieczu miał miejsce stosunkowo często 
(T. Kordala 2006, s. 101), ale podobnie musiało 
być w epokach wcześniejszych, gdyż w tym miej-
scu znajdowały się groby przynależne ludności 
kultur pucharów lejkowatych, łużyckiej, oksyw-
skiej i wielbarskiej.

Interesujące nas jamy grobowe były odkryte 
bezpośrednio pod humusem, na głębokości od 5 
do 35 cm, a górne warstwy pochówków zostały 
zniszczone przez głęboką orkę i intensywne pra-
ce agrotechniczne. Jamy grobowe były płytkie, 
w zasadzie wszystkie rysowały się zaledwie kil-
ka centymetrów powyżej szczątków kostnych, 
a w przypadku grobu 32 zniszczenia były tak duże, 
że uchwycono zaledwie spąg pochówku. Groby 
były wkopane w żółyty piasek i glinę tworzące 
w tym miejscu calec. Wypełnisko jam grobowych 
stanowił ciemnożółty piasek, w przypadku gro-
bu 31, szary i ciemnoszary piasek (32, 33), szary 
piasek z drobinami węgla drzewnego (35, 36) aż 
po ciemnoszary piasek ze spalenizną i węglem 
drzewnym (25). Nasycenie spalenizną i węglami 

drzewnymi wypełniska jam grobowych zależało 
od środowiska, w które wkopywano pochówki 
wczesnośredniowieczne. W przypadku grobów 
32, 33, 35 i 36 w bezpośrednim sąsiedztwie znajdo-
wały się ciałopalne groby z epok wcześniejszych. 
Pochówki 32 i 33 zniszczyły ciałopalny popielni-
cowy grób ludności kultury łużyckiej (86). Nato-
miast grób 25 zniszczył kilka ciałopalnych grobów 
jamowych datowanych na okres rzymski. Stąd 
jego intensywne zabarwienie. Ponadto grób 25, 
w części zachodniej został wkopany w pochówek 
MOPR-OR, o bliżej nieokreślonej chronologii 
(128). W rzucie poziomym obiekt ten miał kształt 
elipsy o wymiarach 110×260 cm., a wypełnisko 
stanowiło kilka fragmentów naczyń, rozproszone, 
przepalone ludzkie kości i bruk kamienny. Ka-
mienie w miejscu, w którym ich układ nie został 
naruszony tworzyły zwartą strukturę o szerokości 
30–40 cm.

W  rzucie poziomym jamy grobowe miały 
kształt prostokątów o zaokrąglonych narożnikach 
lub były owalne o wymiarach od 105×50 cm (31) 
do 220×70 cm (25, 33). W przypadku grobów 35 
i 36 czytelna była tylko długość jamy grobowej 
i wynosiła odpowiednio 215 i 210 cm. Natomiast 
kształt i wielkość jamy grobu 32 była nieczytel-
na.

Przechodząc do analizy orientacji i  układu 
szkieletów w jamach grobowych, trzeba zazna-
czyć, że materiał osteologiczny tylko w przypadku 
pochówków 31 i 33 był kompletny i dobrze za-
chowany. W pozostałych grobach szczątki kost-
ne były niekompletne i w złym stanie. Zmarłych 
chowano wzdłuż osi wschód – zachód (35, 36) 
lub z niewielkim odchyleniem w kierunku połu-
dniowym (25, 31, 33). Stan zachowania szcząt-
ków z  grobu 32 nie pozwala ustalić orientacji 
pochówku. W czterech grobach zmarli ułożeni 
byli głowami w kierunku zachodnim lub połu-
dniowo-zachodnim (25, 31, 33, 36), a w grobie 
35 w kierunku wschodnim. Zwyczaj chowania 
zmarłych wzdłuż osi wschód – zachód pojawił 
się na ziemiach polskich wraz z pierwszymi wcze-
snośredniowiecznymi cmentarzyskami rzędowy-
mi. W początkowym okresie charakterystyczne 
jest współwystępowanie pochówków o orientacji 
wschodniej i zachodniej. W literaturze przyjął się 
pogląd, że głowami na zachód składano do gro-
bów kobiety, natomiast na wschód – mężczyzn 
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(H. Zoll-Adamikowa 1971, s. 42; M. Miśkiewicz 
1969). W przypadku pochówków z miejscowości 
Małe Czyste reguła ta się nie potwierdza, gdyż 
tylko jeden zmarły pochowany został głową na 
wschód (35). Był to rzeczywiście mężczyzna 
(A. Florkowski 1984). Jednak w grobach 25 i 33, 
gdzie również złożono mężczyzn, orientacja jest 
zachodnia. Z głową na zachód pochowano także 
kobietę z grobu 36. W grobach 31 i 32 odsłonie-
to szczątki dzieci, co nie pozwaliło na określenie 
płci. Orientacja pochówku 31 jest wschodnia, a 32 
– nieczytelna. Niejednolite układanie zmarłych 
w jamach grobowych względem stron świata, mo-
gła wynikać z przeżywających się pogańskich zwy-
czajów pogrzebowych. W początkowym okresie 
chrystianizacji Kościół, przede wszystkim kon-
centrował się na zaakceptowaniu przez ludność 
nadrzędnego, nowego zwyczaju pogrzebowego 
jakim była inhumacja zwłok, równocześnie to-
lerując pewne cechy obrządku pogrzebowego 
tkwiące swymi korzeniami w pogańskiej tradycji 
(L. Leciejewicz 1997).

W okresie wczesnego średniowiecza niemal 
regułą stało się układanie zmarłych na wznak, 
w pozycji wyprostowanej z wyciągniętymi wzdłuż 
ciała kończynami górnymi i  wyprostowanymi 
kończynami dolnymi. Pochówki w Małym Czy-
stym nie odbiegają od tej zasady. W grobach, 
w których stan zachowania szczątków pozwalał 
przeanalizować ułożenie kości, widać że zmar-
łych składano do grobów w pozycji horyzontalnej. 
Kończyny górne były wyprostowane z kośćmi rąk 
na miednicy (35) lub obok miednicy (33). Układ 
zachowanych fragmentów kości ramiennych 
w grobie 25 pozwala przypuszczać, że kończy-
ny górne były wyprostowane także tu. W grobie 
31 natomiast, wydaje się, że kości lewego prze-
dramienia i lewej ręki spoczywały pod czaszką. 
Jednak stopień przemieszania i przemieszczenia 
szczątków, szczególnie żeber i kręgów, nie po-
zwala z całą pewnością przyjąć, iż lewa kończy-
na górna została zgięta w łokciu intencjonalnie. 
W pochówkach 32 i 36 kości kończyn górnych 
nie zachowały się i nie można określić ich ułoże-
nia. Jeśli chodzi o układ kończyn dolnych, to za 
wyjątkiem grobu 32, zniszczonego przez orkę, 
można stwierdzić, że były wyprostowane. Jest to 
w pełni czytelne w przypadku pochówków 25, 
33 i 35. Natomiast w grobach 31 i 36 układ kości 

udowych sugeruje, że także tu kończyny dolne 
były wyprostowane.

Zmarłych składano bezpośrednio w jamach 
grobowych. W żadnym przypadku nie zaobser-
wowano śladów trumien, mar czy obstaw drew-
nianych.

Spośród sześciu pochówków inwentarz grobo-
wy stwierdzono w trzech grobach: 31, 33 i 36.

W  grobie 31 (tabl. II) odkryto siedem pa-
ciorków, w tym pięć szklanych, jeden z karneolu 
i jeden z taśmy brązowej. Wszystkie artefakty znaj-
dowały się z prawej strony szkieletu, z czego pięć 
w pobliżu czaszki i żuchwy, jeden między żebrami 
i jeden około 8 cm na południe od prawej kości 
udowej. W roku 2008 M. Markiewicz dokonała 
klasyfikacji typologicznej paciorków szkalnych 
z północno-zachodniej części ziemi chełmińskiej, 
w tym z omawianego tutaj cmentarzyska (M. Mar-
kiewicz 2008, s. 207–212). Egzemplarze szklane 
z grobu 31 to dwa paciorki dwustożkowe barwy 
niebieskiej, wykonane w technice nawijania (tabl. 
II: 1–2) oraz trzy stożkowe barwy nieokreślonej, 
wykonane w technice wyciąganej rurki z orna-
mentem w formie wtopionej w kilku poziomych 
rzędach zygzakowatej nitki szklanej (tabl. II: 3–5) 
(M. Markiewicz 2008, s. 209). Paciorek z karneo-
lu, będącego czerwoną odmianą chalcedonu, miał 
kształt kulisty (tabl. II: 6), natomiast paciorek 
z brązu był ze zwiniętej taśmy (tabl. II: 7). Ana-
logiczne okazy paciorków brązowych pochodzą 
z cmentarzyska w Zwanowicach, datowanego na 
XII-XIII wiek (K. Wachowski 1975, s. 142).

W  grobie 33 (tabl. II) z  lewej strony, pod 
miednicą i pod kośćmi lewego przedramienia 
odsłonieto nóż żelazny, leżący ukośnie w sto-
sunku do osi szkieletu. Obiekt miał prosty tylec 
i dwustronnie wyodrebniony trzpień (tabl. II: 1 
przed konserwacją; 2 po konserwacji). Poza no-
żem, w wypełnisku jamy grobowej, znaleziono 
fragment bransolety brązowej (tabl. II: 3) dato-
wanej na okres rzymski. Znajdowała się około 
5 cm na zachód od lewej kości ramiennej i około 
12 cm powyżej poziomu kości kończyn górnych 
i żeber. Wydaje się, że jest ona elementem wtór-
nym w kontekście jamy grobowej, a znalazła się 
tam w momencie zasypywania grobu ziemią za-
wierajacą materiały chronologicznie starsze od 
pochówku wczesnośredniowiecznego. Wskazuje 
na to także miejsce odsłonięcia, tak mało charak-
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terystyczne dla znalezisk tego typu. Bransoleta 
powinna znajdować się w okolicach kości prze-
dramion i rąk.

Najbardziej zróżnicowane i najbogatsze wy-
posażenie odsłonięto w grobie 36. Składało się na 
nie 125 paciorków, w tym cztery z bursztynu, pięć 
z ametystu i 116 ze szkła (obecnie 113). Ponadto 
znaleziono jeszcze krzyżyk bursztynowy, dzie-
więć kabłączków skroniowych, nóż żelazny i kilka 
fragmentów zbutwiałej skóry. Paciorki i ozdoba 
bursztynowa zalegały między nielicznymi i znisz-
czonymi kośćmi twarzoczaszki i w miejscu, gdzie 
powinna znajdować się żuchwa, obojczyki i żebra. 
Zawieszkę bursztynową (tabl. IV: 1), w kształcie 
krzyża łacińskiego, wykonano ręcznie z surow-
ca o zaberwieniu czerwono-pomarańczowym. 
Ramiona krzyżyka są zaokrąglone i nieznacznie 
rozszerzone na końcach. W górnym przewierco-
no klepsydrowaty w przekroju otwór o średnicy 
0,25–0,4 cm. Na przedniej i tylnej powierzch-
ni widoczne są ślady szlifowania, natomiast na 
ścianach bocznych zaobserwować można ślady 
obróbki nożem. Powierzchnia zawieszki jest spę-
kana i porowata. Analogiczne ozdoby znane są 
między innymi z Gdańska (A. Wapińska 1967), 
Wolina ( J. Wojtasik 1957) Brzozy (B. Zielonka 
1974) czy z Kałdusa (W. Chudziak, J. Bojarski, 
V. Stawska 2010, tabl. 92:1). Zabytki tego typu 
pojawiły się na stanowiskach wczesnośrednio-
wiecznych w 2. połowie XI i w XII wieku, głównie 
w grobach na cmentarzyskach, ale także na osa-
dach i grodziskach. Miejsce znalezienia krzyżyka, 
między paciorkami, sugeruje, iż najprawdopo-
dobniej stanowił element kolii. W pierwszym 
okresie wprowadzania i  ugruntowywania się 
wiary chrześcijańskiej krzyżyki nie stanowiły 
wyłącznie symbolu chrześcijaństwa. Posiadały 
dwojaką funkcję. Były traktowane również jako 
zawieszki-amulety ( J. Jaguś 2003). Noszenie ich 
można w równym stopniu traktować jako prakty-
kę pogańską jak i chrześcijańską, Z jednej strony 
bowiem, krzyżyk był swego rodzaju talizmanem, 
mającym chronić przed złem, urokami i czarami. 
Z drugiej zaś, był symbolem nowej wiary, zna-
kiem zbawienia i zwycięstwa.

Obok zawieszki bursztynowej odsłonięto 
jeszcze cztery paciorki bursztynowe. Wszystkie 
wykonano ręcznie z surowca o odcieniu czerwo-
no-pomarańczowym. Powierzchnia paciorków 

była zagładzona, obecnie jednak miejscami wi-
doczne są wżery, a powierzchnia jest zwietrza-
ła. Jeden paciorek jest płaskokulisty (tabl. IV: 
2), a trzy kuliste (tabl. IV: 3–5). Podobne okazy 
odkryto w Gdańsku w poziomach osadniczych 
datowanych na 2. połowę XI wieku (A. Wapiń-
ska 1967) oraz na cmentarzysku w Pokrzywnicy 
Wielkiej, w grobie 22, datowanym na 2. ćwierć 
XII stulecia (L. Rauhut, L. Długopolska 1971).

Na skupisko paciorków odkrytych w grobie 
36 składają się również paciorki z ametystu. Od-
słonięto ich pięć sztuk, cztery z nich są przezro-
czyste, jasnofioletowe. W przekroju podłużnym 
beczułkowate, a w poprzecznym sześcioboczne 
(tabl. IV: 6–7, 9–10). Piąty okaz jest nieprzezro-
czysty, ciemnobrunatny. W przekroju podłużnym 
dwustożkowaty, a w poprzecznym sześcioboczny 
(tabl. IV: 8). Paciorki z kamieni półszlachetnych 
stanowiły na obszarach Słowiańszczyzny częsty 
element wyposażenia grobowego. Składano je 
do grobów kobiet, nieco rzadziej dzieci. Funkcja 
jaką pełniły jest oczywista. Stanowiły pojedynczy 
wisiorek lub element kolii bedącej ozdobą stro-
ju. W przypadku grobu 36 paciorki z ametystu 
wchodziły w skład wieloelementowej kolii, gdzie 
obok nich wystapiły jeszcze ozdoby z bursztynu 
i szkła. Na ziemiach polskich, tak bogate kolie, 
znane są między innymi z Lubienia (E. i A. Wój-
cikowie 1973), Cedyni (H. Malinowska-Łazarczyk 
1982, s. 53–54), Strzemieszyc Wielkich ( J. Mar-
ciniak 1960) i Kałdusa (W. Chudziak, J. Bojarski, 
V. Stawska 2010).

Kamienie półszlachetne miały zarówno walo-
ry estetyczno-zdobnicze, jak i symboliczno-ma-
giczne. O pierwszym przeznaczeniu świadczy 
to, że omawiane paciorki często stanowiły, jak 
w przypadku omawianych grobów 31 i 36, głów-
ny element kolii. Potwierdza to również przekaz 
Ibn Fadlana (Źródła arabskie, 1985, s. 109) infor-
mującego, że kobiety na Rusi uznawały korale ze 
szkła i kamieni półszlachetnych za najpiękniej-
sze ozdoby. Przedmiotom tym przypisywano za-
pewne również magiczną moc, miały one chronić 
właściciela przed chorobami lub innymi niebez-
pieczeństwami, dodawać siły i odwagi (W. He-
flik 1980, s. 7). Geneza pojawienia się paciorków 
z kamieni półszlachetnych na ziemiach polskich 
nie jest jasna, w literaturze przyjął się pogląd o ich 
wschodnim pochodzeniu. Najprawdopodobniej 
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surowiec do produkcji paciorków z ametystu im-
portowano z terenów środkowoazjatyckich (Kau-
kaz) lub nawet północno-indyjskich, a główne 
centra ich produkcji znajdowały się na terenie 
Rusi Kijowskiej. Na obszar Słowiańszczyzny Za-
chodniej paciorki zapewne docierały zarówno 
szlakiem śródlądowym jak i wodnym (I. Gabriel 
1991). Niewykluczone jednak, że część z pacior-
ków występujących na ziemiach polskich po-
chodziła również z pracowni obróbki kamieni 
półszlachetnych we Wrocławiu ( J. Kaźmierczyk, 
M. Sachabiński 1978).

Ostatnim elementem kolii wystepujacej w gro-
bie 36 były paciorki ze szkła. Pierwotnie było ich 
116, a obecnie 113, z czego 71 zachowane są w ca-
łości, a 42 we fragmentach. Paciorki z grobu 36 
podzielono ze względu na technikę wykonania 
na trzy grupy (M. Markiewicz 2008, s. 209–212). 
Wyodrębniono egzemplarze powstałe w wyni-
ku techniki nawijania (100 szt.) lub wyciąganej 
rurki (4 szt.). W przypadku dwóch paciorków 
określenie techniki wykonania było niemożli-
we. Ponadto podzielono je ze względu na wiel-
kość, na małe (33 szt.), średnie (64 szt.) i duże 
(16 szt.) oraz ze względu na kształt na stożkowe 
(99 szt.), dwustożkowe (7 szt.), beczułkowate 
(4 szt.), płaskokuliste (2 szt.) i cylindryczne (1 
szt.). Kolejnym kryterium podziału była barwa. 
Najwięcej okazów miało odcień żółty (88 szt.). 
Zdecydowanie mniej zielony (11 szt.) i niebieski 
(9 szt.). Dwa paciorki miały barwę czarną, jeden 
był bezbarwny, a w przypadku siedmiu barwy 
nie można było określić. Ostatnim elementem 
klasyfikującym paciorki szklane był fakt istnie-
nia lub braku ornamentu. Z omawianego zbio-
ru zaledwie osiem obiektów posiadało motywy 
ornamentacyjne. Były to pojedyncze (1 szt.) lub 
wielokrotne (4 szt.) linie zygzakowate lub faliste 
(1 szt.). W jednym przypadku ornament stanowiła 
zatopiona folia metalowa, a w kolejnym były to 
pionowe żłobki, tzw. melonowate.

Biżuteria szklana występująca w grobach na 
cmentarzysku w miejscowości Małe Czyste zosta-
ła wydatowana na wiek XI do 2. połowy XII wie-
ku (M. Markiewicz 2008, s. 15). Paciorki szklane 
występują na niemal wszystkich cmentarzyskach 
na ziemiach polskich. Pojawiają się jako okazy 
pojedyncze lub po kilka sztuk, a w niektórych 
grobach stanowią zbiór kilkudziesięciu czy wręcz 

kilkuset egzemplarzy. Najczęściej spotkać je moż-
na w  pochówkach żeńskich i  dziecięcych, ale 
czasem występują w grobach męskich. Większe 
ilości paciorków, znajdowane w okolicach czaszki, 
tworzyły najpewniej rodzaj naszyjników lub kolii. 
Pojedyncze natomiast mogły stanowić zawieszki, 
lub być naszywane na strój.

Większość paciorków występujących w gro-
bach 31 i 36 to egzemplarze niezdobione, często 
wykonane niestarannie. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można założyć, że powstały w ro-
dzimych pracowniach szklarskich. Najbliższy 
warsztat produkujący wyroby ze szkła znajdował 
się w Kruszwicy i właśnie stamtąd mogły pocho-
dzić te najprostrze paciorki. Natomiast ozdoby 
wielobarwne z ornamentem w postaci linii fa-
listych czy wtapianej foli mogły być importami, 
najpewniej z Rusi Kijowskiej. Nie można jednak 
wykluczyć, że również one pochodziły z miej-
scowych warsztatów (M. Markiewicz 2006).

W miejscu zalegania fragmentów kości po-
krywy czaszki odsłonięto dziewięć kabłączków 
skroniowych (tabl. VIII: 16–24). Ze względu 
na zły stan zachowania szczątków kostnych nie 
można okreslić ile okazów znajdowało się przy 
lewej, a  ile przy prawej skroni. Wszystkie ar-
tefakty wykonano z drutu brązowego, a osiem 
z nich było posrebrzanych. Pod względem formy, 
kabłączki są stosunkowo jednolite. Wykonano je 
z cienkiego drutu, o grubości od 0,25–0,5 cm., 
którego jeden koniec został zaokrąglony lub za-
kończony prosto, a drugi był rozklepany i zwi-
nięty w  esowate uszko. Średnica wewnętrzna 
kabłączków waha się od 1,7–4,25 cm. Kabłączki 
skroniowe należą do ozdób najliczniej występu-
jących w materiale archeologicznym pochodzą-
cym z pochówków wczesnośredniowiecznych 
z kręgu kultury północno-zachodnich Słowian 
(H. Kóčka-Krenz 1993, s. 44). Okazy z grobu 36, 
pod względem typologicznym należą do typu 
III według K. Musianowicz (1949). Typ ten da-
towany jest, w szerokich ramach chronologicz-
nych, od połowy, względnie końca X do końca 
XIII wieku (K. Musianowicz 1949). Ze wzglę-
du na rozmiary można powyższe kabłączki za-
klasyfikować do odmiany A i B ustalonej przez 
H. Kóčkę-Krenz (1971). Odmiana A, do której 
należą kabłączki małe o średnicy wewnętrznej 
nie przekraczającej 2 cm, datowana jest na poło-
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wę lub 3. ćwierć X – XI/XII wiek. Spośród oka-
zów z grobu 36 do tej odmiany można zaliczyć 
dwa kabłączki skroniowe (tabl. VIII: 16–17). 
Ozdoby zaliczane do odmiany B występują od 
XI/XII do XII/XIII wiek, a w nielicznych przy-
padkach jeszcze na początku XIV wieku. Średni-
ca wewnętrzna tych okazów wynosi od 2–5 cm 
(H. Kóčka-Krenz 1971). Do tej kategorii należą 
pozostałe kabłączki z omawianego grobu (tabl. 
VIII: 18–24). Przy jednym z kabłączków oraz 
przy kościach czaszki odsłonięto kilka fragmen-
tów skóry (tabl. VIII: 25). Prawdopodobnie wła-
śnie ze skóry wykonana była opaska, do której 
przyczepiono kabłączki.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że 
kabłączki skroniowe wytwarzane były przez miej-
scowych złotników. Wskazuje na to ich rozmiesz-
czenie na terenie całej Polski, zarówno w grobach 
na cmentarzyskach, ale także w warstwach kul-
turowych grodzisk, osad i ośrodków miejskich. 
Były to ozdoby powszechnie używane przez ko-
biety bez względu na status społeczny. Miał on 
ewentualnie wpływ na ilość kabłączków i materiał 
z jakiego zostały wykonane. Kobiety zamożniej-
sze przyczepiały do opasek więcej kabłączków, 
często wykonanych ze złota lub srebra. Uboższe 
natomiast ozdabiały skronie kabłączkami posre-
brzanymi, brązowymi lub ołowianymi (H. Kóčka-
-Krenz 1971).

Ostatnim elementem wyposażenia pochów-
ku 36 jest nóż żelazny (tabl. VIII: 26–27). Odsło-
nięto go w odległości około 5 cm od miednicy, 
z lewej strony. Charakteryzuje się jednostronnie 
wyodrębnionym trzpieniem, łukowato wygiętym 
tylcem i dwoma ogniwkami mocującymi go do 
pasa. Podobny sposób przytwierdzania noża za-
obserwowano przy okazie odkrytym w grobie 
418 w Cedyni, datowanym na okres od 1 połowy 
XII do 1 połowy XIII wieku (H. Malinowska-Ła-
zarczyk 1982, s. 28).

Pozostaje jeszcze omówić groby 25 i  35. 
W obydwu pochówkach odsłonięto artefakty, jed-
nak nie ma pewności czy znalazły się tam w spo-
sób intencjonalny. W grobie 25, przy wewnętrznej 
stronie fragmentu prawej kości ramiennej zado-
kumentowano żelazne szczypczyki (tabl. I: 1–1b). 
Datowane są na fazę A3 młodszego okresu rzym-

skiego. Natomiast w grobie 35, przy wewnętrznej 
stronie prawej kości udowej, w połowie jej dłu-
gości odsłonięto fragment brązowej zapinki (tabl. 
III: 1). Oba te zabytki oraz fragment bransolety 
(tabl. II: 3) z grobu 33 i nieokreślony, stopiony 
przedmiot brązowy (tabl. II: 1) z grobu 32 zna-
lazły się w grobach wczesnośredniowiecznych 
najprawdopodobniej na złożu wtórnym, wraz 
z ziemią, w której znajdował się materiał zabyt-
kowy pochodzacy z epok wcześniejszych, głównie 
ze starszego okresu przedrzymskiego i młodszego 
okresu rzymskiego. Wyżej już wspominano, że 
pochówki wczesnośredniowieczne zostały wko-
pane i zniszczyły obiekty sepulklarne i osadnicze 
z okresu rzymskiego.

Czas powstania pochówków szkieletowych 
na wielokulturowym stanowisku w miejscowości 
Małe Czyste może być okreslony na podstawie 
analizy wyposażenia grobowego. Jednakże da-
towanie zabytków z wczesnego średniowiecza, 
szczególnie niektórych ozdób i przedmiotów co-
dziennego użytku, jest dość szerokie i obejmuje 
często okres stuletni, a nierzadko dłuższy. Tak jest 
w przypadku kabłączków skroniowych. Jednak 
współwystępowanie w jednym grobie okazów 
małych i średnich pozwala na zawężenie chrono-
logii do wieku XII. Również krzyżyk bursztyno-
wy, na podstawie analogii, można wydatować na 
to stulecie, być może około jego połowy. Obser-
wacje poczynione odnośnie innych cmentarzysk 
wykazują, że w Małopolsce i na Śląsku od połowy 
XII wieku następuje ogólne zubożenie inwenta-
rza grobowego, tak ilosciowe jak i jakościowe. 
Widoczny staje się brak w materiale z tego czasu 
paciorków z kamieni półszlachetnych i bursztynu 
(K. Wachowski 1975, s. 52). Na Mazowszu nato-
miast koniec XII i początek XIII wieku to okres, 
w którym pojawiają się w pochówkach kabłączki 
duże i bardzo duże oraz stosunkowo liczna gru-
pa paciorków szklanych. Podobnie jak w Polsce 
południowej zanikają w grobach mazowieckich 
paciorki bursztynowe i z kamieni półszlachetnych 
(L. Rauhut 1971).

Z dużym więc prawdopodobieństwem można 
przyjąć, że pochówki szkieletowe z Małego Czy-
stego powstały około połowy XII wieku lub nieco 
później, ale przed końcem tego  stulecia.
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GRÓB 25 (tabl. I)
I.  Jama grobowa

1. Poziom stropu: 88.82 m n.p.m.
2. Stan zachowania: jama czytelna; wkopana 

w obiekt 128.
3. Orientacja: E–W.
4. Zarys i wypełnisko: prostokątny; ciemno-

szary piasek ze spalenizną i węglem drzew-
nym oraz z kamieniami o wymiarach od 
6×7 cm do 13×20 cm w części zachodniej1.

5. Wymiary: długość 220 cm, szerokość 70 cm.
II. Szkielet

1. Określenie antropologiczne płci i wieku: 
mężczyzna, adultus.

2. Stan zachowania: kości w  złym stanie; 
szkielet niekompletny – brak kręgosłu-
pa,żeber, miednicy, kości przedramion 
oraz kości rąk i stóp; czaszka zachowana 
fragmentarycznie, kości długie w formie 
trzonów.

3. Orientacja: SWW–NEE2.
4. Układ: czaszka skierowana na południowy 

zachód/zachód, twarzoczaszka na połu-
dnie; kończyny górne – układ nieczytelny; 
kończyny dolne – wyprostowane.

5. Niwelacje: czaszka – 88,57 m n.p.m., pra-
wa kość ramienna – 88,47 m n.p.m., prawa 
kość udowa – 88,47 m n.p.m.

III. Wyposażenie3: nie stwierdzono.
Uwagi:

1 Kamienie w  wypełnisku jamy grobowej 
znalazły się na złożu wtórnym; pochodzą 
ze zniszczonego obiektu 128.

2 Szkielet leżał ukośnie w stosunku do podłuż-
nej osi jamy grobowej.

3 Przy wewnętrznej stronie prawej kości ra-
miennej odsłonięto żelazne szczypczyki (nr 
inw. PLR/11, k. 142/1984; tabl. 1: 1–1b), da-
towane na młodszy okres rzymski; w jamie 
grobowej znalazły się na złożu wtórnym.

GRÓB 31 (tabl. II)
I.  Jama grobowa

1. Poziom stropu: nieczytelny; jama grobowa 
bezpośrednio pod humusem o miąższości 
ok. 35 cm.

2. Stan zachowania: jama czytelna na pozio-

mie kości; zniszczona w górnej partii przez 
głęboką orkę.

3. Orientacja: NW – SE.
4. Zarys i wypełnisko: prostokątny o zaokrą-

glonych narożnikach; żółtopomarańczowy 
piasek wkopany w calec.

5. Wymiary: długość 105 cm, szerokość 50 cm.
II. Szkielet

1. Określenie antropologiczne płci i wieku:?, 
infans I (2 lata).

2. Stan zachowania: kości w dobrym stanie; 
szkielet kompletny; kości przemieszane.

3. Orientacja: NW – SE.
4. Układ: czaszka skierowana na południowy 

zachód, twarzoczaszka na północ; kończy-
ny górne: prawa – układ nieczytelny, lewa 
– kości przedramienia pod czaszką; kończy-
ny dolne: prawdopodobnie wyprostowane; 
kręgi, żebra, kości rąk i stóp oraz pozostałe 
kości długie – bez porządku anatomicznego.

5. Niwelacje: czaszka – 87,94 m n.p.m., mied-
nica – 87,88 m n.p.m., prawa kość udowa 
– 87,87 m n.p.m.

III. Wyposażenie
1. Ozdoby i części stroju: a) szklane paciorki 

(5 szt.) (nr inw. WŚ/24, k. 2/1993; tabl. II: 
1–5) z prawej strony szkieletu, trzy przy 
czaszce, po jednym – między żebrami i na 
południe od prawej kości udowej; b) pacio-
rek z karneolu (nr inw. WŚ/24, k. 2/1993; 
tabl. II: 6) przy czaszce, w okolicach poty-
licy; c) paciorek z taśmy brązowej (nr inw. 
WŚ/24, k. 1/1993; tabl. II: 7) przy czaszce.

2. Narzędzia: nie stwierdzono.
3. Inne: fragmenty przedmiotów żelaznych 

(8 szt.) przy czaszce i w okolicach prawej 
kości udowej (uległy destrukcji).

GRÓB 32 (tabl. II)
I.  Jama grobowa

1. Poziom stropu: nieczytelny; spąg jamy gro-
bowej bezpośrednio pod humusem o miąż-
szości 5–10 cm.

2. Stan zachowania: jama nieczytelna; wko-
pana w grób ciałopalny ludności kultury 
łużyckiej (obiekt 86); zniszczona przez 
głęboką orkę.
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3. Orientacja: por. I.2.
4. Zarys i wypełnisko: por. I.2.
5. Wymiary: por. I.2.

II. Szkielet
1. Określenie antropologiczne płci i wieku:?, 

infans I (2–3 lata).
2. Stan zachowania: kości w  złym stanie; 

szkielet niekompletny – odsłonięto frag-
menty czaszki i drobne ułamki szkieletu 
postkranialnego.

3. Orientacja: nieczytelna.
4. Układ: nieczytelny.
5. Niwelacje: czaszka – 88,29 m n.p.m.

III. Wyposażenie1: nie stwierdzono.
Uwagi:

1 Fragmenty ceramiki oraz stopiony, nieokre-
ślony przedmiot brązowy (nr inw. PLR/14, 
k. 4/1986; tabl. II: 1) i rozdrobnione, przepa-
lone szczątki kostne pochodzące z ciałopal-
nego grobu (obiekt 86) znalazły się w jamie 
grobowej na złożu wtórnym; nie można 
wykluczyć, iż znajdujące się w sąsiedztwie 
kamienie oraz wspomniany materiał zabyt-
kowy i przepalone szczątki kostne, tworzyły 
pochówek ludności kultury łużyckiej.

GRÓB 33 (tabl. II)
I.  Jama grobowa

1. Poziom stropu: 88,54 m n.p.m.
2. Stan zachowania: jama czytelna; wkopana 

w grób ciałopalny ludności kultury łużyc-
kiej (obiekt 86).

3. Orientacja: NEE – SWW.
4. Zarys i  wypełnisko: prostokątny; ciem-

noszary piasek z  licznymi kamieniami1 
o wielkości od 5×8 cm do 18×25 cm

5. Wymiary: długość 220 cm, szerokość 70 cm.
II. Szkielet
1. Określenie antropologiczne płci i wieku: 

mężczyzna, maturus.
2. Stan zachowania: kości w dobrym stanie; 

szkielet niemal kompletny – brak kości rąk.
3. Orientacja: SWW – NEE.
4. Układ: czaszka skierowana na południo-

wy zachód/zachód, twarzoczaszka na 
południowy wschód; kończyny górne: wy-
prostowane, wzdłuż szkieletu, kości prze-
dramion pod miednicą; kończyny dolne: 
wyprostowane; kości stóp: na zewnątrz.

5. Niwelacje: czaszka – 88,29 m n.p.m., mied-
nica – 88,22 m n.p.m., kości prawej stopy 
– 88,12 m n.p.m.

III. Wyposażenie2

1. Ozdoby i części stroju: nie stwierdzono.
2. Narzędzia: żelazny nóż (nr inw. PLR/14, 

k. 5/1986; tabl. II: 1–23) pod kośćmi lewe-
go przedramienia, w połowie ich długości, 
ukośnie w stosunku do osi szkieletu.

3. Inne: nie stwierdzono.
Uwagi:

1 Kamienie w  wypełnisku jamy grobowej 
znalazły się na złożu wtórnym; pochodzą 
ze zniszczonego grobu ludności kultury łu-
życkiej (obiekt 86).

2 W okolicach nasady bliższej lewej kości ra-
miennej, około 12 cm powyżej szczątków 
kostnych odsłonięto fragment brązowej 
bransolety (nr inw. PLR/14, k. 6/1986; tabl. 
II: 3); w jamie grobowej znalazł się na złożu 
wtórnym.

3 Żelazny nóż przed i po konserwacji.

GRÓB 35 (tabl. III)
I.  Jama grobowa

1. Poziom stropu: nieczytelny; jama grobowa 
bezpośrednio pod humusem o miąższości 
20–25 cm.

2. Stan zachowania: jama czytelna na pozio-
mie kości; zniszczona w górnej partii przez 
głęboką orkę.

3. Orientacja: E – W.
4. Zarys i wypełnisko: prostokątny o zaokrą-

glonych narożnikach; szary piasek z drobi-
nami węgla drzewnego.

5. Wymiary: długość 215 cm, szerokość nie-
czytelna1.

II. Szkielet
1. Określenie antropologiczne płci i wieku: 

mężczyzna, maturus.
2. Stan zachowania: kości w  złym stanie; 

szkielet niekompletny – brak częściowo 
kręgosłupa, żeber, kości rąk i stóp.

3. Orientacja: E – W.
4. Układ: czaszka skierowana na wschód, twa-

rzoczaszka na południe; kończyny górne: 
zgięte, wzdłuż szkieletu, kości przedramion 
na miednicy; kończyny dolne: wyprosto-
wane.
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5. Niwelacje: czaszka – 88,86 m n.p.m., prawa 
kość udowa – 88,83 m n.p.m., prawa kość 
piszczelowa – 88,82 m n.p.m.

III. Wyposażenie2: nie stwierdzono.
Uwagi:
1 Struktura wypełniska jamy grobowej zbli-

żona do struktury jamy grobu 36.
2 Przy wewnętrznej stronie prawej kości udo-

wej odsłonięto fragment brązowej zapinki 
(nr inw. PLR/14, k. 8/1986; tabl. III: 1); 
w jamie grobowej znalazł się na złożu wtór-
nym.

GRÓB 36 (tabl. III-VIII)
I. Jama grobowa

1. Poziom stropu: nieczytelny; jama grobowa 
bezpośrednio pod humusem o miąższości 
20–25 cm.

2. Stan zachowania: jama czytelna na pozio-
mie kości; w górnej partii zniszczona przez 
głęboką orkę; południowo-wschodnia 
część wkopana w jamowy grób ciałopalny 
(obiekt 34).

3. Orientacja: E – W.
4. Zarys i wypełnisko: prostokątny o zaokrą-

glonych narożnikach; szary piasek z drobi-
nami węgla drzewnego.

5. Wymiary: długość 210 cm, szerokość nie-
czytelna1.

II. Szkielet
1. Określenie antropologiczne płci i wieku: 

kobieta, adultus.
2. Stan zachowania: kości w  złym stanie; 

szkielet niekompletny – odsłonięto frag-
menty czaszki, miednicy i  trzony kości 
udowych.

3. Orientacja: W – E.
4. Układ: czaszka skierowana na zachód; koń-

czyny górne: układ nieczytelny; kończyny 
dolne: układ nieczytelny.

5. Niwelacje: czaszka – 88,98 m n.p.m., mied-
nica – 88,95 m n.p.m.

III. Wyposażenie
1. Ozdoby i części stroju: a) zawieszka bursz-

tynowa w kształcie krzyża (nr inw. WŚ/24, 
k. 3/1993; tabl. IV: 1) między zniszczonymi 
kośćmi twarzoczaszki; b) paciorki bursz-
tynowe (4 szt.) (nr inw. WŚ/24, k. 6/1993; 
tabl. IV: 2–5) między zniszczonymi kośćmi 

twarzoczaszki; c) paciorki z ametystu (5 
szt.) (nr inw. WŚ/24, k. 6/1993; tabl. IV: 
6–10) między zniszczonymi kośćmi twa-
rzoczaszki; d) paciorki szklane (116 szt.) 
(nr inw. WŚ/24, k. 6/1993; tabl. IV-VII: 
11–15) między zniszczonymi kośćmi twa-
rzoczaszki; e) kabłączki skroniowe (9 szt.), 
osiem brązowych posrebrzanych (nr inw. 
WŚ/24, k. 5/1993; tabl. VIII: 16–23) jeden 
brązowy (nr inw. WŚ/24, k. 5/1993; tabl. 
VIII: 24) przy kościach pokrywy czaszki.

2. Narzędzia: żelazny nóż z dwoma ogniwka-
mi (nr inw. WŚ/24, k. 4/1993; tabl. VIII: 
26–27) z lewej strony, około 5 cm od mied-
nicy.

3. Inne: fragmenty skóry (nr inw. WŚ/24, 
k. 5a/1993; tabl. VIII: 25) przy jednym 
z kabłączków i w okolicach kości czaszki.

Uwagi:
1 Struktura wypełniska jamy grobowej zbli-

żona do struktury jamy grobu 35.

GRÓB 87 (tabl. IX)
I.  Jama grobowa
1. Poziom stropu: 88,99 m n.p.m.
2. Stan zachowania: jama czytelna.
3. Zarys i wypełnisko: w rzucie poziomym – 

owalny, w przekroju – nieregularny, niec-
kowaty; brunatny piasek ze spalenizną, we 
wschodniej części z węglem drzewnym.

4. Wymiary: długość 190  cm, szerokość 
120 cm, miąższość 20–30 cm.

II. Ciałopalenie
1. Określenie antropologiczne płci i wieku:?, 

adultus.
2. Stan zachowania: kilkadziesiąt ułamków 

kości przepalonych, bardzo rozdrobnio-
nych1.

3. Niwelacje: brak danych
III. Wyposażenie

1. Ozdoby i części stroju: nie stwierdzono.
2. Narzędzia: nie stwierdzono.
3. Inne: dwustożkowate naczynie ceramiczne 

(nr inw. WŚ/24, k. 7/1993; tabl. IX) w czę-
ści środkowej obiektu.

Uwagi:
1 Nie ma pewności czy należały do jednego 

osobnika.
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STRESZCZENIE / SUMMARY

Violetta Stawska
POCHÓWKI WCZESNOŚREDNIOWIECZNE

W rozdziale zaprezentowano materiały źródłowe dokumentu-
jące istnienie, na wielokulturowym stanowisku w miejscowo-
ści Małe Czyste, grobów z okresu wczesnego średniowiecza. 
Najstarszym pochówkiem, datowanym na IX – 1. połowę 
X wieku jest grób ciałopalny typu Alt Käbelich. W rzucie 
poziomym miał kształt owalny o wymiarach 190×120 cm, 
w profilu zaś był nieregularny, nieckowaty o miąższości 
od 20 do 30 cm. Wypełnisko stanowił brunatny piasek ze 
spalenizną. W jamie grobowej odkryto drobne ułamki kostne. 
Płci zmarłego nie oznaczono, a wiek określono jako adultus. 
W wypełnisku jamy zadokumentowano także dwustożko-
wate naczynie ceramiczne częściowo obtaczane ze słabo 
wychylonym na zewnątrz brzegiem i płaskim dnem. Powyżej 
największej wydętości brzuśca zdobione jest ono pasmem 
przecinających się linii poziomych i falistych wykonanych 
narzędziem dwuzębnym. Uważa się, że groby typu Alt 
Käbelich stanowiły nową formę pochówku słowiańskiego 
powstałą pod wpływem obcych wzorców kulturowych, 
głównie skandynawskich.

Obok grobu ciałopalnego, na wzmiankowanym cmen-
tarzysku, odsłonięto także sześć grobów szkieletowych, 
powstałych około połowy XII wieku lub w jego 2. połowie. 
Pochówki były sytuowane wzdłuż osi wschód – zachód 

z ewentualnym niewielkim odchyleniem w kierunku 
południowym. W czterech przypadkach miały orientację 
zachodnią, w jednym wschodnią, a w jednym orientacja 
była nieczytelna. Zmarłych układano bezpośrednio w jamie 
grobowej w pozycji wyprostowanej z wyciągniętymi wzdłuż 
ciała kończynami górnymi i wyprostowanymi kończynami 
dolnymi. Badania antropologiczne wykazały, że w odkrytych 
grobach złożono trzech mężczyzn i jedną kobietę w wieku 
adultus i maturus oraz dwoje dzieci w wieku infans I. W trzech 
z sześciu pochówków zadokumentowano inwentarz grobowy. 
Były to paciorki ze szkła, z kamieni półszlachetnych (karneol, 
ametyst), z bursztynu i z taśmy brązowej. W jednym z grobów 
na kolię składało się 125 paciorków. Poza paciorkami w skład 
wyposażenia wchodziły jeszcze bursztynowa zawieszka 
w formie krzyża łacińskiego, kabłączki skroniowe oraz 
noże.

Pojawienie się, w miejscu gdzie wcześniej funkcjonowały 
nekropole ludności kultury pucharów lejkowatych, kultury 
łużyckiej, oksywskiej i wielbarskiej, pochówków wcze-
snośredniowiecznych świadczy o wyjątkowości, świętości 
tego miejsca. O tym, że przez wiele tysiącleci obszar ten był 
traktowany przez kolejne pokolenia jako sacrum, a tradycja 
ta przetrwała aż do XII wieku.

Violetta Stawska
EARLY MEDIEVAL BURIALS

The chapter presents source materials documenting the 
existence of the early medieval graves at a multicultural 
site in Małe Czyste.

The oldest burial, dating from the ninth – 1st half of 
the tenth century, there is an Alt Käbelich type cremation 
grave. In the horizontal projection, it had an oval shape 

measuring 190×120 cm, while in the section it was irregular, 
trough-shaped, with a depth of 20 to 30 cm. The grave’s 
filling was brown sand with burn and with small bone 
fragments. The deceased’s gender was not marked, age was 
defined as adultus. Within the grave, a handbuilt biconoidal 
ceramic vessel was also documented, with a surface partially 
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finished on a slow wheel, the rim slightly tilted outward, 
and a flat bottom. Above the greatest width of the body, it 
was decorated with a band of intersecting horizontal and 
wavy lines made with a two-tooth tool. It is believed that the 
Alt Käbelich type graves were a new form of Slavic burials, 
formed under the influence of foreign cultural patterns, 
mainly Scandinavian.

In the above-mentioned cemetery, next to the cremation 
grave, six inhumation graves were uncovered. These are 
dated to the middle of the twelfth century or its second 
half. The burials were aligned along the east – west axis 
with a possible slight deviation to the south. In four cases 
they were oriented to the west, and in one to the east, in the 
last case the orientation was unreadable. The deceased were 
placed directly in the burial pit, in an extended position on 
their back with the upper limbs stretched along the body and 

the lower limbs straightened. Anthropological studies have 
shown that the buried are three men and one woman of the 
age adultus and maturus and two children of the age infans 
I. The funerary inventory was documented in three of the six 
burials. These were glass, semi-precious stones (carnelian, 
amethyst), amber and bronze tape beads. In one of the graves, 
the necklace was formed of 125 beads. In addition to beads, 
the equipment also included an amber pendant in the form 
of a Latin cross, temple rings, and knives.

