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Ożywienie gospodarcze i inwestycyjne 
w Polsce skutkuje w ostatnich latach 
nasileniem działań ratowniczych 
wobec zagrożonego dziedzictwa 
archeologicznego. Działania te 
najczęściej przybierają formę badań 
wykopaliskowych, poprzedzających 
inwestycje budowlane. Szansa na 
uzyskanie w ten sposób nowych źródeł 
do prehistorii i historii Polski jest jednak 
tylko częściowo wykorzystywana. Można 
bowiem śmiało stwierdzić, że skala 
badań przerosła możliwości szybkiego 
wprowadzenia ich wyników do obiegu 
naukowego. Spośród tysięcy powstających 
opracowań naukowych, tylko nieznaczny 
odsetek ukazuje się w postaci publikacji.

Odpowiedzią na tę sytuację jest seria 
Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, 
zainicjowana przez Wydawnictwo 
i Pracownię Archeologiczną PROFIL 
Magdaleny Dzięgielewskiej. Serię otwiera 
opracowanie materiałów z dawnych 
badań ratowniczych na cmentarzysku 
w Treście Rządowej, które na przełomie 
lat 60- i 70-tych XX w. zostało ocalone 
przed zalaniem wodami Zalewu 
Sulejowskiego.

Kolejne tomy będą referować również 
wyniki nowszych prac ratowniczych. 
Kładziemy nacisk na wysoki poziom 
merytoryczny i edytorski opracowań. Nie 
mniej istotne od aspektów naukowych są 
wszelkie formy popularyzacji, zwłaszcza 
z zastosowaniem nowoczesnych technik 
przekazu (wizualizacje, rekonstrukcje).

Zapraszamy do współpracy firmy 
i instytucje, którym zależy na 
upowszechnieniu wyników badań 
wykopaliskowych. W zakresie naszych 
możliwości leży zarówno pozyskanie 
środków na publikację, adiustacja 
opracowań do wersji drukowanej, jak 
i przeprowadzenie pełnej procedury 
wydawniczej. 

Wojciech Twardowski (ur. 1939) 
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Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
(1964). Od roku 1964 kierownik 
działu archeologicznego Muzeum 
w Radomiu (obecnie Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego), od 2005 r. emerytowany. 
Prowadził prace wykopaliskowe na 
terenie miasta i regionu radomskiego. 
Kierował badaniami ratowniczymi 
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budowę Zalewu Sulejowskiego. Autor 
wystaw archeologicznych i historycznych, 
popularyzator archeologii i historii 
regionu. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką 
za Opiekę nad Zabytkami. W Radomiu 
znany także jako dziennikarz-felietonista, 
redaktor miesięcznika kulturalnego 
„Kontakt” i szef popularnego kabaretu 
„Contra”.

Łukasz Oleszczak (ur. 1978) – absolwent 
Archeologii Śródziemnomorskiej (2003) 
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(2008) w Instytucie Archeologii 
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licznymi badaniami wykopaliskowymi 
oraz powierzchniowymi, głównie na 
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zainteresowania obejmują zagadnienia 
związane z kulturą łużycką w Małopolsce 
i Polsce Środkowej. Zajmuje się także 
archeologią Południowej Syberii wczesnej 
epoki żelaza, obecnie przygotowuje z tej 
dziedziny pracę doktorską.
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Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej 
publikacji. Podziękowania należą się prof. dr. hab. Janowi Chochorowskiemu, którego cenne uwagi i konstruk-
tywna krytyka wpłynęły znacząco na kształt pracy magisterskiej, która była pierwszym krokiem na drodze 
do powstania niniejszej książki; Panu Profesorowi dziękujemy także za podjęcie się trudu jej recenzowania. 
Recenzentem wspomnianego magisterium był prof. dr hab. Wojciech Blajer, którego sugestie także w znaczący 
sposób podniosły jej wartość. Pragniemy podziękować pracownikom Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu, zwłaszcza mgr mgr Małgorzacie Cieślak-Kopyt oraz Elżbiecie Skubisze, które były niezwykle życzliwe 
i uczynne na każdym etapie powstawania niniejszej pracy. Wyrazy wdzięczności składamy też na ręce mgr Bar-
bary Koperskiej, za zgodę na wykorzystanie jej rysunków i części katalogu, które sporządziła w czasie pisania 
pierwszego magisterium o cmentarzysku w Treście. Dziękujemy mgr Magdalenie Dzięgielewskiej z Wydaw-
nictwa i Pracowni Archeologicznej Profil, która wydatnie przyczyniła się do powstania niniejszej książki w jej 
ostatecznym kształcie poprzez uzyskanie grantu wydawniczego, a także w sposób niezwykle profesjonalny 
zajęła się edytorską stroną tej pracy. Last but not least, dziękujemy mgr. Karolowi Dzięgielewskiemu, który był 
pomysłodawcą całego przedsięwzięcia, a następnie wniósł ogromny wkład pracy w  jego koordynację. Również 
Jego przyjacielska pomoc i rady oraz cenne uwagi merytoryczne znacząco podniosły wartość naukową niniej-
szego opracowania.