The appearance of early medieval burials, in the place 
where the necropolises of the Funnel Beaker, Lusatian, Oksy-
wie, and Wielbark cultures previously functioned, testifies 
to the sanctity of the place, and to the fact that for many 
millennia it was treated as sacred by successive generations. 
This tradition survived until the twelfth century.
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Tablica II. Grób 31: 1–5 – szkło, 6 – karneol, 7 – stop miedzi; (rys. J. Bogucka); grób 32: 1 – stop miedzi; grób 33: 1–2 – żelazo, 
3 – stop miedzi (rys. A. Kujawa-Piszcz)

Plate II. Grave 31: 1–5 – glass, 6 – carnelian, 7 – copper alloy; (drawn by J. Bogucka); grave 32: 1 – copper alloy; grave 33: 
1–2 – iron, 3 – copper alloy (drawn by A. Kujawa-Piszcz)
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Tablica IV. Grób 36: 1–5 – bursztyn (rys. J. Ostapiak), 6–10 – ametyst, 11–15 – szkło (rys. J. Bogucka)

Plate IV. Grave 36: 1–5 – amber (drawn by J. Ostapiak), 6–10 – amethyst, 11–15 – glass (drawn by J. Bogucka)
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Tablica V. Grób 36: szkło (rys. J. Bogucka)

Plate V. Grave 36: glass (drawn by J. Bogucka)
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Tablica VI. Grób 36: szkło (rys. J. Bogucka)

Plate VI. Grave 36: glass (drawn by J. Bogucka)
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Tablica VII. Grób 36: szkło (rys. J. Bogucka)

Plate VII. Grave 36: glass (drawn by J. Bogucka)
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Tablica VIII. Grób 36: 16–24 – stop miedzi i srebro, 25 – skóra, 26–27 – żelazo (rys. J. Bogucka)

Plate VIII. Grave 36: 16–24 – copper alloy and silver, 25 – leather, 26–27 – iron (drawn by J. Bogucka)
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Tablica IX. Grób 87: 1 – glina (rys. J. Bogucka)

Plate IX. Grave 87: 1 – clay (drawn by J. Bogucka)
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Maciej Majewski

Ostroga z bodźcem gwiaździstym

Podczas badań na stanowisku 20 w miejscowości 
Małe Czyste w 1985 roku, na powierzchni war-
stwy ornej, około 10 m w kierunku NNE od wy-
kopu XVI (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch, w tym 
tomie, ryc. 2) znaleziono ostrogę z  bodźcem 
gwiaździstym (ryc. 1).

Ostroga wykonana jest z żelaza i zachowała 
się jedynie częściowo, miejscami na powierzchni 
widoczne są wżery korozyjne. Obydwa ramio-
na kabłąka ostrogi są obłamane; zachowane na 
większym odcinku lewe ramię ma długość około 
6 cm, prawe około 2,5 cm. Ramiona w przekroju 
są trójkątne i szerokie na 0,9–1 cm, ich zachowa-
na rozpiętość wynosi jedynie 4,2 cm. Ramiona 
kabłąka schodzą się pod wyraźnym kątem i two-
rzą trójkątny wyrostek powyżej nasady bodźca. 
W dobrym stanie zachował się bodziec składający 
się z widełek osadzonych na krótkiej szyjce i kółka 
gwiaździstego, całość o długości 4,5 cm. Kółko 
składa się z sześciu stosunkowo masywnych wrze-
cionowatych kolców i ma średnicę 4 cm. Bodziec 
jest odgięty od kabłąka pod znacznym kątem; 
z zakrzywieniem na styku szyjki i widełek.

Ze wzglądu na fragmentaryczny stan zacho-
wania trudno pokusić się o pewne przyporządko-
wanie chronologiczne zabytku; kształt, długość 
i przebieg ramion (tu niezachowanych) a tak-
że typ zaczepów stanowią istotne wyznaczniki 
w znanych typologiach ostróg. Według typologii 
Z. Hilczerówny ostrogę można zakwalifikować do 
typu III (Z. Hilczerówna 1956, s. 63–69) ostróg 
z kółkiem gwiaździstym. Choć praca ta obejmuje 
zabytki tylko do końca XIII wieku, można w niej 
znaleźć obiekty o zbliżonej formie (Z. Hilczerów-
na 1956, tabl. VIII: 10/46 i 25/162). Z kolei wg 
typologii S. Kołodziejskiego, opracowanej już 

dla samych średniowiecznych ostróg z bodźcem 
gwiaździstym, zabytek z Małego Czystego – po-
mimo sześcio- a nie ośmioramiennego kółka – 
najbliższy jest typowi C. Wynika to z obecności 
krótkiej szyjki poniżej widełek i średnicy kółka. 
Typ C chronologicznie mieści się w 3 ćw. XIII–1 
poł. XIV wieku (S. Kołodziejski 1985, s. 166, ryc. 
5.1, tabela 1). W opracowaniu materiałów z placu 
Nowy Targ we Wrocławiu także L. Marek zgadza 
się, że ostrogi o gwiazdce tej wielkości – od 4 cm 
średnicy – można datować na koniec XIII–XIV 
wiek (L. Marek 2018, s. 577). Pod względem for-
my kółka gwiaździstego, w materiale z Wrocła-
wia, najbliższą analogię znaleźć można w fazie V 
przypadającej na XIII/XIV wiek (L. Marek 2018, 
ryc. 444 d). Ostrogę z Elbląga (posesja Św. Ducha 
1), o zbliżonym bodźcu, M. Marcinkowski (2003, 
s. 184, ryc. 3.6) datuje nieco wcześniej, bo na XIII 
wiek.

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Ostroga 
z bodźcem gwiaździstym (rys. J. Bogucka)

Figure 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Rowel spur 
(drawn by J. Bogucka)
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Ponieważ najmłodsze materiały (nie licząc 
nowożytnych) z warstw kulturowych i obiektów 
stanowiska w Małym Czystym datowane są na XII 
wiek, ostrogę należy traktować jako znalezisko 
luźne. Być może jest ona powiązana ze zbrojnymi 

z jednego z pobliskich późnośredniowiecznych 
grodzisk stożkowatych – Storlus, Jeleniec lub 
Żygląd (A. Kola 1991, s. 175, 217–219, 226–228, 
rys. 1).
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SUMMARY

Maciej Majewski
ROWEL SPUR

During the excavations at site 20 in Małe Czyste in 1985, 
a rowel spur was found on the surface of the topsoil, about 
10 m in to the NNE from trench no. XVI. The spur is made 
of iron and only partially preserved. Both arms of the heel 
band of the spur are broken. The shank, consisting of a fork-
mounted rowel with six relatively massive spindle-shaped 
spikes, has been preserved in good condition. Based on 

typological features and analogies, the spur can be dated 
to the end of the thirteenth or the fourteenth century.

Since the youngest materials from the cultural layers and 
features of the site in Małe Czyste are dated to the twelfth 
century, the spur has to be treated as a loose find.



Część II. 
Analizy specjalistyczne
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Dorota Bienias

Wyniki analizy węgli drzewnych

WSTĘP

Ze stanowiska 20 w miejscowości Małe Czyste, 
pow. chełmiński przekazano do badań antrako-
logicznych próbki zawierające węgle drzewne, 
które pozyskano w trakcie dwóch serii badań 
stanowiska prowadzonych w latach 1984–1986 
oraz w roku 2010 (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch, 
M. Pronobis 2017, s. 5). Z badań wcześniejszych 
przekazano węgle drzewne z 13 obiektów, z roku 
2010 z 22 obiektów (tab. 1A-B). Badane materiały 
pochodzą przede wszystkim z grobów, głównie 
związanych z kulturami oksywską i wielbarską. 
Trzy z grobów mają chronologię neolityczną, a je-
den datowany jest na okres kultury łużyckiej. Po-
nadto badano materiał z trzech obiektów o innej 
funkcji, m.in. gospodarczej?

METODY

Materiał organiczny poddano analizie zgodnie 
z przyjętą w archeobotanice metodyką prac labo-
ratoryjnych i mikroskopowych (M. Lityńska-Za-
jąc, K. Wasylikowa 2005). Próby tego wymagające 
płukano na sitach o różnych średnicach. Zdecydo-
wana część badanego materiału pochodziła z prób 
pobieranych jako próby węgli (widoczne skupiska 
spalonego drewna w obiektach czy warstwach). 
W  partii materiałów związanych z  badaniami 
z 2010 roku znajdują się także węgle wyodręb-
nione w trakcie preparacji prób karpologicznych 
(por. D. Kofel, w tym tomie).

Botanicznej identyfikacji taksonów doko-
nano korzystając z klucza zawierającego szcze-
gółowe opisy cech diagnostycznych i fotografie 

dla porównań z atlasu Schweingrubera (1990) 
i pliku Microscopic Wood Anatomy (W. Schoch 
i in. 2004) oraz okazów z kolekcji referencyjnej 
IA. Opracowywany materiał oznaczano na pod-
stawie analizy budowy anatomicznej widocznej 
na przełomach: poprzecznym (QS) i podłużnych: 
radialnym (RLS) oraz stycznym (TLS). Niektóre 
fragmenty były ręcznie dzielone w celu uzyskania 
świeżych przełomów. Próby oglądano w świetle 
odbitym pod mikroskopem stereoskopowym (Ze-
iss Discovery V8) w powiększeniach do 80× oraz 
pod mikroskopem optycznym (Zeiss Axiotech) 
w powiększeniach do 500×. Nazewnictwo bota-
niczne podano według listy roślin naczyniowych 
Polski (Z. Mirek i in. 2002). Określane są nazwy 
rodzajowe drewna, znacznie rzadziej gatunkowe. 
Wynika to z założeń metodycznych analiz mate-
riałów antrakologicznych z Europy Środkowej, 
wedle których oznaczenie do poziomu gatunku 
może mieć miejsce, gdy dany rodzaj reprezento-
wany jest we florze przez jeden gatunek rodzimy 
(M. Lityńska-Zając, K. Wasylikowa 2005, s. 285). 
W przypadku topoli i wierzb anatomiczne roz-
różnienie jest bardzo trudne, stąd oba taksony są 
najczęściej grupowane jako Populus/Salix sp.

We wszystkich badanych próbkach mierzono 
dla każdego kawałka zwęglonego drewna jego 
najdłuższy wymiar1 i/lub zachowaną średnicę 
w przypadku pozostałości gałęzi. Cały materiał 
podzielono na przyjęte arbitralnie klasy wielkości 
(co 0,5 cm). Analizowano fragmenty większe niż 

1 Podawany jest najdłuższy wymiar każdego fragmentu 
drewna bez względu na orientację przekroju (M. Lityńska-
-Zając, K. Wasylikowa 2005, s. 277).
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Tab. 1B. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wyniki analizy antrakologicznej (badania z 2010 roku)

Table 1B. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Results of the anthracological analysis (2010 excavations)

Lp. Nr
Funkcja
Chronologia

Nazwa 
taksonu

Liczba
typ

Uwagi

1 Obiekt 
2

gosp.? 
(okołofu-
neralna?)
MOPR

Quercus 
sp. 88 oblepienie 

ziarnami 
kwarcu 
(mimo 
płukania)

liściasty 
rn 5

2 Grób 
137

grób cj.
OR B1a

Populus/
Salix sp. 6

3 Grób 
138

grób c.
z brukiem
MOPR-OR

Acer sp. 2
zżużlenie 
brzozyBetula 

sp. 22

4 Grób 
139

grób cj.
OR B2a

Acer sp. 19 klon silnie 
przepalony, 
spękania

Betula 
sp. 24

Lp. Nr
Funkcja
Chronologia

Nazwa 
taksonu

Liczba
typ

Uwagi

5 Grób 
142

grób cj.
WOR?

Betula 
sp. 4 obiekt 

naruszony

6 Grób 
144

grób cj.
OR B2a

Acer sp. 39
frag. nie-
oznaczo-
ne– silne 
przepalenie.

Populus/
Salix sp. 19

nieozna-
czony 5

7 Grób 
145

grób pop.
WOR

Betula 
sp. 20

zżużlenie; 
współczesne 
wtręty

8 Grób 
152

grób cj.
OR B1b

Betula 
sp. 2

Populus/
Salix sp. 3

Tab. 1A. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wyniki analizy antrakologicznej (badania z lat 80.)

Table 1A. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Results of the anthracological analysis (1980s excavations)

Lp. Nr
Funkcja
Chronologia

Nazwa 
taksonu

Liczba
typ

Uwagi

1 1
grób cj.
W?OR

Betula sp.
14

gał. spękania; śr. 
gałązek 4 cmPopulus/

Salix sp. 15

2 2
grób cj.
OR B1b

Betula sp.
27

gał.
śr. gałązek 2 
cm

3 3
grób cj.
MOPR A3

Betula sp. 7 zapiaszczenie

4 5
grób cj.
W?OR

Betula sp. 12

zżużlenie
Populus/
Salix sp. 21

nieozna-
czony 1

5 8
grób cj.
OR B1a

Betula sp. 12
Populus/
Salix sp. 12

6 12
grób cj.
WOR

Betula sp. 78 spękania
liściasty 
rn 8

7 14
grób cj.
MOPR-OR

Betula sp. 4
Populus/
Salix sp. 9

Lp. Nr
Funkcja
Chronologia

Nazwa 
taksonu

Liczba
typ

Uwagi

8 17
grób cj.
OR B2a

Betula sp.
103
gał.

spękania; śr. 
gałązek 0,5 cm

9 18
grób cj.
WOR

Betula sp. 12 spękania

10 19
grób cj.
W?OR

Betula sp.
63

gał.
śr. gałązek2, 4, 
6 cm; spękania

liściasty 
rn 9 zżużelenie, 

spękania

11 88
grób
KPL

Quercus 
sp. 21

Pinus 
sylvestris 8

12 107
grób
KPL

Quercus 
sp. 25

Pinus 
sylvestris 1

13 113
grób
KPL

kości

Objaśnienia: c. – ciałopalny, cj. – ciałopalny jamowy, pop.-popielnicowy; KPL – kultura pucharów lejkowatych; 
MOPR – młodszy okres przedrzymski, OR – okres rzymski, WOR – wczesny okres rzymski, (litery i cyfry przy chronologii 
oznaczają fazy); gał. – gałązka; liściasty rn – liściasty rozpierzchłonaczyniowy

Explanation: c. – cremation burial, cj. – cremation burial in a pit, pop. – urn burial; KPL – the Funnel Beaker culture; 
MOPR – the younger pre-Roman period, OR – the Roman period, WOR – the early Roman period (the letters and numbers 
next to the chronology indicate phases)
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Lp. Nr
Funkcja
Chronologia

Nazwa 
taksonu

Liczba
typ

Uwagi

9 Grób 
159

grób c.
KŁ

Pinus 
sylvestris 29

na niektó-
rych frag. 
witryfikacja; 
współczesne 
wtręty

liściasty 5 całkowita 
witryfikacja

10 Grób 
166

grób cj.
OR B1a

Acer sp. 15 materiał 
silnie 
przepalony; 
frag. gałązki 
o śr. 4 cm

Populus/
Salix sp.

5
gał.

11 Grób 
167B

grób cj.
OR B2b

Acer sp. 45 klon mocno 
spalony, 
spękania; 
drobiny 
kości, nie 
spalone 
korzonki

Populus/
Salix sp. 2

liściasty 3

12 Grób 
168

grób cj.
OR B2a

Betula 
sp.?
liściasty

2 silnie 
przepalony 
materiał10

13 ‚grób’ 
165 OR

Acer sp.
42

gał. warstwa 
wtórna ze 
zniszczonych 
obiektów; 
frag. gałązki 
o śr. 3 cm

Populus/
Salix sp. 18

liściasty 5
nieozna-
czony 1

14 Grób 
174

grób pop.
OR

Betula 
sp. 18

zżużlenie; 
współczesne 
wtręty

Lp. Nr
Funkcja
Chronologia

Nazwa 
taksonu

Liczba
typ

Uwagi

15 Grób 
179

grób cj.
OR B2a

Acer sp. 22

16 Grób 
180

grób cj.
OR B2a?

liściasty 3

17 Grób 
184

grób c.
OR?

Betula 
sp. 5

18
Grób 
167A 
(57/10)

grób cj.
OR B2a

Betula 
sp.

32
gał. śr. gałązki 

2 cm
liściasty 2

19 Grób 
191

grób pop.
W?OR

Betula 
sp. 24

zżużlenie; 
drobiny ko-
ści; współ-
czesne 
wtręty

20 Grób 
194

grób cj.?
MOPR-OR

Betula 
sp. 17

zżużlenie; 
przepalone 
kości; współ-
czesne wtrę-
ty (korzonki 
i drewno)

21 Grób 
196

grób cj.
MOPR-
OR?

Betula 
sp.

31
gał.

przepalone 
kości; wtręty 
współczesne-
-nie spalo-
ne korzonki 
i drewno

22 wykop 
5/2010

nieokre-
ślone

Betula 
sp. 24 w pobliżu 

profilu N

Objaśnienia: c. – ciałopalny, cj. – ciałopalny jamowy, pop.-popielnicowy; KPL – kultura pucharów lejkowatych; MOPR – młodszy 
okres przedrzymski, OR – okres rzymski, WOR – wczesny okres rzymski, (litery i cyfry przy chronologii oznaczają fazy); 
gał. – gałązka

Explanation: c. – cremation burial, cj. – cremation burial in a pit, pop. – urn burial; KPL – the Funnel Beaker culture; 
MOPR – the younger pre-Roman period, OR – the Roman period, WOR – the early Roman period (the letters and numbers 
next to the chronology indicate phases)

Tab. 1B. cd

Table 1B. continued

2 mm uznając, iż mniejsze są rezultatem wtórnego 
podziału.

Oprócz rodzaju szczątków i ich liczebności 
przedstawiono także frekwencję. Liczba fragmen-
tów w próbach, może być myląca co do znaczenia 
danego taksonu w gospodarce dawnej społeczno-
ści. Wprawdzie drewno spalone nie podlega już 
rozkładowi biologicznemu jest jednak kruchym 
materiałem, co powoduje, iż może ono ulec roz-

drobnieniu w trakcie zalegania w podłożu, po-
bierania prób do analiz czy też podczas obróbki 
laboratoryjnej (H. Kraińska 1999, s. 232). Liczba 
fragmentów składających się na próbkę może 
być więc efektem wtórnego podziału. Tak więc 
to frekwencja taksonów zdaje się być istotniejszą 
wartością w analizach. Istnieje znaczne prawdo-
podobieństwo, że „powtarzalność” występowa-
nia danego taksonu w próbach, obiektach czy na 
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wielu stanowiskach świadczy o tym, iż był on czę-
ściej używany (M. Lityńska-Zając, K. Wasylikowa 
2005, s. 278).

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ 
ANTRAKOLOGICZNYCH

Węgle drzewne ze stanowiska 20 w Małym Czy-
stym były w różnym stanie zachowania zarów-
no co do cech obserwowalnych makroskopo-
wo jak i mikroskopowo. Większość badanych 
okazów z cmentarzyska charakteryzuje się do-

brą formą zachowania. Utrudnieniem w obser-
wacjach były zwłaszcza znaczące odkształcenia 
struktury anatomicznej – spękania i zżużlenie 
a w niektórych przypadkach witryfikacja mate-
riału (np. ob. 36/10). Do takiej postaci mogły 
doprowadzić procesy spalania drewna wilgot-
nego w wysokiej temperaturze lub gwałtowne 
schłodzenie (L.C. McParland i in. 2010, s. 2679). 
Pęknięcia i zżużlenie węgli zanotowano w ma-

teriale z większości obiektów (ryc. 1). Takich 
deformacji nie odnotowano tylko na węglach 
pochodzących z  grobów o  chronologii neoli-
tycznej (tab. 1A). Niektóre fragmenty badanego 
materiału nosiły ślady znacznego zapiaszczenia 
(obiekt 2, grób 3). W kilku próbach (np. groby 
159, 196) odnotowano obecność makroszcząt-
ków (korzonki, drobiny drewna) nie spalonych. 
Uznano je za współczesne wtręty i nie zostały 
one objęte analizami.

Wielkość analizowanego materiału była różna. 
Wymiary badanych fragmentów odzwierciedlały 
typowe dla różnych taksonów formy „rozpadania 

się”, co jest efektem ich budowy anatomicznej. 
Dąb, olsza, brzoza dzielą się na ogół na większe 
cząstki, a  sosna zwyczajna na drobne cząstki. 
W większości prób przeważały fragmenty węgli 
o rozmiarach do 1,5 cm. Dla materiałów z kilku 
obiektów charakterystyczne były większe rozmia-
ry – do 4 cm. Węgle o największych rozmiarach 
zostały zanotowane w następujących obiektach: 
grób 1 (max 4 cm; Populus/Salix sp.), grób 17 

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Spękania węgla (Betula sp.), grób 12 (fot. D. Bienias)

Figure 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Cracks on charcoal (Betula sp.), grave 12 (photo by 
D. Bienias)
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(max 3,5 cm, Betula sp.), grób 19 (max 3,5 cm, 
Betula sp.). W materiale z kilku obiektów wiele 
fragmentów zachowało cechy pierwotnego wy-
glądu, co umożliwiło wskazanie z jakiej części 
drzewa pochodziły. Niektóre pozostałości były 
fragmentami gałęzi o różnych średnicach2. Naj-
więcej resztek gałęzi znajdowało się materiale po-
branym z grobu 19, wśród których zanotowano 
węgle o maksymalnych średnicach 6 cm (Betula 
sp.) oraz z grobu 166, w którym odnotowano 
pozostałości gałęzi o średnicach 4 cm (Populus/
Salix sp.) i z grobu 2 (Betula sp. – 2 cm średnicy). 
W „grobie” 165 zidentyfikowano resztki gałązek 
o średnicy 3 cm (Acer sp.).

ANALIZA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA

W niniejszym opracowaniu za bazową dla analiz 
uznajemy liczbę fragmentów wyrażającą udział 

ilościowy poszczególnych taksonów3. Najlicz-
niejszą próbę zawierającą ponad 100 fragmentów 
analizowano dla grobu 17. Próbka najmniejsza 
ilościowo, złożona z trzech fragmentów węgli 
drzewnych, pobrana była z grobu 180 (tab. 1A–B). 
Łącznie ze stanowiska 20 w Małym Czystym prze-
badano 1080 fragmentów węgli z czego nie ozna-
czono 7 fragmentów (tab. 2; ryc. 2). Pochodzą 
one z 52 prób pobranych z wypełnisk i otoczenia 
34 obiektów.

W wyniku analizy antrakologicznej materiałów 
z cmentarzyska wielokulturowego w Małym Czy-

stym oznaczono pięć taksonów roślin drzewia-
stych. Jedynym rozpoznanym przedstawicielem 
drzew iglastych jest sosna zwyczajna Pinus sylve-
stris L. zaliczana do rodziny Pinaceae. Pozostałe 
taksony reprezentujące drzewa liściaste należą 
do następujących rodzin: brzozowatych (brzozy; 
Betula sp.), bukowatych (dęby; Quercus sp.), my-
dleńcowatych (klony; Acer sp.) i wierzbowatych 
(topole, wierzby; Populus/Salix sp.). Na liście 
taksonów znajduje się oznaczenie Populus/Salix 
sp., gdyż zniszczenie materiału uniemożliwiło jed-
noznaczne rozpoznanie cech odróżniających te 
rodzaje. Znaczne odkształcenia niektórych frag-
mentów uniemożliwiło ich oznaczenie, a tylko 
przypisanie do grupy drzew liściastych lub bar-
dziej szczegółowo do drzew liściastych rozpierz-
chłonaczyniowych (liściaste rn).

Zdecydowane gros obiektów, z których po-
brano materiał to groby, zaledwie jeden obiekt 
wiązany jest z inną funkcją, ale też okołofune-

ralną?/gospodarczą?, jeden obiekt opisano jako 
nieokreślony. Wszystkie z oznaczonych taksonów 
zanotowano w grobach (ryc. 3).

2 Podano możliwą obecnie do zmierzenia średnicę, 
w czasie użytkowania gałęzi była ona zapewne większa. 
Doświadczenia wykazują, że drewno po spaleniu ulega po-
mniejszeniu w różnych płaszczyznach. Odnotowano np., iż 
świeża gałąź leszczyny o średnicy 3,5 cm po spaleniu w tem-
peraturze około 3000C zmniejszyła swą średnicę do 2,5 cm 
(R. Gale, D. Cutler 2000, s. 11).

3 Jest to jeden ze sposobów podania udziału ilościowego 
taksonów, najczęściej stosowany przez badaczy (M. Lityń-
ska-Zając, K. Wasylikowa 2005, s. 277).

Tab. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Frekwencja oraz liczba oznaczonych taksonów

Table 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The frequency and the number of identified taxa

Takson Liczba 
okazów

Liczba 
prób

Numery obiektów

groby gosp.? n

Acer sp. 184 11 138, 139, 144, „grób” 165, 166, 167B, 179

Betula sp. 557 25 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 17,18, 19; 138, 139, 142, 145, 152, 167A, 
168, 174, 184, 191, 194, 196 w. 5/10

Populus/Salix sp. 110 12 1, 5, 8, 14; 137, 144, 152, „grób” 165, 166, 167B
Quercus sp. 134 3 88, 107 2
Pinus sylvestris 38 3 88, 107; 159
liściasty 28 6 159, „grób” 165, 167A, 167B, 168, 180
liściasty rn 22 3 12, 19 2
nieoznaczony 7 3 5; 144, „grób” 165

∑=1080
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W tej kategorii obiektów wystąpiły szczątki 
zarówno gatunku iglastego, jak i drzew liścia-
stych. Te ostatnie reprezentują taksony drzew 
rozpierzchłonaczyniowych: brzozy, klonu i to-
poli/wierzby a także drzewa pierścieniowonaczy-
niowego: dębu. Podobnie w materiale z obiektu 2, 
o funkcji gospodarczej?/okołofuneralnej? ozna-
czono pozostałości drzew/krzewów liściastych 
rozpierzchłonaczyniowych, lecz zdecydowanie 
przeważały tu ilościowo szczątki dębu. W obiek-
cie o bliżej nie sprecyzowanych funkcjach odno-
towano tylko szczątki brzozy.

Udział prób jednorodnych taksonomicznie 
i wielotaksonowych (dwa lub trzy taksony) był 
prawie równy. W 16 obiektach zarejestrowano 
skład jednotaksonowy. Próby o charakterze ho-
mogenicznym pochodzą z grobów oraz z wykopu 

5/10. Są to próby zawierające szczątki drzew li-
ściastych, przede wszystkim brzozy (Betula sp.). 
Takson ten jest najliczniej (557 fragmentów; 
51,6% ogółu węgli) i najczęściej rejestrowany 
w materiałach antrakologicznych ze stanowiska 
Małe Czyste 20. Jego szczątki oznaczono w 23 
obiektach spośród 344 poddanych analizie antra-
kologicznej (tab. 2). Kolejnymi co do częstości 
występowania w obiektach są pozostałości wierz-
bowatych. Szczątki topoli i wierzby wystąpiły 
w materiale z 10 obiektów. W siedmiu obiektach 
oznaczono pozostałości klonu, ale przeważały one 
ilościowo nad wierzbowatymi (odpowiednio: 184 
i 110 fragmentów). W liczbie ponad 100 odnoto-
wano szczątki dębu (134 fragmenty), lecz były one 
obecne tylko w trzech obiektach. Także w trzech 
obiektach zanotowano węgle sosnowe, jednakich 
ich udział ilościowy jest zdecydowanie mniejszy 
(38 fragmentów).

Badane materiały można połączyć z trzema 
horyzontami chronologicznymi: kulturą pucha-
rów lejkowatych (2 obiekty), kulturą łużycką (1 
obiekt) oraz z cyklem oksywsko-wielbarskim (30 
obiektów). Jeden obiekt ma nieokreśloną chro-
nologię.

W obiektach neolitycznych łączonych z kul-
turą pucharów lejkowatych oznaczono szczątki 
dwóch taksonów: dębu oraz sosny zwyczajnej 
(ryc. 4).

Wystąpiły one w próbach z obu grobów, przy 
czym liczniejsze były szczątki Quercus sp. W mate-
riale pobranym z grobu z okresu kultury łużyckiej 
odnotowano obecność węgli z sosny zwyczajnej 
i pochodzących z drzew/krzewów liściastych. 
W próbie tej przeważały szczątki Pinus sylvestris 
(ryc. 5).

Z obiektów związanych z trzecim z wymienio-
nych horyzontów chronologicznych pochodzą 
pozostałości taksonów tylko drzew/krzewów 
liściastych. Wyjątkowo, w  jednym obiekcie 
oznaczono szczątki Quercus sp., w 29 obiektach 
szczątki Acer sp., Betula sp. i Populus/Salix sp. 
Dominowały wśród nich resztki Betula sp., które 
zarejestrowano w obiektach z każdego z wyróż-

Ryc. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Spektrum 
antrakologiczne stanowiska – udział procentowy szczątków 
drzew

Figure 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The an-
thracological spectrum of the site – the percentage of tree 
remains

51,6%

10,2%

2,6% 2,0% 0,6%

17,0%
12,4%

3,5% Acer sp.

Betula sp.

Pop/Salix sp.

Quercus sp.

Pinus sylvestris

liściasty

liściasty rn

nieoznaczony

groby ngosp?

nieoznaczony

liściasty rn

liściasty

Pinus sylvestris

Quercus sp.

Pop/Salix sp.

Betula sp.

Acer sp.

Ryc. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Taksony 
drzew oznaczone w typach obiektów

Figure 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Tree taxa 
marked in feature types

4 Dla celów statystyki w niniejszym opracowaniu brane 
są pod uwagę dwa spośród trzech badanych wstępnie obiek-
tów neolitycznych: grób 88 i 107, gdyż w nich odnotowano 
obecność węgli drzewnych. W próbie z grobu 113 nie było 
szczątków drewna, zawierała ona drobiny kości.
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nionych odcinków najmłodszego horyzontu chro-
nologicznego (ryc. 6). Ich największa frekwencja 
i liczebność notowana jest w obiektach związa-
nych z każdą fazą okresu rzymskiego, zwłaszcza 
z jego początkami. W obiektach datowanych na 
MOPR-B1a najwięcej razy odnotowano szczątki 
wierzbowatych i jest to jedyna „faza” z czasów 
kultur oksywskiej i wielbarskiej, dla której ozna-
czono pozostałości Quercus sp.

Wszystkie groby związane z młodszym okre-
sem przedrzymskim i  okresem rzymskim (28 
obiektów) to pochówki ciałopalne. Większość 
z nich została określona jako ciałopalne jamowe, 
odnotowano też obecność grobów popielnico-
wych (3 obiekty). Dwa pochówki określono jako 
ciałopalne, jeden z nich to grób z brukiem. Liczba 
pochówków z jedno- i wielotaksonomicznym skła-
dem jest równa. Na 14 grobów, w których odnoto-
wano jednorodne gatunkowo próby zdecydowanie 
przeważają te z węglami brzozowymi (11 obiek-
tów). Także w próbach o składzie zróżnicowanym 
dominują pozostałości węgli z brzozy (w 11 na 14 
obiektów). Występują one w różnych konfigura-
cjach składowych wraz z pozostałościami klonu 
i wierzbowatych a także drzew liściastych bliżej 
nieokreślonych (tab. 3). W pochówkach opisanych 
jako popielnicowe zarejestrowano obecność tylko 
szczątków Betula sp. (ryc. 7). Skład prób węgli 
z pochówków jamowych jest zróżnicowany, ale 
i tu najwięcej obiektów zawierało pozostałości 
drewna brzozowego.

KPL KŁ nMOPR  i OR

nieoznaczony

liściasty rn

liściasty

Pinus sylvestris

Quercus sp.

Pop/Salix sp.

Betula sp.

Acer sp.

Ryc. 4. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Taksony 
oznaczone w obiektach z różnych faz użytkowania cmen-
tarzyska

Figure 4. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Tree taxa 
marked in feature from various phases of the cemetery’s use

Ryc. 5. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Skład takso-
nomiczny i udział procentowy szczątków drzew w obiektach 
KPL i KŁ

Figure 5. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Taxonomic 
composition and percentage of the tree remains in the Funnel 
Beaker and Lusatian cultures’ features
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liściasty

Pinus sylvestris

Quercus sp.

Ryc. 6. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Frekwen-
cja taksonów drzew w obiektach z młodszego okresu prze-
drzymskiego i okresu rzymskiego (przy oznaczeniu „fazy” 
liczba obiektów)

Figure 6. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The fre-
quency of tree taxa in the younger pre-Roman and Roman 
periods’ features (number of features next to the “phase” 
symbol)
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Ryc. 7. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Taksony 
odnotowane w typach pochówków związanych z młodszym 
okresem przedrzymskim i okresem rzymskim (frekwencja 
w obiektach)

Figure 7. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Taxa re-
corded in burial types associated with the younger pre-Ro-
man and Roman periods (frequency in features)
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PODSUMOWANIE

Skład taksonomiczny węgli drzewnych z omawia-
nego stanowiska pozwala na przypuszczenie, że 
w jego otoczeniu występowały wielogatunkowe 
lasy liściaste w typie grądów. Ich drzewostan bu-
dować mogą niemal wszystkie występujące na 
danym terenie rodzaje drzew liściastych, jednak 
ich stałym elementem jest obecność płatów dębu 
oraz graba. Na mapie potencjalnej roślinności na-
turalnej5 okolice Małego Czystego, podobnie jak 
większość Pojezierza Chełmińskiego, to obszar 
korzystny dla grądów subkontynentalnych (Tilio-
-Carpinetum) w odmianie bogatej. Piętro drzew 
tworzą w tych lasach głównie dąb, lipa, grab, do-
mieszkami mogą być klony, brzozy, topola, osika 
a także na suchszych siedliskach sosna (W. Ma-
tuszkiewicz 2001, s. 393).

Węgle drzewne odnajdywane w grobach cia-
łopalnych uważa się za pozostałości stosów po-
grzebowych. Proces spalenia zwłok był ważkim 
elementem ceremonii pogrzebowej. Zapewne 
istotnym było to, by stos płonął w  „należyty 
sposób”, co mogło zagwarantować użycie odpo-
wiedniego drewna (Tacyt, Germania 27). Przy-
puszczać więc można, że stosowano dostępne 
drewno o największej wartości energetycznej. 
Wyniki analizy antrakologicznej materiałów z Ma-
łego Czystego sugerują, iż ludność kultur oksyw-
skiej i wielbarskiej preferowała drewno brzozowe. 
Prócz składu taksonomicznego również postać 
węgli rzuca światło na zwyczaje pogrzebowe. Za-
równo węgle brzozowe jak i z innych rodzajów 
drewna z prób w grobach ciałopalnych z opisywa-
nej nekropoli cechują się znacznym przepaleniem, 
wręcz zżużleniem czy witryfikacją. Pochodzą więc 
z tej części stosu, gdzie ogień był najsilniejszy.

Tab. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Węgle drzewne w grobach ciałopalnych z MOPR-OR – obiekty wielo-
taksonowe

Table 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Charcoal in MOPR-OR crematory graves – multi-taxa features

takson

typ grobu

Acer sp.
Betula sp.

Acer sp.
Pop/Salix sp.

Betula sp.
Pop/Salix sp.

Betula sp.
liściasty

Betula sp.
liściasty rn

Acer sp.
Pop/Salix sp.

liściasty

Acer sp.
Pop/Salix sp.
nieoznaczony

Betula sp.
Pop/Salix sp.
nieoznaczony

jamowy 1* 1 4 2 2 1 1 1
z brukiem 1 .

* – liczba obiektów z danym zestawem taksonów; *– the number of features with the specific taxa set

Ryc. 8. Potencjalna roślinność naturalna okolic Małego 
Czystego (wg J.M. Matuszkiewicz 2008); 1 – grądy sub-
kontynentalne od. bogata (Tilio-Carpinetum, rich), 2 – łęgi 
jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum), 3 – olsy środkowo-
europejskie (Carici elongatae Alnetum), 4 – bory mieszane 
(Querco-Pinetum), 5 – kontynentalne bory sosnowe (Pe-
ucedano-Pinetum), 6 – łęgi jesionowo-wiązowe (Ficario-
-Ulmetum typicum), 7 – grądy subkontynentalne od. uboga 
(Tilio-Carpinetum, poor)

Figure 8. Potencjalna roślinność naturalna okolic Małego 
Czystego (wg J.M. Matuszkiewicz 2008); 1 – grądy sub-
kontynentalne od. bogata (Tilio-Carpinetum, rich), 2 – łęgi 
jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum), 3 – olsy środkow-
oeuropejskie (Carici elongatae Alnetum), 4 – bory mieszane 
(Querco-Pinetum), 5 – kontynentalne bory sosnowe (Peu-
cedano-Pinetum), 6 – łęgi jesionowo-wiązowe (Ficario-Ul-
metum typicum), 7 – grądy subkontynentalne od. uboga 
(Tilio-Carpinetum, poor)

5 Taka roślinność wykształciłaby się na jakiś terenie, 
gdyby miała miejsce tylko naturalna sukcesja. Nie jest ona 
tożsama z roślinnością pierwotną czy historyczną dla danego 
obszaru. Potencjalna roślinność naturalna charakteryzuje 
właściwości siedlisk, których zróżnicowanie prezentuje 
mapa potencjalnej roślinności naturalnej (M. Lityńska-Za-
jąc i in. 2010, s. 114).
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Najbliższe terytorialnie Małemu Czystemu sta-
nowiska związane z kulturami oksywską i wielbar-
ską, z wykonanymi analizami antrakologicznymi, 
to nekropole z okolic Grudziądza. Badania prób 
z cmentarzyska wielbarskiego z Węgrowa wyka-
zały obecność w grobach ciałopalnych pozosta-
łości tylko sosny zwyczajnej (T. Ważny 2013, tab. 
1). Wyniki analiz antrakologicznych materiałów 
z grobów z młodszego okresu przedrzymskiego 
i okresu rzymskiego z cmentarzysk w Grudzią-
dzu-Rządzu (stan. 1 i 4) także potwierdziły wy-
łączną obecność w grobach ciałopalnych węgli 
sosnowych (D. Bienias 2019). Szczątki tylko Pinus 
sylvestris odnotowane także w materiałach z gro-
bów ciałopalnych z cmentarzysk wielbarskich 
w Kowalewku, pow. obornicki (T. Stępnik 2001) 
i Grzybnicy, pow. koszaliński (A. Gałęzowska 
2007). Z kolei oznaczenia gatunkowe wykonane 
dla prób z nekropoli w Cecelach, pow. siemia-
tycki, Czarnówku, pow. lęborski i Jartyporach, 
pow. siemiatycki (A. Gałęzowska 2007, T. Stępnik 
2015) dowiodły wykorzystywania wielu gatun-
ków z przewagą lub tylko liściastych. W próbach 
z pochówków ciałopalnych w Jartyporach i Czar-
nówku dominują pozostałości drewna brzozowe-
go (T. Stępnik 2015, s. 150). Ten krótki przegląd 
wyników badań uwidacznia preferencję dwóch 
taksonów: brzozy oraz sosny zwyczajnej.

Drewno sosny cechuje się m.in. bardzo do-
brymi właściwościami energetycznymi, ma ono 
największą wartość opałową spośród drzew 
iglastych – 5066 kcal/kG6. Nieznacznie mniejszą 
kalorycznością w trakcie spalania – 4805 kcal/
kG, a największą wśród drzew liściastych, cha-
rakteryzuje się drewno brzozowe (F.  Krzysik 
1978, s. 448–449). Zarówno drewno sosnowe, jak 
i brzozowe cechuje się łatwopalnością, w przy-
padku brzozy dotyczy to także drewna świeżo 
ściętego czy mokrego. Te walory technologiczne 
miały niewątpliwie znaczenie dla użytkujących. 
Zapewne nie jest przypadkowe, iż w obiektach 
określanych jako groby ciałopalne dominują po-
zostałości drewna o najwyższych właściwościach 
energetycznych.

Spektrum antrakologiczne materiałów ze sta-
nowiska 20 w Małym Czystym niewątpliwie od-
zwierciedla skład zbiorowisk leśnych otoczenia 
stanowiska. Jednak przy próbie interpretacji na-
leży przede wszystkim podkreślić funkcje obiek-
tów i całego stanowiska. Ich sepulkralny charakter 
miał zapewne znaczenie przy wyborze danych 
gatunków/rodzajów drewna. Czynności związa-
ne z pochówkiem i obszar nekropoli podlegały 
innym niż „zwykłe życie” prawom. Stosowanie 
określonych gatunków/rodzajów drewna odpo-
wiadało zasadom obrządku pogrzebowego. Anali-
za chronologiczna materiałów antrakologicznych 
z cmentarzyska wielokulturowego w Małym Czy-
stym wskazuje na istotne różnice w użytkowaniu 
określonych rodzajów drewna. W materiałach 
związanych ze starszymi okresami użytkowania 
nekropoli (KPL i  KŁ) odnotowano obecność 
Quercus sp. i Pinus sylvestris. Natomiast z gro-
bów związanych z kulturą oksywską i wielbarską 
pochodzą pozostałości tylko drzew liściastych 
rozpierzchłonaczyniowych: Acer sp, Betula sp. 
i Populus/Salix sp. Najczęściej i najliczniej repre-
zentowane są szczątki brzozy. Zastanawiający jest 
brak, w materiałach łączonych ze wspomnianymi 
kulturami ostatnich wieków starożytności, szcząt-
ków drewna sosnowego, choć charakteryzuje się 
ono łatwopalnością. Przyczyn jego nieobecności 
można doszukiwać się zarówno na gruncie uwa-
runkowań kulturowych jak i przyrodniczych.

Na obecnym etapie badań paleobotanicznych 
stanowiska trudno domniemywać czy zróżnico-
wanie taksonomiczne węgli drzewnych z Małego 
Czystego odnotowane w przekroju chronologicz-
nym odzwierciedla tylko odmienność zwyczajów 
pogrzebowych. Niezbędne jest opracowanie hi-
storii roślinności w otoczeniu stanowiska bazując 
na wynikach badań palinologicznych i makrosz-
czątków roślin (w tym antrakologicznych).

6 Wartości opałowe podane dla drewna suchego.
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STRESZCZENIE /SUMMARY

Dorota Bienias
WYNIKI ANALIZY WĘGLI DRZEWNYCH

Ze stanowiska 20 w miejscowości Małe Czyste, pow. cheł-
miński przekazano do badań antrakologicznych 52 próby 
zawierające węgle drzewne z wypełnisk i otoczenia 34 
obiektów. Badane materiały pochodzą przede wszystkim 
z grobów, głównie ciałopalnych związanych z kulturami 
oksywską i wielbarską. Ponadto badano materiał z dwóch 
obiektów o innej funkcji. Zdecydowana część badanego 
materiału pochodziła z prób pobieranych jako próby węgli 
(widoczne skupiska spalonego drewna w obiektach czy 

warstwach). W partii materiałów związanych z badaniami 
z 2010 roku znajdują się także węgle wyodrębnione w trakcie 
preparacji prób karpologicznych.

W wyniku analizy antrakologicznej oznaczono taksony 
roślin drzewiastych pochodzących z różnych zespołów 
leśnych: brzozy Betula sp., dęby Quercus sp., klony Acer 
sp. oraz topole i wierzby Populus/Salix sp. a także sosnę 
zwyczajną Pinus sylvestris L. (tab. 1). Znaczne odkształce-
nia niektórych fragmentów uniemożliwiło ich oznaczenie 
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a tylko przypisanie do grupy drzew liściastych lub bardziej 
szczegółowo do drzew liściastych rozpierzchłonaczyniowych 
(liściaste rn).

Najliczniej (51,6% ogółu węgli) i najczęściej rejestrowane 
w materiałach antrakologicznych ze stanowiska Małe Czyste 
20 są szczątki Betula sp. oznaczone w 23 obiektach (tab. 2, 
ryc. 2). Kolejnymi co do częstości występowania są pozosta-
łości Populus/Salix sp., które odnotowano w materiale z 10 
obiektów. Wszystkie z oznaczonych dla stanowiska taksonów 
zanotowano w grobach (ryc. 3). W materiale z obiektu o funk-
cji gospodarczej?/okołofuneralnej? przeważały ilościowo 
pozostałości dębu, ale zarejestrowano też szczątki drzew/
krzewów liściastych rozpierzchłonaczyniowych. W obiekcie 
o bliżej nie sprecyzowanych funkcjach odnotowano tylko 
szczątki brzozy.

Istotne różnice w użytkowaniu określonych rodzajów 
drewna uwidaczniają się w efekcie analizy chronologicznej 
materiałów antrakologicznych. W próbach związanych ze 
starszymi okresami użytkowania nekropoli odnotowano 
obecność Quercus sp. (dominuje w grobach KPL) i Pinus 
sylvestris (dominuje w grobie wiązanym z KŁ). Natomiast 
z grobów (wszystkie ciałopalne) związanych z cyklem 

oksywsko-wielbarskim pochodzą pozostałości jedynie 
drzew liściastych rozpierzchłonaczyniowych: Acer sp., 
Betula sp. i Populus/Salix sp. W pochówkach opisanych jako 
popielnicowe zarejestrowano obecność wyłącznie szczątków 
Betula sp. (ryc. 7). Skład prób węgli z pochówków jamowych 
jest zróżnicowany, ale i tu najwięcej obiektów zawierało 
pozostałości drewna brzozowego. Zastanawiający jest brak 
w materiałach łączonych z cyklem oksywsko-wielbarskim 
szczątków drewna sosnowego, choć charakteryzuje się ono 
łatwopalnością. Przyczyn jego nieobecności można doszu-
kiwać się zarówno na gruncie uwarunkowań kulturowych 
jak i przyrodniczych.

Spektrum antrakologiczne materiałów ze stanowiska 
20 w Małym Czystym odzwierciedla niewątpliwie skład 
zbiorowisk leśnych otoczenia nekropoli. Sepulkralny cha-
rakter stanowiska miał zapewne znaczący wpływ na wybór 
gatunków/rodzajów drewna. Jednak na obecnym etapie badań 
paleobotanicznych stanowiska trudno domniemywać czy 
zróżnicowanie taksonomiczne węgli drzewnych odnotowane 
w przekroju chronologicznym odzwierciedla tylko odmien-
ność zwyczajów pogrzebowych.

Dorota Bienias
RESULTS OF CHARCOAL ANALYSIS

From site 20 in Małe Czyste, Chełmno district, 52 anthraco-
logical samples were submitted for investigation; taken from 
the fillings and the surroundings of 34 features. The materials 
studied come mainly from cremated burials associated with 
the Oksywie and Wielbark cultures. Moreover, material from 
two features of a different function was also examined. The 
vast majority of tested material came from coal samples 
(visible clusters of burnt wood in features or layers). The 
materials related to the 2010 research include coals extracted 
during the preparation of carpological samples.

As a result of anthracological analysis, taxa of woody 
plants from various forest habitats were determined: birch 
Betula sp., oaks Quercus sp., maples Acer sp. as well as poplars 
and willows Populus/Salix sp., and Scots pine Pinus sylvestris 
L. (Table 1). Significant deformation of some fragments made 
it impossible to identify them, but only to assign them to 
the group of deciduous species or, more specifically, to 
diffuse-porous deciduous species (deciduous rn).

The remains of Betula sp. marked in 23 features (Table 2, 
Fig. 2) are the most numerous (51.6% of all coals) and most 
often recorded in the anthracological materials from site 20 
in Małe Czyste. The next most frequent are the remains of 
Populus/Salix sp., which were recorded in the material from 10 
features. All of the identified taxa from the site were recorded 
in burials (Fig. 3). In the material from the features of eco-
nomic/funerary (?) function, oak remains are predominant. 
Also registered were the remains of diffuse-porous deciduous 
species. Birch remains were the only to be registered in the 
feature of undetermined function.

Significant differences in the use of certain types of wood 
have been registered as a result of the chronological analysis 
of anthracological materials. The presence of Quercus sp. 
(dominant in the Funnelbeaker culture graves) and Pinus 
sylvestris (dominant in the grave associated with the Lusatian 
culture) were recorded in the samples related to the older 
phases of the necropolis. On the other hand, in the burials 
(all cremated) related to the Oksywie and Wielbark culture 
cycle, only the remains of diffuse-porous deciduous species 
were registered: Acer sp., Betula sp. and Populus/Salix sp. 
Only the remains of Betula sp. were recorded in the features 
described as urn-burials (Fig. 7). The composition of coal 
samples from pit burials is varied, but here, too, most of the 
features contained remains of birch wood. Surprisingly, the 
materials associated with the Oksywie and Wielbark culture 
cycle do not contain remains of pine wood, although it is 
flammable. The reasons for its absence can be found both 
based on cultural and natural conditions.

The anthracological spectrum of materials from site 
20 in Małe Czyste undoubtedly reflects the composition of 
forest habitats around the necropolis. The sepulchral nature 
of the site probably had a significant impact on the choice 
of used wood species/types used. However, at the current 
stage of palaeobotanical research, it is difficult to estimate 
whether the taxonomic diversity of charcoals recorded in the 
chronological breakdown reflects only the different funeral 
customs.
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Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek, Marcin Piękoś, 
Janusz Kozana, Piotr Jurecki

Badania metaloznawcze przedmiotów 
ze stopów miedzi  pod względem składu chemicznego, 

mikrostruktury oraz technologii wykonania

STOPY MIEDZI

Brąz jako stop miedzi i cyny, jest jednym z naj-
bardziej rozpowszechnionych, użytecznych 
i trwałych stopów miedzi. Posiada bardzo dobre 
właściwości mechaniczne i technologiczne. Jest 
wykorzystywany w wielu częściach świata nie-
przerwanie od około połowy trzeciego tysiąclecia 
p.n.e. (A. Garbacz-Klempka 2018, B. Kaufman 
2018). Cyna wprowadzona do miedzi powoduje 
poprawę właściwości mechanicznych stopu po-
przez zwiększanie się twardości i wytrzymałości 
na rozciąganie. Wraz ze wzrostem zawartości cyny 
w stopie polepszają się właściwości technologicz-
ne, zwiększa się lejność, maleje skurcz i poprawia 
odporność na korozję (S. Rzadkosz 2013).

Mosiądz jest rejestrowany w źródłach arche-
ologicznych później niż brąz i choć znane jest 
wcześniejsze jego zastosowanie, zostaje upo-
wszechniony dopiero w pierwszym wieku p.n.e. 
na terenach Imperium Rzymskiego, gdzie zwany 
jest aurichalcum lub orichalcum (C.P. Thornton 
2007, D. Killick 2014). Około 60 roku p.n.e. w Eu-
ropie datuje się początek stosunkowo regularnego 
wykorzystania mosiądzu przez Rzymian do wypo-
sażenia wojskowego i zapinek ( J. Istenič, Ž. Šmit 
2007). Metaliczny cynk, niezbędny w dzisiejszym 
pojęciu do otrzymania mosiądzu, pojawia się 
w  źródłach historycznych i  archeologicznych 
znacznie później niż mosiądz.

Stop miedzi z cynkiem tworzono poprzez wy-
korzystanie rudy z wysoką zawartością cynku oraz 

miedzi metalicznej (H. Moesta, P.R. Franke 1995, 
s. 149; M.R. Cowell i in. 2000, s. 670, 677) lub też 
w wyniku procesu redukcji tlenku cynku w za-
mkniętym tyglu w obecności węgla drzewnego 
i z udziałem miedzi (P.T. Craddock, K. Eckstein 
2003; D. Killick 2014, s. 36; M. Martinón-Tor-
res, T. Rehren 2014, s. 115). Ta ostatnia metoda 
wygrzewania metalicznej miedzi, tlenku cynku 
i sproszkowanego węgla drzewnego w szczelnie 
zamkniętym tyglu wydaje się u Rzymian bardziej 
rozpowszechniona, o  czym świadczą szczątki 
bardzo małych tygli z pokrywą, które są jedny-
mi z najbardziej charakterystycznych pozosta-
łości rzymskiej metalurgii (M. Martinon-Torres, 
T. Rehren, 2014). Tygle z zamkniętymi profilami 
lub pokrywami wskazują na występowanie reakcji 
wymagających atmosfery redukującej, jak przy 
obróbce lotnych metali czy stopów, takich jak 
cynk lub mosiądz, w których zamknięty kształt 
pomaga zminimalizować straty metalu następu-
jące w wyniku parowania (M. Martinon-Torres, 
T. Rehren 2014).

Mosiądz należy do stopów miedzi posiadają-
cych dobre własności technologiczne i użytkowe. 
Pożądany był również ze względu na swój złoty 
kolor. W zależności od składu chemicznego mo-
siądze łatwo poddają się obróbce skrawaniem, 
bądź też służą jako idealny materiał wyjściowy do 
przeróbki plastycznej. W zależności od zawartość 
cynku zmienia się barwa mosiądzów od złotawo-
-żółtej (10% Zn), poprzez jasnoczerwoną (20% 
Zn), zielonkawo-żółtą (28–33% Zn), czerwona-
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wo-żółtą (50% Zn) aż do różowo-białej (53% Zn). 
Wraz ze wzrostem zawartości cynku poprawiają 
się właściwości mechaniczne, rośnie twardość 
stopu, wydłużenie i wytrzymałość na rozciąganie. 
Większy udział cynku wpływa też na właściwości 
odlewnicze, poprawiając lejność stopu i minima-
lizując skurcz w czasie krystalizacji.

Mosiądze charakteryzują się dobrą odporno-
ścią na korozję atmosferyczną, szczególnie mo-
siądze jednofazowe α (o zawartości do 39% Zn). 
W mosiądzach dwufazowych α+β’ (39÷47% Zn) 
korozji ulega faza β’ jako bardziej elektroujemna. 
Przebieg korozji w dużej mierze uzależniony jest 
od ilości i rozłożenia fazy β’. Mosiądze są podat-
ne na korozję selektywną. Korozja selektywna 
mosiądzów polega na odcynkowaniu w środo-
wiskach zawierających głównie jony chlorkowe. 
Cynk przechodzi do roztworu tworząc produkty 
korozji, natomiast miedź pozostaje na powierzch-
ni stopu w postaci gąbczastej masy, zbudowanej 
z mikrokrystalitów czystej miedzi, pozostających 
na skutek zerwania wiązań sieci krystalicznej roz-
tworu stałego. Odcynkowanie zachodzi nierów-
nomiernie, korodujący przedmiot zachowuje swój 
kształt, natomiast jego struktura staje się gąbczasta 
i obniżają się znacznie jego własności wytrzymało-
ściowe. Odcynkowaniu oraz szybkości przebiegu 
reakcji sprzyja wysoka temperatura, mała szyb-
kość przepływu wody, chlorki, oraz powstawa-
nie osadów. Przeciwdziałaniu tego typu korozji 
sprzyjają takie dodatki stopowe jak Al, As, Ni.

Wprowadzenie cyny do dwuskładnikowego 
mosiądzu powoduje podwyższenie odporności 
na korozję oraz twardości stopów, obniżając jed-
nocześnie właściwości plastyczne.

Stop miedzi, cyny i cynku jest brązem cyno-
wo-cynkowym typu Cu-Sn-Zn (zwanym rów-
nież spiżem). Charakteryzuje się podobnie jak 
mosiądz złotym kolorem. Brązy cynowo-cynko-
we są obecne w basenie Morza Śródziemnego 
w drugim tysiącleciu p.n.e. (D. Killick 2014, 36; 
C.P. Thornton 2007, 130–131). Prahistoryczne 
przykłady występowania brązu cynowo-cynko-
wego należy uznać za zamierzone. Cynk i cyna 
występują rzadko razem w rudach i przypadkowe 
uzyskanie stopu przez wspólne wytopienie jest 
mało prawdopodobne, również z uwagi na to, że 
cyna hamuje rozpuszczalność cynku w miedzi (B. 
Kaufman 2018).

Dodatek cynku w brązach wysokocynowych 
ma na celu poprawę ich właściwości. Natomiast 
w  brązach o  obniżonej zawartości cyny, cynk 
kompensuje zmniejszone dodatki cyny, bowiem 
wpływa na strukturę podobnie jak cyna. Brąz 
cynowo-cynkowy ma stosunkowo dobre właści-
wości mechaniczne, a dodatek cynku polepsza 
również właściwości technologiczne stopu, głów-
nie lejność. Dodatki cynku mogą pogarszać od-
porność korozyjną stopów (S. Rzadkosz 2013).

BADANIA METALOZNAWCZE

W badaniach zabytków metalowych z cmenta-
rzyska z okresu rzymskiego z miejscowości Małe 
Czyste zastosowano nieniszczące metody badaw-
cze, dostosowane do badań zabytków i dzieł sztu-
ki. Obserwacje makroskopowe przeprowadzono 
z wykorzystaniem stereoskopowego mikroskopu 
świetlnego NIKON SMZ 745T z kamerą DsFi1, 
umożliwiającą cyfrową analizę obrazu przy po-
mocy oprogramowania NIS-Elements BR. Obser-
wacje umożliwiały analizę powierzchni zapinek 
i śladów procesu technologicznego. Zobrazowały 
też uszkodzenia mechaniczne i zniszczenia ko-
rozyjne.

Badania składu chemicznego przeprowadzono 
metodą spektrometrii fluorescencji rentgenow-
skiej z dyspersją energii (ED-XRF). Jedną z głów-
nych zalet tej metody jest nieniszczący charakter 
badań oraz precyzyjne wyniki, otrzymane bez in-
gerencji w badany materiał. Metoda spektrometrii 
fluorescencji rentgenowskiej pozwoliła zidenty-
fikować profil chemiczny zapinek pod względem 
składu pierwiastkowego, na podstawie badania 
charakterystycznego promieniowania, wzbudza-
nego wiązką promieniowania rentgenowskiego. 
Badania przeprowadzono z  wykorzystaniem 
spektrometru rentgenowskiego laboratoryjnego 
stacjonarnego SPECTRO MIDEX o dużej pre-
cyzji i  dokładności pomiarowej. Spektrometr 
daje możliwość wykonania nieniszczącej analizy 
punktowej, liniowej, jak również map rozkładu 
pierwiastków na powierzchni próbki. Wbudo-
wana kamera pozwala na dokładne wyznaczenie 
obszarów pomiaru oraz wykonanie dokumentacji 
fotograficznej każdego punktu analizy. Analiza 
wymagała oczyszczenia powierzchni z produk-
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tów korozji. Wykonano szereg pojedynczych 
pomiarów w punktach o średnicy 0,1–0,5 mm. 
Ze względu na dużą precyzję pomiaru aparatu-
ry i równocześnie zniszczoną lub porowatą po-
wierzchnię obiektów nie w każdym przypadku 
pomiar był możliwy W takim przypadku w ba-
daniach wykorzystano dodatkowo spektrometr 
fluorescencji rentgenowskiej SPECTRO xSORT 
o  większej średnicy pomiarowej, wynoszącej 
około 5 mm. Z uwagi na duży stopień destrukcji 
i odcynkowanie powierzchni uzyskiwano różną 
zawartość pierwiastków w obszarach tej samej 
zapinki. Wyniki przedstawione w tabeli 1 zostały 
znormalizowane.

Uzupełniające badania składu chemicznego 
i mikrostruktury przeprowadzono przy zastoso-
waniu skaningowego mikroskopu elektronowego 
(SEM) Hitachi S-3400N, gdzie źródło elektro-
nów stanowiło działo wolframowe z termoemisją. 
Ponadto mikroskop wyposażony był w detektor 
dyspersji charakterystycznego promieniowania 
rentgenowskiego (EDS) firmy Thermo Noran. 
Obserwację powierzchni przygotowanych ele-
mentów/artefaktów przeprowadzono w  kon-
traście elektronów wtórnych (SE) i wstecznie 
rozproszonych (BSE). Technika SEM-EDS 
posłużyła więc do charakterystyki powierzchni 
oraz składu chemicznego w wybranych mikro-
obszarach. Obserwacje przy pomocy mikrosko-
pu skaningowego wykonano w celu określenia 
charakterystyki topografii powierzchni obiek-
tów i  analizy mikrostruktury dla identyfikacji 
wydzieleń i  faz. Dzięki zastosowaniu techniki 
SEM-EDS, dokonano obserwacji i pomiaru skła-
du pierwiastkowego wybranych faz (warstwa ko-
rozyjna, wydzielenia, wtrącenia niemetaliczne).
Spektrometria dyspersji energii charakterystycz-
nego promieniowania rentgenowskiego polega na 
wzbudzaniu widma charakterystycznego promie-
niowania rentgenowskiego wiązką elektronów 
przyspieszoną do energii kilkudziesięciu keV, tu: 
20 keV. Analizę pseudo-ilościową, czyli zawartość 
(stężenie) pierwiastka w próbce wyznacza się na 
podstawie pomiaru intensywności linii jego pro-
mieniowania oraz jednej ze standardowych korekt 
np. ZAF. Uzyskany wynik składu chemicznego 
w punkcie jest tylko przybliżeniem składu fak-
tycznego ze względu na wielość mechanizmów 
wpływających na uzyskany wynik.

Badania zrealizowano na Wydziale Odlewnic-
twa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
w ramach Centrum Badań Nawarstwień Histo-
rycznych.

Analizy przeprowadzono nieinwazyjnie, bez 
pobierania próby. Obiekty w całości umieszczo-
no w komorze pomiarowej spektrometru i mi-
kroskopu skaningowego. Fragment powierzchni 
przygotowano poprzez mechaniczne usunięcie 
powierzchniowych produktów korozji i powłok 
konserwatorskich we wskazanych obszarach 
dla każdego z obiektów i dodatkowo uznanych 
w czasie badań za charakterystyczne. W każdym 
obszarze przeprowadzono niezbędną ilość pomia-
rów, z których obliczono średnią wartość. Należy 
zaznaczyć, że niektóre obiekty były w bardzo złym 
stanie, pokryte warstwą produktów korozji lub też 
ich powierzchnia i struktura była bardzo porowa-
ta. Wynikało to zapewne z kontaktu przedmiotów 
z wysoką temperaturą co skutkowało zapocząt-
kowaniem procesu korozji gazowej. Wystąpiło 
tu również charakterystyczne dla stopów mie-
dzi z cynkiem tzw. odcynkowanie, które rów-
nież stało się przyczyną zróżnicowania wyników 
w różnych obszarach tego samego przedmiotu. 
Z tego względu wyniki pomiarów należy trakto-
wać jako przybliżone. Zarówno produkty korozji, 
jak i destrukcja korozyjna struktury ozdób wi-
doczne są w obrazach mikroskopowych. W sumie 
wykonano 1228 pojedynczych pomiarów i 542 
zdjęcia mikroskopowe dla 76 zabytków. Pomiary 
niejednoznaczne i budzące wątpliwość zostały 
odrzucone. Opracowane statystycznie wyniki po 
znormalizowaniu zestawiono w tabeli 1. W ta-
beli również dokonano klasyfikacji materiału ze 
względu na zawartość głównych dodatków: cyn-
ku, cyny i ołowiu. Podział ze względu na wyróż-
nione w badaniach rodzaje stopów przedstawiają 
również wykresy.

W tabeli zawarto również uśredniony skład 
chemiczny ozdób zróżnicowanych technologicz-
nie i zdobionych, które przedstawione zostały 
osobno.

W czasie badań wydzielono dwa główne ga-
tunki stopów rozróżnionych jako brązy i mosiądze 
oraz szereg podgatunków, związanych ze zmienną 
zawartością pierwiastków stopowych i obecno-
ścią dodatków naturalnych pochodzących z rud 
(ryc. 1).
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Analiza składu chemicznego wykazała wśród 
76 zabytków udział znacznej większości brązów 
(72%), następnie mosiądzów (25%) i niewielki 
udział stopów srebra (3%).

Wśród brązów obok typowego brązu cyno-
wego CuSn wskazano sześć innych podgatun-
ków (ryc. 2): brąz cynowo-cynkowy CuSnZn, 
brąz cynowo-ołowiowy CuSnPb, brąz cynowy 

z żelazem CuSnFe, oraz grupę brązów cynowo-
-cynkowych zawierających dodatkowo ołów, 
żelazo, lub oba te pierwiastki razem. Należy tu 
zaznaczyć, iż zdecydowanie wśród badanych za-
bytków metalowych dominował brąz cynowo-
-cynkowy CuSnZn, który zidentyfikowano aż dla 
29 przedmiotów. Wśród mosiądzów wydzielono 
cztery podgatunki: mosiądz CuZn, mosiądz z do-
datkiem cyny CuZnSn oraz ołowiu CuZnSnPb 
i żelaza CuZnFe. W grupie mosiądzów równie 
często wystąpił mosiądz dwuskładnikowy CuZn, 
jak i mosiądz trójskładnikowy CuSnZn. Warto 
nadmienić, iż zbadane zabytki metalowe stano-
wiące grupę stopów miedzi odbiegają od typo-
wych składów obecnie znormalizowanych stopów 
miedzi. Występujące niewielkie różnice w skła-
dzie chemicznym, prowadziły niejednokrotnie 
do dyskusyjnego podziału tych stopów na brą-
zy i mosiądze. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że o klasyfikacji decydowała znaczna przewaga 
jednego składnika nad drugim i tak stopy miedzi 
o znacznej zawartości cynku przy niskiej zawar-
tości cyny klasyfikowane były do mosiądzów. 
W przypadku brązów z grupy brązów cynowych 
decydującym wskaźnikiem jest ilość cyny. Nato-
miast, gdy pojawia się cynk w stopie, do grupy 
brązów cynowo-cynkowych można zaliczyć stopy 
spełniające następujące założenia: do 10% Zn ale 
przy Sn od 4% (przykład: CuSn4,9Zn9,8) oraz 
gdy Sn i Zn występuj w podobnych ilościach lub 

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Udział 
procentowy poszczególnych grup stopów i ilość zabytków 
w danej grupie w zbiorze wszystkich badanych zabytków 
metalowych z cmentarzyska z okresu rzymskiego

Figure 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. The per-
centage share of individual alloy groups and number of arte-
facts in a given group in the set of all examined metal artefacts 
from the Roman period cemetery
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Ryc. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Ilościowe zestawienie badanych zabytków 
metalowych z podziałem na poszczególne grupy stopów

Figure 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Quantitative list of the examined metal 
artefacts broken down into individual alloy groups
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w zbliżonym stosunku do siebie, (przykłady: Cu-
Sn2,3Zn4,6 czy CuSn3,9Zn4,6).

Najbardziej reprezentatywne dla badanych za-
bytków z cmentarzyska były fibule, dlatego też 

graficznie przedstawiono wyniki ich badań (ryc. 
3–4). Większość odlana została z brązu (65%), 
głównie brązu trójskładnikowego cynowo-cyn-
kowego (42%), pozostałe 20% brązów zawierało 
dodatkowo ołów i żelazo. Pojedynczy przypadek 
został zidentyfikowany jako brąz cynowo-oło-
wiowy dla fibuli nr MCZ-1. Mosiądze wśród fi-
bul stanowiły 35% zbioru, w tym, w większości 
mosiądze z cyną typu CuZnSn, a dalej mosiądze 
dwuskładnikowe CuZn.

Dla grupy brązów i mosiądzów w badanych 
fibulach ustalono graniczne wartości pierwiast-
ków stopowych. I tak zawartość cynku w mosią-
dzach zawierała się w granicach 6,38÷15,21%, 
cyny 0,06÷6,09%, ołowiu 0÷1,55%. W brązach 
z kolei stężenie cyny zidentyfikowano w prze-
dziale 1,94÷13,57%, cynku 0,09÷10,2%, ołowiu 
0,14÷2,31%.

Omawiane fibule wykonywano technikami 
odlewniczymi, często połączonymi z technikami 
przeróbki plastycznej. Produkowane były seryjnie 
przez rzemieślników posiadających dużą wiedzę 
technologiczną o sporządzaniu form, topieniu 
stopów i obróbce gotowych odlewów. Na sta-
nowiskach produkcji zapinek potwierdzone są 

CuSnZn+Fe,Pb
20%

CuSnPb
3% CuZn

15%

CuZnSn inne
20%

CuSnZn
42%

BRĄZ
65%

MOSIĄDZ
35%

Ryc. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Fibule, 
udział procentowy poszczególnych grup stopów

Figure 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Fibulae, 
percentage share of individual alloy groups

Ryc. 4. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Fibule, graniczne wartości pier-
wiastków stopowych
Figure 4. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Fibulae, limit values of al-
loying elements
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w badaniach archeologicznych fragmenty tygli, 
liczne fragmenty form odlewniczych, modele 
odlewnicze z ołowiu, surowiec w postaci złomu 
i gotowych wlewków, półprodukty, a także na-
rzędzia kowalskie (F. Lang, D. Knauseder, W.K. 
Kovacsovics 2012).Stosowano formy gliniane, 
kamienne, a nawet metalowe (S. Cociş, V. Bârcă 
2013). Formy gliniane przygotowywano poprzez 
odciskanie modelu trwałego w glinie lub okleja-
nie gliną modelu woskowego (metoda wytapia-
nych modeli, zwana metodą traconego wosku). 
Wśród wad odlewniczych na nieudanych zapin-
kach zaobserwować można: niedolewy związane 
z nierównomiernym wypełnieniem wnęki formy 
i zbyt niską temperaturą stopu, zalewki wynikają-
ce z nieszczelności formy, a także pory i pęknięcia 
na powierzchni mające związek z zagazowaniem 
stopu, a także zbyt dużą różnicą temperatury for-
my i stopu (D. Knauseder 2012).

Warto pamiętać, że poszczególne elementy 
konstrukcyjne zapinek, zwłaszcza kabłąki i nóżki, 
często wykazują wyraźne zróżnicowanie surowco-
we (por. J. Strobin 2013, P. Gan 2015, Ł. Kowal-
ski, A. Garbacz-Klempka 2015; Ł. Kowalski i.in. 
2017), co miało zapewne uzasadnienie technolo-
giczne i estetyczne. W badaniach poszukiwano 
też celowej różnorodności składu chemicznego, 
wskazującej na zdobienie lub element wykonany 
w innej technice, np. sprężyna. W kilku przypad-
kach stwierdzono podwyższoną zawartość srebra, 
która mogła wskazywać na ślady niezachowane-
go pokrycia dekoracyjnego lub zdobienia. Na 
kabłąkach zapinek często notuje się podwyższoną 
zawartość ołowiu lub cyny. Najpewniej wynika 
to z powlekania kabłąków warstwą ołowiowego 
lutowia, która po wypolerowaniu nabierała sre-
brzystego koloru i mogła imitować srebrne folie 
(por. J. Strobin 2007; E.M Nosek, A. Kowalska 
2011; Ł. Kowalski, A. Garbacz-Klempka 2015). 
W dwóch przypadkach zidentyfikowano zdobie-
nie fibul srebrnym elementem, co potwierdzono 
w badaniach i udokumentowano na fotografiach 
mikroskopowych.

Kolejnym dużym zbiorem zabytków z cmenta-
rzyska w miejscowości Małe Czyste jest kolekcja 
bransolet wykonanych różnymi technikami np.: 
o półkolistym przekroju, sztabkowatych czy też 
bransolet wężowatych itp. Głównym surowcem 
z jakiego wykonano bransolety jest w dużej mie-

rze brąz (77%) oraz mosiądz (23%) co graficznie 
przedstawiono na ryc. 5. Podobnie jak w przy-
padku wcześniej omawianych fibul podstawowy 
surowiec bransolet stanowi brąz cynowo-cyn-
kowy (41%), pozostałe 29% brązów zawierało 
dodatkowo ołów i żelazo oraz kombinację tych 
pierwiastków. Pojedynczy przypadek wykona-
nia bransolety z brązu cynowo-ołowiowego to 
bransoleta odlewana brodawkowata nr MCZ-
27. Mosiądze wśród zbioru bransolet stanowiły 
23%, z równomiernym udziałem mosiądzów typu 
CuZn oraz CuZnSn.

Dla grupy brązów i mosiądzów w omawianych 
bransoletach wyznaczono graniczne – minimalne 
i maksymalne wartości pierwiastków stopowych 
(ryc.6). I tak zawartość cynku w mosiądzach za-
wierała się w granicach 8,8÷17,2%, cyny 0÷2,5%, 
ołowiu 0,1÷0,5%. W brązach z kolei stężenie cyny 
zidentyfikowano w przedziale 2,2÷12,0%, cynku 
0,2÷6,6%, ołowiu 0,2÷3,5%.

Wybrane przypadki omówiono poniżej szcze-
gółowo dla kilku zabytków: skuwka z zawieszo-
nym uszkiem odmiany 2 wg Madydy-Legutko 
(2016) nr MCZ-7, fibula odlewana, A.38, nr MCZ-
10, fibula odlewana, A.72 nr MCZ-19, fibula od-
lewana, A.38 nr MCZ-34, fibula odlewana, A.72 
nr MCZ-42, fibula odlewana, A.72 nr MCZ-43, 

Ryc. 5. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Bransolety, 
udział procentowy poszczególnych grup stopów

Figure 5. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Bracelets, 
percentage share of individual alloy groups
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bransoleta prętowa nr MCZ-51, fibula A.72 nr 
MCZ-W64.

Skuwka z zawieszonym uszkiem odmiany 2 wg 
Madydy-Legutko nr MCZ-7 (MT/A/PLR/13, 
5/85) odlane w postaci taśmy i wyklepane na 
kształtowniku, łączone nitami o główce zdobionej 
(ryc. 7). Widoczna jest nieznaczna różnica w skła-
dzie taśmy i zdobionych nitów (ryc. 8–9).

Fibula odlewana A.38, nr MCZ-10 (MT/A/
PLR/14, 11/1986) zdobiona srebrnym drutem 
(ryc.10). Srebro zidentyfikowane zostało w obsza-
rach C i E jako cienkie druty (ryc. 11), prawdo-
podobnie wtopione na gorąco, o czym świadczy 
obraz w obszarze granicznym D (ryc. 12), gdzie 
srebro jest częścią mikrostruktury na osnowie 
miedzi i tworzy fazy międzymetaliczne Cu-Ag 
i Cu-Sn-Ag.

Fibula odlewanaA.72 nr MCZ-19 (MT/A/
PLR/14, 95/1986) zdobiona (ryc. 13). W obsza-
rze C zauważono pozostałości zdobienia (ryc. 14), 
jednak bez śladów metali szlachetnych. Fragment 

dekoracji C1 nie różnił się składem znacząco od 
swojego obramienia C2 (ryc. 15).

Fibula odlewana, typ A.38 nr MCZ-34 (MT/A/
PLR/14, 155/1986) wraz z obszarami analizy zo-
stała pokazana na ryc. 16. W obszarze A (ryc. 17) 
pokazano wynik dla A1 w którym zidentyfikowa-
no białe wydzielenie ołowiu na tle szarej osnowy 
stopu miedzi z cyną i cynkiem. Obszar D (ryc. 18) 
odpowiada co do składu chemicznego średniej 

Ryc. 6. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Bransolety, graniczne wartości pierwiastków stopowych

Figure 6. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Bracelets, limit values of alloying elements

A

C D 
BE

Ryc. 7. Skuwka z zawieszonym uszkiem odmiany 2 nr MCZ-7 
(MT/A/PLR/13, 5/85) wraz z oznaczeniem punktów po-
miarowych

Figure 7. Ferrule with a hanging loop, variant 2, No. MCZ-
7 (MT/A/PLR/13, 5/85) together with the designation of 
measurement points
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A

MCz-7 A Cu Zn Sn
% mas.   87,85    8,98    3,17

Ryc. 8. Skuwka z zawieszonym uszkiem odmiany 2 nr MCZ-7 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenow-
skich i wyniki analizy składu chemicznego w obszarze badania A

Figure 8. Ferrule with a hanging loop, variant 2, No. MCZ-7 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the 
results of the chemical composition analysis in the test area A

C 

MCz-7 C Cu Zn Sn
% mas. 92,12 4,17 3,71

Ryc. 9. Skuwka z zawieszonym uszkiem odmiany 2 nr MCZ-7 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenow-
skich i wyniki analizy składu chemicznego w obszarze badania C

Figure 9. Belt tongue No. MCZ-7 scanning microscope image, graph of X-ray spectra and the results of the chemical com-
position analysis in the test area C

A 
B 

C 
E

D

F
 G

H

I

F – na przełomie
G – warstwa zewnętrzna w pobliżu przełomu 

Ryc. 10. Fibula A.38 nr MCZ-10 (MT/A/PLR/14, 11/1986) wraz z oznaczeniem punktów pomiarowych

Figure 10. Fibula A.38, No. MCZ-10 (MT/A/PLR/14, 11/1986) together with the designation of measurement points
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C

E

D
MCz-10 E Cu Ag

% mas. 1,96 98,04

Ryc. 11. Fibula A.38 nr MCZ-10 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania E

Figure 11. Fibula A.38, No. MCZ-10 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test area E

D

MCz-10 D Cu Ag Sn
% mas. 6,11 87,76 6,13

Ryc. 12. Fibula A.38 nr MCZ-10 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania D

Figure 12. Fibula A.38, No. MCZ-10 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test area D
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C

D 

E

F

G

Ryc. 13. Fibula A.72 nr MCZ-19 (MT/A/PLR/14, 95/1986) wraz z oznaczeniem punktów pomiarowych

Figure 13. Fibula A.72, No. MCZ-19 (MT/A/PLR/14, 95/1986) together with the designation of measurement points
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C1

C2
MCz-19 C1 Cu Zn Sn

% mas. 89,52 5,00 5,48

Ryc. 14. Fibula A.72 nr MCZ-19 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania C1

Figure 14. Fibula A.72, No. MCZ-19 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test area C1

C2

MCz-19 C2 Cu Zn Sn
% mas. 86,18 8,96 4,86

Ryc. 15. Fibula A.72 nr MCZ-19 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania C2

Figure 15. Fibula A.72, No. MCZ-19 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test area C2

B 

A
D

D
D

C
D

Ryc. 16. Fibula A.38 nr MCZ-34 (MT/A/PLR/14, 155/1986) wraz z oznaczeniem punktów pomiarowych

Figure 16. Fibula A.38, No. MCZ-34 (MT/A/PLR/14, 155/1986) together with the designation of measurement points
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zawartości cynku w tabeli 1. Obszar C to z kolei 
drut sprężyny o zawartości 18,3% Zn. Zawartość 
cynku jak widać jest bardzo zróżnicowana w ob-
szarze tej samej fibuli.

Fibula odlewanaA.72 nr MCZ-42 (MT/A/
PLR/14, 209/1986) zdobiona srebrem w obsza-
rze E-F (ryc. 19–21). Na ryc. 20 widoczny jest 
fragment srebrnego elementu (E), zawierającego 
95,7% Ag i 5,3% Cu. Elementy okalające dekora-

cję też zawierają punktowo pewne ilości srebra, 
o czym świadczy obecność Ag w obszarze F1 i jego 
brak w F2 (ryc. 21).

Fibula odlewana A.72 nr MCZ-43 (MT/A/
PLR/14, 210/1986) zdobiona srebrem w obsza-
rach B i C (ryc. 22–24). Obszary B1 i C1 wskazują 
pozostałości srebrnego elementu zdobienia fibuli 
o podobnym składzie chemicznym ok. 95% Ag 
oraz 4–5% Cu. Obecność srebra potwierdzona 

A 1 2

MCz-34A1 Cu Zn Sn Pb
% mas. 59,37 12,02 – 28,61

MCz-34A2 Cu Zn Sn Pb
% mas. 81,86 15,59 2,56 –

Ryc. 17. Fibula A.38 nr MCZ-34 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania A1 iA2

Figure 17. Fibula A.38, No. MCZ-34 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas A1 and A2

C

D

MCz-34C Fe Cu Zn Sn
% mas. – 80,00 18,33 1,68

MCz-34D Fe Cu Zn Sn
% mas. 0,56 87,17 9,91 2,36

Ryc. 18. Fibula A-38 nr MCZ-34 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania C i D

Figure 18. Fibula A-38, No. MCZ-34 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas C and D
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A

B

C

D E

F

G

Ryc. 19. Fibula A.72 nr MCZ-42 (MT/A/PLR/14, 209/1986) wraz z oznaczeniem punktów pomiarowych

Figure 19. Fibula A.72, No. MCZ-42 (MT/A/PLR/14, 209/1986) together with the designation of measurement points

E F

MCz-42E Cu Zn Ag Sn
% mas. 5,32 – 95,68 –

Ryc. 20. Fibula A.72 nr MCZ-42 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania E

Figure 20. Fibula A.72, No. MCZ-42 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test area E

F1
F2

MCz-42F1 Cu Zn Ag Sn
% mas. 41,18 – 58,82 –

MCz-42F2 Cu Zn Ag Sn
% mas.  56,52 12,70 – 31,01

Ryc. 21. Fibula A.72 nr MCZ-42 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania F1 i F2

Figure 21. Fibula A.72, No. MCZ-42 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas F1 and F2
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została także w obszarze C2 w postaci drobnych 
jasnych punktów (ryc. 24).

Bransoleta prętowa z profilowanymi zakończe-
niami nr MCZ-51 (MT/A/PLR/11, 57/1984) wy-
konana została z mosiądzu dwuskładnikowego 
Cu-Zn o średniej zawartości cynku wynoszącej 
17% (ryc. 25, tabela 1). Obraz skaningowy po-
kazuje powierzchnię bransolety jako bardzo po-
rowatą, pokrytą dodatkowo produktami korozji 
(ryc. 26). Zawartość cynku jest zróżnicowana 
w poszczególnych obszarach badania i dochodzi 
nawet do 22% (ryc. 27). W mikrostrukturze wi-
doczne są też białe bardzo drobne kuliste wydzie-
lenia ołowiu, zidentyfikowane w osnowie stopu 
Cu-Zn (ryc. 27).

Fibula A.72 (MCZ-W064) wykonana ze stopu 
miedzi. W mikrostrukturze fibuli, zidentyfiko-
wano także cynk, cynę i niewielki udział oło-
wiu i żelaza (ryc. 28–30). Skład fibuli jest bardzo 
zróżnicowany, co pokazują wyniki w obszarach 
A i B. Śladów zdobień nie zidentyfikowano.

Układ pierwiastków w obszarze B fibuli MCZ-
-W64 ilustruje mapa rozkładu pierwiastków dla 
miedzi, cynku i cyny. Dowodzi to nieregularnego 
rozmieszczenia pierwiastków w badanych zabyt-
kach (ryc. 31).

TECHNIKA WYKONANIA FIBUL

Wśród badanych zabytków zwrócono szczegól-
ną uwagę na zapinki wykonane techniką odlew-
niczą. Fibule A.45, z dekoracyjnymi główkami 
(MCZ-30, MCZ-31, MCZ-39, MCZ-45, W162), 
odlewane były w całości, a ich pochewka, igła 
i sprężynka kształtowane po odlaniu. Charaktery-
stycznymi elementami tej grupy są m.in. sprężyna 
i igła wychodzące z korpusu oraz ślady techno-
logiczne kształtowania pochewek (ryc. 32–37). 
W tej grupie technologicznej znajduje się także 
fibula MCZ-1, MCZ-2, MCZ-12 oraz fibule grupy 
A.2a nr MCZ-53 i MCZ-116.

Fibule MCZ-W193, typ A.53 (ryc. 38–40) 
i  MCZ-W198, typ A.57 (ryc. 41–43) zostały 
odlane w  jednym kawałku jako półprodukty 
– płaskie blaszki z podłużnym prętem. Sprę-

żyna została wyciągnięta z całości, jako drut 
o  przekroju prostokątnym, który następnie 
przechodzi w przekrój okrągły na igle. Drut 
został zwinięty na kształt sprężyny. Kształto-
wany plastycznie kabłąk w kształtowniku oraz 
widoczne ślady kucia i ślady obróbki pochewki 
świadczą o dokładnym opracowaniu fibul. Zdo-
bienia oczkowate wybijane było dwoma róż-
nymi narzędziami (kółka lub kółka z oczkiem 
w środku). MCZ-W198 na wygiętym kabłąku 
ma dodatkowo zdobienie.

Wyraźne ślady młotka pozostałe po kształto-
waniu kabłąka widoczne są na zapinkach MCZ-
-W193 i MCZ-W198 (ryc. 40 i  ryc. 43). W tej 
samej grupie technologicznej znajdują się fibu-
le A.57(MCZ-W52) (ryc. 44–47), A.59(MCZ-
-17),A.60 (MCZ-25, MCZ-W30) oraz A.61(?) 
(MCZ-W73).

Odmienna wydaje się być w grupie zapinek 
odlewanych fibula A.68 (MCZ-W144) z ażurową 
pochewką. Odlana została jak wyżej omówione 
w jednej części i odpowiednio obrobiona, a otwo-
ry zostały wtórnie przewiercone lub przebite (ryc. 
48–49).

Fibule typu A.72 (MCZ-19, MCZ-20, MCZ-32, 
MCZ-42, MCZ-43, MCZ-44, MCZ-45, MCZ-46), 
odlewane z wyjątkiem igły i sprężyny wykonanych 
osobno, sprężyna montowana w rozklepanej tu-
lejowatej osłonie (ryc. 50–57). W fibuli MCZ-19 
widoczne ślady obróbki plastycznej pochewki 
(ryc. 52) i fragmentarycznie zachowane zdobie-
nie brzegu kapturka (ryc. 52–53).

Podobne rozwiązanie zostało zastosowane 
w zapinkach typu A.38 (MCZ-10, MCZ-29, MCZ-
34, MCZ-35, MCZ-49), gdzie fibula została odlana 
z wyjątkiem sprężyny (ryc. 58–61). Potwierdzone 
to zostało również różnicą składu chemicznego 
uzyskaną w badaniach (ryc. 18). Do tej grupy 
technologicznej zaliczono także zapinki grupy 
A.V (MCZ-18 i MCZ-24).

Na jednej z zapinek tej grupy MCZ-35 wi-
doczny jest nit trzymający sprężynę (ryc. 62), 
natomiast w zapince nr MCZ-36 otwór po nicie 
(ryc. 63).

Zachowany fragment zapinki MCZ-4 (typ 
A.77/78) posiada widoczną płaszczyznę podziału 
w postaci niewielkiej zalewki (tzw. szwu odlew-
niczego), świadczącą bezpośrednio o odlewaniu 
w formie dzielonej (ryc. 64–65).
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B

C

D 

E

Ryc. 22. Fibula A.72 nr MCZ-43 (MT/A/PLR/14, 210/1986) wraz z oznaczeniem punktów pomiarowych

Figure 22. Fibula A.72, No. MCZ-43 (MT/A/PLR/14, 210/1986) together with the designation of measurement points

B2 B1

B1

MCz-43B1 Cu Zn Ag Sn
% mas. 4,40 – 95,60 –

MCz-43B2 Cu Zn Ag Sn
% mas. 95,22 – – 4,78

Ryc. 23. Fibula A.72 nr MCZ-43 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania B1 i B2

Figure 23. Fibula A.72, No. MCZ-43 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas B1 and B2

C1C2
MCz-43C1 Cu Zn Ag Sn

% mas. 4,92 – 95,08 –
MCz-43C2 Cu Zn Ag Sn

% mas. 87,78 – 12,22 –

Ryc. 24. Fibula A.72 nr MCZ-43 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania C1 i C2

Figure 24. Fibula A.72, No. MCZ-43 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas C1 and C2
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Ryc. 25. Bransoleta prętowa z profilowanymi zakończeniami nr MCZ-51 (MT/A/PLR/11, 57/1984) wraz z oznaczeniem 
punktów pomiarowych

Figure 25. Bar bracelet with profiled ends No. MCZ-51 (MT/A/PLR/11, 57/1984) together with the designation of meas-
urement points

B1

B2

MCz-51B1 Cu Zn Sn Pb
% mas. 82,35 17,65 – –

MCz-51B2 Cu Zn Sn Pb
% mas. 75,90 24,10 – –

Ryc. 26. Bransoleta prętowa z profilowanymi zakończeniami nr MCZ-51 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm 
rentgenowskich i wyniki analizy składu chemicznego w obszarze badania B1 i B2

Figure 26. Bar bracelet with profiled ends No. MCZ-51 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results 
of the chemical composition analysis in the test area B1 and B2

C1

C2

MCz-51C1 Cu Zn Sn Pb
% mas. 53,94 15,22 – 30,85

MCz-52C2 Cu Zn Sn Pb
% mas. 77,64 22,36 – –

Ryc. 27. Bransoleta prętowa z profilowanymi zakończeniami nr MCZ-51 obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm 
rentgenowskich i wyniki analizy składu chemicznego w obszarze badania C1 i C2

Figure 27. Bar bracelet with profiled ends No. MCZ-51 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results 
of the chemical composition analysis in the test area C1 and C2
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Ryc. 28. Fibula A.72 (MCZ-W064) wraz z oznaczeniem punktów pomiarowych

Figure 28. Fibula A.72, No. MCZ-W64 (W064) together with the designation of measurement points

A1

A2

MCz-W64A1 Cu Zn Sn Pb
% mas. 19,85 4,91 – 75,23

MCz-W64A2 Cu Zn Sn Pb
% mas. 80,76 19,24 – –

Ryc. 29. Fibula A.72 (MCZ-W64) obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania A1 i A2

Figure 29. Fibula A.72, No. MCZ-W64 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas A1 and A2 

B1
B2

MCz-W64B1 Fe Cu Zn Sn
% mas. 0,77 83,77 15,46 0,77

MCz-W64B2 Fe Cu Zn Sn
% mas. – 80,99 18,31 0,70

Ryc. 30. Fibula A.72 (MCZ-W64) obraz z mikroskopu skaningowego, wykres widm rentgenowskich i wyniki analizy składu 
chemicznego w obszarze badania B1 i B2

Figure 30. Fibula A.72, No. MCZ-W64 scanning microscope image, the graph of X-ray spectra, and the results of the chemical 
composition analysis in the test areas B1 and B2
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rozkład Sn rozkład Fe

rozkład Cu rozkład Zn

obraz zbiorczyobszar analizy MCZ-W064B

Rys. 31. Mapy rozkładu pierwiastków dla fibuli A.72 (MCZ-W64): obszar analizy, obszar zbiorczy oraz rozkład poszczególnych 
pierwiastków na danym obszarze: Cu, Zn, Sn, Fe

Figure 31. Element distribution maps for the MCZ-W64 fibula: analysis area, aggregate area, and distribution of individual 
elements in a given area: Cu, Zn, Sn, Fe
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W  badanym zbiorze zauważono też ślady 
późniejszej ingerencji, świadczące o użytkowa-
niu i zniszczeniu obiektu, widoczne w postaci 
napraw zapinek. Z takim przypadkiem mamy do 
czynienia w fibuli MCZ-42, gdzie widoczne są 
wtórnie założone przy naprawie pochewki obej-
my z blaszki i nity (ryc. 66–67).