Od autorów
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I.1. Informacje ogólne

I.1.1. Cmentarzysko w Treście Rządowej

W latach 1969–1974 w wyniku przegrodzenia Pili-
cy pod Smardzewicami, na 139. kilometrze od ujścia 
rzeki, utworzono sztuczne jezioro nazwane Zale-
wem Sulejowskim. Na skutek tego pod wodą znalazł 
się długi pas ziemi wzdłuż koryta Pilicy (ryc. 1). 
W związku z planowaną inwestycją w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego stulecia prowadzono arche-
ologiczne badania ratownicze (Wiklak 1969). Po-
szukiwaniami objęto m.in. grupę trzech stanowisk, 
położonych w okolicy wsi Tresta Rządowa, na pra-
wym brzegu Pilicy, w gminie Tomaszów Mazowiec-
ki. Już w 1957 r. badania powierzchniowe w okolicy 
Tresty prowadził K. Jażdżewski, który w odległości 
ok. 1 km na północny wschód od wioski zidentyfiko-
wał cmentarzysko kultury przeworskiej. W trakcie 
badań powierzchniowych H. Wiklaka w 1962 r. oraz 
niewielkich sondażowych wykopalisk J. Konopskie-
go, przeprowadzonych w roku 1964, rozpoznano 
cmentarzysko kultury łużyckiej i stwierdzono zagro-
żenie tego stanowiska zniszczeniem (Wiklak 1969, 
448). W związku z tymi doniesieniami i wspomnia-
ną wyżej planowaną budową zbiornika „Sulejów” 
w 1967 r. rozpoczęto wykopaliska z ramienia Mu-
zeum Regionalnego w Radomiu. Badaniami kierował 
W. Twardowski przy udziale studentów archeolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1967–
1970, w obrębie stanowiska nr 1, przebadał teren 
o powierzchni ok. 20 arów (ryc. 2). Zidentyfikował 
wówczas jamy osadnicze grupy konstantynowskiej 
kultury łużyckiej, a także duże cmentarzysko tej 
kultury, liczące łącznie 308 grobów (Twardowski 
1968; 1970; 1972). Właśnie ta nekropola jest przed-
miotem niniejszej publikacji. Z uwagi na dużą ilość 
materiałów sepulkralnych oraz odmienną proble-
matykę badawczą, w niniejszej pracy zrezygnowano 
z analizy źródeł archeologicznych pochodzących ze 

starszej osady. Być może w przyszłości ona również 
doczeka się opracowania, co pozwoliłoby uzyskać 
kompleksowy obraz pradziejowego osadnictwa w tej 
okolicy. Obraz ten uzupełniają jeszcze znaleziska ze 
stanowisk nr 2 i 3, na których badania prowadzono 
w latach 1969–1970. Łącznie na obu stanowiskach 
przebadano obszar o powierzchni 4 arów i zidentyfi-
kowano nikłe ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej, 
a także kultury łużyckiej, datowane wstępnie na póź-
ną epokę brązu (Twardowski 1972, 323).

Miejsce, w którym przeprowadzono wykopaliska 
(stanowisko 1), znajduje się obecnie pod wodami Za-
lewu Sulejowskiego, w odległości kilkuset metrów od 
linii brzegowej tego zbiornika (ryc. 1).

Ilość grobów odkrytych w Treście Rządowej czyni 
to stanowisko jedną z największych nekropoli nad 
Pilicą. Jest ono również niezmiernie interesujące 
z innego powodu: w trakcie badań w roku 1969 od-
naleziono w jednym z grobów naczynie wazowate, 
użyte w charakterze popielnicy, ozdobione fryzem 
z sześcioma przedstawieniami antropomorficznymi. 
Wyobrażenia postaci ludzkich, ujętych w sceny narra-
cyjne, są dosyć rzadko spotykane na ceramice kultury 
łużyckiej, omawiane stanowisko ma więc swój wkład 
w poznanie ikonografii społeczności epoki brązu na 
ziemiach polskich.