Osobną kwestią jest zdobienie fibul z okre-
su rzymskiego. Już sam złoty kolor stopu dawał 
wysoce estetyczny efekt ozdoby. Niestety nie za-
chowały się ślady srebrnych folii, choć niewiel-
kie ilości srebra odnotowywane na powierzchni 
mogą być nikłym śladem pierwotnego ich deko-
racyjnego pokrycia. Najciekawsze z zachowanych 
jest zdobienie srebrnym drutem, które potwier-
dzone analizą składu chemicznego zostało udo-
kumentowane w zapince MCZ-10 (ryc. 10–12, 
ryc. 68), MCZ-42 (ryc. 19–21) i MCZ-43 (ryc. 
22–24). W zapince MCZ-10 jest to podwójny 
srebrny drut o gładkiej powierzchni, natomiast 
w MCZ-42 i MCZ-43 był to zapewne drut zdobio-
ny perełkowaniem, powstałym przez poprzeczne 
nacinanie drutu. W fibuli MCZ-19 widoczne jest 
z kolei zdobienie wykonane z nacinanego drutu, 
wykonanego ze stopu CuZnSn, zbliżonego skła-
dem chemicznym do samej zapinki (ryc. 13–15, 
ryc. 69).

Ornamentem perełkowanym jest też zdobiona 
fibula MCZ-W64, ukształtowanym zapewne na 
etapie modelu woskowego i wykonanym na etapie 
odlewania. Świadczy o tym gładkość ornamentu 
i jego integralność z powierzchnią, co widocz-
ne jest również w obrazie mikroskopowym (ryc. 
28–30, ryc. 71–72). Również zdobiona na etapie 
przygotowania modelu mogła być zapinka MCZ-
34 (ryc. 16, ryc. 58–59).

W osobnej grupie znajdują się fibule z deko-
racyjnymi główkami (typ A.45) m.in. nr MCZ-31 
(ryc. 73), MCZ-39 (ryc. 33, ryc. 74) i inne w tym 
typie, z symetrycznymi otworami i kulistymi zdo-
bieniami po bokach (ryc. 35).

Wśród zapinek wyróżnia się też dekoracyj-
nością MCZ-49 (A.38), zdobiona poprzecznymi 
rytymi liniami oraz dodatkowym niezachowanym 
potrójnym ornamentem, mocowanym po bokach, 
po którym zachowały się jedynie niewielkie ślady 
(ryc. 75–76). Ryte poprzeczne linie znajdujemy 
także na zapince MCZ-44 (ryc. 56–57). Rytowana 
pionowo i skośnie jest fibula MCZ-20 (ryc.77). 

Nabijane symetryczne kółeczka wystąpiły na fi-
buli A.72 (MCZ-19; ryc. 78).

Ornament wykonany z nabijanych kółeczek 
jest typowy dla fibul A.59(MCZ-17, MCZ-W73; 
ryc. 79, 82), A.60 (MCZ-W30; rys. 80), A.61 
(MCZ-W52; rys. 81)oraz omówionych powyżej 
(MCZ-W193 i MCZ-W198; ryc. 38–43).

Na fibuli MCZ-W30 oraz MCZ-W52 zaobser-
wowano też zdobienie kabłąka w postaci nacięć 
imitujących perełkowanie (ryc. 83–84).

BRANSOLETY TECHNOLOGIA 
WYKONANIA

Wśród bransolet wyróżniono obiekty odlewane 
i formowane w kształtownikach. Do pierwszej 
grupy bransolet odlewanych z całą pewnością na-
leżą bransoleta o półkolistym przekroju MCZ-
15 (ryc. 85) i bransoleta brodawkowata MCZ-27 
(ryc. 86). Osobną kategorię stanowi bransoleta 
drucikowata z kulistymi końcami MCZ-51 (ryc. 
25–27).

Bransolety sztabkowate wykonane były 
z wcześniej odkutego pręta, a końce kształtowa-
no płasko lub wielobocznie. Do tej grupy nale-
żą bransolety MCZ-11, MCZ-21, MCZ-47 (ryc. 
87–88), MCZ-W6, MCZ-W149, MCZ-185.

Bransolety wężowate wykonywane były 
z pręta formowanego w kształtownikach (por. 
J. Strobin 2000). W dalszej kolejności kształtowa-
no charakterystyczne główki bransolet i nabijano 
zdobienia w postaci perełkowania. Bransoleta 
MCZ-5 (ryc. 89–90) jest najlepiej zachowanym 
okazem w tej grupie z widocznym zdobieniem. 
W pozostałych bransoletach zdobienia są słabo 
widoczne lub jest ich całkowity brak MCZ-33, 
MCZ-40 (ryc. 91), MCZ-W99 (ryc. 92), MCZ-
-W110 (ryc. 93). Zdobiony perełkowaniem jest 
kabłąk bransolety MCZ-W117 (ryc.94).

PODSUMOWANIE

Zabytki metalowe z cmentarzyska z okresu rzym-
skiego z miejscowości Małe Czyste stanowią nie-
zwykle cenny i różnorodny materiał badawczy. 
Ze względu na korozję zabytków i duże zróżni-
cowanie składu chemicznego w ramach jednego 
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Ryc. 32. Zapinka A.45 (MCZ-31)

Fig. 32. Fibula A.45 (MCZ-31)

Ryc. 33. Zapinka A.45 (MCZ-39)

Ryc. 33. Fibula A.45 (MCZ-39)

Ryc. 34. Zapinka A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 34. Fibula A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 35. Zapinka A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 35. Fibula A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 36. Zapinka A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 36. Fibula A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 37. Zapinka A.45 (MCZ-W162)

Ryc. 37. Fibula A.45 (MCZ-W162)
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Ryc. 38. Zapinka A.53/57 (MCZ-W193)

Ryc. 38. Fibula A.53/57 (MCZ-W193)

Ryc. 39. Zapinka A.53/57 (MCZ-W193)

Ryc. 39. Fibula A.53/57 (MCZ-W193)

Ryc. 40. Zapinka A.57(MCZ-W198)

Ryc. 40. Fibula A.57(MCZ-W198)

Ryc. 41. Zapinka A.57 (MCZ-W198)

Ryc. 41. Fibula A.57 (MCZ-W198)

Ryc. 42. Zapinka A.57 (MCZ-W198)

Ryc. 42. Fibula A.57 (MCZ-W198)

Ryc. 43. Zapinka A.57 (MCZ-W198)

Ryc. 43. Fibula A.57 (MCZ-W198)
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Ryc. 44. Zapinka A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 44. Fibula A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 45. Zapinka A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 45. Fibula A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 46. Zapinka A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 46. Fibula A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 47. Zapinka A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 47. Fibula A.57 (MCZ-W52)

Ryc. 48. Zapinka A.68 (MCZ-W198)

Ryc. 48. Fibula A.68 (MCZ-W198)

Ryc. 49. Zapinka A.68 (MCZ-W198)

 Ryc. 49. Fibula A.68 (MCZ-W198)
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Ryc. 50. Zapinka A.72 (MCZ-19)

Ryc. 50. Fibula A.72 (MCZ-19)

Ryc. 51. Zapinka A.72(MCZ-19)

Ryc. 51. Fibula A.72(MCZ-19)

Ryc. 52. Zapinka A.72 (MCZ-19)

Ryc. 52. Fibula A.72 (MCZ-19)

Ryc. 53. Zapinka A.72(MCZ-19)

Ryc. 53. Fibula A.72(MCZ-19)

Ryc. 54. Zapinka A.72(MCZ-43)

Ryc. 54. Fibula A.72(MCZ-43)

Ryc. 55. Zapinka A.72 (MCZ-43)

Ryc. 55. Fibula A.72 (MCZ-43)



285

aldona garBacz-kleMpka i in.: Badania metaloznawcze przedmiotów ze stopów miedzi

Ryc. 56. Zapinka A.72 (MCZ-44)

Ryc. 56. Fibula A.72 (MCZ-44)

Ryc. 57. Zapinka A.72(MCZ-44)

Ryc. 57. Fibula A.72(MCZ-44)

Ryc. 58. Zapinka A.38(MCZ-34)

Ryc. 58. Fibula A.38(MCZ-34)

Ryc. 59. Zapinka A.38 (MCZ-34)

Ryc. 59. Fibula A.38 (MCZ-34)

Ryc. 60. Zapinka A.38 (MCZ-49)

Ryc. 60. Fibula A.38 (MCZ-49)

Ryc. 61. Zapinka A.38 (MCZ-49)

Ryc. 61. Fibula A.38 (MCZ-49)
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Ryc. 62. Zapinka A.II/IV (MCZ-35)

Ryc. 62. Fibula A.II/IV (MCZ-35)

Ryc. 63. Zapinka A.II/IV (MCZ-36)

Ryc. 63. Fibula A.II/IV (MCZ-36)

Ryc. 64. Zapinka A.77/78(MCZ-4)

Ryc. 64. Fibula A.77/78(MCZ-4)

Ryc. 65. Zapinka A.77/78 (MCZ-4)

Ryc. 65. Fibula A.77/78 (MCZ-4)

Ryc. 66. Zapinka A.72 (MCZ-42)

Ryc. 66. Fibula A.72 (MCZ-42)

Ryc. 67. Zapinka A.72 (MCZ-42)

Ryc. 67. Fibula A.72 (MCZ-42)
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Ryc. 68. Zapinka A.38 (MCZ-10)

Ryc. 68. Fibula A.38 (MCZ-10)

Ryc. 69. Zapinka A.72 (MCZ-19)

Ryc. 69. Fibula A.72 (MCZ-19)

Ryc. 71. Zapinka A.72 (MCZ-W64)

Ryc. 71. Fibula A.72 (MCZ-W64)

Ryc. 72. Zapinka A.72(MCZ-W64)

Ryc. 72. Fibula A.72(MCZ-W64)

Ryc. 73. Zapinka A.45 (MCZ-31)

Ryc. 73. Fibula A.45 (MCZ-31)

Ryc. 74. Zapinka A.45 (MCZ-39)

Ryc. 74. Fibula A.45 (MCZ-39)
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Ryc. 75. Zapinka A.38(MCZ-49) 

Ryc. 75. Fibula A.38 (MCZ-49)

Ryc. 76. Zapinka A.38 (MCZ-49)

Ryc. 76. Fibula A.38 (MCZ-49)

Ryc. 77. Zapinka A.72 (MCZ-20) 

Ryc. 77. Fibula A.72 (MCZ-20)

Ryc. 78. Zapinka A.72 (MCZ-19)

Ryc. 78. Fibula A.72 (MCZ-19)

Ryc. 79. Zapinka A.59 (MCZ-17)

Ryc. 79. Fibula A.59 (MCZ-17)

Ryc. 80. Zapinka A.61 (MCZ-W30)

Ryc. 80. Fibula A.61 (MCZ-W30)
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Ryc. 81. Zapinka A.61 (MCZ-W52)

Ryc. 81. Fibula A.61 (MCZ-W52)

Ryc. 82. Zapinka A.59 (MCZ-W73)

Ryc. 82. Fibula A.59 (MCZ-W73)

Ryc. 83. Zapinka A.61 (MCZ-W30)

Ryc. 83. Fibula A.61 (MCZ-W30)

Ryc. 84. Zapinka A.61 (MCZ-W52)

Ryc. 84. Fibula A.61 (MCZ-W52)

Ryc. 85. Bransoleta sztabkowata (MCZ-15)

Ryc. 85. Unprofiled bar bracelet (MCZ-15)

Ryc. 86. Ozdoba brodawkowata (MCZ-27)

Ryc. 86. Knobbed ornament (MCZ-27)
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Ryc. 87. Bransoleta sztabkowata (MCZ-47)

Ryc. 87. Unprofiled bar bracelet (MCZ-47)

Ryc. 88. Bransoleta sztabkowata (MCZ-47)

Ryc. 88. Unprofiled bar bracelet (MCZ-47)

Ryc. 89. Bransoleta wężowata IIA (MCZ-5)

Ryc. 89. Shield-headed bracelet IIA (MCZ-5)

Ryc. 90. Bransoleta wężowata IIA (MCZ-5)

Ryc. 90. Shield-headed bracelet IIA (MCZ-5)

Ryc. 91. Bransoleta wężowata IIB (MCZ-40)

Ryc. 91. Shield-headed bracelet IIB (MCZ-40)

Ryc. 92. Bransoleta wężowata IIB (MCZ-W99)

Ryc. 92. Shield-headed bracelet IIB (MCZ-W99)
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Ryc. 93. Bransoleta wężowata IIB (MCZ-W110)

Ryc. 93. Shield-headed bracelet IIB (MCZ-W110) 

Ryc. 94. Bransoleta wężowata IIB (MCZ-W117)

Ryc. 94. Shield-headed bracelet IIB (MCZ-W117)

zabytku ustalenie średniego składu chemiczne-
go i klasyfikacja do grupy gatunkowej była bar-
dzo trudna. Stąd też wyniki należy traktować 
jako przybliżone, a podział na grupy orientacyj-
ny, przy zmiennej i bardzo płynnej zawartości 
pierwiastków stopowych. Interesujący wydaje 
się sam fakt wystąpienia w dużej ilości brązów 
cynowo-cynkowych oraz mosiądzów, zwłaszcza 
w kontekście problematyki wczesnego otrzymy-
wania  mosiądzu.

Ważne było również potwierdzenie podo-
bieństwa składu w  poszczególnych grupach, 
i tak w kilku przypadkach zidentyfikowano pary 
lub kilka sztuk o podobnym składzie chemicz-
nym: w przypadku fibul A.45 dwa okazy w grupie 
CuZn, A.72 kilka sztuk zarówno w grupie Cu-
SnZn, jak i CuZnSn, A.V reprezentują CuSnZnFe, 
a A.38 CuSnZn.

Z punktu widzenia technologicznego ważny 
był sposób wykonania fibul. Interesujące były za-
równo te wykonane z jednego elementu odlanego 
w formie i następnie kształtowanego plastycznie 

razem z igłą, jak i te, w których igła ze sprężyną 
wykonywane były osobno. Potwierdzeniem tech-
niki odlewniczej w wykonywaniu zapinek są nie 
tylko ślady technologiczne, ale także fragmenty 
form odlewniczych kamiennych i glinianych, zna-
ne z terenu dawnego Imperium Rzymskiego.

Grupy technologiczne wydzielono także 
wśród bransolet. Szczególnie interesującą grupę 
stanowiły bransolety wężowate. Jako surowiec 
do ich wykonania posłużył stop miedzi z cynkiem 
i ołowiem, z różną przewagą składników stopo-
wych: CuZnSn, CuSnZn, a także brąz z podwyż-
szonym udziałem ołowiu i żelaza CuSnZnPbFe. 
Obręczową ozdobę brodawkowatą odlano z nie-
typowego wśród badanych zabytków stopu bez 
udziału cynku, brązu cynowo-ołowiowego Cu-
SnPb, o porównywalnej zawartości cyny i oło-
wiu. Poza tym wyjątkiem zabytki stanowią zwartą 
grupę stopów, w których występuje miedź, cyna 
i cynk w różnych proporcjach. Zarówno w skła-
dzie chemicznym, jak i technologii wykonania 
potwierdzono wiele podobieństw.
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Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek, Marcin Piękoś, Janusz Kozana, Piotr Jurecki
BADANIA METALOZNAWCZE PRZEDMIOTÓW ZE STOPÓW MIEDZI POD WZGLĘDEM SKŁADU CHEMICZNEGO, 

MIKROSTRUKTURY ORAZ TECHNOLOGII WYKONANIA

Zabytki metalowe z cmentarzyska z okresu rzymskiego 
z miejscowości Małe Czyste stanowią niezwykle cenny 
i różnorodny materiał badawczy. Celem pracy była głównie 
analiza zabytków pod względem metaloznawczym. Zastoso-
wano nieniszczące metody badawcze, uznane w badaniach 
zabytków archeologicznych. Obserwacje makroskopowe 
przeprowadzono z wykorzystaniem stereoskopowego mikro-
skopu świetlnego. Badania składu chemicznego przeprowa-
dzono metodą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej 
z dyspersją energii (ED-XRF). Uzupełniające analizy składu 
chemicznego i mikrostruktury przeprowadzono przy zasto-
sowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), 
wyposażonego w detektor dyspersji charakterystycznego 
promieniowania rentgenowskiego (EDS). Prace zrealizowano 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach 
Centrum Badań Nawarstwień Historycznych.

Dokonano klasyfikacji materiału ze względu na zawartość 
głównych dodatków: cynku, cyny i ołowiu. Wyniki przesta-
wiono w postaci tabel i wykresów. Ze względu na korozję 
zabytków i charakterystyczne dla stopów miedzi z cynkiem 
tzw. odcynkowanie, występowało duże zróżnicowanie składu 
chemicznego w ramach jednego zabytku, stąd ustalenie śred-
niego składu chemicznego i klasyfikacja do grupy gatunkowej 
była bardzo trudna. Dlatgo też wyniki należy traktować jako 
przybliżone, a podział na grupy orientacyjny. W badaniach 
poszukiwano też celowej różnorodności składu chemicznego, 
wskazujące na zdobienie lub element wykonany w innej 
technice np. sprężyna. W kilku przypadkach stwierdzono 
podwyższoną zawartość srebra, która mogła wskazywać 
na ślady niezachowanego pokrycia dekoracyjnego lub zdo-

bienia. W dwóch przypadkach zidentyfikowano zdobienie 
fibul srebrnym elementem, co potwierdzono w badaniach 
i udokumentowano na fotografiach mikroskopowych.

W czasie badań wydzielono dwa główne gatunki stopów 
rozróżnionych jako brązy i mosiądze oraz szereg podga-
tunków, związanych ze zmienną zawartością pierwiastków 
stopowych i obecnością dodatków naturalnych pochodzących 
z rud. Interesujący wydaje się sam fakt wystąpienia w dużej 
ilości brązów cynowo-cynkowych oraz mosiądzów, zwłaszcza 
w kontekście problematyki wczesnego otrzymywania stopów 
miedzi z cynkiem.

Z punktu widzenia technologicznego ważny był sposób 
wykonania fibul. Interesujące były zarówno te wykonane 
z jednego elementu odlanego w formie i następnie kształ-
towanego plastycznie razem ze szpilą, jak i te, w których 
szpila ze sprężyną wykonywane były osobno. Ważne było 
również potwierdzenie podobieństwa składu w poszczegól-
nych grupach i tak w kilku przypadkach zidentyfikowany 
pary lub kilka sztuk o podobnym składzie chemicznym.

Grupy technologiczne wydzielono także wśród bransolet. 
Szczególnie interesującą grupę stanowiły bransolety wężo-
wate. Jako surowiec do ich wykonania posłużył stop miedzi 
z cynkiem i ołowiem. Bransoletę brodawkowatą odlano 
z nietypowego wśród badanych zabytków stopu bez udziału 
cynku, brązu cynowo-ołowiowego. Poza tym wyjątkiem 
zabytki stanowią zwartą grupę stopów, w których występuje 
miedź, cyna i cynk w różnych proporcjach. Zarówno w skła-
dzie chemicznym, jak i technologii wykonania potwierdzono 
wiele podobieństw.

Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek, Marcin Piękoś, Janusz Kozana, Piotr Jurecki
METALLURGICAL STUDY OF COPPER ALLOY OBJECTS FROM THE ROMAN PERIOD CEMETERY 

IN TERMS OF CHEMICAL COMPOSITION, MICROSTRUCTURE, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY

Metal objects from the Roman period cemetery in Małe Czyste 
constitute an extremely valuable and diverse research mate-
rial. The aim of the study was mainly to analyze the objects in 
terms of metallurgy. The investigation used non-destructive 
research methods recognized in the research of archaeological 
objects. Macroscopic observations were performed using 
a stereoscopic light microscope. Chemical composition 
studies were carried out using energy dispersive X-ray flu-
orescence spectrometry (ED-XRF). Complementary studies of 
the chemical composition and microstructure were carried out 
using a scanning electron microscope (SEM) equipped with an 
Energy-dispersive detector (EDS). The research was carried 
out at the Centre for Research on Historical Layers of the 
AGH University of Science and Technology in Kraków.

The material was classified according to the content of the 
main additives: zinc, tin, and lead. The results are presented 
in the form of tables and graphs. Due to the corrosion of 
objects and the so-called dezincification, copper-zinc alloys 
there was a large variation in the chemical composition 

within one artefact, hence the determination of the average 
chemical composition and classification to the genus group 
was very difficult. therefore, the results should be treated 
as approximate and the division into groups indicative. The 
research also focused on a deliberate variety of chemical 
compositions, indicating a decoration or an element made in 
a different technique, e.g. a spring. In a few cases, increased 
content of silver was noted, which could indicate traces of 
an unpreserved decorative coating or ornamentation. In two 
cases, the ornamentation of brooches with a silver element 
was identified, which was confirmed in analyses and docu-
mented on microscopic photographs.

During the research, two main alloy grades were distin-
guished in the research marked as bronzes and brass, as well 
as several sub-grades related to the variable content of alloy-
ing elements and the presence of natural additives derived 
from ores. Interesting is the very fact that a large number 
of tin-zinc bronzes and brass are present, especially in the 
context of the early preparation of copper-zinc alloys.
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From the technological point of view, the method of 
making the fibula was important. Interesting were both 
those made in one piece (cast in a mold and then plastically 
shaped together with the pin) and those in which the pin 
with the spring were made separately. It was also important 
to confirm the similarity of the composition in individual 
groups, and so in several cases, pairs or even several units 
with a similar chemical composition were identified.

Technology groups were noted also among the bracelets. 
Snake-shaped bracelets were a particularly interesting group. 

As a raw material for their production, an alloy of copper 
with zinc and lead was used. The knobbed bracelet was cast 
from a zinc-free tin-lead bronze, unusual among the examined 
artefacts. Apart from this exception, the objects constitute 
a compact group of alloys in which there are copper, tin, and 
zinc in various proportions. Both in the chemical composition 
and the technology of production, many similarities have 
been confirmed.
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Dominika Kofel

Makroskopowe szczątki roślinne

WSTĘP

Materiał do badań makroskopowych szczątków 
roślinnych został pobrany w formie prób glebo-
wych z  jednostek stratygraficznych zidentyfi-
kowanych, jako groby ciałopalne jamowe, jama 
gospodarcza oraz z obiektów, których funkcja 
nie została rozpoznana. Opróbkowano również 
wypełniska urn ciałopalnych oraz misy. Próby 
glebowe zostały pobrane podczas badań arche-
ologicznych przeprowadzonych przez Zakład Ar-
cheologii Antycznej IA UMK i przez studentów 
odbywających praktyki terenowe w 2010 roku. Na 
podstawie znalezionego materiału archeologicz-
nego ustalono, że przebadane obiekty są związane 
z kulturą łużycką, młodszym okresem przedrzym-
skim (kultura oksywska) oraz okresem rzymskim. 
Przed wykonaniem analiz laboratoryjnych z każ-
dej z prób wydzielono średnio 70 ml osadu, który 
został przekazany do badań palinologicznych.

Dodatkowo przebadano cztery próby polepy, 
które pobrano podczas badań przeprowadzonych 
w 1986 roku oraz 10 prób węgli drzewnych po-
branych podczas badań w 1984 roku w celu we-
ryfikacji obecności szczątków karpologicznych. 
Zarówno próby polepy, jak i próby węgli drzew-
nych pozyskano z jam grobowych datowanych na 
okres związany z osadnictwem kultury pucharów 
lejkowatych (KPL).

MATERIAŁY I METODY

Celem badania była identyfikacja taksonomiczna 
makroskopowych szczątków roślinnych z prób 
glebowych oraz odcisków zachowanych na po-

lepie. Analizie archeobotanicznej poddano 21 
prób ziemi oraz cztery próby polepy. Zestawie-
nie wszystkich prób poddanych badaniom przed-
stawiono w tabeli 1.

W przypadku prób glebowych, pięć pobrano 
z wypełnisk grobów ciałopalnych, dalszych pięć 
stanowiło zawartość urn, jedną pozyskano spod 
urny, jedną z okolic płyty. Ponadto, jedną próbę 
pobrano w pobliżu profilu N wykopu nr 5/10 oraz 
jedną 40 cm od grobu 138.

Wstępnym etapem obróbki materiału był 
proces szlamowania, który polega na zanurze-
niu pobranego osadu w wodzie, a następnie na 
przepłukaniu go przez system połączonych sit 
(0.2, 0.5 oraz 2 mm). Przed posortowaniem pod 
mikroskopem stereoskopowym, o powiększeniu 
z zakresu 4.6–40×, materiał został pozostawiony 
do wysuszenia. Identyfikacja makroskopowych 
szczątków roślin została oparta na dostępnej 
literaturze (W. Kulpa 1974; R.T.J.  Cappers, 
R.M. Bekker, J.E.A. Jans 2006; S. Jacomet 2006). 
Nazwy roślin naczyniowych podano według 
Z. Mirka i in. (2002).

Trzy próby polepy pobrano z jam grobowych 
a jedną z nieznanej lokalizacji. Ogółem przeana-
lizowano 138 fragmentów polepy. Przed rozpo-
częciem analizy próby zważono. Następnie każdy 
badany fragment mierzono i oczyszczano przy 
użyciu miękkiego pędzla i mieszka. Po przeana-
lizowaniu powierzchni i odnotowaniu obecnych 
na niej odbić, grudy rozbijano w celu ujawnienia 
odcisków zachowanych we wnętrzu. Nie rozdrab-
niano małych fragmentów (o wymiarach poniżej 
2 cm). Identyfikacja makroskopowych szczątków 
roślin została oparta na dostępnej literaturze oraz 
kolekcji porównawczej.
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Przebadano również 10 prób węgli drzewnych 
(pobranych z grobów: 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 17, 19, 
18), w których nie zidentyfikowano pozostało-
ści karpologicznych w związku z tym nie są one 
uwzględnione w tabeli 11.

Tab.1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawienie prób ziemi oraz polepy, poddanych badaniom na obecność 
makroskopowych szczątków roślinnych

Table 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of soil and daub samples tested for the presence of macroscopic 
plant remains

L.p. Wykop
Grób/ 
obiekt 
(ob.)

Nadany 
nr inwentarza

Objętość [l] / 
waga [g] /  
Ilość frag.

Funkcja Mate-
riał

Chrono-
logia Uwagi 

1 5 144 MCz20/2010/1 0,5 grób ciałopalny 
jamowy pz OR B2a

2 9 145 MCz20/2010/2 0,6 wypełnisko urny pz WOR

3 9 168 MCz20/2010/3 0,6 grób ciałopalny 
jamowy pz OR B2a

4 9 167B MCz20/2010/4 0,9 grób ciałopalny 
jamowy pz OR B2b 

5 11 191 MCz20/2010/5 0,7 spod urny pz W?OR

6 2 ob. 2 MCz20/2010/6 0,12 gospodarcza 
z osady? pz MOPR

7 2 ob. 2 MCz20/2010/7 0,15 gospodarcza 
z osady? pz MOPR

8 11 196 MCz20/2010/8 0,7 grób ciałopalny 
jamowy pz MOPR-

OR?

9 11 194 MCz20/2010/9 0,65 grób ciałopalny 
jamowy? pz MOPR-OR

10 9 174 MCz20/2010/10 0,6 wypełnisko urny pz OR
11 9 174 MCz20/2010/11 0,4 wypełnisko urny pz OR
12 10 159 MCz20/2010/12 0,9 okolice płyty pz KŁ
13 10 159 MCz20/2010/13 0,2 wypełnisko misy pz KŁ
14 11 191 MCz20/2010/14 0,6 wypełnisko urny pz W?OR

15 2 ob. 2 MCz20/2010/15 0,12 gospodarcza 
z osady? pz MOPR

16 2 ob. 2 MCz20/2010/16 0,13 gospodarcza 
z osady? pz MOPR

17 5 MCz20/2010/17 0,005 nieznana pz ? w pobliżu profilu N
18 5 MCz20/2010/18 0,009 nieznana pz ? 40 cm od obiektu 4

19 5 138 MCz20/2010/19 0,01 grób ciałopalny 
z brukiem pz MOPR-OR

20 9 167A MCz20/2010/20 0,013 grób ciałopalny 
jamowy pz OR B2a

21 5 142? MCz20/2010/21 0,007 grób ciałopalny pz MOPR-OR
22 XVII/3 107 MCz20/2010/22 460 g/15 fr. jama grobowa pol KPL
23 XVII/4 113 MCz20/2010/23 680 g/44 fr. jama grobowa pol KPL

24 MCz20/2010/24 670g/64fr. jama grobowa pol KPL MT/A/EK/112; 
nr kat. 17/1000

25 88 MCz20/2010/25 1200g/15fr. jama grobowa pol KPL

pz – próba ziemi; pol – polepa; MOPR – młodszy okres przedrzymski; OR – okres rzymski; WOR – wczesny okres 
rzymski (chronologia okresu rzymskiego wg R. Wołągiewicz 1981)
pz – soil sample; pol – daub; MOPR – the younger pre-Roman period; OR – the Roman period; WOR – the early 
Roman period

1 Analizy antrakologiczne patrz: D. Bienias, w tym to-
mie.
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WYNIKI

A) próby ziemi
W 12 próbach ziemi zidentyfikowano materiał do 
dalszych analiz archeobotanicznych (tabela 2).

Materiał pochodzący z  prób pobranych 
z cmentarzyska ciałopalnego (MCz20/2010/1–
5; MCz20/ 2010/19) charakteryzował się silnym 
przepaleniem i zanieczyszczeniem ziarenkami 
kwarcu, co uniemożliwiło identyfikację kilku dia-
spor. Poważne zniszczenie materiału było praw-
dopodobnie spowodowane wysoką temperaturą 
potrzebną do przeprowadzenia procesu kremacji. 
Przypuszczalnie z tego samego powodu materiał 
archeobotaniczny występujący w próbach był tak 
nikły.

Zidentyfikowane w  obiektach grobowych 
szczątki reprezentują zbiorowiska roślin segetal-
nych i ruderalnych towarzyszące osadnictwu ludzi, 
w tym: nasiona gwiazdnicy pospolitej (Stellaria 
media), owocek rdestu plamistego (Polygonum 
persicaria) oraz nasiona, ziarniaki i owocki z ro-
dzin goździkowatych (Caryophyllaceae indet.), 
podobne do astrowatych (cf. Asteraceae indet.) 
oraz traw (Poaceae indet.). Dodatkowo w jednej 
próbie (MCz20/2010/5) zidentyfikowano dwa 
nasiona mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-
-ursi), której typowe siedliska odbiegają od wspo-
minanych wcześniej taksonów. Reprezentuje ona 
grupę roślin występujących na ubogich i kwaśnych 
glebach oraz w piaszczystych borach sosnowych 
(J. Rostafiński 1953, s. 139).

Tab. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Makroskopowe szczątki roślinne zidentyfikowane 
w próbach glebowych, z których sześć zostało pobranych z obiektów związanych z okresem rzym-
skim a pozostałe z jednostek stratygraficznych o nieznanym datowaniu. 

Table 2. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Macroscopic plant debris identified in soil samples, 
six of which were collected from features related to the Roman influence period and the rest from 
stratigraphic units of unknown chronology

GRÓB/OBIEKT (ob.) 144 145 168 167B 191 196 194 138 ob. 2 ?

NUMER PRÓBY
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/4

M
C

z2
0/

20
10

/5

M
C

z2
0/

20
10

/8

M
C

z2
0/

20
10

/9

M
C

z2
0/

20
10

/1
9

M
C

z2
0/

20
10

/6

M
C

z2
0/

20
10

/7

M
C

z2
0/

20
10

/1
7

M
C

z2
0/

20
10

/1
8

ZBOŻA
Hordeum vulgare
* ziarniak 1
Triticum dicoccon
* widełki kłoska 2
Triticum monococcum/dicoccon/spelta
* nasada plewy 3
POZOSTAŁE
Arctostaphylos uva-ursi 2
Stellaria media 1 1
Thlaspi arvense 1
Galium sp. 1
Polygonum persicaria 1 1
Caryophyllaceae indet. 1 2
Poaceae indet. 1 1 1
cf. Asteraceae indet. 1
nieoznaczalne 1 1 2 3 1 1
INNE
Cenococcum geophilum 7 2 15 14 37 1
organiczny żużel 
(fragmenty) 4 3 2
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W czterech próbach zanotowano fragmenty 
sklerocji Cenococcum geophilum. Jest to grzyb 
glebowy rozwijający się na głębokości 0–10 cm 
w pobliżu zarówno drzew liściastych, jak i igla-
stych (najpospolitsze gatunki drzew, z którymi 
występuje to: Betula pendula, Corylus avellana, 
Quercus robur, Picea abies, Pinus sylvestris, Pinus 
mugo) (M. Kataržytė 2009, s. 61–62). Występuje 
on również na wrzosowiskach, w torfach a także 
na gruntach ornych (H.A. Jensen 1974) oraz w za-
kłóconych lub wystawionych na działanie ognia 
glebach (C.T. Shay, M.R.M. Kapinga 1997), co 
może wyjaśnić jego występowanie w materiale 
archeologicznym (A. Hall, H. Kenward, J. Carrott. 
2003). W środowisku antropogenicznym rozwija 
się również na drewnianych umocnieniach i wy-
kładzinach wziemnych piwniczek i jam magazy-
nowych (W. Wierzbicki 1999, s. 226). W jednej 
z  prób, w  której odnotowano szczątki grzyba 
(MCz20/2010/19, z grobu 138) zaobserwowano 
kawałki nieoznaczalnej organicznej masy, które 
mogą reprezentować fragmenty ugotowanego je-
dzenia, okruchy chleba lub kawałki zmiażdżonych 
owoców.

Materiał pozyskany z prób z obiektu praw-
dopodobnie osadowego (MCz20/2010/6–7), 
dwóch jam grobowych MOPR-OR (MCz20/ 
2010/8–9) oraz z rozwłóczonych jam grobowych 
o nieznanej chronologii (MCz20/2010/17–18) 
reprezentuje diaspory typowe dla pól upraw-
nych. Podobnie jak w przypadku prób pobranych 
z wyżej wspomnianych jam grobowych materiał 
cechuje silne zniszczenie oraz zanieczyszczenia 
(oblepienie ziarenkami kwarcu), przez co ozna-
czenie, w wielu przypadkach, nie było możliwe. 
W próbach z obiektu osadowego, datowanego 
na młodszy okres przedrzymski, zaobserwowa-
no ziarniak jęczmienia zwyczajnego (Hordeum 
vulgare), widełki kłoska pszenicy płaskurki 
(Triticum dicoccon) oraz nasadę plewy pszeni-
cy oplewionej (Triticum monococcum/dicoccon/
spelta). W pozostałych wspomnianych tu jamach 
(MCz20/2010/8–9, 17–18) odnotowano nasiona 
tobołków polnych (Thlaspi arvense), rdestu pla-
mistego oraz nieoznaczonej gatunkowo przytulii 
(Galium sp.). Zidentyfikowano również kawałki 
organicznego żużla oraz sklerocji grzyba Ceno-
coccum geophilum.

B) polepa
We wszystkich czterech próbach polepy zidentyfi-
kowano materiał do dalszych badań (tabela 3).

Należy pamiętać, że w odciśniętych makro-
skopowych szczątkach roślin nie powinno do-
szukiwać się pozostałości wypełniska jamy, lecz 
raczej materiału zmieszanego podczas wyrobu 
gliny. Dobór materiału schudzającego masę ce-
ramiczną zależał głównie od procesu technolo-
gicznego, ekonomii oraz dostępności. Dlatego 
wykorzystywane fragmenty stanowiły zazwyczaj 
omłoty, które jako poprodukcyjne odpadki, nie 
były przeznaczone do konsumpcji (A. Mueller-
-Bieniek 2016, s. 753).

W badanej polepie zanotowano zarówno odci-
ski, jak i spalone szczątki roślinne. Najliczniej repre-
zentowana była grupa widełek kłoska i nasad plew 
nieoznaczalnych pszenic oplewionych oraz poje-
dynczych odcisków nieoznaczalnych gatunków 
źdźbeł/słomy traw dzikich i/lub zbóż (Poaceae 
indet./Cerealia indet.). Poza tym w materiale zaob-
serwowano pozostałości ziarniaka, widełek kłoska 
(odciski i spalone makroskopowe szczątki) i nasad 
plew pszenicy samopszy (Triticum monococcum), 
widełek kłoska (odciski i spalone makroskopowe 
szczątki) i nasad plew pszenicy płaskurki, widełek 
kłoska pszenicy oznaczonej jako płaskurka/orkisz 
(Triticum spelta/dicoccon) oraz ziarniaków jęcz-
mienia zwyczajnego oraz fragmenty ziarniaków, 
kłosków, nasad plew i plew oznaczonych jedynie 
jako należących do traw dzikich i/lub zbóż.

W materiale natrafiono również na odciski 
sieczki, nasiona (również spalone) przetacznika 
(Veronica sp.), owocek z rodziny ogórecznikowa-
tych (Boraginaceae indet.) podobny do nawro-
tu (cf. Lithospermum sp.), fragment spalonego 
nieoznaczalnego pąka, fragmenty wyschniętej 
epidermy w tym plewy pszenicy płaskurki. W do-
mieszce wystąpił także fragment kości oraz opiłki 
nieoznaczalnych węgli drzewnych.

OKRES PRZEDRZYMSKI ORAZ 
OKRES RZYMSKI

W celu zarysowania głównych tendencji w wy-
borze gatunków uprawnych dla omawianych 
okresów, w tabeli 4 zebrano dane ze stanowisk 
przebadanych archeobotanicznie.
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Tab. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Odciski zanotowane na 
polepie związanej z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych

Table 3. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. Imprints recorded in daub 
associated with the Funnel Beaker Culture settlement

GRÓB 88 107 113 ?

NUMER PRÓBY

M
C

z2
0/

20
10

/2
5

M
C

z2
0/

20
10

/2
2

M
C

z2
0/

20
10

/2
3

M
C

z2
0/

20
10

/2
4

ZBOŻA
Triticum monococcum
* ziarniak 1
* widełki kłoska 1;1s 3;3s
* nasada plewy 2
Triticum dicoccon
* widełki kłoska 3 3; 2s
* nasada plewy 3
Triticum spelta/dicoccon
* widełki kłoska 1
Triticum monococcum/dicoccon/spelta
* widełki kłoska 24 4
* nasada plewy 4 5;5s
Hordeum vulgare
* ziarniak 1 1 2 1
Cerealia indet./Poaceae indet.
* ziarniak 6
* kłosek 1
* nasada plewy 1s
* plewa 7
INNE
Veronica sp. 1;1s
cf. Lithospermum sp. 3
fragment spalonego pąka 1
wyschnięta epiderma x x x
* plewy Triticum dicoccon 6
pojedyncze odciski nieoznaczalnych gatunków 
źdźbeł/słomy traw dzikich i/lub zbóż x x x x

sieczka x x x x
POZOSTAŁE
fragmenty kości 1
drobne fragmenty węgli drzewnych x x
odciski elementów konstrukcyjnych x x

s – spalone szczątki; x – wystąpiło w materiale 

s – burned remains; x – occurred in the material

Okres przedrzymski, szczególnie dla terenu 
Polski północnej, jest bardzo słabo rozpozna-
ny archeobotanicznie. Stanowiska, na których 
przeprowadzono analizy botaniczne są zlokali-
zowane głównie na południu Polski i są związane 

z osadnictwem ugrupowań lateńskich (J. Wielo-
wiejski 1981, s. 317) oraz kulturą przeworską (M. 
Lityńska-Zając 1997, s. 25). Dlatego pozyskanie 
materiałów do analiz archeobotanicznych na 
stanowisku Małe Czyste z  prawdopodobnego 
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obiektu gospodarczego (ob. 2, MCz20/2010/ 
6–7) wiązanego z osadnictwem kultury oksyw-
skiej oraz dwóch jam grobowych datowanych 
na MOPR-OR (MCz20/2010/8–9), pomimo 
niewielkiej ilości znalezionych szczątków, po-
zwala rzucić światło na gospodarkę omawiane-
go okresu. Na stanowisku pojawiły się szczątki 
jęczmienia zwyczajnego, pszenicy płaskurki oraz 
nieoznaczonych do gatunku pszenic. W przy-
padku pojedynczych znalezisk, z jakimi mamy 
tutaj do czynienia, trudno jest mówić o uprawie 
któregoś z wymienionych gatunków. Można je-
dynie stwierdzić, że były na stanowisku, a co za 
tym idzie, najprawdopodobniej były spożywane. 
Jednakże na podstawie tabeli 4 można zauwa-
żyć, że jęczmień był jednym z najpowszechniej 
pojawiających się gatunków na stanowiskach 
związanych z okresem rzymskim. Jęczmień jest 
gatunkiem, który może przetrwać bardziej eks-
tremalne warunki niż pozostałe zboża (M. Li-
tyńska-Zając, K. Wasylikowa 2005), dlatego jego 
rozpowszechniona uprawa jest prawdopodob-
na, także wśród ugrupowań z młodszego okresu 
przedrzymskiego.

Na stanowiskach wiązanych z osadnictwem 
grupy tynieckiej zidentyfikowano jęczmień zwy-
czajny, proso (Panicum miliaceum), żyto (Secale 
cereale) oraz trzy gatunki pszenicy: zwyczajną 
(Triticum aestivum), płaskurkę oraz orkisz.

W  przypadku kultury wielbarskiej rośliny 
uprawne zostały zidentyfikowane na czterech 
stanowiskach. Gatunkami, które najczęściej wy-
stąpiły są jęczmień zwyczajny oraz proso. Poza tym 
zidentyfikowano również pozostałości żyta a także 
pszenic: zwyczajnej, samopszy oraz płaskurki.

Najwięcej stanowisk, na których przeprowa-
dzono analizy archeobotaniczne jest związanych 
z osadnictwem kultury przeworskiej. Trzy gatunki 
roślin uprawnych dominują w zestawieniu – obok 
wymienionych już wcześniej jęczmienia i pro-
sa, również żyto odnotowano na większości 
 stanowisk.

Pojawiają się również gatunki, które nie zostały 
znalezione na stanowiskach kultury wielbarskiej. 
Są to owies zwyczajny (Avena sativa), owies nie-
oznaczony do gatunku (Avena sp.) oraz cztery 
gatunki pszenic: zwyczajna, płaskurka, samop-
sza i orkisz. Zanotowano również obecność lnu 
(Linum usitatissimum) oraz roślin strączkowych- 

soczewicy (Lens culinaris) a także grochu (Pisum 
sativum) (tabela 4).