I.1.2. Położenie geograficzne

Cmentarzysko w miejscowości Tresta Rządowa poło-
żone było na prawobrzeżu Pilicy. Administracyjnie 
Tresta leży w województwie łódzkim, w gminie To-
maszów Mazowiecki – obecnie w powiecie toma-
szowskim, natomiast przed rokiem 1975 – a więc 
także w czasie, gdy prowadzono badania – opo-
czyńskim. Stanowisko znajdowało się w odległości 
ok. 1 km na północnyzachód od wioski. Cmentarzy-
sko umiejscowione było w zachodniej części sku-
piska osadniczego, wyróżnionego w rejonie miej-
scowości Twarda i Tresta Rządowa, gm. Tomaszów 

Rozdział I. Wprowadzenie
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Mazowiecki, na prawobrzeżu Pilicy (ryc. 1). Poło-
żone było na niewielkim wyniesieniu, na piasz-
czystej, podłużnej wydmie o przebiegu SW–NE. Na 
obszarze cmentarzyska stwierdzono pozostałości 
lasu, który niegdyś porastał wydmę. Pnie i korzenie 
spowodowały znaczne uszkodzenie zarówno zabyt-
ków, jak i obiektów nieruchomych (fot. 2) (Koper-
ska 1972, 1).

Stanowisko usytuowane było w pradolinie Pilicy, 
w południowo-zachodniej części jej odcinka okre-
ślanego jako Dolina Białobrzeska. Rzeka oddziela 
w tym miejscu Równinę Piotrkowską od mezore-
gionu Wzgórz Opoczyńskich (Kondracki 2002, ryc. 
7, 29, 38). Równina Piotrkowska należy do Wznie-
sień Południowomazowieckich, w obrębie Niziny 
Środkowopolskiej. Położona jest w strefie odpły-
wu wód roztopowych z moren stadiału Warty zlo-
dowacenia środkowopolskiego i zbudowana z glin 
morenowych lub piasków. Wzgórza Opoczyńskie 
są natomiast częścią Wyżyny Przedborskiej, ta zaś 
wchodzi w skład Wyżyny Środkowomałopolskiej. 
Stanowią one północno-zachodnią otoczkę Gór 
Świętokrzyskich i zbudowane są ze skał jurajskich. 
Tresta Rządowa jest więc położona na pograni-
czu Polski Środkowej i Małopolski, co, jak zoba-
czymy, znajduje także odbicie w jej usytuowaniu 
na granicy zasięgu grupy środkowopolskiej oraz 

górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej (por. 
rozdz. III.1, III.2).

Położenie cmentarzyska w dolinie Pilicy jest dosyć 
typowe dla tego regionu: w południowo-wschodniej 
części Polski Środkowej stanowiska koncentrują się 
zwłaszcza wzdłuż doliny tej rzeki. Drugie bardzo 
wyraźne nagromadzenie znalezisk, jakie ujawniły 
badania powierzchniowe w ramach programu AZP, 
zaobserwowano w południowej części omawianego 
regionu, nad Widawką i Krasówką. Wyróżnienie tego 
ostatniego skupiska może być jednak wynikiem bar-
dziej intensywnych badań prowadzonych ratowniczo 
na terenie odkrywki „Szczerców”, wchodzącej w skład 
kopalni „Bełchatów”, oraz w bezpośredniej okolicy tej 
inwestycji.

W tym miejscu należy zdefiniować granice 
geograficzne obszaru, który będziemy rozpatry-
wać, przedstawiając tło kulturowe cmentarzyska 
w Treście. Za taki obszar, którego omówienie bę-
dzie niezbędne dla dobrego zrozumienia roli oma-
wianego stanowiska w dziejach regionu, przyj-
miemy terytorium Polski Środkowej, w granicach 
zdefiniowanych przez badaczy pradziejów tego 
terenu (Wiklak 1963, 7). Granice te wyznaczają 
w przybliżeniu: Góry Świętokrzyskie z prawym 
dorzeczem Pilicy (nad górną Czarną i górną Drze-
wiczką) – od południowego wschodu, prawobrzeże 