Duże podobieństwo wykazują materiały ze sta-
nowisk zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego 
oraz grupy dębczyńskiej. Zarówno w pierwszej, 
jak i drugiej grupie stanowisk zaobserwowano 
owies zwyczajny, jęczmień zwyczajny, pszenicę 
zwyczajną oraz płaskurkę, a także proso i żyto. 
Ponadto na stanowiskach zachodniobałtyjskiego 
kręgu kulturowego zanotowano również obec-
ność pszenicy orkisz. W obu grupach nie zaob-
serwowano roślin strączkowych.

Na stanowiskach kultury puchowskiej domi-
nowały znaleziska prosa zwyczajnego, natomiast 
drugim najważniejszym gatunkiem była pszenica 
płaskurka. Poza tym zanotowano pozostałości 
jęczmienia zwyczajnego, żyta, szczątki pszenic: 
zwyczajnej i orkisz, a także lnu, soczewicy oraz 
grochu.

Dla stanowiska w Kaliszu-Piwonicach, prze-
badanego archeobotanicznie przez Melanię Kli-
chowską (1961), przynależność chronologiczna 
została zdefiniowana ogólnie jako okres wpływów 
rzymskich. Tak jak na innych stanowiskach, na 
stanowisku w Kaliszu pojawił się owies zwyczaj-
ny, nieoznaczony do gatunku jęczmień (Hordeum 
sp.), pszenica zwyczajna, proso oraz żyto.

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione w ta-
beli 4 zestawienie ma charakter jakościowy a jego 
interpretacja niesie za sobą pewne ograniczenia. 
Dane zostały zebrane w celu zaprezentowania 
gatunków uprawnych, które występowały na te-
renie ziem polskich w okresie przedrzymskim 
oraz okresie rzymskim. Ze względu na różnice 
pomiędzy ilością przebadanych stanowisk (np. 
w przypadku kultury wielbarskiej tylko z czte-
rech stanowisk pozyskano informacje o roślinach 
uprawnych, a w przypadku kultury przeworskiej 
zebrano dane z 30 stanowisk) w danej kulturze 
a także w rodzajach pobranych materiałów (próby 
ziemi, polepa) oraz samym sposobie próbkowania 
na stanowiskach, porównanie pomiędzy kultura-
mi nie zostanie przeprowadzone.

Jednakże zebrane dane pozwalają stwierdzić, 
że w okresie rzymskim najpowszechniej upra-
wianymi, prawdopodobnie wykorzystując jakiś 
rodzaj rotacji (K. Wasylikowa i  in. 2012, 56), 
gatunkami było proso zwyczajne, jęczmień oraz 
żyto. Dodatkowo dość powszechnie występo-
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wał owies oraz pszenica zwyczajna, która wraz 
z płaskurką stanowią jedyne uprawiane gatunki 
pszenicy w tym czasie (cf. M. Lityńska-Zając, 
K. Wasylikowa 2005). Innymi roślinami zapew-
ne uprawianymi w opisywanym okresie na te-
renie ziem polskich był groch, len, soczewica, 
bób (Vicia faba var. minor) oraz prawdopodobnie 
konopie (Cannabis sp.) (K. Wasylikowa i in. 2012, 
s. 52). Warto tutaj wspomnieć, że owies i proso 
zwyczajne często były siane razem, ponieważ mają 
podobne wymagania glebowe a także owies za-
pobiega rozrostowi chwastów i wyleganiu grochu 
(A. Bieniek 1999, s. 159).

W przypadku stanowiska w Małym Czystym, 
jak to zostało wspomniane powyżej, w obiekcie 
nr 2 znaleziono pozostałości jęczmienia zwy-
czajnego, pszenicy płaskurki oraz pszenic ople-
wionych. Ze względu na bardzo skromną ilość 
szczątków roślinnych trudno dokonać interpre-
tacji funkcji jamy. Zakładając jednak, że materiał 
jest równowiekowy osadnictwu kultury oksyw-
skiej i  nie mamy do czynienia z  naruszeniem 
wcześniejszych warstw bądź procesami podepo-
zycyjnymi, można sugerować, że obiekt służył 
jako jama zasobowa (w której magazynowano 
różne gatunki zbóż) lub jako jama odpadkowa. 
Pomimo skromności materiału rzuca on świa-
tło na słabo rozpoznaną archeobotanicznie go-
spodarkę okresu przedrzymskiego terenu Polski 
północnej.

Z młodszym okresem przedrzymskim należy 
również wiązać materiały pozyskane z grobów cia-
łopalnych (MCz20/2010/8–9; MCz20/2010/19) 
w tym: tobołki polne oraz rdest plamisty, które 
występują w zbiorowiskach chwastów segetalnych 
różnych typów upraw (M. Lityńska-Zając 2005, 
s. 74, 105).

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie ze ziden-
tyfikowanych do gatunku roślin pozyskane z jam 
grobowych mogą mieć zastosowanie w ziołolecz-
nictwie, ponieważ posiadają właściwości prze-
ciwkrwotoczne, moczopędne, bakteriobójcze 
i przeciwzapalne. Dodatkowo gwiazdnica może 
być stosowana jako środek wzmacniający dla 
rekonwalescentów oraz jako macerat do okła-
dania trudno gojących się ran (A. Halarewicz 
2015, 63; J. Rostafiński 1953, 139; A. Mazerant -
-Leszkowska 1990, 132). Niestety ze względu 
na ubogi charakter rozpoznanego materiału nie 

można jednoznacznie stwierdzić czy oznaczone 
diaspory zostały złożone celowo, czy dostały się 
do pochówków przypadkiem np. z roślinności 
otaczającej stos. Wydaje się jednak, że obecność 
mącznicy lekarskiej w materiale nie była przypad-
kowa, ponieważ reprezentuje ona siedliska, które 
nie zostały rozpoznane w przypadku pozostałych 
taksonów.

KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH

W  przebadanym materiale najliczniejsze były 
szczątki pszenic samopszy oraz płaskurki, a tak-
że jęczmienia zwyczajnego. Pomimo, że pszenica 
samopsza pojawia się na stanowiskach związa-
nych z  osadnictwem kultury pucharów lejko-
watych (dalej KPL) z terenu Kujaw (A. Bieniek 
2007, s. 328; A. Mueller-Bieniek 2016), wydaje 
się, że to płaskurka była głównym uprawianym 
gatunkiem wśród ugrupowań KPL. Dowodem 
na to są znaleziska z jam zasobowych w Opato-
wicach (R. Grygiel 1979; M. Klichowska 1979, 
s. 58), Ćmielowie (Z. Podkowińska 1961, s. 24, 
35; M. Klichowska 1975, s. 98–99), Radziejowie 
Kujawskim (M. Klichowska 1970, s. 165), Zarębo-
wie (M. Klichowska 1975, s. 98–99) i Poganicach 
(J. Wierzbicki 1999, s. 217) gdzie płaskurka była 
dominującym gatunkiem z niewielką domieszką 
innych uprawnych gatunków (głównie pszenic) 
oraz segetalnych i ruderalnych taksonów (M. Kli-
chowska 1979, s. 60).

Jęczmień, jak wykazują ostatnio przeprowa-
dzone badania roślinności związanej z ludnością 
KPL na terenie Polski (M. Nowak i in. 2020), był 
trzecią najczęściej pojawiającą się rośliną uprawną 
w ugrupowaniach omawianej kultury. Pomimo że 
do tej pory na terenie Polski nie znaleziono jedno-
gatunkowych depozytów jęczmienia, pojawia się 
on na stanowiskach częściej niż pszenica samop-
sza (M. Nowak i in. 2020, 106). Potwierdzają to 
archeobotaniczne badania na terenie ziemi cheł-
mińskiej gdzie zarówno na stanowisku w Małym 
Czystym, jak i w Kałdusie i Browinie (D. Kofel 
2020) szczątki jęczmienia zwyczajnego zacho-
wane zarówno w formie odcisków, jak i spalonej 
wystąpiły powszechnie.

Pomimo, że materiał schudzający masę cera-
miczną stanowił raczej odpadki poprodukcyjne, 
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po obróbce zbóż, trudno jednoznacznie stwier-
dzić drugorzędne znaczenie jęczmienia zwyczaj-
nego w materiałach ugrupowań KPL terenu ziemi 
chełmińskiej. Wydaje się raczej, że jęczmień był 
uprawiany na równi z różnymi gatunkami pszenic, 
czego dowodzą na przykład znaleziska spalonych 
ziarniaków oraz odcisków w polepie ze stanowisk 
w Browinie oraz w Kałdusie.

Warto również zwrócić uwagę na zaobser-
wowane w materiale fragmenty kości, które były 
stosowane powszechnie przez ludność KPL jako 
domieszka schudzająca glinę przed wyrobieniem 
naczyń ceramicznych (W. Wojciechowski 1973; 
A. Rauba-Bukowska 2009; Ł. Kowalski i in. 2020). 
Natomiast w polepie domieszkę z pokruszonych 
kości zanotowano np. na stanowisku w Kietrzu 
(D. Kofel 2020).

W podsumowaniu analizy neolitycznej pole-
py warte podkreślenia jest pojawienie się w niej 
zarówno odcisków, jak i spalonych makroskopo-
wych szczątków zbóż oraz roślin zielnych, a także 
towarzyszących im fragmentów kości i drobnych 
fragmentów węgli drzewnych. Sugeruje to go-
spodarkę skierowaną na wykorzystanie wszelkich 
dostępnych zasobów.

PODSUMOWANIE

Z charakterystycznych dla okresu rzymskiego ga-
tunków uprawnych w obiekcie kultury oksywskiej 
zidentyfikowano jęczmień zwyczajny oraz pszeni-
cę płaskurkę. Skromny materiał archeobotanicz-
ny nie pozwala na wyciągniecie jednoznacznych 
wniosków co do funkcji obiektu, ale potwierdza 
jego gospodarczy charakter. W pozostałym ma-
teriale, który został pobrany z grobów ciałopal-
nych zidentyfikowano głównie gatunki związane 
z siedliskami segetalnymi i ruderalnymi, który 
stanowi celową lub przypadkową domieszkę po-
wstałą prawdopodobnie podczas spalania się sto-
sów ciałopalnych.

W przypadku wyników uzyskanych podczas 
badań polepy można stwierdzić, że nie odbiega-
ją one od rezultatów badań odcisków na innych 
stanowiskach KPL, na których pojawią się zarów-
no szczątki różnych gatunków pszenic, jęczmie-
nia oraz pojedyncze znaleziska roślin zielnych. 
Interesującym jest wykorzystanie fragmentów 
kości jako domieszki schudzającej glinę. Zabieg 
ten znany głównie z materiałów ceramicznych 
wydaje się być również stosowany podczas wy-
rabiania polepy.
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STRESZCZENIE / SUMMARY

Dominika Kofel
MAKROSKOPOWE SZCZĄTKI ROŚLINNE

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analizy makroskopo-
wych szczątków roślinnych (z wyłączeniem antrakologii – 
por. D. Bienias, w tym tomie) przeprowadzonych na mate-
riale pozyskanym z prób ziemi oraz polepy ze stanowiska 
20 w miejscowości Małe Czyste. W sumie pobrano 21 prób 
glebowych z różnych lokalizacji w tym z wypełnisk gro-
bów ciałopalnych, z urn oraz ich otoczenia a także obiektu 
o prawdopodobnej funkcji gospodarczej. Materiały zostały 
wydatowane na młodszy okres przedrzymski oraz okres 
rzymski. Przebadane cztery próby polepy zostały pozyskane 
z jam grobowych datowanych na okres związany z osadnic-
twem kultury pucharów lejkowatych.

Tylko w 12 próbach ziemi zidentyfikowano materiał do 
dalszych analiz archeobotanicznych. Dwie próby zostały 
pobrane z prawdopodobnej jamy gospodarczej datowanej na 
MOPR, trzy pochodzą z grobów ciałopalnych o przynależno-
ści chronologicznej MOPR-OR, dalsze pięć prób pozyskano 
z obiektów związanych z okresem wpływów rzymskich 
a pozostałe z jednostek stratygraficznych o nieznanym dato-
waniu. Materiał charakteryzował się silnym przepaleniem 
i zanieczyszczeniem ziarenkami kwarcu, co uniemożliwiło 
identyfikację kilku diaspor.

W prawdopodobnej jamie gospodarczej oznaczono 
szczątki jęczmienia zwyczajnego, pszenicy płaskurki oraz 
pszenic oplewionych nieoznaczonych do gatunku. Nato-
miast zidentyfikowane w obiektach grobowych szczątki 
reprezentują zbiorowiska roślin segetalnych i ruderalnych 
m.in. nasiona gwiazdnicy pospolitej, tobołków polnych oraz 

przytuli a także owocek rdestu plamistego oraz nieozna-
czone ziarniaki traw dzikich. W trzech próbach zanotowano 
fragmenty sklerocji grzyba Cenococcum geophilum.

We wszystkich czterech próbach polepy zidentyfiko-
wano materiał do dalszych badań w tym zarówno odciski, 
jak i spalone szczątki roślinne. Najliczniej reprezentowana 
była grupa widełek kłoska i nasad plew nieoznaczalnych 
pszenic oplewionych oraz pojedynczych odcisków nieozna-
czalnych gatunków źdźbeł/słomy traw dzikich i/lub zbóż. 
Dodatkowo w materiale natrafiono na tkwiące w odcisku 
spalone nasiono przetacznika, odcisk owocka z rodziny 
ogórecznikowatych podobny do nawrotu, fragmenty kości 
oraz drobnych nieoznaczalnych węgli drzewnych.

Z charakterystycznych dla okresu rzymskiego gatunków 
uprawnych, na stanowisku w Małym Czystym, zidentyfiko-
wano jedynie jęczmień zwyczajny. Jednakże zbyt skromna 
ilość znalezionych szczątków roślin nie pozwala jednoznacz-
nie stwierdzić czy gatunek ten był uprawiany, czy jedynie 
spożywany na omawianym stanowisku. W pozostałym 
materiale, zebranym z urn ciałopalnych nie zaobserwowano 
wystąpienia pozostałości roślin uprawnych.

Wyniki pozyskane podczas badań polepy, wpasowują się 
w kanon roślin identyfikowanych podczas analiz odcisków 
na innych stanowiskach KPL. Natomiast interesującym jest 
wykorzystanie fragmentów kości jako domieszki schudza-
jącej glinę. Zabieg ten był do tej pory rozpoznany jedynie 
podczas produkcji naczyń ceramicznych przez omawianą 
kulturę.

Dominika Kofel
RESULTS OF MACROSCOPIC PLANT REMAINS’ ANALYSIS

The article presents the results of the analysis of macro-
scopic plant remains (except for the anthracology presented 
in a separate chapter) carried out on the material obtained 
from the soil and daub samples from site 20 in Małe Czyste. 
Twenty-one soil samples were taken from the fillings of 
cremation burials as well as from the urns and their sur-
roundings, dated to the period of Roman influence. The four 
studied daub samples were obtained from burial pits dated 
to the horizon of the Funnel Beaker culture.

Only 12 soil samples contained material archaeobotan-
ical analyzes. Six of them were taken from objects related 
to the period of Roman influence and the rest from strati-
graphic units with unknown dating. The material was highly 
burned and contaminated with quartz grains, which made it 
impossible to identify several diasporas. Remains identified 
in burial features represent the ruderal and segetal plant 
communities, including Stellaria media seeds, Polygonum 
persicaria fruit as well as unmarked wild grasses. Fragments 
of Cenococcum geophilum fungus sclerotium were recorded 
in three samples. The material obtained from samples of 
unknown chronology represents diasporas typical of arable 

lands, among others including barley (Hordeum vulgare) 
kernel, a spikelet fork of emmer wheat, and a base of a husk 
of husk wheat. All four daub samples contained material 
identified for further study, including both prints and 
burnt plant remains. The most numerous were the group of 
spikelet forks and bases of husks of indeterminate husked 
wheat and single impressions of unidentifiable stalks/straws 
of wild grasses and/or cereals. Also, the material contained 
burnt seeds of gypsyweed (Veronica), an imprint of the bor-
age family (Boraginaceae) fruit similar to a Lithospermum, 
bone fragments, and small, unidentifiable charcoals.

The cultivated species characteristic of the period of 
Roman influence has not been identified in the material from 
the studied site. This is probably due to the unique nature of 
the material obtained from the cremation urns.

It is different in the case of the results obtained during 
the daub sample analysis, which are similar to the results 
from other Funnel Beaker culture sites. However, it is inter-
esting that bone admixture was used for clay/daub. In the 
discussed culture this procedure has so far been recognized 
only in the production of ceramic vessels.
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W niniejszym tekście uwzględniono dziewięć za-
bytków kamiennych z Małego Czystego, stanowi-
sko 20, z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu 
oraz Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, udo-
stępnionych do opracowania w ramach umowy 
i przekazanych autorowi przez panią dr Ewę Boki-
niec w dniu 21.03.2019 roku oraz 01.09.2019 roku. 
Okazy umyto wodą i poddano obserwacji makro-
skopowej oraz mikroskopowej przy niewielkich 
powiększeniach (od 3,4× do 20×) z  wykorzy-
staniem binokularu, metodą w imersji wodnej. 
Przedstawiono makroskopową charakterysty-
kę petrograficzną zabytków kamiennych, w tym 
ich klasyfikację petrograficzną (ryc. 1), teksturę 
i skład mineralny. W miarę zachowania naturalnej 
powierzchni określono również formę morfolo-
giczną okazów. Wykonano także fotografie mi-
kroskopowe okazów, w zależności od charakteru 
powierzchni w imersji wodnej lub na sucho.

Grób 2 (nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 83–84/ 
1984), ryc. 2
Petrografia: Skała osadowa – kwarcowy piasko-

wiec krzemionkowo-żelazisty, gruboziarnisty, 
kwarcytyczny.

Tekstura: Występuje niewyraźne warstwowanie 
równoległe. Ziarna wielkości 0,2–2 mm, źle 
wysortowane, zrekrystalizowane.

Skład mineralny: Ziarna (blasty) kwarcu, akceso-
rycznie białego skalenia. Spoiwo resztkowo za-
chowane, krzemionkowo-żelaziste, czarne.

Forma: Znacznie uszkodzona (przetworzona an-
tropogenicznie?). Płaska powierzchnia nawią-
zuje do laminacji, co może oznaczać, że przy 
produkcji i użytkowaniu wytworu wykorzy-
stano naturalną oddzielność skały.

Funkcja: osełka (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
II: 2, 13).

Grób 3 (nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 85a/1984), 
ryc. 3
Trzy składające się fragmenty.
Petrografia: Skała osadowa – wapień organode-

trytyczny.
Tekstura: Wapień z ekstraklastami mineralny-

mi, słabo obtoczonymi, wielkości przeciętnie 
0,05–0,1 mm (maks. 0,5 mm), dobrze wysor-
towanymi, z igłami gąbek.

Skład mineralny: Ziarna kwarcu i  minerałów 
ciemnych w kalcytowym spoiwie.

Forma: Okaz jest skamieniałością gąbki, przy-
puszczalnie typu ascon, choć stan zachowania 
jest zbyt słaby by określić budowę w sposób 
pewny. Jest to ośródka, czyli pseudomorfoza 
po gąbce, wypełniona wtórnie osadem kla-
styczno-wapiennym. Cała forma ma pocho-
dzenie naturalne. Okrągłe drobne otwory na 
powierzchni mają również naturalne pocho-
dzenie i są to elementy budowy anatomicznej 
gąbki (otwory wciekowe oraz osculum). Brak 
wyraźnych śladów obróbki antropogenicznej, 
okaz może być naturalnym składnikiem osadu, 
w którym go znaleziono.

Funkcja: amulet? (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
II: 3, 2).

Grób 8 (nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 110/1984), 
ryc. 4
Petrografia: Skała osadowa – kwarcowy piasko-

wiec krzemionkowy, drobnoziarnisty, kwar-
cytyczny.

Tekstura: Występuje bardzo niewyraźne warstwo-
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wanie przekątne. Ziarna (blasty) wielkości 
0,1–0,2 mm, dobrze wysortowane, zrekry-
stalizowane.

Skład mineralny: Ziarna (blasty) kwarcu, akceso-
rycznie białego skalenia. Spoiwo resztkowo za-
chowane, krzemionkowo-żelaziste, czarne.

Forma: Znacznie przetworzona antropogenicz-
nie. Powierzchnie okazu nie nawiązują do war-
stwowania, co wskazuje, że pierwotną formę 
poddano znacznej obróbce.

Funkcja: krzesak (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
V: 8, 5).

Grób 16 (nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 122/ 
1984), ryc. 5
Petrografia: Skała magmowa – diabaz.
Tekstura: Struktura nierównokrystaliczna, fane-

rokrystaliczno-porfirowa, ofitowa. Podłuż-
ne subhedralne kryształy skalenia otoczone 
są drobnymi ksenomorficznymi kryształami 
minerałów ciemnych.

Skład mineralny: Biały skaleń (plagioklaz?) i mi-
nerały ciemne (pirokseny?). Skała jest silnie 
zwietrzała.

Forma: Być może otoczak rzeczny lub wodnolo-
dowcowy (prawdopodobnie oryginalne po-
wierzchnie otoczaka są zachowane na gładkich 
bocznych ściankach), znacznie uszkodzony 
i przetworzony antropogenicznie. Płaska po-
wierzchnia okazu nie nawiązuje do wewnętrz-
nych struktur skały, co wskazuje, że pierwotną 
formę poddano znacznej obróbce.

Funkcja: osełka? (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
VIII: 16, 2).

Grób 64 (nr inw. MT/A/PLR/14, nr kat. 168/ 
1986), ryc. 6
Petrografia: Skała osadowa – kwarcowy piasko-

wiec krzemionkowo-żelazisty, drobnoziarni-
sty, kwarcytyczny.

Tekstura: Występuje bardzo niewyraźne warstwo-
wanie równoległe. Ziarna wielkości 0,05–0,2 
mm, dobrze wysortowane, zrekrystalizowa-
ne.

Skład mineralny: Ziarna kwarcu, akcesorycznie 
żółte przeźroczyste minerały (cyrkon?). Spo-
iwo resztkowo zachowane, krzemionkowo-
-żelaziste, brązowe. Na powierzchni okazu 

występują wtórne czarne metalicznie błysz-
czące wytrącenia mineralne, prawdopodobnie 
tlenki i wodorotlenki żelaza. Być może są to 
zrekrystalizowane pozostałości metalu, który 
ostrzono na osełce.

Forma: Znacznie przetworzona antropogenicz-
nie. Powierzchnie okazu nie nawiązują do 
laminacji (różnica kątowa między laminacją 
a dużymi płaskimi powierzchniami wynosi ok. 
25°), co wskazuje, że pierwotną formę podda-
no znacznej obróbce.

Funkcja: osełka? (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
XXX: 64, 14).

Grób 64 (nr inw. MT/A/PLR/14, nr kat. 169/ 
1986), ryc. 7
Petrografia: Skała metamorficzna – kwarcowo-

-skaleniowa meta-arkoza krzemionkowa, 
różnoziarnista, kwarcytyczna; stadium przej-
ściowe do gnejsu.

Tekstura: Występuje wyraźna foliacja, być może 
reprodukująca pierwotną laminację sedymen-
tacyjną, podkreślona igiełkowymi minerałami 
ciemnymi. Blasty kwarcu i skalenia zróżnico-
wanej wielkości, 0,04–0,5 mm, bardzo źle 
wysortowane, zrekrystalizowane. Duży udział 
spoiwa, które jest zrekrystalizowane.

Skład mineralny: Ziarna kwarcu i białych skaleni, 
akcesorycznie minerałów ciemnych. Spoiwo 
krzemionkowe. Na powierzchni okazu wy-
stępują wtórne czarne metalicznie błyszczące 
wytrącenia mineralne, prawdopodobnie tlenki 
i wodorotlenki żelaza.

Forma: Znacznie przetworzona antropogenicz-
nie. Powierzchnie okazu nie nawiązują do 
laminacji (różnica kątowa między laminacją 
a dużymi płaskimi powierzchniami wynosi 
ok. 20–25°), co wskazuje, że pierwotną formę 
poddano znacznej obróbce.

Funkcja: krzesak (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
XXX: 64, 13).

Grób 166 (nr inw. W206/10), ryc. 8
Dwa składające się fragmenty.
Petrografia: Skała osadowa – kwarcyt średnio-

ziarnisty.
Tekstura: Występuje niewyraźna laminacja rów-

noległa o miąższości ławic ok. 1–5 mm. Ziarna 
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(blasty) wielkości 0,2–0,5 mm, średnio wysor-
towane, zrekrystalizowane.

Skład mineralny: Ziarna kwarcu (blasty), akceso-
rycznie minerałów ciemnych. Spoiwo krze-
mionkowe.

Forma: Znacznie przetworzona antropogenicz-
nie. Płaskie powierzchnie nawiązują do lami-
nacji, co może oznaczać, że przy produkcji 
i użytkowaniu wytworu wykorzystano natu-
ralną oddzielność skały.

Funkcja: krzesak (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
LXXII: 166, 4).

Z powierzchni (nr inw. W2/10), ryc. 9
Petrografia: Skała osadowa – kwarcyt średnio-

ziarnisty.
Tekstura: Bardzo niewyraźna laminacja rów-

noległa o zmiennej miąższości ławic. Ziarna 
(blasty) wielkości 0,2–0,4 mm, średnio wysor-
towane, zrekrystalizowane występują laminy 
drobniejszych ziaren.

Skład mineralny: Ziarna (blasty) kwarcu, akceso-
rycznie minerałów ciemnych i miki.

Forma: Znacznie przetworzona antropogenicz-
nie. Powierzchnie okazu nie nawiązują do 
laminacji (różnica kątowa między laminacją 
a dużymi płaskimi powierzchniami wynosi ok. 
30°), co wskazuje, że pierwotną formę podda-
no znacznej obróbce.

Funkcja: krzesak? (E. Bokiniec, w tym tomie, tabl. 
LXXXIX: Lź/10, 64).

Humus, wykop 5 (nr inw. W3/10), ryc. 10
Petrografia: Skała osadowa – kwarcowo-musko-

witowy mułowiec krzemionkowy, kwarcy-
tyczny.

Tekstura: Występuje niewyraźna drobna lami-
nacja. Ziarna dobrze wysortowane, zrekry-
stalizowane.

Skład mineralny: Ziarna kwarcu, miki (muskowi-
tu), minerałów ciemnych. Spoiwo krzemion-
kowe, szare.

Forma: Znacznie przetworzona antropogenicz-
nie. Zewnętrzna płaska powierzchnia okazu 
nawiązuje do laminacji, co może oznaczać, że 
przy produkcji i użytkowaniu wytworu wyko-
rzystano naturalną oddzielność skały. Otwór 
został nawiercony mniej więcej prostopadle 
do kierunku laminacji.

Funkcja:? (E. Bokiniec, w  tym tomie, tabl. 
LXXXIX: Lź/10, 65).

Uwagi końcowe:
Wśród analizowanych zabytków kamiennych 
przeważają piaskowce kwarcytyczne i kwarcyty. 
Wraz z mułowcami kwarcytycznymi i diabazami 
należą one do skał bardzo zwięzłych, twardych 
i mało kruchych. Ze względu na zrekrystalizo-
wane spoiwo twardość kwarcytów i skał kwar-
cytycznych jest zbliżona do twardości głównego 
minerału skałotwórczego – kwarcu, i wynosi ok. 
7 w skali Mohsa (co oznacza, że skała nie ście-
ra się przy kontakcie ze stalą, żelazem, brązem 
i większością metali). Jest to potencjalnie dobry 
materiał cierny.

Wszystkie okazy w badanym zbiorze reprezen-
tują skały powszechnie występujące w osadach 
narzutowych – glacjalnych i wodnolodowcowych, 
a wtórnie także rzecznych, pospolite w północnej 
Polsce. Z dużym prawdopodobieństwem może to 
być materiał lokalny.
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STRESZCZENIE/SUMMARY

Maciej T. Krajcarz
IDENTYFIKACJA PETROGRAFICZNA ZABYTKÓW KAMIENNYCH ZE STANOWISKA MAŁE CZYSTE 20 

(POW. CHEŁMIŃSKI, GM. STOLNO)

Badania obejmowały analizę petrograficzną dziewięciu 
zabytków kamiennych z Małego Czystego, stanowisko 20, 
pochodzących z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toru-
niu oraz Instytutu Archeologii UMK w Toruniu. Okazy 
umyto wodą i poddano obserwacji makroskopowej oraz 
mikroskopowej przy niewielkich powiększeniach (od 3,4× 
do 20×) z wykorzystaniem binokularu, metodą w imersji 
wodnej. Przedstawiono makroskopową charakterystykę 
petrograficzną zabytków kamiennych, w tym ich klasyfi-
kację petrograficzną, teksturę i skład mineralny. W miarę 
zachowania naturalnej powierzchni określono również 
formę morfologiczną okazów. Wykonano również foto-
grafie mikroskopowe okazów, w zależności od charakteru 
powierzchni w imersji wodnej lub na sucho.

Wyróżniono następujące skały: kwarcyt średnioziar-
nisty (nr inw nr W2/10, W206/10), kwarcowy piaskowiec 
krzemionkowo-żelazisty, gruboziarnisty, kwarcytyczny (nr 
inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 83–84/1984), wapień organode-
trytyczny – skamieniałość gąbki (nr inw. MT/A/PLR/11, nr 
kat. 85a/1984), kwarcowy piaskowiec krzemionkowy, drob-
noziarnisty, kwarcytyczny (nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 
110/1984), diabaz (nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 122/1984), 

kwarcowy piaskowiec krzemionkowo-żelazisty, drobno-
ziarnisty, kwarcytyczny (nr inw. MT/A/PLR/14, nr kat. 
168/1986), kwarcowo-skaleniowa meta-arkoza krzemion-
kowa, różnoziarnista, kwarcytyczna; stadium przejściowe 
do gnejsu (nr inw. MT/A/PLR/14, nr kat. 169/1986), kwarco-
wo-muskowitowy mułowiec krzemionkowy, kwarcytyczny 
(nr inw. W3/10).

Wśród analizowanych zabytków kamiennych przewa-
żają piaskowce kwarcytyczne i kwarcyty. Wraz z mułow-
cami kwarcytycznymi i diabazami należą one do skał 
bardzo zwięzłych, twardych i mało kruchych. Ze względu 
na zrekrystalizowane spoiwo twardość kwarcytów i skał 
kwarcytycznych jest zbliżona do twardości głównego mine-
rału skałotwórczego – kwarcu, i wynosi ok. 7 w skali Mohsa 
(co oznacza, że skała nie ściera się przy kontakcie ze stalą, 
żelazem, brązem i większością metali). Jest to potencjalnie 
dobry materiał cierny.

Wszystkie okazy w badanym zbiorze reprezentują skały 
powszechnie występujące w osadach narzutowych – gla-
cjalnych i wodnolodowcowych, a wtórnie także rzecznych, 
pospolite w północnej Polsce. Z dużym prawdopodobień-
stwem może to być materiał lokalny.

Maciej Krajcarz
PETROGRAPHIC IDENTIFICATION OF STONE ARTEFACTS

The petrographic analysis was conducted on nine stone 
artefacts from Małe Czyste, site 20, from the collection of 
the District Museum in Toruń and the Institute of Archae-
ology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. 
The specimens were washed with water and subjected to 
macroscopic and microscopic observations at low magni-
fications (3.4×–20×) with the use of a binocular, using the 
water immersion method. The macroscopic petrographic 
characteristics of stone artefacts were presented, includ-
ing their petrographic classification, texture and mineral 
composition. Where natural surface was preserved, the 
morphological form of the specimens was also determined. 
Microscopic photographs of the specimens were also taken, 
depending on the nature of the surface this was done with 
water immersion or dry.

The following rocks have been identified in the inven-
tory: Inv. No. W2/10 – medium-grained quartzite; Inv. No. 
W206/10 (two fragments) – medium-grained quartzite; 
Inv. No. MT/A/PLR/11, catalogue No. 83–84/1984 – medi-
um-grained, quartzitic quartz sandstone (arenite) with 
siliceous-ferrinous cement; Inv. No. MT/A/PLR/11, catalogue 
No. 85a/1984 (three fragments) – organodetrital limestone 
(a fossil of sponge); Inv. No. MT/A/PLR/11, catalogue No. 

110/1984 – fine-grained, quartzitic quartz sandstone (arenite) 
with siliceous cement; Inv. No. MT/A/PLR/11, catalogue 
No. 122/1984 – diabase; Inv. No. MT/A/PLR/14, catalogue 
No. 168/1986 – fine-grained, quartzitic quartz sandstone 
(arenite) with siliceous-ferrinous cement; Inv. No. MT/A/
PLR/14, catalogue No. 169/1986 – quartz-feldspar meta- var-
iable-grained quartzitic arkose; Inv. No. W3/10 – quartzitic 
quartz-muskovite mudstone with siliceous cement.

Among the studied artefacts, the most common petro-
graphic types are quartzitic sandstones and quartzites. 
Together with quartzitic mudstone and diabase they are very 
tough, hard, and not brittle rocks. Due to recrystallized sili-
ceous cement, the hardness of quartzitic rocks and quartzites 
is similar to the hardness of the main constituting mineral 
– quartz, close to 7 of the Mohse scale. This means that the 
rock it hard enough to resist scratching with bone, steel, 
bronze, and most of the metals. It is, therefore, a potentially 
good abrasive material.

All the specimens in the studied collection represent 
rocks commonly found in erratic sediments – glacial and 
hydro-glacial, and secondarily also river sediments, common 
in northern Poland. It can very likely be local material.
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Małe Czyste, stan. 20

diabazy

kwarcyty

piaskowce kwarcytyczne

mułowce kwarcytyczne

wapień

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Przynależność petrograficzna analizowanych za-
bytków kamiennych

Ryc. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 83–84/1984. 
Fotografia mikroskopowa w imersji wodnej
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Ryc. 3. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 85a/1984. Foto-
grafie mikroskopowe w imersji wodnej: wypełnienia jamy paragastralnej (u góry po lewej) i otworów 
wciekowych na zewnętrznej powierzchni skamieniałości (u góry po prawej). Budowa wewnętrzna 
skamieniałości (u dołu): a – fotografia makroskopowa; b – uczytelnienie budowy anatomicznej okazu; 
c – rekonstrukcja stanu przyżyciowego



319

Maciej T. Krajcarz  : Identyfikacja petrograficzna zabytków kamiennych

Ryc. 4. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 110/1984. 
Fotografia mikroskopowa w imersji wodnej

Ryc. 5. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. MT/A/PLR/11, nr kat. 122/1984. 
Fotografia mikroskopowa w imersji wodnej
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Ryc. 6. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. MT/A/PLR/14, nr kat. 168/1986. 
Fotografia mikroskopowa w imersji wodnej

Ryc. 7. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. MT/A/PLR/14, nr kat. 169/1986. 
Fotografia mikroskopowa w imersji wodnej



321

Maciej T. Krajcarz  : Identyfikacja petrograficzna zabytków kamiennych

Ryc. 8. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. W206/10. Fotografia mikroskopowa 
w imersji wodnej

Ryc. 9. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr inw. W2/10. Fotografia mikroskopowa 
w imersji wodnej
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Ryc. 10. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Okaz nr kat. W3/10. Fotografia mikroskopowa 
w imersji wodnej
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Alicja Drozd-Lipińska

Ludzkie szczątki kostne.  
Opracowanie antropologiczne

Bezpośredniemu badaniu poddano 281 wstępnie 
oczyszczonych z resztek gleby zbiorów szcząt-
ków kostnych, wydobytych w trakcie prac ar-
cheologicznych, prowadzonych na stanowisku 
20 w Małym Czystym. Składała się na nie zawar-
tość wypełnisk 28 grobów wyeksplorowanych 
w  1986 roku, 52 obiektów z  2010 roku (część 
z nich eksplorowano warstwowo, co spowodo-
wało, że niekiedy w obrębie jednego obiektu ko-
ści gromadzone były w ramach kilku odrębnych 
numerów inwentarzowych) oraz kości pozyskane 
luźno z humusu lub warstw w obrębie wykopów. 
Wszystkie kości zostały przekazane do analizy 
w postaci zwartych zespołów, zawierających do-
datkowo dane lokalizacyjne (m.in. numerację ara, 
numer obiektu, numer inwentarza).

Rozpoczęto od wydzielenia z materiału ko-
ści zwierzęcych oraz przeszukania go pod ką-
tem obecności fragmentów artefaktów. Szczątki 
ludzkie zważono w obrębie badanych zespołów 
z dokładnością do 0,1 g oraz wykonano ich do-
kumentację fotograficzną, w tym zbliżenia ele-
mentów diagnostycznych i lepiej zachowanych 
fragmentów kostnych.

Obserwując zawartość zespołów i identyfiku-
jąc zachowane, charakterystyczne części szkie-
letów, starano się oszacować minimalną liczbę 
osób pochowanych w grobie (MNI — minimum 
number of individuals) (A. Szczepanek 2010) oraz 
ich płeć i wiek w chwili śmierci. W tym celu ana-
lizowano morfologię kości, ze względu na bardzo 
silny stopień rozdrobnienia fragmentów posiłku-
jąc się głównie ich ogólną budową i masywno-
ścią, ukształtowaniem przyczepów mięśniowych 

oraz – u osób znajdujących się w progresywnych 
fazach ontogenezy – zmianami zachodzący-
mi w trakcie kostnienia poszczególnych części 
szkieletu. Wiek zmarłych postanowiono oznaczać 
zgodnie z przyjętymi w praktyce antropologicz-
nej standardowymi klasami wieku, a mianowicie 
infans I (od 0 do 7 lat); infans II (od 7 do 14 lat); 
juvenis (od 14 do 22 lat); adultus (od 22 do 35 
lat); maturus (od 35 do 55 lat); senilis (od 55 lat) 
(R. Martin, K. Saller 1957; T. W. Phenice 1969; 
J. Gładykowska-Rzeczycka 1974; D.H. Ubelaker 
1978; J. Piontek 1999).

Stan zachowania i stopień przepalenia wszyst-
kich analizowanych zespołów był bardzo jed-
norodny. Słabo zachowane kości były dobrze 
przepalone (poza niespalonymi fragmentami ko-
ści z grobu 147), w większości oklejone brunatno-
czarną, tłustą substancją („brudne”), nadającą im 
intensywnie ciemne zabarwienie. W trakcie ob-
rzędów pogrzebowych zostały poddane działaniu 
ognia, co wywołało ich spękanie, rozwarstwienie 
i deformacje, a następnie – być może wtórnie, 
intencjonalnie (?) rozdrobnione w wyniku dal-
szych praktyk funeralnych lub też pozostawione 
w miejscu, gdzie działały na nie czynniki fizyczne, 
które spowodowały ich bardzo silną fragmentację. 
Nie zachowały się jakiekolwiek większe kości, 
w tym brak było m.in. okolic dużych stawów, 
czy części masywnych trzonów kości udowych. 
W nielicznych zespołach natrafiono na dystalne 
i proksymalne fragmenty kości długich (zazwy-
czaj były to zaokrąglone powierzchnie stawowe, 
najprawdopodobniej pochodzące z końców bliż-
szych kości ramiennych). W materiale przeważały 
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drobne części istoty zbitej z bliżej nieidentyfiko-
walnych trzonów kości długich i nieliczne ułamki 
kości płaskich czaszki (przy czym zazwyczaj były 
to fragmenty nieco większe, mniej rozdrobnio-
ne). Co ciekawe – tylko w jednym grobie (nr 61) 
odkryto liczne, luźne zęby. W dwóch dalszych 
zespołach znaleziono z kolei zaledwie pojedyn-
cze fragmenty zębów – był to grób 144 i obiekt 
56/10 – pozostałość po jednym z grobów (25–30) 
z badań w latach 80. XX wieku. W zespołach brak 
było kości, które w jednoznaczny sposób wska-
zywałyby na płeć osób zmarłych. W przypadku 
wieku – jedyną przesłanką do rozróżnienia infans/
dorosły była w niektórych przypadkach wielkość 
kości i stopień skostnienia nasad kości długich.

Następnie sięgnięto do archiwalnego opra-
cowania materiału kostnego z Małego Czystego, 
autorstwa dra Andrzeja Florkowskiego (1984, 
1985), znajdującego się w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu. Skrupulatny opis 95 zespołów wy-
dobytych na stanowisku w  latach 1984–1985 
przedstawiony został tam w  formie katalogu, 

zawierającego informację o  numeracji grobu, 
obiektu lub warstwy, masie, stanie zachowania 
i przepalenia kości, ewentualnych fragmentach 
diagnostycznych, umożliwiających identyfika-
cję płci i wieku osoby zmarłej, domieszce mate-
riału zwierzęcego lub artefaktów, wykonanych 
pomiarach lepiej zachowanych części kostnych, 
wraz z rekonstrukcją przybliżonej wysokości cia-
ła. Analizę każdego zespołu kończy informacja 
o płci i wieku zmarłego/zmarłych (ryc. 1). Łącznie 
przebadane zostało wypełnisko 92 grobów (przy 
czym w jednym z nich znajdowały się kości nie-
spalone, a w 9 z nich nie natrafiono na ślady kości) 
oraz najprawdopodobniej 2 zespoły kości luźnych 
z humusu (oznaczonych jako „wykop IV” i „wy-
kop VA”). Wśród materiału z grobów w siedmiu 
znaleziono niespalone, dość kompletne szkielety, 
pozostałe kości były poddane procesowi kremacji. 
Kości jednolicie przepalone były ciemno zabar-
wione pozostałościami węgli drzewnych (stosu?) 
i – jak zauważa w kilku miejscach Autor – bardzo 
rozdrobnione.

Ryc. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Fragment archiwalnego 
opracowania szczatków kostnych (A. Florkowski 1984)
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Na podstawie wyników analiz przeprowadzo-
nych przez A. Florkowskiego wykonano ujedno-
licony katalog znalezisk kostnych, zamieszczony 
w dalszej części niniejszego opracowania. Łącznie 
w zestawieniu znajdują się informacje o zawar-
tości 168 obiektów1 (w tym 106 przebadanych 
w latach 80-tych, określonych jako groby) oraz 
luźnych kościach z warstw. 159 zespołów tworzyły 
kości przepalone, w dziewięciu (groby 25, 31, 
32, 33, 35, 36, 88, 129–133 i 147) znajdowały się 
szkielety lub nieprzepalone fragmenty szczątków 
ludzkich.

Masa przepalonych kości z poszczególnych 
obiektów, ustalona dla 141 z nich, zawierała się 
w przedziale od 0,1 g do 1489,2 g. Przeważały te 
zespoły, które ważyły mniej niż 10 g (ryc. 2). Eks-
perymentalne badania, mające na celu określenie 
masy kostnej, jaka pozostaje po spaleniu szkiele-
tów osób różnej płci dowodzą, że winna ona oscy-
lować wokół 2000 g dla mężczyzn i nieco ponad 
1500 g dla kobiet ( J. Piontek 2007). Porównanie 
tych wartości z masą szczątków wydobytych do 
tej pory na stanowisku w Małym Czystym poka-

zuje, że możemy tu mieć do czynienia – z różnych 
przyczyn – z przykładem deponowania w obrębie 
obiektów sepulkralnych jedynie wyselekcjonowa-
nej (?) części kości pochodzących z całego spa-
lonego szkieletu. Jedynie w trzech grobach (159, 
167 i 191) udało się wyeksplorować ponad 1000 
g materiału. Brak jest niestety przesłanek, które 
umożliwiłyby jednoznaczną odpowiedź na pyta-
nie, czy stan taki wynika z niewielkiego stopnia 
dokładności zbierania fragmentów kości ze stosu, 
czy jest efektem innych zabiegów sepulkralnych, 
towarzyszących aktom ciałopalenia, jakkolwiek 

druga hipoteza wydaje się być tu bardziej praw-
dopodobną.

Na podstawie dostępnego materiału brak też 
możliwości prześledzenia ewentualnej intencjo-
nalnej kolejności zbierania szczątków ze stosu 

Ryc. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Udział procentowy zespo-
łów kości według ich masy jednostkowej (w gramach)

1 W dziewięciu obiektach z badań w latach 80. XX wie-
ku, które uznano za groby, nie zaobserwowano kości (groby 
5, 30, 42, 85, 90, 93, 99, 100, 102), a w jednym kości wystąpiły, 
lecz nie ma ich obecnie w zbiorach (grób 95) – nie zostały 
one wliczone do ogólnej liczby podanej w zestawieniu.
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i deponowania ich w obiektach sepulkralnych. 
Niewątpliwie jednak w wypełniskach brak drob-
nych, dystalnych części szkieletu, zastanawia 
także niewiele części zębów, czy to w postaci 
większych fragmentów, czy chociażby identyfi-
kowalnych ułamków szkliwa.