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska Tresta Rządowa 1 (1 – mapa WIG z 1937 r.; 2 – mapa współczesna)
Fig. 1. Tresta Rządowa 1. Location of the site (1 – WIG map from 1937; 2 – contemporary map)
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Ryc. 2. Plan cmentarzyska Tresta Rządowa st. 1: 1–granica przebadanego obszaru; 2–granice arów; 3–teren zwartego 
występowania bruków kamiennych; 4–grób popielnicowy pozbawiony konstrukcji kamiennych; 5–grób jamowy pozba-
wiony konstrukcji kamiennych; 6–grób popielnicowy przykryty brukiem lub pojedynczym kamieniem; 7–grób jamowy 

przykryty brukiem lub pojedynczym kamieniem
Fig. 2. Tresta Rządowa 1. Plan of the cemetery: 1– boundary of the excavated area; 2–excavation units (10×10 m2); 3–

area covered with stone pavement; 4–urn grave without stone covering; 5–pit grave without stone covering; 6–urn grave 
covered with stone pavement or single stone; 7– pit grave covered with stone pavement or single stone
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górnej Warty do ujścia Neru – od zachodu, środ-
kowy bieg Bzury – od północy oraz dorzecze Wi-
dawki i środkowej Warty – na południowym zacho-
dzie. Część zachodnia omawianego obszaru leży 
na terenie Niziny Południowowielkopolskiej, część 
wschodnia – na terytorium Wzniesień Południowo-
mazowieckich, zaś na południu w zasięgu naszego 
zainteresowania znalazły się północne połacie Wy-
żyny Przedborskiej oraz Wyżyny Kieleckiej, wcho-
dzących w skład Wyżyny Małopolskiej (Kondracki 
2002, ryc. 7). Zarys pradziejów tak zdefiniowane-
go terytorium zostanie pokrótce przedstawiony w 
rozdziale I.3., a stanowiska występujące na jego ob-
szarze będą w kolejnych rozdziałach niniejszej pra-
cy najczęściej przytaczane jako źródło odniesień i 
analogii do zabytków i obiektów z Tresty.

I.1.3. Źródła archeologiczne i ich opracowanie

Część znalezisk z Tresty była przedmiotem opracowa-
nia już w latach siedemdziesiątych – dotyczy to źródeł 
pozyskanych podczas pierwszego sezonu badawcze-
go, w lipcu i sierpniu 1967 roku. B. Koperska, która 
jako studentka UW brała udział w wykopaliskach, 
opracowała je w ramach pracy magisterskiej, pisanej 
pod kierunkiem W. Hensla w Instytucie Archeolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego (Koperska 1972). 
W niniejszej pracy ujęte zostały zarówno znaleziska 
pozyskane w 1967 roku, jak i w trakcie kolejnych se-
zonów badań. W związku z tym wykorzystano pracę 
B. Koperskiej, z której – z pewnymi zmianami i uzu-
pełnieniami – została zaczerpnięta część katalogu 
zabytków. Jako podkłady wykorzystano także orygi-
nalne rysunki wykonane przez B. Koperską. Dotyczy 
to wyposażenia grobów 1–166. Zarówno źródła pozy-
skane w trakcie sezonu 1967, jak i w kolejnych latach, 
zostały opracowane w ramach pracy magisterskiej 
napisanej przez Ł. Oleszczaka pod kierunkiem J. Cho-
chorowskiego i obronionej w roku 2008 w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spośród zabytków pozyskanych w trakcie wyko-
palisk w Treście Rządowej w literaturze przedmiotu 
zaistniała jak dotąd jedynie popielnica z fryzem an-
tropomorficznym. Artykuł na jej temat opublikował 
W. Twardowski (1978), zabytek ten był także kilka-
krotnie wzmiankowany w pracach ogólnych poruszają-
cych zagadnienie przedstawień figuralnych w kulturze 
łużyckiej, m. in. przez W. Hensla (1980, ryc. 198, 199).