Nieco lepiej zachowane wydają się być zespo-
ły z grobów 3, 4, 12, 17, 38, 52, 54, 70, 71, 73, 
78 charakteryzujące się masą większą niż 100 g 
i stanem zachowania szczątków kostnych, któ-
ry umożliwił rekonstrukcję przybliżonej przy-
życiowej wysokości ciała, dla kobiet wynoszącą 
najczęściej ok. 150–159 cm, dla mężczyzn zaś ok. 
171–175 cm.

W 159 obiektach natrafiono na szczątki co 
najmniej 162 osób (tab. 1). Mimo złego stanu za-
chowania materiału udało się ustalić, że co naj-
mniej w trzech przypadkach (groby: 18, 19, 74) 
znaleziono kości należące minimum do dwóch 
osób złożonych najprawdopodobniej w obrębie 
jednego pochówku. Przeważać wydają się frag-
menty kostne należące do osób dorosłych, przy 

czym wśród tych o dookreślonym wieku najwięcej 
jest osób, które zmarły w wieku 25–35 lat. O stanie 
zachowania kości pośrednio niech świadczy fakt, 
że w niemal 40% obiektów nie udało się ozna-
czyć ani płci, ani wieku zmarłych. W grobie 65 
zaobserwowano ubytek przyżyciowy lewego P1. 

Była to jedyna zmiana patologiczna/rozwojowa, 
jaka została zidentyfikowana w całym badanym 
materiale. (Tabela 1)

Kości w obrębie pochówków szkieletowych 
przetrwały w bardzo różnym stanie, w sposób 
niezależny od płci i wieku pochowanych osób (od 
bardzo dobrze zachowanych szkieletu z grobu 31, 
przez dobrze zachowaną zawartość grobów 25 
i 33, aż po bardzo słabo zachowane szczątki z gro-
bów 32, 35 i 36). W grobach pochowano dwójkę 
dzieci i cztery osoby dorosłe (tab. 2). Udało się 
ustalić, że przybliżona wysokość ciała obu męż-
czyzn wynosiła ok. 166–170 cm, zaś kobiety – 
ok. 155–159 cm. Niewielka liczba przebadanych 
szkieletów nie pozwala na wyciąganie daleko idą-
cych wniosków. (Tabela 2)

Tab. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawienie płci 
i wieku zmarłych, pochowanych w grobach ciałopalnych

kobieta mężczyzna ? suma

infans – – 9 9

infans I – – 7 7

infans II – – 3 3

infans II-juvenis – – 1 1

juvenis 1 – 3 4

juvenis-adultus 1 – – 1

adultus 7 2 3 12

adultus-maturus 1 3 2 6

maturus 3 7 – 10

dorosły 9 7 34 50

? 1 1 57 59

suma 23 20 119 162

Tab. 2. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Zestawienie 
płci i wieku zmarłych, pochowanych w grobach szkieletowych

kobieta mężczyzna ? suma

infans I – – 2 2

adultus 1 1 – 2

maturus 2 – – 2

suma 3 1 2 6
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W grobie 88, według opisu A. Florkowskiego 
większość znalezionych kości była materiałem 
zwierzęcym, a jedyną domieszką szczątków ludz-
kich były fragmenty czaszki młodego mężczyzny. 
Być może, zakładając, że kości trafiły tam w spo-
sób intencjonalny, wraz z grobami 129–133 i 147 
zespoły te stanowią ślady obiektów funeralnych 
(grobów cząstkowych?), gdzie intencjonalnie 
zdeponowano wybiórcze ułamki kości, lub też 
związane sią bezpośrednio z obrzędowością po-
grzebową.

Najważniejszą obserwacją, patrząc przez 
pryzmat materiału osteologicznego odkrytego 
na stanowisku, wydaje się być stan zachowania 
przepalonych kości – jednolity na całym sta-
nowisku, niezależnie, czy kości zdeponowano 

w naczyniach, czy bezpośrednio w ziemi. Nie-
wątpliwie były to pochówki cząstkowe, bowiem 
wypełniska kryją w  sobie jedynie część kości 
pojedynczych osób. Rozdrobnienie, wybiórcze 
elementy szkieletów i domieszka ciemnej, tłustej 
substancji, świadczy o tym, że po spaleniu szcząt-
ki mogły podlegać dalszym praktykom funeral-
nym, jednak ich bliższe określenie jest w chwili 
obecnej niemożliwe i wymaga dalszych badań, 
w tym analiz chemicznych, które pozwoliłyby 
wyjaśnić, czym jest ciemna, tłusta substancja 
oklejająca kości. Być może, analogicznie jak na 
cmentarzysku ciałopalnym w Zaworach, tak i tu 
odkryte zostaną pozostałości torfu i substancji 
bitumicznej (M. Fudziński, F. Rożnowski 1997), 
które mogły stanowić główny składnik stosu po-
grzebowego.

OPIS I ANALIZA MATERIAŁU KOSTNEGO

Grób 1
Stan zachowania: liczne, przepalone ułamki kostne; barwa 

ciemnoszara
Masa: 25 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 2
Stan zachowania: 2 fragm. przepalonych kości
Masa: ?
Płeć i wiek: żeńska??, dorosły
Uwagi: brak

Grób 3
Stan zachowania: liczne, silnie przepalone fragm. kości 

ludzkich, w tym cienkościenne ułamki pokrywy czaszki, 
z miejscami silnie zaciśniętymi odcinkami szwów, kości 
szkieletu postkranialnego silnie rozdrobnione; wśród 
kości zidentyfikowano bloczek kości ramiennej; barwa 
ciemnoszara

Masa: 220 g
Płeć i wiek: żeńska, maturus (30–50 lat)
Uwagi: bloczek kości ramiennej ok. 19 mm; przyżyciowa 

wysokość ciała ok. 155–159 cm

Grób 4
Stan zachowania: liczne przepalone kości ludzkie, wśród 

których wyróżniono cienkościenne ułamki pokrywy 
czaszki z otwartymi szwami, w pełni zosyfikowane trzony 
kości długich oraz głowę kości promieniowej; barwa 
ciemnoszara

Masa: 250 g
Płeć i wiek: żeńska, adultus (20–30 lat)

Uwagi: głowa kości promieniowej – 16 mm; wzrost niski, 
ok. 150–154 cm

Grób 6
Stan zachowania: liczne przepalone fragm. kości ludzkich; 

trzony kości długich nie w pełni zosyfikowane; barwa 
ciemnoszara

Masa: 100 g
Płeć i wiek:?, infans II (8–12 lat)
Uwagi: brak

Grób 7
Stan zachowania: bardzo rozdrobnione ułamki przepalo-

nych kości, w tym cienkościenne fragm. pokrywy czaszki 
i trzony kości długich o dorosłej budowie; barwa ciem-
noszara

Masa: 230 g
Płeć i wiek:?, infans II (8–12 lat)
Uwagi: brak

Grób 8
Stan zachowania: kilkadziesiąt drobnych ułamków przepalo-

nych kości ludzkich, w tym 1 paliczek, kość sześcienna, 
duży fragm. kości skokowej; barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: żeńska, dorosły
Uwagi: pomiary kości mieszczą się w rozkładach pomiarów 

kości kobiet

Grób 9
Stan zachowania: liczne, w większości bardzo rozdrobnione, 

przepalone ułamki kości, w tym grubościenne fragm. 
pokrywy czaszki z silnie zaciśniętymi szwami czaszko-
wymi; barwa ciemnoszara
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Masa: ?
Płeć i wiek: męska?, adultus-maturus (30–35 lat)
Uwagi: brak

Grób 10
Stan zachowania: liczne, przepalone, w większości silne roz-

drobnione ułamki kości, w tym cienkościenne fragm. 
pokrywy czaszki z całkowicie otwartymi szwami oraz 
niewielki wyrostek sutkowaty; barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: żeńska, juvenis-adultus (ok. 20 lat)
Uwagi: brak

Grób 11
Stan zachowania: pojedyncze drobne ułamki kości; barwa 

ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: ?, infans I (0–5 lat)
Uwagi: brak

Grób 12
Stan zachowania: liczne silnie przepalone i następnie roz-

drobnione fragm. kości, w tym cienkościenne fragm. 
kości pokrywy czaszki z otwartymi, miejscami silnie 
zaciśniętymi odcinkami szwów oraz głowa kości pro-
mieniowej; trzony kości długich delikatnej budowy; 
barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: żeńska, adultus
Uwagi: głowa kości promieniowej – 15 mm; wzrost bardzo 

niski (do 149 cm)

Grób 13
Stan zachowania: silnie przepalone, rozdrobnione fragm. 

kości (ułamek trzonu kości długiej z przyrośniętą nasa-
dą); barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 14
Stan zachowania: liczne drobne fragm. przepalonych kości; 

barwa ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: ?, infans I
Uwagi: brak

Grób 15
Stan zachowania: kilkanaście ułamków przepalonych kości; 

barwa ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 16
Stan zachowania: liczne, silnie przepalone ułamki kości, 

w tym jeden większy, grubościenny fragm. pokrywy 
czaszki z otwartymi odcinkami szwów; barwa ciemno-
szara

Masa: 160 g
Płeć i wiek: męska, adultus
Uwagi: brak

Grób 17
Stan zachowania: liczne, silnie rozdrobnione fragm. kości, 

w tym cienkościenne kości pokrywy czaszki z miejsca-
mi zrośniętymi szwami czaszkowymi, 1 fragm. małego 
wyrostka kłykciowego żuchwy oraz głowa kości promie-
niowej; barwa ciemnoszara

Masa: 850 g
Płeć i wiek: żeńska, maturus
Uwagi: liczne cechy diagnostyczne; głowa kości promienio-

wej – 17 mm; wysokość ciała średnia (155–159 cm)

Grób 18
Stan zachowania: liczne przepalone fragm. kości; barwa 

ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: ?, infans I (2–4 lata);?, dorosły
Uwagi: większość kości dziecięcych, pojedyncze kości osoby 

dorosłej

Grób 19
Stan zachowania: liczne rozdrobnione ułamki przepalonych 

kości, w większości należące do osoby dorosłej; barwa 
ciemnoszara

Masa: 80 g
Płeć i wiek: ?, dorosły?, infans I
Uwagi: najprawdopodobniej w wypełnisku obok kości osoby 

dorosłej także domieszka kości dziecka

Grób 20
Stan zachowania: 5 ułamków kości pokrywy czaszki; barwa 

ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: infans I lub infans II?
Uwagi: brak

Grób 21
Stan zachowania: liczne, bardzo rozdrobnione ułamki kości, 

w tym jeden drobny fragm. grubościennej kości czaszki 
bez zachowanych szwów czaszkowych; barwa ciemno-
szara

Masa: ?
Płeć i wiek: męska?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 22
Stan zachowania: liczne, przepalone, drobne ułamki kostne; 

barwa ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: ?, infans I
Uwagi: brak

Grób 23
Stan zachowania: 3 małe fragm. przepalonego trzony kości 

długiej; barwa ciemnoszara
Masa: ?
Płeć i wiek: ?, infans II
Uwagi: brak

Grób 24
Stan zachowania: liczne, bardzo silnie rozdrobnione ułamki 

przepalonych kości, w tym większy, bardzo masywny 
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fragm. trzonu kości promieniowej lub łokciowej; barwa 
ciemnoszara

Masa: ok. 70 g
Płeć i wiek: męska?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 25
Stan zachowania: grób szkieletowy; zachowane 2 fragm. 

kości skroniowych (część sutkowa, szwy całkowicie 
otwarte), duży fragm. silnie urzeźbionej żuchwy (oko-
lice punktu gonion), 2 masywne, silnie urzeźbione trzony 
kości udowych, 2 trzony kości piszczelowych o podobnej 
budowie; barwa ciemnoszara

Płeć i wiek: męska, adultus
Uwagi: zębodoły włącznie z M3 nie zarośnięte

Grób 26
Stan zachowania: 4 silnie przepalone fragm. kości, w tym 1 

fragm. małego bloczka kości ramiennej i 1 fragm. pokry-
wy czaszki z otwartym szwem; barwa ciemnoszara

Masa: 4 g
Płeć i wiek: żeńska, adultus?
Uwagi: brak

Grób 27
Stan zachowania: kilkanaście przepalonych fragm. kości 

(ludzkich?); barwa ciemnoszara
Masa: 5,5 g
Płeć i wiek: ?, dorosły?
Uwagi: brak

Grób 28
Stan zachowania: przepalone ułamki kości ludzkich, w tym 

ułamki czaszki średniej grubości, bez zachowanych od-
cinków szwów oraz ułamki trzonów kości długich; barwa 
ciemnoszara

Masa: 30 g
Płeć i wiek: ?, dorosły?
Uwagi: w wypełnisku najprawdopodobniej także kości zwie-

rzęce

Grób 29
Stan zachowania: kilkanaście ułamków przepalonych kości; 

barwa ciemnoszara
Masa: 14 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 31
Stan zachowania: bardzo dobrze zachowany szkielet dzie-

cięcy (zachowane wszystkie trzony kości długich)
Płeć i wiek: ?, infans I (ok. 2 lat)
Uwagi: brak

Grób 32
Stan zachowania: bardzo słabo zachowany grób szkieleto-

wy; fragm. pokrywy czaszki bardzo cienkościenne, szwy 
całkowicie otwarte; zachowane fragm. szczęk z zębami 
mlecznymi do m2 oraz drobne ułamki szkieletu post-
kranialnego

Płeć i wiek: ?, infans I (ok. 2–3 lata)

Uwagi: w wypełnisku także kilka ułamków kości długiej 
osoby dorosłej (przypadkowe wtręty?)

Grób 33
Stan zachowania: dość dobrze zachowany grób szkieletowy; 

czaszka uległa zniszczeniu
Płeć i wiek: męska, maturus
Uwagi: pomiary:
czaszka: M1 144 mm, M2 137 mm, M3 191 mm, M4 115 

mm, łuk 131 mm, M7 114 mm, łuk 127 mm, M9 101 mm, 
łuk 124 mm, łuk górnej łuski 378 mm, M12 122 mm, 
M13 116 mm, M14 109 mm, M15 121 mm, M16 29 mm, 
M21 37 mm, M23 104 mm, M24 95 mm, M26 122 mm, 
M27 72 mm, M28 54 mm, M29 33/32 mm, M 30 103 mm, 
M31 141 mm, M32 99 mm, M33 106 mm, M34 41/40 mm, 
M35 24 mm, M36 26 mm

Wskaźniki: szer. dług. 75,4; wys. dług. 71,7, wys. szer. 95,1, 
szer. czoł. 844, potylicy 80,6; wysokości Hrdl. Koc. 81,8, 
nosa 55,3, oczodołów 80,2, Flovera 91,3, czołowo-cie-
mieniowy 71,5

obojczyk: l/p M1 141/137 mm; M6 38/38 mm; M6/M1 
27,0/27,7 mm;

kość ramienna: M1 331/336 mm; M7 67/66 mm; M7/M1 
20,2/19,6 mm

kość promieniowa: M1 251/251 mm, M2 238/238 mm, M3 
46/48 mm, M3/M2 19,3/20,1 mm

kość łokciowa: prawa M1 275 mm, M2 241 mm, M3 38 mm, 
M3/M2 15,8 mm

kość udowa: M1 443/448 mm, M2 440/445 mm, M6 27/28 
mm, M7 30/26 mm, M8 89/85 mm, M8/M1 20,2/19,1 
mm, M6+M7/M2 13,0/12,1 mm, M6/M7 90/107,7 
mm

Wyliczona wysokość ciała wg Breitingera 170,7 cm; wg Pe-
arsona 166,9 cm

Budowa ciała średnia

Grób 34
Stan zachowania: nieliczne, słabo zachowane ułamki przepa-

lonych kości, w tym pojedyncze, cienkościenne ułamki 
pokrywy czaszki o całkowicie otwartych szwach, kilka 
ułamków trzonów kości długich (zrośnięte z nasadami?); 
barwa ciemnoszara

Masa: 17 g
Płeć i wiek: ?, infans II-juvenis
Uwagi: brak

Grób 35
Stan zachowania: bardzo słabo zachowany grób szkieleto-

wy; przetrwały drobne, liczne ułamki pokrywy czaszki 
z otwartymi szwami, ułamki szczęk z zębami do M3; po-
wierzchnie żujące dobrze zachowane, nie starte; 2 duże 
ułamki kości skroniowych (w tym zachowane piramidy 
i  wyrostki sutkowe); duży fragm. kości miednicznej 
z zachowaną kością kulszową; liczne ułamki trzonów 
kości długich

Płeć i wiek: żeńska, adultus
Uwagi: 2 głowy kości udowych (pomiar górno-dolny) – 42 

mm (wzrost średni, ok. 155–159 cm)

Grób 36
Stan zachowania: bardzo słabo zachowany grób szkieleto-

wy; zachowane grubościenne ułamki pokrywy czaszki, 
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z silnie zaciśniętymi (miejscami zrośniętymi) szwami 
czaszkowymi; wyniosłość potyliczna silnie wykształ-
cona, 1 fragm. kości skroniowej, duży ułamek żuchwy, 
silnie starte powierzchnie żujące zębów, zęby zachowa-
ne do M2, duży fragm. masywnych kości – ramiennej 
i łokciowej

Płeć i wiek: męska, maturus
Uwagi: pomiary: infradentale-gonion – 34 mm; głowa kości 

udowej – 48 mm, wzrost średni (ok. 166–170 cm)

Grób 37
Stan zachowania: kilkanaście przepalonych, słabo zacho-

wanych ułamków pokrywy czaszki o średniej grubości 
i bez zachowanych odcinków szwów czaszkowych oraz 
drobne odpryski trzonów kości długich; barwa ciem-
noszara

Masa: 21 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: w wypełnisku kilka ułamków przepalonych kości 

zwierzęcych

Grób 38
Stan zachowania: liczne, przepalone, słabo zachowane, 

w większości silnie rozdrobnione fragm. kości, w tym 
cienkościenne ułamki kości pokrywy czaszki z otwartymi 
odcinkami szwów, mała głowa żuchwy, 1 fragm. kości 
jarzmowej, głowa kości udowej; barwa ciemnoszara

Masa: 150 g
Płeć i wiek: żeńska, adultus
Uwagi: pomiary: głowa kości udowej (pomiar górno-dolny) 

– 33 mm, wzrost niski (ok. 150–154 cm)

Grób 39
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone kości; 

w tym drobne kości pokrywy czaszki bez zachowanych 
odcinków szwów, ciężkie i duże ułamki trzonów; barwa 
ciemnoszara

Masa: 160 g
Płeć i wiek: męska?, dorosły
Uwagi: w wypełnisku liczne ułamki kości zwierzęcych; brak 

nasad kości

Grób 40
Stan zachowania: bardzo słabo zachowane, drobne ułamki 

kości, w tym średniej grubości ułamki pokrywy czaszki, 
średniej wielkości ułamki trzonów kości długich; barwa 
ciemnoszara

Masa: 125 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: w wypełnisku liczne ułamki kości zwierzęcych; brak 

nasad kości

Grób 41
Stan zachowania: kilkanaście bardzo słabo zachowanych, 

przepalonych kości; barwa ciemnoszara
Masa: 15 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 43
Stan zachowania: kilka drobnych ułamków kości ludzkich 

(?); barwa ciemnoszara

Masa: 1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 44
Stan zachowania: kilka ułamków przepalonych kości szkie-

letu postkranialnego; barwa ciemnoszara
Masa: 6 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 45
Stan zachowania: 8 drobnych ułamków przepalonych kości 

ludzkich, w tym średniej grubości ułamek kości pokrywy 
czaszki, z otwartymi szwami oraz 1 fragm. korzenia zęba 
stałego; barwa ciemnoszara

Masa: 3,5 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 46
Stan zachowania: nieliczne, przepalone, słabo zachowane 

ułamki kości, w tym 1 fragm. pokrywy czaszki o średniej 
grubości, drobne okruchy trzonów kości długich; barwa 
ciemnoszara

Masa: 40 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 47
Stan zachowania: kilkanaście słabo zachowanych, przepa-

lonych ułamków kości długich; barwa ciemnoszara
Masa: 38 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: w wypełnisku 1 fragm. przedmiotu z kości

Grób 48
Stan zachowania: drobne ułamki przepalonych kości – cien-

kościenne fragm. czaszki i zawiązek zęba stałego; barwa 
ciemnoszara

Masa: 10 g
Płeć i wiek: ?, infans I
Uwagi: brak

Grób 49
Stan zachowania: drobny przepalony fragm. kości ludzkiej 

(?); barwa ciemnoszara
Masa: <1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 50
Stan zachowania: drobne przepalone ułamki kości ludzkich; 

barwa ciemnoszara
Masa: 7 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: w wypełnisku prawdopodobnie także ułamki kości 

zwierzęcych

Grób 51
Stan zachowania: bardzo słabo zachowane, przepalone ułam-

ki kości, w tym cienkościenne ułamki pokrywy czaszki 
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o całkowicie otwartych szwach oraz ułamki trzonów 
kości długich; barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: żeńska?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 52
Stan zachowania: bardzo słabo zachowane, przepalone ułam-

ki kości, w tym ułamki pokrywy czaszki (cienkościenne 
i średniej grubości, o otwartych szwach), drobne ułamki 
trzonów kości długich, bloczek kości ramiennej; barwa 
ciemnoszara

Masa: 270 g
Płeć i wiek: żeńska, adultus
Uwagi: pomiary: bloczek kości ramiennej – 17 mm; wzrost 

niski (ok. 150–154 cm)

Grób 53
Stan zachowania: kilka ułamków przepalonych kości; barwa 

ciemnoszara
Masa: 1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 54
Stan zachowania: słabo zachowane, w większości drobne 

ułamki przepalonych kości, w tym grubościenne ko-
ści pokrywy czaszki, z częściowo zrośniętymi szwami, 
fragm. trzonów kości długich, głowa kości promienio-
wej; barwa ciemnoszara

Masa: 290 g
Płeć i wiek: męska, maturus
Uwagi: duża wyniosłość potyliczna zewnętrzna; pomiary: 

głowa kości promieniowej – 20 mm; wzrost wysoki 
(171–175 cm); w wypełnisku także kości zwierzęce

Grób 55a
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym nieliczne, grubościenne ułamki pokrywy czaszki 
(jeden z nich z zarośniętym szwem, mały wyrostek sut-
kowaty, trzony kości długich (silnej budowy); barwa 
ciemnoszara

Masa: 165 g
Płeć i wiek: męska?, maturus
Uwagi: w wypełnisku najprawdopodobniej także kości zwie-

rzęce

Grób 55b
Stan zachowania: słabo zachowane, mocno rozdrobnione 

ułamki przepalonych kości, w  tym pokrywa czaszki 
(średniej grubości, z silnie zaciśniętymi szwami), więk-
szy, masywny ułamek kości udowej; barwa ciemnosza-
ra

Masa: 150 g
Płeć i wiek: męska?, maturus
Uwagi: w wypełnisku kości zwierzęce

Grób 56
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym cienkościenne kości pokrywy czaszki z otwarty-
mi szwami, gracylne trzony kości długich, głowa kości 
promieniowej; barwa ciemnoszara

Masa: 370 g
Płeć i wiek: żeńska, koniec juvenis
Uwagi: pomiary: głowa kości promieniowej – 14 mm; wzrost 

niski (ok. 150–154 cm); widoczne ślady zrostów trzonów 
z nasadami

Grób 57
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym cienkościenne kości pokrywy czaszki bez zacho-
wanych odcinków szwów, fragm. kości długich średniej 
wielkości, 1. kość śródstopia; barwa ciemnoszara

Masa: 300 g
Płeć i wiek: żeńska, dorosły
Uwagi: pomiary: 1. kość śródstopia – wysokość głowy 

M7–21 mm

Grób 58
Stan zachowania: drobne, przepalone ułamki kostne; barwa 

ciemnoszara
Masa: 12 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: większość kości to najprawdopodobniej kości zwie-

rzęce

Grób 59
Stan zachowania: średnio zachowane, przepalone ułamki ko-

ści, w tym nieliczne ułamki kości pokrywy czaszki z silnie 
zaciśniętymi szwami (blaszka wewnętrzna zarośnięta, 
miejscami szwy zarośnięte), trzony kości długich (w tym 
trzon kości udowej z masywną kresą chropawą), głowa 
kości promieniowej; barwa ciemnoszara

Masa: 650 g
Płeć i wiek: męska, maturus
Uwagi: pomiary: głowa kości promieniowej – 19 mm; wzrost 

średni (166–170 cm)

Grób 60
Stan zachowania: silnie rozdrobnione, przepalone kości, 

w tym grubościenne kości pokrywy czaszki (kość czo-
łowa z  zaznaczonymi łukami nadbrwiowymi; szwy 
czaszkowe otwarte, miejscami silnie zaciśnięte), duży 
wyrostek sutkowy, bardzo duża głowa żuchwy, kość 
księżycowata; barwa ciemnoszara

Masa: 790 g
Płeć i wiek: męska, adultus – początek maturus
Uwagi: kości szkieletu postkranialnego silnie rozdrobnione; 

pomiary: głowa żuchwy – 21x9 mm; kość księżycowata 
15x10x16 mm

Grób 61
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone kości, w tym 

średniej grubości kości pokrywy czaszki z otwartymi 
szwami, liczne luźne zęby; barwa ciemnoszara

Masa: 470 g
Płeć i wiek: żeńska, adultus
Uwagi: trzony kości długich średniej wielkości, nasady po-

kruszone; pomiary: wysokość zęba obrotnika – 13 mm, 
grubość – 9,2 mm, szerokość 7,5 mm

Grób 62
Stan zachowania: słabo zachowane fragm. przepalonych 

kości, w tym średniej grubości kości pokrywy czaszki, 
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z widocznymi, silnie zaciśniętymi szwami; barwa ciem-
noszara

Masa: 65 g
Płeć i wiek: ?, adultus – maturus
Uwagi: brak diagnostycznych nasad

Grób 63
Stan zachowania: słabo zachowane fragm. przepalonych 

kości, w tym średniej grubości fragm. pokrywy czasz-
ki z otwartymi (miejscami zarośniętymi – blaszka we-
wnętrzna zarośnięta) szwami, silnie uszkodzona głowa 
kości udowej, trzon kręgu lędźwiowego, 1 fragm. panew-
ki stawu biodrowego; barwa ciemnoszara

Masa: 110 g
Płeć i wiek: ?, adultus-maturus
Uwagi: pomiary: głowa kości udowej – 38 mm?

Grób 64
Stan zachowania: liczne, słabo zachowane fragm. przepa-

lonych kości, w tym fragmenty kości pokrywy czaszki 
z otwartymi odcinkami szwów (blaszka wewnętrzna cał-
kowicie zarośnięta), duży fragm. kości jarzmowej (z dość 
wysokim oczodołem), duży fragm. żuchwy z nierozwi-
niętym M3, ząb obrotnika, grube, masywne fragm. trzo-
nów kości, rzepka, duże paliczki; barwa ciemnoszara

Masa: 860 g
Płeć i wiek: męska, koniec adultus-początek maturus
Uwagi: pomiar: ząb obrotnika – 19,5 mm; rzepka – długość 

34 mm

Grób 65
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki ko-

ści, w tym grubościenne ułamki kości pokrywy czaszki 
z otwartymi, silnie zaciśniętymi szwami, 1 fragm. lewej 
szczęki z zębodołami od I do M1; fragm. trzonów kości 
masywne, ciężkie, długie; barwa ciemno szara

Masa: 140 g
Płeć i wiek: męska, maturus
Uwagi: ubytek przyżyciowy lewego P1

Grób 66
Stan zachowania: średnio zachowane fragm. przepalonych 

kości, w tym cienkościenne kości czaszki, trzony kości 
długich z nieprzyrośniętymi nasadami; barwa ciemno-
szara

Masa: 350 g
Płeć i wiek: ?, juvenis
Uwagi: brak

Grób 67
Stan zachowania: pojedyncze, bardzo słabo zachowane prze-

palone ułamki trzonów; barwa ciemnoszara
Masa: 7 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 68
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym pojedyncze fragm. cienkościennych kości pokry-
wy czaszki, bez zachowanych odcinków szwów, trzony 
kręgowe (wysokie), głowa kości udowej, ułamki nasad 
i trzonów kości długich; barwa ciemno szara

Masa: 120 g
Płeć i wiek: ?, juvenis
Uwagi: pomiary: głowa kości udowej – 39 mm (wzrost niski 

dla mężczyzn, średni dla kobiet)

Grób 69
Stan zachowania: pojedyncze, drobne, bardzo słabo zacho-

wane przepalone ułamki kości; barwa ciemnoszara
Masa: 25 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 70
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym pojedyncze, drobne ułamki kości pokrywy czasz-
ki (średniej grubości, pozbawione szwów), masywne 
fragm. trzonów kości długich, duże masywne nasady 
kości, ułamek kości promieniowej z 1 fragm.em głowy; 
barwa ciemnoszara

Masa: 140 g
Płeć i wiek: męska?, dorosły
Uwagi: pomiary: głowa kości promieniowej – 21–22 mm; 

wysokość ciała duża (ok. 171–175 cm)

Grób 71
Stan zachowania: słabo zachowane przepalone ułamki ko-

ści, w tym pojedyncze, cienkościenne kości pokrywy 
czaszki z otwartymi, silnie zaciśniętymi szwami, gra-
cylne trzony kości długich, głowa kości promieniowej, 
głowa kości łokciowej, nasada kości strzałkowej; barwa 
ciemnoszara

Masa: 400 g
Płeć i wiek: żeńska, adultus-maturus
Uwagi: pomiary: głowa kości promieniowej – 16,5 mm; 

głowa kości łokciowej – 15–11 mm (mała); nasada ko-
ści strzałkowej – 18x14,5 mm; wzrost średni (155–159 
cm)

Grób 72
Stan zachowania: słabo zachowane przepalone ułamki ko-

ści, w tym drobne fragm. kości pokrywy czaszki z silnie 
zaciśniętymi, miejscami zarośniętymi szwami, kości dłu-
gie średniej budowy, z bardzo małymi nasadami, trzon 
kręgu; barwa ciemnoszara

Masa: 320 g
Płeć i wiek: żeńska, początek maturus
Uwagi: na fragmencie kości czaszki zachowany fragm. sto-

pionego przedmiotu metalowego; w wypełnisku naj-
prawdopodobniej także kości zwierzęce

Grób 73
Stan zachowania: liczne drobne fragm. przepalonych kości, 

w tym cienkościenne kości pokrywy czaszki o otwartych, 
ostrych szwach (blaszki wewnętrzne zrośnięte), głowa 
żuchwy, trzony kości długich poniżej średniej wielkości, 
1 fragm. obrotnika, 1. kość śródstopia, głowa kości udo-
wej; barwa ciemnoszara

Masa: 450 g
Płeć i wiek: żeńska, koniec adultus
Uwagi: pomiary: obrotnik – całkowita wysokość 34 mm; 

wysokość zęba 17 mm; szerokość 1. kości śródstopia – 19 
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mm; głowa żuchwy – 15,5 mm; głowa kości udowej – 36 
mm; wysokość średnia (ok. 155–159 cm)

Grób 74
Stan zachowania: pojedyncze ułamki przepalonych kości, 

w tym piramida kości skroniowej, drobne ułamki trzo-
nów kości długich (dziecięce); barwa ciemnoszara

Masa: 15 g
Płeć i wiek: ?, infans I;?, dorosły?
Uwagi: większość kości to nieprzepalone kości zwierzęce; 

kości ludzkie należą co najmniej do dwóch osób, w tym 
dziecka (większość kości) i osoby dorosłej (pojedyncze 
ułamki)

Grób 75
Stan zachowania: bardzo słabo zachowane przepalone ułam-

ki kości długich, w tym głównie fragm. (masywnych?) 
trzonów kości długich; barwa ciemnoszara

Masa: 155 g
Płeć i wiek: męska?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 76
Stan zachowania: pojedyncze, przepalone ułamki kości, 

w tym kilka ułamków kości pokrywy czaszki o średniej 
grubości i  pozbawione szwów czaszkowych, ułamki 
trzonów kości długich, ułamek małej kości łódkowatej; 
barwa ciemnoszara

Masa: 22 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 77
Stan zachowania: pojedyncze, przepalone ułamki kości, 

w tym koniec bliższy kości ramiennej, z nieprzyrośniętą 
nasadą; barwa ciemno szara

Masa: 22 g
Płeć i wiek: ?, juvenis
Uwagi: brak

Grób 78
Stan zachowania: średnio zachowane, przepalone ułamki 

kości, w tym grubościenne ułamki kości pokrywy czaszki 
o silnie zaciśniętych, miejscami zrośniętych szwach, bar-
dzo duży wyrostek sutkowaty, głowa żuchwy (średnia), 
trzony kości długich masywne, z silnie wykształconymi 
przyczepami mięśniowymi, bloczek kości ramiennej; 
barwa ciemnoszara

Masa: 585 g
Płeć i wiek: męska, maturus
Uwagi: pomiary: głowa żuchwy 15x10 mm; bloczek kości 

ramiennej – 29 mm; wzrost bardzo wysoki (powyżej 
176 cm)

Grób 79
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym drobne ułamki kości pokrywy czaszki o średniej 
grubości (brak zachowanych odcinków szwów), ułamki 
trzonów kości długich gracylne, cienkościenne, z przy-
rośniętymi nasadami; barwa ciemnoszara

Masa: 100 g
Płeć i wiek: żeńska?, dorosły

Uwagi: brak

Grób 80
Stan zachowania: słabo zachowane, przepalone ułamki kości, 

w tym miejscami grubościenne fragm. kości pokrywy 
czaszki, z lekko zrośniętymi szwami, trzony kości dłu-
gich (masywne), koniec dalszy kości piszczelowej; barwa 
ciemnoszara

Masa: 290 g
Płeć i wiek: męska, początek maturus
Uwagi: w wypełnisku 1 fragm. przedmiotu brązowego; po-

miary: koniec dalszy kości piszczelowej – 39 mm

Grób 81
Stan zachowania: bardzo słabo zachowane ułamki kości 

ludzkich, w tym cienkościenne fragm. kości pokrywy 
czaszki, z otwartymi szwami czaszkowymi, grubościen-
ne fragm. trzonów kości, kość łódeczkowata; barwa 
ciemno szara

Masa: 55 g
Płeć i wiek: męska, adultus
Uwagi: pomiary: kość łódeczkowata – 18x17x 14 mm

Grób 82
Stan zachowania: silnie rozdrobnione, przepalone ułam-

ki kości, w tym drobne fragm. kości pokrywy czaszki 
o średniej grubości, dość masywne trzony kości długich, 
bloczek kości ramiennej; barwa ciemnoszara

Masa: 185 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: pomiary: bloczek kości ramiennej – 22 mm; średni 

wzrost dla mężczyzn – wysoki, dla kobiet – wysoki

Grób 83
Stan zachowania: bardzo drobne, przepalone ułamki kości; 

barwa ciemnoszara
Masa: 32 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: w wypełnisku także 1 fragm. przedmiotu metalo-

wego

Grób 84
Stan zachowania: bardzo słabo zachowane, przepalone ułam-

ki kości, w tym cienkościenny fragm. kości pokrywy 
czaszki z otwartym odcinkiem szwu, 1 fragm. trzonu ko-
ści długiej (w pełni zosyfikowany), duży fragm. paliczka 
(przyrośnięta nasada, gracylny); barwa ciemnoszara

Masa: 17 g
Płeć i wiek: ?, adultus
Uwagi: brak

Grób 86
Stan zachowania: liczne przepalone ułamki kości, barwa 

ciemnoszara
Masa: 37 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: większość kości zwierzęcych, najprawdopodobniej 

tylko pojedyncze to szczątki ludzkie

Grób 87
Stan zachowania: kilkadziesiąt przepalonych, drobnych 
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ułamków kości, w tym fragm. czaszki z zachowanymi 
odcinkami otwartych szwów; barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: ?, adultus
Uwagi: być może fragm. należały do więcej niż jednej oso-

by

Grób 88
Stan zachowania: niespalone fragm. kości (w tym większość 

zwierzęcych); zidentyfikowane kości ludzkie to fragm. 
kości pokrywy czaszki (szwy czaszkowe otwarte na obu 
blaszkach), w tym łuska kości potylicznej z potężną, wy-
kształconą w formie papuziego dziobu, wyniosłością po-
tyliczna zewnętrzną

Płeć i wiek: męska, adultus
Uwagi: większość kości zwierzęcych

Grób 89
Stan zachowania: 8 przepalonych, słabo zachowanych, roz-

drobnionych fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 4,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 91
Stan zachowania: liczne przepalone, dość silnie rozdrob-

nione fragm. kostne, w tym głównie fragm. istoty zbitej 
z trzonów kości długich i pojedyncze, większe fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 86,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 92
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości 
długich oraz 1 fragm. sklepienia lewego oczodołu; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 10,5 g
Płeć i wiek: żeńska (?), dorosły
Uwagi: brak

Grób 94
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości 
długich oraz pojedynczy fragm. kości płaskiej czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 4,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 96
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym zarówno fragm. istoty 
zbitej z trzonów kości długich, jak i istoty gąbczastej 
z części dystalnych kości; barwa szara i szaro-biała

Masa: 57,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 97
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym duży fragm. kości 
płaskiej czaszki i liczne fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 68,9 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 98
Stan zachowania: bardzo liczne, przepalone, silnie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym dość duże fragm. kości 
płaskich czaszki, liczne drobne fragm. trzonów kości 
długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 250,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 101
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, silnie roz-

drobnione fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 4,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 103
Stan zachowania: trzy przepalone, drobne fragm. kostne 

(istota zbita); barwa szara i szaro- biała
Masa: 0,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 104
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, dość silnie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów 
kości długich i większy fragm. kości płaskiej czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 5,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 105
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości długich oraz 
mniej liczne, dość drobne fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-brązowa

Masa: 63,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 106
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości dłu-
gich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 75,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 107
Stan zachowania: –
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Masa: 25 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 108
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, głównie fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 90,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 109
Stan zachowania: dość liczne, przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości 
długich, także 1 fragm. panewki stawu biodrowego (?); 
barwa szara i szaro-brązowa

Masa: 66,3 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 110
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 27,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 111
Stan zachowania: nieliczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-brązowa
Masa: 7,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 112
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym zarówno istota zbita, jak i gąbczasta 
z trzonów kości długich i drobne fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-brązowa

Masa: 43,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 113
Stan zachowania: –
Masa: 5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 114
Stan zachowania: bardzo liczne, przepalone, miejscami silnie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym także duży fragm. 
kości płaskiej czaszki oraz liczne fragm. trzonów kości 
długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 237,7 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 115
Stan zachowania: bardzo liczne, przepalone, dość silnie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym zarówno fragm. trzonów 
kości długich, jak i kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 138,8 g
Płeć i wiek: ?, dorosły (?)
Uwagi: brak

Grób 116
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich, 1 fragm. 
nasady dalszej kości ramienne, pojedyncze fragm. kości 
płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 43,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 117
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym 1 fragm. głowy kości udowej, pi-
ramidy kości skroniowej, fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 21,9 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 118
Stan zachowania: 13 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich i pojedyncze fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 15,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 119
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich, fragm. kości 
płaskich czaszki, 1 fragm. wydrążenia stawowego łopatki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 130,8 g
Płeć i wiek: ?, dorosły (adultus?)
Uwagi: brak

Grób 120
Stan zachowania: dość liczne, przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w  tym 1 fragm. kulistej powierzchni 
stawowej (fragm. głowy?), pojedyncze, drobne fragm. 
czaszki, fragm. trzonów kości długich; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 12,5 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak

Grób 121
Stan zachowania: bardzo liczne, przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, głównie fragm. trzonów kości długich, 
także 1 fragm. panewki stawu barkowego, pojedyncze 
fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 365,5 g
Płeć i wiek: ?,?
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Uwagi: brak

Grób 122
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. kości długich i pojedyncze, cienko-
ścienne fragmenty czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 31,9 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak

Grób 123
Stan zachowania: liczne przepalone, niezbyt rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym dość duże, cienkościenne fragm. 
kości płaskich czaszki i fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 25,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 124
Stan zachowania: bardzo liczne, przepalone, silnie rozdrob-

nione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów i pojedyncze, 
gracylne fragm. czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 43,2 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak

Grób 125
Stan zachowania: kilkanaście przepalonych, drobnych ułam-

ków kości pokrywy czaszki, jeden z fragm. niezrośnięte-
go szwu; barwa ciemnoszara

Masa: ?
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 128
Stan zachowania: kilkadziesiąt rozdrobnionych, przepalo-

nych ułamków kostnych, w tym większe fragm. z w pełni 
zosyfikowanych trzonów kości długich

Masa: ?
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: być może kości pochodzą od większej liczby osób

Groby 129–133
Stan zachowania: nie spalone ułamki kości ludzkich; ziden-

tyfikowano górną część grubościennej, masywnej kości 
udowej, z silnie wykształconą kresą chropawą; pozostałe 
drobne ułamki to fragm. trzonów kości długich

Płeć i wiek: męska, dorosły
Uwagi: brak

BADANIA Z 2010 ROKU

Grób 137, 6N2Wcd
nr inw. 53/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, silnie rozdrob-

nione fragm. kostne; barwa brązowa i szaro-biała
Masa: 2,2 g
Płeć i wiek: ?,?

Uwagi: brak
nr inw. 63/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 35,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 63/10 (drugi)
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w  tym fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 19,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 65/10
Stan zachowania: przepalony, drobny fragm. trzonu kości 

długiej; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 119/10
Stan zachowania: przepalony fragm. trzonu kości długiej; 

barwa brązowo-biała
Masa: 5,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 243/10
Stan zachowania: przepalony, drobny fragm. trzonu kości 

długiej; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 244/10
Stan zachowania: dwa przepalone, słabo zachowane, silnie 

rozdrobnione fragm. istoty kostnej zbitej (fragm. trzo-
nów); barwa szara i szaro-biała

Masa: 1,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 245/10
Stan zachowania: przepalony fragm. kości płaskiej czaszki; 

barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 138, 6N/1Wa
nr inw. 8/10
Stan zachowania: przepalony drobny fragm. trzonu (?) kości; 

barwa szara i szaro-biała
Masa: <0,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 23/10
Stan zachowania: 4 przepalone, drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 30/10
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Stan zachowania: 7 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 
kostnych – fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 4,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 31/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, drobne fragm. trzo-

nów kości długich oraz pojedynczy, większy fragm. kości 
płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 6,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 41/10
Stan zachowania: 7 przepalonych, rozdrobnione fragm. 

kostnych, w tym fragm. trzonów kości długich i poje-
dynczy fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 2,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 42/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 19,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 60/10
Stan zachowania: dość liczne, przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich, 
duży fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-
-biała

Masa: 20,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 117/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 23,0 g
Płeć i wiek: ?, dorosły (?)
Uwagi: brak
nr inw. 126/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, dość duży fragm. 

trzonu kości długiej; barwa brązowo-biała
Masa: 3,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 250/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym głównie fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 5,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 252/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. istoty zbitej z trzonów kości; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 15,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 256/10
Stan zachowania: 11 przepalonych, nierównomiernie roz-

drobnionych fragm. kostnych, w tym dużych fragm. 
trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 30,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 257/10
Stan zachowania: 3 przepalone drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 139, 6N1Wa
nr inw. 12/10
Stan zachowania: 3 przepalone, drobne fragm. kości; barwa 

szara i szaro-biała
Masa: 4,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 14/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich, 
także 1 fragm. kulistej powierzchni stawowej; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 8,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 22/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich i fragm. ko-
ści płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 9,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 47/10
Stan zachowania: 6 przepalonych, drobnych fragm. kostnych 

– w tym fragm. trzonów kości długich i pojedynczych 
fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 7,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 50/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym głowa kości ramiennej, liczne fragm. istoty zbitej 
i gąbczastej z trzonów kości długich; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 70,6 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 61/10
Stan zachowania: 16 przepalonych, silnie rozdrobnionych 

fragm. kostnych; barwa szara i szaro-biała
Masa: 10,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 115/10
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Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 
fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości dłu-
gich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 14,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 115/10 (drugi)
Stan zachowania: 11 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych, głównie istota zbita z trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 9,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 116/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 10,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 236/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym zarówno fragm. trzonów kości długich, 
jak i fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-
-biała

Masa: 26,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 237/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości; barwa szara i szaro-biała
Masa: 8,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 251/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. istoty zbitej z trzonów kości; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 41,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 139 (skupisko 139.1) 6N/1Wa
nr inw. 254/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w  tym fragm. kości płaskich czaszki, 
fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 21,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 139 (skupisko 139.2), 6N/1Wa
nr inw. 248/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, wśród których przeważają 
fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 97,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 255/10

Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 
fragm. tronów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 10,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 258/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, głównie fragm. istoty zbitej z trzonów kości dłu-
gich, także fragm. kręgów; barwa szara i szaro-biała

Masa: 89,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 259/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, głównie fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 8,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 260/10
Stan zachowania: przepalone, silnie rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym liczne fragm. kości płaskich czaszki, 1 
fragm. kości strzałkowej, 1 fragm. obu głów kości ra-
miennej, 1 fragm. nasady dalszej prawej kości ramiennej, 
1 fragm. nasady bliższej kości promieniowej; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 469,9 g
Płeć i wiek: żeńska, dorosły
Uwagi: kości delikatne, gracylne
nr inw. 261/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 105,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 262/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 64,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 141, 6N/ 1Wa
nr inw. 21/10
Stan zachowania: dwa przepalone, drobne fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 142, 6N/1Wa
nr inw. 13/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, drobny fragm. 

istoty zbitej; barwa szaro-biała
Masa: 0,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 13/10 (drugi)



339

Alicja Drozd-Lipińska  : Ludzkie szczątki kostne.