Zabytki oraz rysunki z dokumentacji polowej 
z Tresty Rządowej niestety nie zachowały się w sta-
nie kompletnym. Materiały te były kilkakrotnie 

przenoszone; w latach siedemdziesiątych składo-
wano je w kościele św. Wacława w Radomiu, gdzie 
uległy częściowemu zniszczeniu na skutek zalania 
wodą w wyniku awarii. Peregrynacje zbiorów spo-
wodowały zdekompletowanie polowej dokumentacji 
rysunkowej i opisowej, a także zagubienie części za-
bytków; bardzo ucierpiał też materiał kostny z gro-
bów. Okoliczności te sprawiły, iż nie było już możliwe 
odtworzenie kompletnej dokumentacji stanowiska, 
a także przyporządkowanie wszystkim grobom za-
bytków, jakie zostały w nich znalezione. Dlatego też 
katalog zabytków zawiera luki, podobnie jak katalog 
grobów, w którym brak jest opisów części obiektów. 
Dysponujemy też niepełną dokumentacją rysunkową 
– zachowało się jedynie 211 rysunków grobów. Nie-
kompletna dokumentacja planigrafii cmentarzyska 
nie pozwoliła na umieszczenie wszystkich obiektów 
na planie stanowiska. Problem z niekompletnością 
źródeł dotyczy w większym stopniu materiałów z ba-
dań prowadzonych w roku 1969, ponieważ większość 
informacji oraz rysunków dotyczących sezonu 1967 
zachowało się w pracy magisterskiej B. Koperskiej. 
Na przykład na temat takiej cechy obrządku pogrze-
bowego, jak rozróżnienie grobów „czystych” i obsy-
panych pozostałościami stosu pogrzebowego, mamy 
informacje dla wszystkich grobów z sezonu 1967 
(Koperska 1972), natomiast nie posiadamy żadnych 
wiadomości na ten temat dla pochówków przebada-
nych w roku 1969. Widać więc na tym przykładzie, jak 
utrata danych z dokumentacji polowej może wpłynąć 
na ostateczne wnioski, tak archeologiczne, jak i pale-
odemograficzne, płynące z analizy cmentarzyska.

I.1.4. Planigrafia i wielkość cmentarzyska

Jak już wspomniano, wykopaliskami na stanowisku 
Tresta Rządowa 1 objęto teren o powierzchni około 20 
arów. Cmentarzysko kultury łużyckiej zajmowało oko-
ło 9 arów (ryc. 2). Groby występowały w dosyć dużym 
zagęszczeniu – średnio po 34 obiekty na jednym arze. 
Największa koncentracja obiektów sepulkralnych 
występuje w środkowej części stanowiska, na arach: 
31 (54 groby), 32 (63 groby), 38 (47 grobów). Wyda-
je się, że granice cmentarzyska są dobrze widoczne 
z trzech stron: północnej, wschodniej i południowej. 
Zasięg występowania grobów od strony północnej 
i wschodniej dosyć gwałtownie się urywa: obiekty 
rozmieszczone są do granicy stanowiska w dosyć du-
żym zagęszczeniu, a następnie mamy do czynienia ze 
strefą zupełnie pozbawioną pochówków. Do pewnego 
stopnia może to być efekt zniszczenia części obiektów 
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(por. niżej), niemniej jednak, także w centralnej części 
było ono zniszczone przez korzenie drzew i wybiórkę 
piasku, a mimo to zarejestrowano tam znaczną ilość 
grobów i zabytków, w przeciwieństwie do wschod-
nich i południowych połaci przebadanego terenu. 
Wzdłuż wschodniej i północnej granicy stanowiska 
przebadano pas o szerokości od 5 do 15 m, celem 
ustalenia granicy cmentarzyska, co też – w związku ze 
zidentyfikowaniem rejonów pozbawionych grobów 
– powiodło się. Ewentualnie należy się liczyć z pomi-
nięciem pojedynczych, nielicznych obiektów – o czym 
może świadczyć wystąpienie odosobnionych grobów 
269 i 282 w pewnym oddaleniu od najbliższych sku-
pisk, przy granicy przebadanego terenu od strony 
wschodniej. Nieco odmienny obraz rozmieszczenia 
grobów rysuje się na południowych rubieżach nekro-
poli. Tu granica zasięgu występowania obiektów se-
pulkralnych jest mniej ostra, za to występuje strefa, 
w której groby rozmieszczone są w odległości kilku 
metrów jeden od drugiego. Wydaje się, że granicę sta-
nowiska od tej strony także można uznać za uchwy-
coną; ze względu na znaczne rozrzedzenie obiektów 
w tym rejonie można się liczyć jedynie z obecnością 
pojedynczych nieodkrytych grobów.