Stan zachowania: dwa przepalone, drobne rozdrobnione 
fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 0,6 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak

Grób 143, 6N/1Wa
nr inw. 24/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-brązowa

Masa: 53,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 32/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym liczne fragm. trzonów kości długich i fragm. kości 
płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 56,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: kości cienkościenne, gracylne – żeńskie?.infans/

juvenis?
nr inw. 33/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym 1 fragm. wyrostka sutkowego kości skroniowej 
i liczne fragm. trzonów kości długich; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 110,9 g
Płeć i wiek: żeńska (?), dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 228/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych – głównie fragm. trzonów kości długich; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 15,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 144, 6N/1Wa
nr inw. 34/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich oraz 
1 fragm. zęba dwukorzeniowego; barwa szara i szaro-
-biała

Masa: 7,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 40/10
Stan zachowania: pojedyncze przepalone fragm. kości, 

w tym fragm. istoty zbitej i pojedyncze fragm. kości 
płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 6,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 48/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 5,1 g

Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 49/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 7,5 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak
nr inw. 56/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, głównie fragm. istoty zbitej z trzonów; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 10,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 57/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym głowa kości ramiennej, fragm. żeber, fragm. trzo-
nów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 94,6 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 114/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych, w tym zarówno fragm. trzonów, jak i fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 1,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 118/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 11,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 233/10
Stan zachowania: 6 przepalonych, drobnych fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 234/10
Stan zachowania: 11 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 3,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 249/10
Stan zachowania: 15 przepalonych, drobnych fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 6,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. W5
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i pojedynczy fragm. kości płaskiej czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 17,5
Płeć i wiek: ?,?
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Uwagi: brak

Grób 145, 7N1W
nr inw. 184/10
Stan zachowania: trzy przepalone, drobne fragm. kostne, 

w tym 1 fragm. trzonu kości długiej, 1 fragm. obojczyka, 
1 fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 5,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 197/10
Stan zachowania: 5 przepalonych fragm. kostnych, w tym 

fragm. kości płaskich czaszki i fragm. trzonów kości; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 7,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 147, W7/10
nr inw. 45/10
Stan zachowania: niezbyt liczne (nie przepalone), niezbyt 

rozdrobnione fragm. trzonów kości długich; barwa brą-
zowo-biała

Masa: 6,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 152, 6N/1Wa
nr inw. 55/10
Stan zachowania: 3 przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 3,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 153, 6N2Wd
nr inw. 46/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 19,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 54/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, drobny fragm. 

istoty zbitej z trzonu kości długiej; barwa szaro-brązo-
wa

Masa: 0,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób(?) 154, 6N2Wc
nr inw. 62/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony drobny fragm. 

trzonu kości długiej; barwa szara i szaro-biała
Masa: 1,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 155, 6N2Wc
nr inw. 52/10
Stan zachowania: przepalony fragm. istoty kostnej zbitej 

z trzonu kości długiej; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 158, 6N/2W
nr inw. 146/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, silnie rozdrobnionych 

fragm. kostnych, w tym kości płaskie czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 3,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 147/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, drobny fragm. 

kości długiej; barwa szara
Masa: 0,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 159, 6N/2Wb
nr inw. 64/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony drobny fragm. 

kości; barwa szaro-brązowa
Masa: <0,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 66/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. kości długich 
kończyn i pojedyncze drobne fragm. kości płaskich czasz-
ki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 165,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 145/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 96,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 145/10 (drugi)
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, silnie roz-

drobnione fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 7,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 148/10
Stan zachowania: przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 1263,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 246/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 
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fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 8,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 247/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, nierównomiernie roz-

drobnionych fragm. kości, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedynczego fragm.. kości płaskiej czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 11,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 159, 1 wm. zęby
Stan zachowania: przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała;
Masa: <0,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 159, 1 wm.
Stan zachowania: przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 47,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 159, kości z okolicy płyty i urny
Stan zachowania: przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: <0,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 163, 7N1Wc
nr inw. 82/10
Stan zachowania: przepalone rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym fragm. kości płaskich czaszki i liczne fragm. trzo-
nów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 28,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 93/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i brązowo-
-biała

Masa: 13,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 138/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów i pojedyncze fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 66,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 164, 7N1Wc
nr inw. 74/10
Stan zachowania: 7 przepalonych, słabo zachowanych fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 2,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 86/10
Stan zachowania: 9 przepalonych, nierównomiernie roz-

drobnionych fragm. kostnych, w tym fragm. trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 10,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 87/10
Stan zachowania: 3 przepalone, słabo zachowane, drobne 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 3,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 95/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich, 1 
fragm. kulistego stawu, fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 23,4 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 97/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych, w tym fragm. trzonów kości długich i fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 5,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 122/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 21,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 127/10
Stan zachowania: przepalony, drobny fragm. trzonu kości 

długiej kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 127/10 (drugi)
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym liczne fragm. kości płaskich czaszki, drob-
ne fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-
-biała

Masa: 39,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 151/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, drobnych fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 7,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
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„Grób” 165, 7N1Wc
nr inw. 67/10
Stan zachowania: pojedyncze przepalony, drobny fragm. 

istoty zbitej; barwa szaro-brązowa
Masa: 0,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 71/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym liczne fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 93,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 96/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 12,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 112/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 26,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 112/10 (drugi)
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. trzonów kości długich barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 17,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 157/10
Stan zachowania: 9 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych; barwa szara i szaro-biała
Masa: 6,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 162/10
Stan zachowania: 14 przepalonych, nierównomiernie roz-

drobnionych fragm. kostnych, w tym dość duże fragm. 
trzonów kości długich i duży, urzeźbiony fragm. kości 
płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 23,7 g
Płeć i wiek: ? (męska?), dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 164/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości dłu-
gich i pojedyncze fragm. kości łaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 38,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 167/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. istoty zbitej z kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 23,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 169/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 22,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 173/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

głównie fragm. trzonów kości długich, pojedyncze fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 29,1 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: kości cienkościenne (dziecięce?)
nr inw. 174/10
Stan zachowania: 7 przepalonych, silnie rozdrobnionych 

fragm. kostnych, w tym 1 fragm. istoty zbitej z trzonu 
kości długiej; barwa szara i szaro-biała

Masa: 3,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 175/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich oraz 
pojedyncze, drobne fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 19,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 178/10
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym zarówno fragm. trzonów kości dłu-
gich, jak i mniej liczne, pojedyncze fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 31,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 179/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kost-

ne, w tym fragm. kości płaskich czaszki, liczne fragm. 
trzonów kości długich; barwa szara i szaro-brązowa

Masa: 120,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 227/10
Stan zachowania: 13 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych, w tym trzonów kości długich i części dystalnej 
kości długiej z zachowanym fragm. powierzchni stawo-
wej; barwa szara i szaro-biała

Masa: 17,0 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 166, 7N1Wc
nr inw. 88/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne – głównie fragm. trzonów kości 
długich; barwa szara i szaro-biała
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Masa: 53,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 88/10 (drugi)
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, silnie rozdrob-

nione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedynczy fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 6,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 94/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym nieliczne fragm. kości płaskich czaszki 
i fragm. istoty zbitej z trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 52,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 109/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym liczne fragm. trzonów kości długich, fragm. guza 
kulszowego, lewa rzepka; barwa szara i szaro-biała

Masa: 229,4 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: rzepka gracylna, żeńska
nr inw. 150/10
Stan zachowania: przepalony, drobny fragm. kości (fragm. 

czaszki?); barwa szara
Masa: 0,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 172/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 23,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 177/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w  tym fragm. trzonów kości długich 
i nieliczne fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 20,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 182/10
Stan zachowania: 8 przepalonych silnie rozdrobnionych 

fragm. kostnych, w tym fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 7,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 185/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym liczne fragm. istoty gąbczastej i pojedyncze fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 85,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 190/10

Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-
nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich, fragm. kulistych powierzchni stawowych, 
pojedyncze fragm. kości czaszki; barwa szara i szaro-
-biała

Masa: 30,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 167, 7N1Wc
nr inw. 69/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w  tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 18,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 75/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, silnie rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 62,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 76/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich i pojedynce 
fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 132,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 92/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych, w tym głowa kości ramiennej i fragm. trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 14,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: fragm. dość duże, nierozdrobnione
nr inw. 98/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. istoty zbitej z trzonów kości; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 29,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 100/10
Stan zachowania: liczne przepalone, dość silnie rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości 
długich, ale także pojedyncze fragm. kości płaskich czasz-
ki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 60,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 104/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości długich, 
fragm. kulistego stawu, pojedyncze fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 93,0 g
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Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 105/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, silnie rozdrobnio-

ne fragm. kostne, głównie fragm. trzonów i pojedyncze 
fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 21,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 106/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym 1 fragm. kulistej powierzchni stawowej 
i fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 18,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 110/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich, fragm. części dystalnych kości, duże fragm. kości 
płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 84,6 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 110/10 (drugi)
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich, 1 fragm. nasady dalszej prawej kości ramiennej, 
kulistej powierzchni stawowej (głowy kości ramiennej?), 
pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 157,8 g
Płeć i wiek: żeńska (?), dorosły
Uwagi: kości gracylne
nr inw. 125/10
Stan zachowania: 4 przepalone, drobne fragm. kości płaskich 

czaszki; barwa szara i szaro-biała
Masa: 5,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 132/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 17,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 134/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

wśród których zidentyfikować można fragm. trzonów 
kości długich i pojedyncze fragm. kości łaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 39,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 135/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów ko-

ści długich i większe, pojedyncze fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 28,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 136/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. twarzoczaszki (nasada łuku jarz-
mowego) i fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 23,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 139/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym liczne fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 70,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 181/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym większy fragm. kości płaskiej czaski, liczne fragm. 
trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 106,0 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 195/10
Stan zachowania: przepalone, częściowo rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym duży fragm. trzonu kości długiej, 
1 fragm. głów kości ramiennych, fragm. tronów kości 
długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 79,5 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: zachowany duży fragm. trzonu kości długiej
nr inw. 199/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, głównie fragm. istoty zbitej z trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 19,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 226/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i duże fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 74,3 g
Płeć i wiek: ?, dorosły (?)
Uwagi: brak

Grób 168, 7N1Wc
nr inw. 154/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 48,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 160/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 



345

Alicja Drozd-Lipińska  : Ludzkie szczątki kostne.

kostne, w tym fragm. istoty zbitej z trzonów kości; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 10,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 170/10
Stan zachowania: pojedyncze przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w  tym głównie fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 8,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 186/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich i fragm. ko-
ści płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 12,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 187/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. kości płaskich czaszki, 1 fragm. 
kulistej, nieprzyrośniętej powierzchni stawowej, fragm. 
trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 35,3 g
Płeć i wiek: ?, infans II-początek juvenis
Uwagi: brak
nr inw. 192/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

głównie fragm. trzonów kości długich, fragm. drobnych 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 37,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 229/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich i duży fragm. kości płaskiej czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 42,7 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 231/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym duży fragm. trzo-
nu kości długiej; barwa szara i szaro-biała

Masa: 19,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 169, 7N1Wc
nr inw. 80/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. istoty zbitej z trzonów kości i nie-
liczne fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 33,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 131/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich i dość liczne 

fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 61,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 170, 7N1Wc
nr inw. 149/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, drobny fragm. 

trzonu kości długiej; barwa szara
Masa: 0,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 155/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, silnie roz-

drobnione fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała;

Masa: 7,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 165/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, silnie rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze ułamki kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 7,2 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak
nr inw. 191/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone silnie rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze fragm. czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 12,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 230/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i nieliczne fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 30,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 171, 7N1Wc
nr inw. 163/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 126,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 173, 7N1Wc
nr inw. 176/10
Stan zachowania: liczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości 
długich i większy fragm. kości płaskiej czaszki; barwa 
szara i szaro -biała

Masa: 14,0 g
Płeć i wiek: ?,?
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Uwagi: brak

Grób 175, 7N1Wb
nr inw. 70/10
Stan zachowania: 6 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych; barwa szara i szaro-biała
Masa: 3,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 130/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone rozdrobnione fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 7,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 177, 7N1Wb
nr inw. 72/10
Stan zachowania: 11 przepalonych, drobnych fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 4,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 178, 7N1Wb
nr inw. 120/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych, w tym głównie fragm. trzonów kości długich 
oraz 1 fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 4,5 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak
nr inw. 152/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 16,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 153/10
Stan zachowania: 3 przepalone, drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,8 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 161/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze, drobne fragm. czaszki; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 18,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 179, 7N1Wc
nr inw. 90/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. trzonów kości długich, pojedynce 
fragm. kości płaskich czaszki, 1 fragm. kręgu; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 18,2 g

Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak
nr inw. 137/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, dość duży fragm. 

trzonu kości długiej; barwa  szara
Masa: 2,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 159/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 26,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 166/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich; bar-
wa szara i szaro-biała

Masa: 15,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 180, 7N1Wc
nr inw. 85/10
Stan zachowania: 13 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

istoty zbitej; barwa szara i szaro-biała
Masa: 6,7 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: kości gracylne
nr inw. 107/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i pojedyncze, duże fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 91,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 124/10
Stan zachowania: 2 przepalone, nierównomiernie rozdrob-

nione fragm. trzonów kości długich; barwa szara i sza-
ro-biała

Masa: 4,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 182, 7N1Wb
nr inw. 84/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich i 1 fragm. kości płaskiej czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 2,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 108/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. trzonów kości długich i pojedynczy fragm. kości 
płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 5,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
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Grób 183, 7N/1W
nr inw. 111/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich i 1 
fragm. głowy żuchwy; barwa szara i szaro-biała

Masa: 7,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 111/10 (drugi)
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich i dość duże fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 7,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 158/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości 
długich i 1 fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 2,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 184, 7N/1W
nr inw. 91/10
Stan zachowania: pojedyncze przepalone bardzo silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 129/10
Stan zachowania: przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 1,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 187, 7N1Wc
nr inw. 99/10
Stan zachowania: 6 przepalonych, silnie rozdrobnionych 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 1,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 188, 6N1Wd
nr inw. 113/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne w tym głównie fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 13,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 202/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 25,1 g
Płeć i wiek: ?,?

Uwagi: brak
nr inw. 202/10 (drugi)
Stan zachowania: 2 przepalone fragm. kostne o różnym stop-

niu rozdrobnienia, w tym duży fragm. piramidy kości 
skroniowej; barwa szara

Masa: 5,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 207/10
Stan zachowania: 6 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 9,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 212/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym zarówno fragm. trzonów kości, jak i kości 
płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 45,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 239/10
Stan zachowania: 2 przepalone, silnie rozdrobnione fragm. 

kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 3,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 239/10 (drugi)
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym dość duże fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 25,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 240/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, drobnych fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 7,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 189, 6N1Wd
nr inw. 200/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym duży fragm. trzonu kości 
strzałkowej i pojedyncze drobne fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 76,5 g
Płeć i wiek: ?, dorosły (?)
Uwagi: brak
nr inw. 201/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów ko-
ści długich, fragm. kulistych powierzchni stawowych, 
pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 51,0 g
Płeć i wiek: ?, dorosły (?)
Uwagi: brak
nr inw. 203/10 lub 205
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym głównie fragm. 
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trzonów kości długich, fragm. kulistych powierzchni 
stawowych, pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 54,6
Płeć i wiek: ?, dorosły (?)
Uwagi: brak
nr inw. 211/10
Stan zachowania: przepalone, słabo zachowane, silnie roz-

drobnione fragm. kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 47,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 216/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 242/10
Stan zachowania: 3 przepalone, drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 4,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 190, 6N1Wd
nr inw. 121/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, słabo zachowa-

ne, silnie rozdrobnione fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 28,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 121/10 (drugi)
Stan zachowania: 9 przepalonych, nierównomiernie roz-

drobnionych fragm. kostnych, w tym duży fragm. kości 
płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 6,0 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

Grób 191, 6N1Wd
nr inw. 183/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, silnie rozdrobnione 

fragm. kostne – głównie fragm. trzonów kości długich; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 5,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 183/10 (drugi)
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym fragm. trzonów kości długich, fragm. kości pła-
skich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 130,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 203/10
Stan zachowania: 7 przepalonych, drobnych fragm. trzonów 

kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 4,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

nr inw. 204/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, niezbyt rozdrobnionych 

fragm. kostnych (istoty zbitej i gąbczastej z trzonów kości 
długich); barwa szara i szaro-biała

Masa: 12,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 206/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. kości dłu-
gich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 10,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 208/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, silnie rozdrob-

nione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów i liczne fragm. 
kości płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 34,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 213/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów, części 
dystalne kości długich, pojedyncze fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 669,0 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 213/10 (drugi)
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. ko-

stne, w tym fragm. kości płaskich czaszki i liczne fragm. 
trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 179,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 238/10
Stan zachowania: bardzo liczne, przepalone, nierówno-

miernie rozdrobnione fragm. kostne, w tym duży fragm. 
trzonu kości długiej (przedramienia?), fragm. kulistych 
powierzchni stawowych, pojedyncze fragm. kości pła-
skich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 452,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 193, 7N1Wc
nr inw. 171/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości 
długich, 1 fragm. kulistej powierzchni stawowej, paliczek 
(stopy?), pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; bar-
wa szara i szaro-biała

Masa: 11,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 188/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym (najbardziej liczne) fragm. trzonów 
kości długich, pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki, 



349

Alicja Drozd-Lipińska  : Ludzkie szczątki kostne.

1 fragm. części dystalnej kości z zachowaną powierzchnią 
stawową; barwa szara i szaro-biała

Masa: 11,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 189/10
Stan zachowania: 12 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych – głównie fragm. istoty zbitej; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 6,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 193/10
Stan zachowania: liczne przepalone, niezbyt rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym duże fragm. trzonów kości długich, 
pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 56,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 198/10
Stan zachowania: przepalone, w większości silnie rozdrob-

nione fragm. kostne w tym dość liczne fragm. kości pła-
skich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 130,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 194, 6N1Wd
nr inw. 218/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, silnie roz-

drobnione fragm. trzonów kości długich; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 9,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 195, 6N1Wd
nr inw. 210/10
Stan zachowania: 6 przepalonych, silnie rozdrobnionych 

fragm. kostnych, w tym 1 fragm. kości płaskiej czaszki 
(czołowej?); barwa szara i szaro-biała

Masa: 7,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 217/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w  tym fragm. trzonów 
i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 154,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 220/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 79,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 221/10

Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-
drobnione fragm. kostne, głównie fragm. trzonów kości 
długich oraz fragm. nasad (w tym masywnej głowy kości 
ramiennej); barwa szara i szaro-biała

Masa: 114,8 g
Płeć i wiek: męska (?), dorosły
Uwagi: brak

Grób 196, 6N1Wd
nr inw. 219/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, głównie fragm. trzonów kości długich; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 199,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 197, 6N1Wd
nr inw. 222/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym głównie fragm. trzonów kości dłu-
gich i pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 33,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 198, 6N1Wd
nr inw. 223/10
Stan zachowania: 4 przepalone, drobne fragm. istoty zbitej; 

barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Grób 199, 7N/1Wc
nr inw. 196/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym fragm. trzonów kości długich, 1 fragm. wyrostka 
sutkowego kości skroniowej; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 52,7 g
Płeć i wiek: męska, dorosły
Uwagi: wyrostek długi, masywny, męski

Obiekt 11/10 (pozostałość po jednym z grobów 25–30 
z badań z lat 80.), 7N1Wab
nr inw. 17/10
Stan zachowania: 5 przepalonych, słabo zachowanych, sil-

nie rozdrobnionych fragm. istoty kostnej zbitej (fragm. 
trzonów); barwa szara i szaro-biała

Masa: 2,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 103/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. – głównie kości płaskich czaszki oraz fragm. trzo-
nów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 3,6 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
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Obiekt 56/10 (pozostałość po jednym z grobów 25–30 
z badań z lat 80.), 7N/1W
nr inw. 68/10
Stan zachowania: 4 przepalone, drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 1,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 78/10
Stan zachowania: niezbyt liczne, przepalone, nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym 1 fragm. korze-
nia zęba, dość duży fragm. kości płaskiej czaszki, fragm. 
trzonów kości; barwa szara i szaro-biała

Masa: 13,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Obiekt 60/10 (pozostałość po jednym z grobów 25–30 
z badań z lat 80.), 7N/1W
nr inw. 83/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony, drobny fragm. 

trzonu kości długiej, silnie rozdrobnione fragm. kostne; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 1,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

KOŚCI LUŹNE I Z WARSTW

wykop IVA (1984)
Stan zachowania: kilkadziesiąt ułamków przepalonych kości 

ludzkich; barwa ciemnoszara
Masa: ok 80 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: liczba osób nieznana; brak kości dziecięcych

wykop VA (1984)
Stan zachowania: liczne ułamki przepalonych kości; barwa 

ciemnoszara
Masa: 50 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak kości dziecięcych

6N/1W, humus (2010)
nr inw. 6/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony fragm. trzonu ko-

ści; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 7/10
Stan zachowania: 7 przepalonych, niezbyt rozdrobnionych 

fragm. trzonów kości długich; barwa szara i szaro-bia-
ła

Masa: 18,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

6N/1Wd humus, cz. NE wykopu, 1 WM cięcia AB 
(2010)
nr inw. 214/10
Stan zachowania: przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym liczne fragm. trzonów kości długich, fragm. kości 
płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała;

Masa: 52,2 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak

6N/1Wd, 1 WM (2010)
nr inw. 241/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym głównie fragm. istoty zbitej z trzonów 
kości; barwa szara i szaro-biała

Masa: 27,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

6N/1Wd, 3 WM cięcia AB, ćw. SW (2010)
nr inw. 209/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone nierównomier-

nie rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 18,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

6N/2W, spąg humusu (2010)
nr inw. 51/10
Stan zachowania: przepalony, drobny fragm. kostny; barwa 

szaro-biała
Masa: 0,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

6N/2Wcd, humus (2010)
nr inw. 43/10
Stan zachowania: dwa przepalone, drobne fragm. istoty zbi-

tej z trzonów kości; barwa szara i szaro-biała
Masa: 1,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

6N/2Wcd (2010)
nr inw. 18/10
Stan zachowania: przepalony, dość drobny fragm. trzonu 

kości długiej; barwa szaro-biała
Masa: 2,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 19/10
Stan zachowania: 2 przepalone, drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 2,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

6N/2Wcd (2010)
nr inw. 20/10
Stan zachowania: 3 przepalone, drobne fragm. trzonów kości 

długich; barwa szara i szaro-biała
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Masa: 0,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

7N/1W, humus (2010)
nr inw. 29/10
Stan zachowania: pojedynczy przepalony drobny fragm. 

istoty zbitej; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,3 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 102/10
Stan zachowania: 4 przepalone, silnie rozdrobnione fragm. 

kostne; barwa szara i szaro-biała
Masa: 0,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

7N/1W (2010)
nr inw. 58/10
Stan zachowania: 14 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich i pojedynczych fragm. kości pła-
skich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 7,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 77/10
Stan zachowania: 14 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 5,9 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 81/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym kości płaskie czaszki i fragm. trzonów 
kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 24,0 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 7N/1W
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich i ko-
ści płaskich czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 9,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

7N/1W, w sąsiedztwie warstwy po zniszczonych grobach 
166–174
nr inw. 225/10
Stan zachowania: 8 przepalonych, rozdrobnione fragm. tro-

nów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 4,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 225/10 (drugi)
Stan zachowania: przepalonych, rozdrobnione fragm. tro-

nów kości długich; barwa szara i szaro-biała
Masa: 3,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Ar 7N/1W, między grobami 177, 178, 182 i 183
nr inw. 101/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym trzony kości długich, 
fragm. kręgów, pojedyncze fragm. kości płaskich czaszki; 
barwa szara i szaro-biała

Masa: 100,5 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 101/10 (drugi)
Stan zachowania: 8 przepalonych, rozdrobnionych fragm. 

kostnych – fragm. istoty zbitej z trzonów kości; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 6,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

7N/1W, w sąsiedztwie grobu 186
nr inw. 133/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, nierównomiernie 

rozdrobnione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów ko-
ści długich i pojedyncze, drobne fragm. kości płaskich 
czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 5,4 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

7N/1W na południe od grobów 177 i 178
nr inw. 79/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedynczy fragm. kości płaskiej czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 6,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Ar 7N/1W (2010)
nr inw. 168/10
Stan zachowania: dość liczne przepalone, rozdrobnione 

fragm. kostne, w tym głównie fragm. istoty zbitej z trzo-
nów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 19,1 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

Ar 7N/1W (2010)
nr inw. 180/10
Stan zachowania: niezbyt liczne przepalone, nierówno-

miernie rozdrobnione fragm. trzonów kości długich 
(i drobny fragm. kości płaskich czaszki?), barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 10,1 g
Płeć i wiek: ?, dorosły?
Uwagi: brak

7N/1W (2010)
nr inw. 224/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. ko-

stne, w tym fragm. kości płaskich czaszki i liczne fragm. 
trzonów kości długich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 51,0 g
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Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak

7N/1Wc, humus (2010)
nr inw. 44/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, silnie rozdrobnio-

ne fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze ułamki kości płaskich czaszki; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 5,3 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak

7N/1Wc (2010)
nr inw. 59/10
Stan zachowania: nieliczne przepalone, dość silnie rozdrob-

nione fragm. kostne, w tym fragm. trzonów kości długich 
i pojedyncze drobne fragm. kości płaskich czaszki; barwa 
szara i szaro-biała

Masa: 11,0 g
Płeć i wiek: ?, infans (?)
Uwagi: brak

7N/1Wd, humus (2010)
nr inw. 39/10
Stan zachowania: 4 przepalone, rozdrobnione fragm. kostne, 

w tym fragm. trzonów kości długich i pojedynczy fragm. 
kości płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 2,7 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
nr inw. 264/10
Stan zachowania: liczne przepalone, nierównomiernie roz-

drobnione fragm. kostne, w tym 1 fragm. kości śródsto-
pia, 1 fragm. dużego trzonu kości długiej; barwa szara 
i szaro-biała

Masa: 165,9 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. 293/10
Stan zachowania: liczne przepalone, rozdrobnione fragm. 

kostne, w tym fragm. istoty zbitej z trzonów kości dłu-
gich; barwa szara i szaro-biała

Masa: 8,4 g
Płeć i wiek: ?, dorosły
Uwagi: brak
nr inw. między obiektem 43 a 44
Stan zachowania: 9 przepalonych, drobnych fragm. kości, 

w tym fragm. trzonów kości długich i pojedynczy fragm. 
kości płaskiej czaszki; barwa szara i szaro-biała

Masa: 4,2 g
Płeć i wiek: ?,?
Uwagi: brak
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STRESZCZENIE / SUMMARY

Alicja Drozd-Lipińska
LUDZKIE SZCZĄTKI KOSTNE. OPRACOWANIE ANTROPOLOGICZNE

analiza antropologiczna objęła 281 zbiorów szczątków 
kostnych, z których wydzielono uprzednio kości zwierzęce 
i fragmenty artefaktów. Obserwując zawartość zespołów i 
identyfikując zachowane, charakterystyczne części szkiele-
tów, starano się oszacować minimalną liczbę osób pochowa-
nych w grobie oraz ich płeć i wiek w chwili śmierci. Stan 
zachowania i stopień przepalenia był bardzo jednorodny. 
Słabo zachowane kości były dobrze przepalone, w większo-
ści oklejone brunatnoczarną, tłustą substancją („brudne”), 
nadającą im intensywnie ciemne zabarwienie. W trakcie 
obrzędów pogrzebowych zostały poddane działaniu ognia, 
co wywołało ich spękanie, rozwarstwienie i deformacje, a 
następnie – być może wtórnie – rozdrobnione w wyniku 
dalszych praktyk funeralnych lub też pozostawione w 
miejscu gdzie działały na nie czynniki fizyczne, które 
spowodowały ich bardzo silną fragmentację. W zespołach 
brak było kości, które w jednoznaczny sposób wskazywa-
łyby na płeć osób zmarłych. W przypadku wieku – jedyną 
przesłanką do rozróżnienia infans/dorosły była w niektórych 
przypadkach wielkość kości i stopień skostnienia nasad 
kości długich.

W trakcie analiz sięgnięto także do archiwalnego 
opracowania materiału kostnego z Małego Czystego, 
autorstwa dra Andrzeja Florkowskiego (1984, 1985), gdzie 
zawarte zostały wyniki badań wypełniska 92 grobów  oraz 
najprawdopodobniej 2 zespołów kości luźnych z humusu. 
Wśród materiału z sześciu grobów znaleziono niespalone, 
dość kompletne szkielety, pozostałe kości były poddane 
procesowi kremacji. Kości jednolicie przepalone były ciemno 
zabarwione pozostałościami węgli drzewnych i podłoża 
(stosu?) oraz – jak zauważa w kilku miejscach Autor – bar-
dzo rozdrobnione.

Ostatecznie przygotowano ujednolicone zestawienie 
katalogowe, w którym podano informacje o zawartości 
168 obiektów oraz luźnych kościach z warstw. Masa prze-
palonych kości z poszczególnych obiektów zawierała się 
w przedziale od 0,1 g do 1489,2 g. Przeważały te zespoły, 
które ważyły mniej niż 10 g. Możemy mieć tu zatem do 

czynienia z przykładem deponowania w obrębie obiektów 
sepulkralnych jedynie wyselekcjonowanej części kości 
pochodzących z całego spalonego szkieletu. Brak jest 
przesłanek, które umożliwiłyby jednoznaczną odpowiedź 
na pytanie, czy wynika to z niewielkiego stopnia dokład-
ności zbierania fragmentów kości ze stosu, czy jest efektem 
innych zabiegów sepulkralnych, towarzyszących aktom 
ciałopalenia. Brak też możliwości prześledzenie ewentual-
nej intencjonalnej kolejności zbierania szczątków ze stosu i 
deponowania ich w obiektach sepulkralnych. Niewątpliwie 
jednak w wypełniskach brak drobnych, dystalnych części 
szkieletu, zastanawia także niewiele części zębów, czy to 
w postaci większych fragmentów, czy chociażby identyfi-
kowalnych ułamków szkliwa. W 159 obiektach natrafiono 
na szczątki nie mniej niż 162 osób, w tym co najmniej w 
trzech przypadkach znaleziono kości należące minimum 
do dwóch osób złożonych najprawdopodobniej w obrębie 
jednego pochówku. W grobie 65 zaobserwowano ubytek 
przyżyciowy lewego P1. Była to jedyna zmiana patolo-
giczna/rozwojowa, jaka została zidentyfikowana w całym 
badanym materiale.

Najważniejszą obserwacją, patrząc przez pryzmat 
materiału osteologicznego odkrytego na stanowisku, wydaje 
się być stan zachowania przepalonych kości – jednolity na 
całym stanowisku, niezależnie, czy kości zdeponowano 
w naczyniach, czy bezpośrednio w ziemi. Rozdrobnienie, 
wybiórcze elementy szkieletów i domieszka ciemnej, 
tłustej substancji, świadczy o tym, że po spaleniu szczątki 
mogły podlegać dalszym praktykom funeralnym.  Jednak 
ich bliższe określenie jest w chwili obecnej niemożliwe i 
wymaga dalszych badań, w tym analiz chemicznych, które 
pozwoliłyby wyjaśnić, czym jest ciemna, tłusta substancja 
oklejająca kości. Być może, analogicznie jak na cmenta-
rzysku ciałopalnym w Zaworach, tak i tu odkryte zostaną 
pozostałości torfu i substancji bitumicznej (M. Fudziński, F. 
Rożnowski 1997), które mogły stanowić główny składnik 
stosu pogrzebowego. 

Alicja Lipińska-Drozd
HUMAN BONE REMAINS. ANTHROPOLOGICAL STUDY

The anthropological analysis covered 281 assemblages of 
bone remains, from which earlier separated were animal 
bones and fragments of artefacts. Observing the content of 
the assemblies and identifying the preserved, characteristic 
parts of the skeletons, efforts were made to estimate the 
minimum number of people buried in the given grave, as 
well as their sex and age at the time of death. The condition 
and degree of burnout were very homogeneous. The poorly 
preserved bones were well burned, most of them covered 
with a brown-black, greasy substance (“dirty”), giving them 
an intense dark colour. During the funeral rites, they were 
exposed to fire, which caused their cracking, delamination 
and deformation. Perhaps secondarily, they were fragmented 

as a result of further funeral practices or left in a place where 
they were influenced by physical factors, which caused their 
very strong fragmentation. In the assemblages there were 
no bones that would clearly indicate the sex of the deceased. 
In the case of age, the only basis to distinguish infans/adult 
was in some cases the size of the bones and the degree of 
ossification of the long bones epiphyses.

The analysis includes the archival study of bone material 
from Małe Czyste by Dr Andrzej Florkowski (1984, 1985), 
who presented the results of the research on the filling of 
92 graves and most probably 2 groups of bones, loose from 
a layer. Among the material from the burials, unburned 
and fairly complete skeletons were found in six cases, the 
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remaining bones were cremated. Uniformly burned bones 
were darkly coloured with the remains of charcoal and the 
substrate (pyre?) and (as the author notes in several places) 
very fragmented.

Finally, a standardized catalogue was prepared, which 
contained information about the content of 168 features and 
loose bones from layers. The weight of the burned bones 
from individual features ranged from 0.1 g to 1489.2 g. The 
prevailing groups weighed less than 10 g. Therefore, it is 
possible that the bones deposited within sepulchral features 
are only a selected part of the bones from the entire burnt 
skeleton. There are no evidence that would allow an une-
quivocal answer to the question of whether this is due to the 
low degree of accuracy in collecting bone fragments from 
the pile, or if is it the result of other sepulchral procedures 
accompanying the act of burning. It is also impossible to 
trace the likely intentional order of collecting the remains 
from the pile and depositing them in the sepulchral features. 
Undoubtedly, however, the fillings lack small, distal parts of 
the skeleton, very few parts of the teeth are also puzzling, 
whether in the form of larger fragments or even identifia-
ble fractions of enamel. In 159 features, the remains of at 

least 162 people were found. Of that at least in three cases 
bones belonging to at least two people, were most likely 
placed within one burial. In grave 65, antemortem loss of 
a first lower left premolar was observed. It was the only 
pathological/developmental change identified in the entire 
study material.

Looking through the prism of the osteological material 
discovered on the site, the most important observation, 
seems to be the condition of the burned bones – uniform 
throughout the site, regardless of whether the bones were 
deposited in urns or directly in the ground. Fragmentation, 
selective elements of skeletons and an admixture of a dark, 
oily substance indicate that after burning, the remains could 
have been subject to further funeral practices. However, their 
more precise definition is currently impossible and requires 
further research, including chemical analyses, which would 
allow to explain what is the dark, greasy substance covering 
bones. Perhaps, similarly to the crematory cemetery in 
Zawory, remains of peat and bituminous substance will be 
discovered here (M. Fudziński, F. Rożnowski 1997), which 
could be the main component of the funeral pyre. 
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Daniel Makowiecki

Szczątki zwierzęce z przestrzeni użytkowej stanowiska 
z okresu rzymskiego

Dostarczony do analizy archeozoologicznej mate-
riał pochodził z jam o nieokreślonej funkcji oraz 
z grobów i humusu (tab. 1)1. Na ogół, w każdej 
z  wymienionych jednostek stratygraficznych, 
znaleziono pojedyncze, drobne egzemplarze. 
Część z nich odznaczała się białą barwa i mocną 
deformacją pierwotnego kształtu oraz licznymi 
spękaniami. Cechy te są charakterystyczne dla 
kości, które uległy spaleniu w bardzo wysokiej 
temperaturze, powyżej 400 i więcej stopni Cel-
sjusza. Znaleziono też egzemplarze bez śladów 
przebywania w ogniu, a nawet takie, które swoim 
ogólnym wyglądem skłaniały do uznania ich za 
pochodzące z czasów nowożytnych (współcze-
snych?). Te ostatnie znaleziono w humusie.

Bardzo zły stan zachowania materiałów był 
przyczyną trudności w ich jednoznacznej identy-
fikacji zoologicznej i anatomicznej. Dlatego też, 
spośród 28 próbek2 uczyniono to tylko w przy-
padku 11. W obiekcie drugim były to zęby świni 
w wieku 16–24 miesiące oraz zęby i kości bydła 
– osobnika dorosłego, a w grobie dziewiątym ząb 
świni należący do osobnika w wieku 18–22 mie-
sięcy. Szczątki wymienionych gatunków odno-
towano też w humusie (tab. 1). W grobie 180 
znaleziono fragment poroża jelenia, z którego wy-
konano grzebień. Także w grobie 183 znajdował 
się fragment grzebienia, który mógł być wykona-
ny z poroża jelenia. W grobach 41 i 62 stwierdzo-
no kolejne fragmenty wytworów z kości, tj. szpil, 
jednakże o niemożliwej do stwierdzenia przyna-
leżności ani zoologicznej, ani anatomicznej.

Wśród materiałów z humusu zidentyfikowano 
żebro świni i kość ramienną kury. Ogólny ich wy-

gląd był podstawą do uznania obu egzemplarzy 
za pochodzące z czasów nowożytnych. Z humusu 
pochodziła również żuchwa psa. W jej przypad-
ku trudno wskazać przybliżony czas zdeponowa-
nia. W trakcie analizy poza szczątkami zwierząt 
wskazano egzemplarze, które pochodziły praw-
dopodobnie od człowieka. Ponadto, w grobie 
159 znaleziono fragment fosylny bezkręgowca 
z odległych epok prawdopodobnie trzeciorzędu. 
Jego obecność należy uznać za przypadkową. Ska-
mielinę wydobyto także z grobu 3 (M. Krajcarz, 
w tym tomie).

1 Andrzej Florkowski (1984; tenże 1985), oznaczając 
pod względem antropologicznym kości pochodzące z gro-
bów, w dwunastu z nich (28, 37, 39, 40, 50, 54, 55A, 55B, 58, 
70B, 72, 74), oprócz ludzkich, wyodrębnił również kości 
zwierzęce. Analiza archeozoologiczna w tym przypadku była 
jednak niemożliwa z powodu ich zaginięcia.

2 według numerów inwentarza



[356]

Tab. 1. Małe Czyste, gm. Stolno, stanowisko 20. Wykaz szczątków i ich charakterystyka biologiczna

Table 1. Małe Czyste, Stolno commune, site 20. List of remains and their biological characteristics

Wykop
Obiekt 

(ob.)/ grób 
(nieozn.)

Nr inw w-wa 
 mechaniczna Takson Element 

anatomiczny Liczba Uwagi

2 ob. 2 28/10 1 bydło ząb górny 1 adultus

2 ob. 2 28/10 1 N N 10 drobne fragmenty prawdopodobnie 
z kości szczękowej bydła

2 ob. 2 4/10 1 bydło k. śródręcza 1
2 ob. 2 26/10 1 N N 1
2 ob. 2 26/10 1 N N 1 ślady ognia, siwe

2 ob. 2 27/10 2 N N 50 około 50 bardzo drobnych 
fragmentów

2 ob. 2 5/10 3 N N 1
2 ob. 2 25/10 3 N N 4 bardzo drobne fragmenty
2 ob. 2 38/10 3 świnia ząb 1
2 ob. 2 38/10 3 N N 1 przepalona, niewykluczony człowiek
2 ob. 2 37/10 4 N N 1 bardzo drobne fragmenty
2 ob. 2 9/10 4 N N 10 ślady ognia biało-siwe
2 ob. 2 10/10 5 N N 1
2 ob. 2 36/10 5 bydło ząb górny 1 subadultus
2 ob. 2 35/10 6 bydło k. śródręcza 1
2 ob. 2 35/10 6 świnia ząb dolny 1 osobnik w wieku 16–24 miesięcy
2 ob. 2 15/10 6 duży ssak N 1 fragmenty

XXV 9 p38/86 świnia ząb dolny 
trzonowy M3

1 w trakcie wyrastania; osobnik 
w wieku 18–22 miesięcy

XXV 9 p38/86 n n 1 kość ssaka
XIV 41 28/85 n n 1 szpila kościana (?)
XVI 62 145/86 n n 1 szpila kościana; ślady ognia czarne

10 159 64/10 1 n n 1 bezkręgowiec, szczątek fosylny 
z trzeciorzędu

9 164 87/10 n n 1 człowiek?, spalona w bardzo 
wysokiej temperaturze, barwa biała

9 171 W165/10 1 n n 1 fragment kości ludzkiej (?); spalona 
– barwa biała

9 170 W156/10 n n 1 fragment kości długiej, ludzkiej (?); 
spalona – barwa biała

9 180 W142/10 5 jeleń poroże 1 fragment grzebienia

9 183 W97/10 1 n n 1 fragment grzebienia; 
prawdopodobnie jeleń – poroże

11 191 189/10 1 n n 1 fragment kości; spalona – barwa 
biała

3 03/10 humus pies żuchwa 1 osobnik około 2 lata; prawa 
i lewa – 2 fragmenty

6 01/10 humus świnia żebro 1 nowożytne?
6 02/10 humus kura k. ramienna 1 nowożytna?

7 W7/10 humus n n 1 fragment kości ludzkiej (?): spalona 
– barwa biała

9 102/10 humus bydło ząb 1

p – poprzedzające liczbę (np. p38/86) oznacza polowy numer inwentarza z badań w latach 80. XX wieku; W – poprzedzające 
liczbę oznacza numer inwentarza zabytków wydzielonych z badań w roku 2010; numery inwentarza bez dodatkowych symboli 
oznaczają numery polowego inwentarz kości z 2010 roku

p – preceding number (i.e. p38/86) represents the field inventory number from 80. XX; W – preceding number represents 
the inventory number of individual artefacts from 2010; inventory numbers without additional symbols indicate the field 
inventory of bones from 2010
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SUMMARY

Daniel Makowiecki
ANIMAL REMAINS FROM THE USABLE SPACE OF THE ROMAN PERIOD SITE

The material provided for archaeozoological analysis came 
from the burials and the layer (Table 1). In general, single, 
tiny specimens were found in each of the listed stratigraphic 
units. Some of them had a white colour and a strong defor-
mation of the original shape and numerous cracks. These are 
characteristics of bones that have been burned at very high 
temperatures, over 400 degrees Celsius, and more. Specimens 
with no signs of being burned were also found, and even some 
whose general appearance prompted them to be considered 
modern-contemporary. The latter were found in topsoil.

The very poor state of preservation of the materials 
caused difficulties in their unambiguous zoological and 
anatomical identification. Therefore, this was done for only 
seven out of the 15 samples. Only in two cases, these came 

from archaeological features. In feature 9, it was a pig’s 
tooth belonging to an individual aged 18–22 months. In 
feature 51, there was a fragment of a comb that could have 
been made of deer antlers. In graves 41 and 62, more frag-
ments of bone products were found, i.e. a pin, but with an 
unidentifiable zoological or anatomical affiliation. Among 
the topsoil materials, a pig’s rib and a hen’s humerus were 
identified. Both were from modern times. During the analysis, 
apart from the remains of animals, specimens of probable 
human bones were also indicated. Moreover, in grave 159 
a fossil fragment of an invertebrate from distant eras was 
found, probably the Tertiary Period. Its presence should be 
considered accidental.
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Agnieszka M. Noryśkiewicz

Palinologiczny obraz osadnictwa w rejonie Małego Czystego 
na przełomie er  (III w. p.n.e. – III w. n.e.)

WSTĘP

Badania palinologiczne w rejonie Małego Czyste-
go rozpoczęto w 2004 roku w ramach komplekso-
wego opracowania wielokulturowego stanowiska 
archeologicznego w Kałdusie. Jezioro Czyste, nad 
którym położona jest wieś Małe Czyste, jest naj-
bliższym Kałdusa naturalnym zbiornikiem wod-
nym posiadającym niezaburzone osady z zapisem 
pełnej sukcesji roślinnej przypadającej na okres 
funkcjonowania wczesnośredniowiecznego 
grodu w Kałdusie (W. Chudziak, A.M. Noryś-
kiewicz, B. Noryśkiewicz 2004; A.M. Noryśkie-
wicz 2004a,b 2009). Zbiornik ten położony jest 
w północno-zachodniej części Pojezierza Cheł-
mińskiego, około 30 kilometrów na północ od 
Torunia i niespełna 10 kilometrów na południo-
wy wschód od Kałdusa (ryc. 1). Ze względu na 
położenie i charakter osadów Jezioro Czyste było 
również podstawowym stanowiskiem badawczym 
w projekcie dotyczącym historii roślinności i roz-
woju osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym 
holocenie (A.M. Noryśkiewicz 2013). Uzyskany 
w wyniku analizy palinologicznej obraz zmian śro-
dowiska przyrodniczego przypadający na przełom 
er potwierdzony został datami radiowęglowymi 
(A.M. Noryśkiewicz 2013).

Badania archeologiczne prowadzone w 2010 
roku, nad wielokulturowym stanowiskiem w Ma-
łym Czystym (E.  Bokiniec, M.  Olszta-Bloch, 
M. Pronobis 2017) były przyczynkiem do uszcze-
gółowienia analiz palinologicznych dla fragmentu 
osadu odpowiadającego po korelacji wiek/głę-
bokość (A.M. Noryśkiewicz 2013) okresowi od 

V w. p.n.e. do VI w. n.e. Wysoka rozdzielczość 
prób okazała się bardzo korzystna dla interpretacji 
zachodzących zmian w zasiedleniu analizowane-
go obszaru. Pozwoliło to również na włączenie 
tego stanowiska do kompleksowego projektu 
dotyczącego analizy okresu wędrówek ludów 
dla obszaru leżącego pomiędzy Wisłą a  Odrą 
(A. Pędziszewska i in. 2020). Uszczegółowiona, 
prezentowana w tym opracowaniu interpretacja 
palinologicznego tła zmian osadnictwa obejmuje 
sześć stuleci (III w. p.n.e. do III w. n.e.). Arche-
ologicznie stanowi to okres od młodszego okresu 
przedrzymskiego poprzez okres rzymski (K. Go-
dłowski, Z. Woźniak 1981), czyli czas z którego 
pochodzi większość badanych obiektów w rejonie 
Małego Czystego (E. Bokiniec, M. Olszta-Bloch, 
M. Pronobis 2017). Wcześniejsze zmiany w sza-
cie roślinnej od neolitu po wczesną epokę żelaza 
przedstawione zostały w opracowaniu dotyczą-
cym ziemi chełmińskiej (A.M.  Noryśkiewicz 
2013).

METODA BADAŃ

Prezentowany obraz osadnictwa oparty został 
na interpretacji danych palinologicznych i  ich 
korelacji z dostępnymi wynikami badań arche-
ologicznych. Próby do analizy pyłkowej, o obję-
tości 1 cm3, zostały zagęszczone do rozdzielczości 
2–3 centymetrów (opracowanie wcześniejsze 
tego rdzenia obejmowało rozdzielczość pięcio-
centymetrową – A.M. Noryśkiewicz 2013), co 
stanowiło nie większe niż trzydzistoletnie, a więk-
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szości znacznie krótsze okresy czasowe. Materiał, 
zarówno ten analizowany w ramach wcześniej-
szych badań (A.M. Noryśkiewicz 2013), jak i ten 
pobrany później dla zwiększenia rozdzielczości, 
poddawano standardowej obróbce laboratoryjnej 
(B.E. Berglund, M. Ralska-Jasiewiczowa 1986). 
W pierwszym etapie maceracji, w celu pozba-
wienia materiału węglanu wapnia poddano go 
działaniu 10% kwasu solnego (10% HCl). Następ-
nie, aby rozpuścić kwasy humusowe oraz związki 
celulozowe, zastosowano odpowiednio 10% roz-
twór wodorotlenku potasu (10% KOH) i acetolizę 
Erdtmana (mieszanina bezwodnika kwasu octo-
wego i stężonego kwasu siarkowego w stosunki 
9:1). Próby, w których zanotowano zawierające 
substancję mineralną poddano, przez 48 godzin, 
działaniu 40% roztworu kwasu fluorowodorowe-
go (40% HF). Na początku maceracji, aby móc 
obliczyć absolutną koncentrację sporomorf, do 
każdej próby dodano jako wskaźnik znaną liczbą 
spor Lycopodium ( J. Stockmarr 1971). Materiał 

po maceracji zatopiono w glicerynie zabarwionej 
fuksyną i przystąpiono do analizy mikroskopowej 
wykorzystując Axioskop 2 firmy Zeiss. Identyfi-
kację sporomorf przeprowadzono na podstawie 
kolekcji porównawczej Katedry Archeologii Śro-
dowiskowej i Paleoekologii Człowieka Instytutu 
Archeologii WNH UMK w Toruniu oraz literatu-
ry (H.J. Beug 2004; The Northwest European Pol-
len Flora 1976–2003). Do zliczania i prezentacji 
wyników analizy pyłkowej został wykorzystany 
program komputerowy POLPAL (A. Walanus, 
D. Nalepka 1999). Poddany analizie materiał jest 
przechowywany w archiwum Katedry Archeolo-
gii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka In-
stytutu Archeologii WNH UMK w Toruniu.

Szczegółowy opis osadu został wykonany w ra-
mach badań nad historią roślinności i osadnictwa 
ziemi chełmińskiej i tam został przedstawiony 
(A.M. Noryśkiewicz 2013). Aby umożliwić pre-
zentację wyników palinologicznych na skali czasu 
dla rdzenia z Jeziora Czystego wykonano analizę 
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Fig. 1. Research area and profile location; A – against the 
backdrop of Poland, B – against the background of the 
Chełmno Land; C – against the background of Lake Mełno; 
1 – lakes and rivers, 2 – boundaries of physical-geographical 
regions, 3 – roads, 4 – villages, 5 – profile location, 6 – loca-
tion of an early medieval stronghold in Kałdus
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Depth/Age z pakietu programu PolPal. Fragment 
prezentowany w tym opracowaniu oparty był na 
pięciu datach radiowęglowych, trzech wcho-
dzących w zakres chronologiczny opracowania 
i dwóch spoza pozwalających na wydatowanie 
okresów skrajnych. Jedna data przypada jeszcze 
na epokę brązu a druga już na wczesne średnio-
wiecze (A.M. Noryśkiewicz 2013). Wyniki analizy 
pyłkowej zestawione zostały na skali czasu na dia-
gramach procentowym i koncentracji z podaniem 
głębokości osadu (ryc. 2–4). Omawiany zakres 

Tab. 1. Jezioro Czyste – korekta głębokości wydzielonych 
faz osadniczych i regeneracyjnych lasu w stosunku do pier-
wotnej publikacji z 2013 roku

Table 1. Lake Czyste, correction of the depth of the sepa-
rated settlement and forest regeneration phases, compared 
to the original 2013 publication

Nazwa Fazy Głębokość wcześniejsza 
(A.M. Noryśkiewicz 2013)

Głębokość
obecna

FRL/Cz-5 440–475 cm 450–475

FO/Cz-6 365–440 cm 355–450

FRL/Cz-6 310–365 cm 310–355

Tabela 2. Jezioro Czyste – profil J/Cz. Opis faz osadniczych i regeneracji lasów dla fragmentu profilu obejmującego 
przedział czasu od V w. p.n.e. do VI w. n.e.

Table 2. Lake Czyste – J/Cz profile. Description of the settlement and forests regeneration phases of a fragment of the 
profile covering the period from the 5th century BC to the 6th century AD

Nazwa fazy; zakres 
głębokościowy 
i chronologiczny

Charakterystyka

FRL/Cz-5
450–475 cm
III/IV w. p.n.e. – 
poł. III w. p.n.e.

Fazę regeneracyjną lasu wyznacza podniesienie się krzywej Carpinus betulus, Fagus sylvatica, 
Quercus, Ulmus oraz Betula, a załamanie się Pinus sylvestris. Wśród roślin zielnych zmniejsza się 
różnorodność taksonomiczna oraz udział głównie wskaźników działalności człowieka (Artemisia, 
Rumex, Plantago lanceolata, Cerealia type oraz Chenopodiaceae. Udział Pediastrum maleje.

Górna granica: spadek Quercus, wzrost udziału wskaźników antropogenicznych (Artemisia, 
Cerealia, Plantago lanceolata).

FO/Cz-6
355–450 cm
poł. III w. p.n.e. – 
pocz. IV w. n.e.

Szósta faza osadnicza rozpoczyna się wyraźnym załamaniem krzywej Quercus, a podniesieniem 
udziału Alnus. Carpinus betulus po początkowym wzroście do wartości maksymalnych (10%) 
znacząco spada i następnie utrzymuje się na niskim wyrównanym poziomie (około 3%). Spośród AP 
po początkowym spadku wyraźny wzrost wartości procentowych notuje Fagus sylvatica (0,2–2%; śr. 
0,9%). Krzywe procentowe Pinus sylvestris i Quercus utrzymują się na wysokim, stabilnym poziomie. 
Wzrasta udział sumaryczny NAP (śr. 14%), w tym głównie Artemisia, Poaceae, Rumex, Plantago 
lanceolata, Cerealia type i Calluna vulagaris. Pojawia się ciągła krzywa procentowa Secale cereale. 
Systematycznie pojawiają się również inne rośliny wskaźnikowe dla działalności człowieka, takie 
jak Plantago major/media, Urtica, Chenopodiaceae, a pojedynczo Polygonum aviculare, Ranunculus 
acris typ, Melampyrum i Stachys type. Wraz z początkiem fazy wyraźnie wzrasta udział Pediastrum.

Zmienny udział wskaźników antropogenicznych, głównie Cerealia type i Secale cereale stało się 
podstawą do wydzielenia pięciu podfaz:

FO/Cz-6a
442–450 cm
pocz. III w. p.n.e – 
poł. III w. p.n.e.

Wysokie wartości osiąga Carpinus betulus (śr. 10%), Alnus (17%) oraz Betula (29%). Wzrasta udział 
roślin wskaźnikowych dla obecności człowieka (Artemisia, Chenopodiaceae, Plantgo lanceolata, 
Rumex). Podnosi się krzywa Pediastrum.

Górna granica: spadek Carpinus betulus; pojawienie się Secale cereale; wzrost Artemisia i Plantago 
lanceolata.

FO/Cz-6b
435–442 cm
pocz. III w. p.n.e. – 
2. poł. II w. p.n.e.

Wysoki, ale malejący udział Carpinus betulus (śr. 7,5%) i Betula (śr. 26,5%), a stabilny Alnus 
i Quercus. Notowany jest wzrost wskaźników antropogenicznych (Artemisia, Cerealia, Plantago 
lanceolata, Rumex). Podnosi się również krzywa bogactwa taksonów. Wysokim stabilnym udziałem 
zaznacza się Pediastrum.

Górna granica: spadek Carpinus betulus i Betula; wzrost udziału Cerealia typ i Plantago lanceolata.
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FO/Cz-6c
400–435 cm
2. poł. II w. p.n.e. – 
pocz. I w. n.e.

Z grupy drzew i krzewów (AP) spada udział Carpinus betulus (śr. 3,2%) i Betula (śr. 18,6%), 
a wzrasta Fagus sylvatica (śr. 1,2%) i Quercus (śr. 13,2%), stosunkowo wysoki stabilny udział notuje 
Corylus avellana (śr. 3%). Znacząco wzrasta różnorodność taksonomiczna NAP. Wysoki udział 
notują wskaźniki antropogeniczne (Cerealia type, Secale cereale, Artemisia, Plantago lanceolata, 
Rumex). Wysoki stabilny udział notuje Pediastrum.

Górna granica: wzrost Pinus sylwestris; spadek udziału Cerealia type.

FO/Cz-6d
372–400 cm
pocz. I w. n.e. – 
II/III w. n.e.

Niski wyrównany udział zaznacza krzywa Carpinus betulus (śr. 2,7%), a wysoki Quercus (śr. 13,6%) 
i Corylus avellana (śr. 2,4%). Spada udział Fagus sylvatica (śr. 0,8%), a wzrasta Betula (śr. 23,1%) 
i Pinus sylvestris (śr. 29,4%). Maleje różnorodność taksonomiczna i spada udział wskaźników 
antropogenicznych. Stosunkowo wysoką krzywą utrzymuje jeszcze Artemisia, Plantago lanceolata, 
Rumex i Secale cereale a spada udział Cerealia type. Niższe wartości w stosunku do poziomu 
wcześniejszego notuje Pediastrum.

Górna granica: wzrost Betula, a spadek Cerealia type.

FO/Cz-6e
352–372 cm
II/III w. ne – pocz. 
IV w. n.e.

Powoli wzrasta udział AP, w tym Carpinus betulus (śr. 3,4%), Betula (śr. 33,7%) i Quercus (śr. 
16,3%). Znacząco spada udział wskaźników antropogenicznych. Ciągła krzywą utrzymuje jedynie 
Artemisia i Rumex. Zanika krzywa Secale cereale i Plantago lanceolata, Udział Cerealia type 
charakteryzuje się nieciągłą krzywą. Ponownie niższe wartości notuje Pediastrum.

Górna granica: wzrost Carpinus betulus, spadek Cerealia type i Artemisia.

FRL/Cz-6
310–352 cm
pocz. IV w. n.e. – 
poł. VII w. n.e.

Szóstą fazę regeneracyjną lasu wyznacza wzrost niemal wszystkich taksonów zwartych zbiorowisk 
leśnych. Gwałtownie podnosi się krzywa procentowa Carpinus betulus, a załamuje się Pinus 
sylvestris, które tworzą swoje niemal lustrzane odbicia. Na wysokim poziomie stabilizuje się udział 
Quercus (około 19%), Alnus (około 14%) oraz Fagus sylvatica (około 0,8%). Załamaniu ulega krzywa 
sumaryczna wskaźników antropogenicznych, osiągając najniższe wartości dla całego profilu. 
Krzywe procentowe wskaźników antropogenicznych ulegają przerwaniu, głównie Artemisia, 
Rumex, Plantago lanceolata, Cerealia typ i Secale cereale. Krzywa procentowa Pediastrum ponownie 
ulega załamaniu.

Górna granica: spadek Carpinus betulus a wzrost Betula; wzrost Cerealia type i Artemisia.

profilu obejmuje w  generalnym zarysie jeden 
podpoziom pyłkowy (Quercus L PASZ) wydzie-
lony z poziomu Carpinus L PAZ (L PAZ – Lokal 
Pollen Assemblage Zones, L PASZ – Lokal Pollen 
Assemblage SubZones). Szczegółowy opis pozio-
mu i podpoziomów oraz zasady ich wydzielenia 
nie uległy zmianie w stosunku do wcześniejszej 
publikacji (A.M. Noryśkiewicz 2013). Natomiast 
zwiększenie rozdzielczości badanych prób po-
zwoliło na uszczegółowienie opisu przemian 
osadniczych, jakie zachodziły na tym terenie. 
Pomiędzy dwiema fazami leśnymi, związanymi 
z regeneracją lasów po załamaniu się osadnictwa 
(z jednej strony wycofanie się ludności z łużyc-
ko-pomorskiego cyklu kulturowego, a z drugiej 
schyłek osadnictwa kultury wielbarskiej), analiza 
pyłkowa zarejestrowała pięć faz rozwoju osad-
nictwa. Zastosowano niewielką korektę przy wy-
dzielaniu granic w stosunku do wcześniejszego 
opracowania rdzenia z Jeziora Czystego spowo-

dowaną większą rozdzielczością badanych prób 
(tab. 1). Ich opis i zasady nowego wydzielenia 
zestawiono w tabeli (tab. 2).

PALINOLOGICZNY OBRAZ OSADNICTWA 
W REJONIE JEZIORA CZYSTEGO

Dla okresu przypadającego w szerokim zakresie 
na osadnictwo z cyklu kulturowego oksywsko-
-wielbarskiego w rejonie Jeziora Czystego wydzie-
lono pięć etapów jego rozwoju. Charakteryzują 
się one zmiennym wpływem człowieka na śro-
dowisko przyrodnicze zarówno w stopniu antro-
popresji, jak i typie prowadzonej gospodarki.

FO/Cz-6a (442–450 cm); 
poł. III w. p.n.e. – III/II w. p.n.e.
Pierwszy wydzielony palinologicznie etap roz-
woju osadnictwa w rejonie Jeziora Czystego ar-
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cheologicznie przypada jeszcze na osłabienie czy 
nawet przerwę w rozwoju osadnictwa pomiędzy 
cyklem kulturowym łużycko-pomorskim i ok-
sywsko-wielbarskim. Na diagramie pyłkowym 
zaznacza się już niewielki wzrost wskaźników an-
tropogenicznych. Pojawiają się zboża (Cerealia 
type), co świadczy o obecności pól uprawnych. 
Wnioskując na podstawie wartości procentowych 
pyłku zbóż, ich areały były niewielkie lub znacznie 
oddalone od jeziora. Zboża oznaczane w typie 
pyłkowym Cerealia type należą do roślin samo-
pylnych lub owadopylnych, zatem ich już nawet 
niewielki udział w spektrach pyłkowych może 
być interpretowany jako obecność pól uprawnych 
w krajobrazie. Niewielki wzrost notują również 
Artemisia (bylica), Chenopodiaceae (komoso-
wate), Plantago lanceolata (babka lancetowata), 
Rumex (szczaw) czy Apiaceae (selerowate), czy-
li rośliny charakterystyczne dla terenów rude-
ralnych, łąk i pastwisk (K.E. Behre 1981). Ten 
wzrost udziału wskaźników antropogenicznych 
zaznacza się jeszcze w trakcie panowania zbio-
rowisk leśnych z grabem jako ważnym kompo-
nentem. Wskazywałoby to na bardzo wczesne 
osadnictwo, może krótkotrwałe, jednak niepo-
twierdzone badaniami archeologicznymi z rejonu 
Małego Czystego. W tym czasie skala ingerencji 
w środowisko przyrodnicze była jeszcze niewiel-
ka. Obszary użytkowane przez człowieka (pola, 
łąki, pastwiska, tereny osiedli) mogły obejmować 
niewielkie, śródleśne polany. Taki obraz pyłkowy 
może wskazywać także na przemieszczania się 
ludności i ewentualnie krótkotrwałe ich osiedla-
nie się a nie początki rozwoju osadnictwa cyklu 
oksywskiego.

FO/Cz-6b (435–442 cm);  
III/II w. p.n.e. – 2. poł. II w p.n.e.
Dla kolejnej wydzielonej fazy w dalszym ciągu 
charakterystyczny jest niewielki wpływ na natu-
ralne środowisko przyrodnicze. W fazie tej zazna-
cza się stopniowy spadek udziału drzew, głównie 
graba i wiązu. Wzrasta jedynie krzywa procen-
towa sosny, jednak koncentracja jej pyłku rów-
nież maleje. To jest typowy obraz niewielkiego 
odlesiania. Wzrastający udział procentowy sosny 
zwyczajnej nie poparty większą koncentracją jej 
pyłku w spektrach pyłkowych jest odzwierciedle-
niem spadku jej areału, a nie rozprzestrzenieniem 

się. Wzrost udziału procentowego pyłku sosny 
pośrednio wynika z dużej produkcji pyłku przez 
drzewa tego gatunku oraz z charakterystycznej 
budowy pyłku wyposażonego w worki powietrze 
ułatwiające transport na duże odległości. Również 
rozrzedzenie lasu powoduje zwiększenie kwitnie-
nia i obfitszą dostawę pyłku do atmosfery. Z tej 
przyczyny w przypadku postępujących odlesień 
możliwy jest wzrost udziału procentowego sosny. 
Na wysokim stabilnym poziome utrzymuje się 
olsza (ryc. 2–3) co wskazuje, ze siedliska wilgot-
ne porastane przez olsy nie były atrakcyjne dla 
działalności gospodarczej człowieka.

Od przełomu III i  II  w. p.n.e. zaznacza się 
stopniowy wzrost antropopresji. Na diagramie 
w tym czasie wzrasta udział wskaźników antropo-
genicznych, w tym zbóż. Wskazuje to na początek 
zasiedlenia terenów wokół jeziora i stopniowe 
rozprzestrzenianie się osadnictwa. Większe zna-
czenie zaczęły mieć uprawy rolne. Wzrasta areał 
pól uprawnych, na których obsiewano zboża. Po 
raz pierwszy pojawia się w strukturach upraw, po-
twierdzone palinologicznie, żyto (Secale cereale). 
Udział pyłku żyta nie jest dominujący, w spektrach 
pyłkowych zaznacza się pojedynczo, jednak sys-
tematycznie (ryc. 2, 4). Żyto, w porównaniu do 
pozostałych zbóż, jest gatunkiem wiatropylnym, 
produkującym duże ilości pyłku, zatem jego udział 
w porównaniu do innych zbóż jest nadreprezen-
towany. Na diagramie pyłkowym obserwujemy 
również różnorodność taksonomiczną roślin 
zielnych (ryc. 2), w tym roślin wskaźnikowych 
dla terenów ruderalnych, jak i charakterystycz-
nych dla łąk oraz pastwisk (Artemisia, Plantago 
lanceolata, Rumex, Ranunculaceae – jaskrowate). 
Taki obraz pyłkowy wskazuje na jeszcze niewiel-
ką, ale wzrastającą i wielotorowo prowadzoną 
gospodarkę, opartą zarówno na uprawach, jak 
i hodowli zwierząt i jest odzwierciedleniem ini-
cjalnej fazy rozwoju na tym terenie osadnictwa 
kultury oksywskiej.

FO/Cz-6c (400–435 cm);  
2. poł. II w p.n.e. – pocz. I w. n.e.
Od połowy II w. p.n.e. następuje znaczny wzrost 
antropopresji na środowisko przyrodnicze i utrzy-
muje się aż do początków I w. n.e. W tym czasie 
obserwujemy spadek zalesienia. Świadczy o tym 
zarówno załamanie się krzywej procentowej AP 
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(ryc. 2), jak i wyraźnie niski udział koncentracji 
pyłku drzew i  krzewów (ryc. 3). Charaktery-
styczny dla tego okresu jest niski udział graba. 
To wskazuje, że najżyźniejsze tereny, które przed 
rozwojem osadnictwa omawianego okresu pora-
stały zbiorowiska w typie grądów, były najchętniej 
pozyskiwane przez człowieka w celu przekształ-
cenia ich w tereny wykorzystywane gospodarczo 
(uprawy). Wśród drzew jedynie Fagus sylvatica 
(buk zwyczajny) i Quercus (dąb) notują wyraźny 
wzrost udziału (ryc. 2). Oba te taksony mogły 
być celowo pozostawiane w celu umożliwienia 
pozyskiwania ich jadalnych owoców zarówno 
jako pasza dla zwierząt jak i do konsumpcji przez 
człowieka w okresach niedoboru pożywienia. Żo-
łędzie zawierają znaczną ilość skrobi (Ł. Łuczaj 
2011), z tego względu stanowiły ważny składnik 
diety zwierząt, które mogły być nimi skarmiane 
zarówno poprzez wypas śródleśny, jak i w za-
mkniętej przestrzeni jako dostarczana im pasza. 
Drzewa dające suche owoce i nasiona były rela-
tywnie ważne w gospodarce człowieka, gdyż są 
bogate w tłuszcze, białka i skrobię, a przy tym są 
łatwe do zbierania i przechowywania (N.J. Turner 
i in. 2011), i nie wymagają w zasadzie żadnych 
praco- i czasochłonnych zabiegów gospodarczych 
w trakcie wiosny i lata. W okresach głodu żołę-
dzie stanowiły zapewne również składnik diety 
człowieka, jako dodatek do mąki, czy substytut 
kawy ( Ł. Łuczaj 2011; Ł. Łuczaj, A. Adamczak, 
M. Duda 2014). Jednak ze względu na zawartość 
taniny żołędzie wymagają wcześniejszej obróbki 
termicznej. Przygotowanie ich do konsumpcji 
wymaga uprażenia lub gotowania w dużej ilości 
wody co pozbawia je charakterystycznej goryczki 
(Ł. Łuczaj, A. Adamczak, M. Duda 2014) i tym 
samym uzdatnia do spożycia. Szerokie zastoso-
wanie miały również orzeszki bukowe (bukwie). 
W odróżnieniu od żołędzi mogą one być spoży-
wane na surowo, bez obróbki termicznej (Ł. Łu-
czaj 2011). Jednak prażenie neutralizuje faginę 
(zawarty w nich alkaloid), co powoduje, że są 
lepiej przyswajane przez człowieka. Bukwie mają 
jeszcze jedno ważne znaczenie, gdyż z nich moż-
na wytłaczać dobrej jakości olej (R.B.N. Prasad, 
P-G. Gülz 1989), który mógł być wykorzystywany 
zarówno jako produkt jadalny, jak i techniczny. 
Żołędzie jak i bukwie, w okresach głodu, głów-
nie na przednówku, po zmieleniu dodawano do 

mąki w celach zwiększenia jej objętości a co za 
tym idzie zwiększenia wydajności kurczących się 
zapasów. Dla tego samego okresu czasu na diagra-
mie wzrasta różnorodność taksonomiczna roślin 
zielnych. Jest to pośrednio wynikiem większej 
deforestacji oraz prześwietleń drzewostanów. Dla 
omawianego przedziału czasowego zaobserwo-
wano również, że znacząco wzrosła sumaryczna 
krzywa wskaźników antropogenicznych, osią-
gając dla całej fazy 6 maksymalne wartości (ryc. 
4). W krajobrazie pojawiły się większe areały pól 
uprawnych, na których obok pszenicy, jęczmienia 
i zapewne owsa siano również żyto. Prawdopo-
dobnie od tego czasu żyto było ważnym skład-
nikiem wśród uprawianych zbóż. Wokół jeziora 
powiększają się obszary wykorzystywane jako 
łąki i pastwiska. Poświadcza to stosunkowo wy-
soki udział uznanych przez K.E. Behre (1981) 
roślin wskaźnikowych dla tego typu obszarów. Na 
diagramie udział procentowy babki lancetowatej 
osiąga średnio 0,8% (0,3–1,5%), pojawia się rów-
nież Polygonum aviculare (rdest ptasi) gatunek 
będący chwastem towarzyszącym uprawom. Wy-
raźną obecność notują też pokrzywa (Urtica) oraz 
rośliny z rodzin: komosowatych (Chenopodiace-
ae), kapustowatych (Brassicaceae) i selerowatych 
(Apiaceae). Ich przynależność ekologiczna nie 
jest jednoznaczna jednak wiele gatunków z tych 
rodzin należy do roślin użytkowych. Zatem mogły 
również być protegowane i chronione, a nawet 
uprawiane przez człowieka bytującego wokół Je-
ziora Czystego. Wiele pojawiających się w tym 
czasie w spektrach pyłkowych roślin można przy-
pisać do grupy roślin o charakterze ruderalnym, 
czyli występujących na siedliskach silnie zmie-
nionych przez człowieka, takich jak szlaki ko-
munikacyjne, rejon siedzib ludzkich oraz miejsc 
pochówków. Obraz pyłkowy wskazuje na silną 
antropopresję w rejonie Jeziora Czystego przy-
padającą na młodszy okres przedrzymski i roz-
wój na tym terenie kultury oksywskiej. Od II w. 
p.n.e. po początek I w. n.e. teren ten był silnie 
i wielotorowo eksploatowany przez człowieka. 
W krajobrazie przyrodniczym zwarte zbiorowiska 
leśne zostały ograniczone do najmniej korzyst-
nych siedlisk, które dodatkowo również mogły 
być wykorzystywane jako pastwiska. Pozostałe 
tereny człowiek zaadaptował do swoich celów 
gospodarczych. Przybywało pól uprawnych, 
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Fig. 4. Lake Czyste.  
Summary diagram of 
indicators of human 
activity and selected 
taxa for the turn of the 
era fragment of the 
L/Cz profile
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łąk i pastwisk, a także osiedli ludzkich i miejsc 
grzebalnych oraz łączących je szlaków komuni-
kacyjnych. Z materiałów pozyskanych w ramach 
badań na cmentarzysku oksywsko-wielbarskim 
na stanowisku 20 w Małym Czystym, wynika że 
było ono użytkowane przynajmniej od około po-
łowy II w. p.n.e., kiedy to pochowano tu, według 
obecnie posiadanych danych, pierwszego członka 
miejscowej społeczności. Takie datowanie opar-
to na obecności w najstarszym z grobów długiej 
fibuli odmiany A wg Kostrzewskiego. Pokrywa 
się ono też z wynikami paleoekologicznymi. Dla 
okresu późniejszego na bazie dotychczasowych 
badań archeologicznych daje się odnotować trwa-
jącą przynajmniej 100 lat przerwę w zasiedleniu, 
która może być pozorna, jednak na podstawie do-
stępnych źródeł archeologicznych stwierdzono, 
że na analizowanym cmentarzysku następne po-
chówki pochodzą dopiero z 2. poł. I w. p.n.e. (faza 
A3 młodszego okresu przedrzymskiego). W ma-
teriale palinologicznym zarysowuje się wyraźna 
kontynuacja, brak jest jakichkolwiek przesłanek 
o możliwości zaistnienia przerwy w eksploatacji 
omawianego obszaru. Ta sytuacja może wynikać 
z faktu, że cmentarzysko oksywsko-wielbarskie 
na stanowisku 20 w Małym Czystym nie zostało 
przebadane w całości. Dlatego zauważalne obec-
nie przerwy w jego funkcjonowaniu, wynikać 
mogą raczej z nieznajomości całego obszaru i za-
sięgu nekropoli. Kontynuacja badań archeolo-
gicznych pozwoli w przyszłości wyjaśnić problem 
braku korelacji badań palinologicznych i arche-
ologicznych.

FO/Cz-6d (372–400 cm); 
pocz. I w. n.e. – II/III w. n.e.
Już od początku I wieku n.e. w materiale palino-
logicznym zarysowuje się przebudowa struktury 
gospodarczej w systemie osadnictwa wokół jezio-
ra. W stosunku do okresu poprzedniego następuje 
powolne, ale stopniowe osłabianie antropopresji. 
Na diagramie zwiększa się udział drzew i krze-
wów, zarówno procentowy (ryc. 2), jak i koncen-
tracja (ryc. 3), głównie za sprawą sosny i brzozy 
(ryc. 2–3). Może to wynikać z tego, że oba te 
drzewa jako gatunki pionierskie pierwsze reagują 
przy zasiedlaniu zniekształconych gospodarką 
człowieka siedlisk. Załamuje się natomiast krzy-
wa buka zwyczajnego. Wydaje się, że nie jest to 

wynikiem czynników klimatycznych, bo klimat 
jaki panował w pierwszych wiekach naszej ery, 
czyli wilgotny i ciepły (U. Büntgen i in. 2011), 
był korzystny dla tego oceanicznego gatunku, 
a raczej przebudowy drzewostanów. Systema-
tycznie zmniejsza się również różnorodność 
taksonomiczna roślinności (ryc. 2) jest to efek-
tem rozprzestrzeniania się i większego zwarcia 
drzewostanów. Od początku tej fazy spada udział 
zbóż (ryc. 2, 4), babki lancetowatej, a także roślin 
z rodzin kapustowatych i selerowatych. Na niemal 
takim samym poziomie, jak we wcześniejszej fazie 
utrzymują się natomiast rośliny charakterystycz-
ne terenów ruderalnych (takie jak Artemisia, Che-
nopodiaceae, Rumex, Urtica). Taki obraz pyłkowy 
świadczy o jeszcze wysokim stopniu antropopre-
sji, nieco niższym, ale porównywalnym do okresu 
poprzedniego. Jednak wyraźna jest zmiana w spo-
sobie wykorzystywania środowiska wokół jezio-
ra. Zmalał udział pól uprawnych oraz terenów 
łąk i pastwisk, wydaje się natomiast, że obszary, 
na których rozwijały się zbiorowiska ruderalne 
utrzymały się na porównywalnym, do poprzed-
niej fazy, poziomie. Według periodyzacji arche-
ologicznej zaobserwowane zmiany w środowisku 
przyrodniczym przypadają na okres funkcjono-
wania na tym terenie kultury wielbarskiej. Z tego 
okresu pochodzi również większość obiektów 
rozpoznanych w trakcie badań wykopaliskowych 
na cmentarzysku w Małym Czystym (E. Bokiniec, 
M. Olszta-Bloch, M. Pronobis 2017). Nie można 
wykluczyć, że rozwój cmentarza nad brzegiem 
Jeziora Czystego spowodował przesunięcie te-
renów wykorzystywanych gospodarczo takich 
jak pola, łąki i pastwiska dalej od zbiornika i stąd 
spadek wskaźników antropogenicznych charak-
terystycznych dla tego typu obszarów. Zbiorowi-
ska ruderalne mogły dalej funkcjonować wokół 
jeziora. Jednoznaczną interpretację i korelację 
danych archeologicznych i palinologicznych moż-
na będzie przedstawić po przebadaniu nie tylko 
cmentarzyska, ale i potencjalnych osad rozpozna-
nych w ramach badań AZP jako osady z okresu 
rzymskiego.

Z analizy palinologicznej wynika, że więk-
szy stopień antropopresji przypada na młodszy 
okres przedrzymski i funkcjonującą w tym czasie 
kulturę oksywską niż na okres rzymski i kulturę 
wielbarską.
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FO/Cz-6e (352–372 cm);  
II/III w. n.e. – 1 poł. IV w. n.e.
Od przełomu II i III w. n.e. zaznacza się wyraźne 
wycofanie osadnictwa z rejonu Jeziora Czyste-
go. Na diagramie widoczny jest znaczący spadek 
wskaźników antropogenicznych (ryc. 4). Załamu-
ją się krzywe procentowe zarówno wskaźników 
wypasu jak i upraw. Ze zbóż zanika krzywa Secale 
cereale, a udział pozostałych zbóż waha się między 
0 a 0,4% (średnia 0,2%). Można to interpretować 
jako całkowite zaniechanie uprawy żyta. Niska, ale 
niemal ciągła obecność przez 100 lat Cerealia type 
może wskazywać na kontynuowanie upraw zbóż 
(trudno ocenić czy była to pszenica, jęczmień, czy 
owies), jednak na niewielkich obszarowo i zapew-
ne śródleśnych polach w pewnym oddaleniu od 
jeziora. Z innych wskaźników antropogenicznych 
obecne są bylica i szczawie. Również i w tym przy-
padku ich udział jest niewielki i systematycznie 
malejący (odpowiednie od 1 do 0,2% i od 0,7 do 
0,1%). W tym samym czasie wzrasta udział drzew 
i krzewów. Widoczne jest to zarówno w warto-
ściach procentowych, jak i w koncentracji ich 
pyłku w osadzie (ryc. 2–3). Świadczy to o re-
generacji zbiorowisk leśnych. Związane było to 
z wycofaniem się ludności kultury wielbarskiej, 
a porzucone przez nią tereny, zgodnie z naturalną 
sukcesją, systematycznie zaczęły zajmować lasy. 
Jako pierwsze pojawiły się na zdegradowanych 
siedliskach taksony pionierskie. W tej sukcesji 

jako pierwsze reagowały sosna i brzoza, co było 
już widoczne w udziale procentowym, jak i kon-
centracji już u schyłku fazy 6b (ryc. 2–3). Wraz 
z początkiem III w. n.e. rozprzestrzeniają się też 
grab, wiąz, dąb, ale również i olsza. Ponownie 
w krajobrazie zaczynają dominować zbiorowiska 
leśne w typie grądów, borów mieszanych, a na 
terenach o wyższej wilgotności i zalewanych olsy, 
i łęgi. Obserwowany obraz pyłkowy wskazuje na 
pełną regenerację zbiorowisk leśnych przypada-
jącą na początek IV wieku. Jednak wycofanie się 
osadnictwa z rejonu Jeziora Czystego widoczne 
jest już od przełomu II i III wieku. Te nieliczne 
i nieznaczne ślady pyłkowe o wymowie antropo-
genicznej mogą wynikać z powolnej, naturalnie 
zachodzącej sukcesji roślinnej. Tereny wcześniej 
użytkowane gospodarczo systematycznie prze-
kształciły się w zbiorowiska leśne, a nielicznie 
obecne rośliny o wymowie antropogenicznej to 
pozostałość po wcześniej bytującej tu ludności. 
Nie można jednak również wykluczyć, że w okre-
sie tym rejon jeziora penetrowały niewielkie spo-
łeczności prowadzące na drobną skalę gospodarkę 
hodowlaną i rolniczą. Załamanie się osadnictwa 
widoczne z początkiem III wieku może być wy-
nikiem zmian klimatycznych. Odnotowany wtedy 
na szerszym obszarze czas postępujących po sobie 
okresów suszy mógł być powodem załamania się 
osadnictwa rzymskiego (U. Büntgen i in. 2011) 
i początkiem migracji ludności.
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STRESZCZENIE /SUMMARY

Agnieszka M. Noryśkiewicz
PALINOLOGICZNY OBRAZ OSADNICTWA W REJONIE MAŁEGO CZYSTEGO  

NA PRZEŁOMIE ER (III W. P.N.E. – III W. N.E.)

Prezentowana historia osadnictwa w rejonie Małego Czystego 
dla przełomu er (III w p.n.e. – III w n.e.) opracowana została 
na podstawie analizy palinologicznej wykonanej z dużą 
rozdzielczością. Próby do badań pobrano co 2–3 centyme-
try, co stanowiło nie większe niż 30–to letnie, a większości 
znacznie krótsze okresy czasowe. Rdzeń do badań pobrano 
z najgłębszej części Jeziora Czystego nad którego brzegiem 
archeolodzy rozpoznali ślady wielokulturowego osadnictwa 
będącego przedmiotem prezentowanej monografii. Szczegó-
łowe badania palinologiczne wykonano dla fragmentu osadu 
reprezentującego okres od młodszego okresu przedrzym-
skiego po okres wpływów rzymskich, z którego pochodziło 
większość badanych obiektów archeologicznych. Dla tego 
okresu wydzielono pięć etapów osadniczych różniących się 
skalą i charakterem prowadzonej gospodarki. Pierwszy trwa-
jący do przełomu III i II w. p.n.e. charakteryzuje się jeszcze 
niewielkim wpływem człowieka na szatę roślinną i może być 
korelowany z przypadającym pomiędzy cyklem kulturowym 
łużycko-pomorskim i oksywsko-wielbarskim załamaniem 
osadnictwa. Wzrost udziału wskaźników antropogenicznych, 
chociaż jeszcze niewielki, zaznacza się od przełomu III i II 
wieku po 2. poł. II wieku p.n.e. Uzyskany dla tego etapu 
obraz pyłkowy wskazuje na stopniowy rozwój osadnictwa 
i jest związany z inicjalną fazą oksywsko-wielbarskiego 
cyklu kulturowego. Od połowy II wieku p.n.e. następuje już 
znaczny wzrost antropopresji na środowisko przyrodnicze, 
który utrzymuje się aż do początków I wieku n.e., zatem trwa 

około 150 lat. Skład i różnorodność taksonomiczna oraz suma 
wskaźników antropogenicznych wskazują na zwiększenie 
areału pól uprawnych oraz obszarów zajmowanych przez 
łąki, pastwiska i osiedla ludzkie. Z danych palinologicznych 
wynika że jest to okres najintensywniejszej eksploatacji 
rejonu Małego Czystego w analizowanym przedziale cza-
sowym. Już z początkiem I w n.e. następuje systematyczne 
i powolne osłabienie antropopresji. Zmienia się zapewne 
sposób wykorzystywania środowiska wokół jeziora, związane 
z przesunięciem terenów wykorzystywanych gospodarczo, 
takich jak pola, łąki i pastwiska, dalej od zbiornika. Może 
być to związane z rozwijającym się cmentarzyskiem ludności 
kultury wielbarskiej i być może przesunięciem terenów 
osadniczych dalej od cmentarza a tym samym i od jeziora. 
Wraz z początkiem III wieku następuje znaczne załamanie 
się osadnictwa. Nieznaczne ślady pyłkowe, mogą być efek-
tem powolnej naturalnie zachodzącej sukcesji roślinnej po 
wycofaniu się człowieka z tego regionu.

Podsumowując wyniki analizy pyłkowej analizowanego 
przedziału czasowego możemy stwierdzić, że wyraźny 
i zarazem najwyższy udział wskaźników antropogenicznych 
i zmniejszenie lesistości w rejonie Jeziora Czystego przypada 
na młodszy okres przedrzymski i funkcjonowanie tu osad-
nictwa kultury oksywskiej. W okresie wpływów rzymskich, 
czyli w czasie rozwoju kultury wielbarskaiej zaznacza się, 
początkowo powolne jednak stopniowe osłabienie antro-
popresji.
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Agnieszka M. Noryśkiewicz
PALINOLOGICAL IMAGE OF THE AREA OF MAŁE CZYSTE SETTLEMENT AT THE BREAK  

OF THE ERA (3RD CENTURY BC – 3RD CENTURY AD)

The presented history of settlement in the area of Małe Czyste 
at the turn of the era (3rd century BC – 3rd century AD) 
was prepared based on a palynological analysis performed 
with high resolution. Samples for the tests were taken every 
2–3 centimetres, which constituted no more than 30 years, 
and in most cases much shorter periods. The core for the 
research was taken from the deepest part of Lake Czyste, 
on the shores of which archaeologists identified traces of 
multicultural settlement being the subject of the presented 
monograph. Detailed palynological studies were performed 
for a fragment of the sediment representing the period from 
the early pre-Roman period to the Roman influence period, 
from which most of the archaeological objects under study 
came from. For this period, five settlement stages were 
distinguished, which differed in the scale and nature of the 
conducted economy. The first one, lasting until the turn 
of the 2nd century BC, is characterized by a slight human 
influence on the vegetation and may be correlated with the 
collapse of settlement between the Lusatian-Pomeranian 
and the Oksywie-Wielbark cultural cycles. The pollen image 
obtained for this stage indicates a gradual development of 
settlement and is associated with the initial phase of the 
Oksywie-Wielbark cultural cycle. From the middle of the 2nd 
century BC there is already a significant increase in human 
pressure on the natural environment, which lasts until the 
beginning of the 1st century AD, so it lasts about 150 years. 
The composition and taxonomic diversity as well as the sum 

of anthropogenic indices indicate an increase in the acreage 
of arable lands and areas occupied by meadows, pastures, 
and human settlements. The palynological data shows that 
this is the period of the most intensive exploitation of the 
Małe Czyste region in the analyzed period. As early as the 
beginning of the 1st century AD there is a systematic and 
slow decline of anthropopressure. The way the environment 
around the lake is used is probably changing, due to the 
shifting of economically used areas, such as fields, meadows, 
and pastures, further from the reservoir. It may be related to 
the growing cemetery of the Wielbark culture’s population, 
and perhaps the shifting of the settlement areas further from 
the cemetery and thus also from the lake. With the beginning 
of the 3rd century AD settlement of the area significantly 
decreases. Slight traces of pollen may be the result of slow 
plant succession, occurring naturally, after human withdrawal 
from the region.

Summarizing the results of the pollen analysis of the 
investigated period, we can conclude that the clear and at the 
same time the highest share of anthropogenic indices and the 
decrease in forest cover in the area of Lake Czyste occurred 
in the younger pre-Roman period, and the functioning of the 
settlement of the Oksywie culture here. During the Roman 
influences period, that is, during the development of the 
Wielbark culture, and the initially slow but gradual decline 
of anthropopressure was noted.