Inaczej przedstawia się natomiast sytuacja w za-
chodniej części cmentarzyska, gdzie groby występo-
wały w bezpośrednim sąsiedztwie granicy przebada-
nego obszaru. Wprawdzie zagęszczenie ich nie jest tak 
duże, jak w centrum stanowiska, ale znacznie większe 
niż w przypadku południowych rubieży nekropoli. 
Wzdłuż zachodniej granicy wykopów przebiega co 
prawda pas pozbawiony jakichkolwiek pochówków, 
ale ma on szerokość jedynie ok. 1 m. W tej sytuacji 
można przypuszczać, że o ile od trzech pozostałych 
stron granicę stanowiska możemy uznać w zasadzie 
za dosyć dobrze uchwyconą, to w przypadku kierun-
ku zachodniego krawędź cmentarzyska nie została 
zadokumentowana.

W trakcie wykopalisk w latach 1967–1970 zidenty-
fikowano 308 grobów1. Należy liczyć się z tym, że gro-
bów w Treście było nieco więcej, niż ich zarejestrowa-
no. Świadczyć mogłyby o tym następujące fakty:

1) brak uchwyconego w sposób jednoznaczny za-
sięgu cmentarzyska od strony zachodniej – zapewne 
na zachód od granicy przebadanego obszaru wystę-
powała jeszcze pewna ilość grobów;

1 Katalog grobów zawiera 310 pozycji, ponieważ wydzielony 
grób 277 połączono ostatecznie z grobem 265, natomiast 
grób 301, po przeanalizowaniu dokumentacji, uznano za 
tożsamy z grobem 290. Stąd realna liczba grobów okazała 
się o 2 mniejsza od ilości rekordów w katalogu.

2) dosyć silne zniszczenie wielu grobów: wiele po-
pielnic było uszkodzonych w górnych partiach (por. 
gr. 31 – tabl. VII:2; 36, 38 – tabl. VIII:2,3; 39, 41 – tabl. 
IX:1,3; 62 – tabl. XIV:1; 108 – tabl. XX:3; 227 – tabl. 
XLII:4; 233 – tabl. XLIII:2; 261, 264 – tabl. XLVI:3,5). 
W obrębie stanowiska występowały też obszary 
zniszczone, w tym w centralnej jego części, gdzie wy-
stępuje największe zagęszczenie obiektów – na arze 
38. Zniszczenia były spowodowane zarówno wybiór-
ką piasku przez miejscową ludność, jak i porośnięciem 
terenu przez las. H. Wiklak, na podstawie obserwacji 
poczynionych podczas badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w roku 1962, pisał: Cmentarzysko 
leży na terenie ugorów gromadzkich i jest niszczone 
przez pastuchów, dzieci przebywające na koloniach 
letnich w Smardzewicach i różnych poszukiwaczy 
skarbów (Wiklak 1969, 448). Należy więc liczyć się 
z istnieniem pewnej – prawdopodobnie nawet sporej 
– ilości całkowicie zniszczonych, nieuchwytnych dla 
archeologa grobów.

3) brak jakichkolwiek śladów jamy grobowej 
w przypadku dużej części pochówków (por. roz. III.4). 
Ponieważ na cmentarzysku występowały też groby 
bezpopielnicowe, których zidentyfikowanie, wobec 
braku wyraźnych zarysów obiektu w ziemi, jest nie-
zwykle trudne, istnieje prawdopodobieństwo, że 
pewna ilość takich obiektów nie została poprawnie 
zidentyfikowana w sypkim, piaszczystym podłożu.

W świetle powyższych faktów staje się oczywiste, 
iż udokumentowana ilość 308 grobów jest jedynie 
liczbą minimalną. Trudno o precyzyjne oszacowanie 
prawdziwej ilości pochówków na omawianej nekro-
poli, jednak można przyjąć, że pierwotnie było ich co 
najmniej o kilkadziesiąt więcej, niż udało się zidenty-
fikować w czasie badań.

I.2. Historia badań nad kulturą łużycką w Polsce 
Środkowej

Najwcześniejsze wykopaliska na stanowiskach kul-
tury łużyckiej na terenie Polski Środkowej prowa-
dzono jeszcze w XIX (Lubomirski 1873) i na po-
czątku XX stulecia (Kozłowski 1920; 1921). Wiele 
wykopalisk przeprowadzono w dwudziestoleciu 
międzywojennym, zwłaszcza w latach 30. Szereg ba-
dań prowadzono z ramienia działu archeologicznego 
Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi na sta-
nowiskach kultury łużyckiej – m.in. w Sierpowie, Bło-
niu i Żabokrzekach, pow. Łęczyca (Krajewska 1932, 
9 – 46). Duży wkład wnieśli też badacze z Warszawy; 
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w 1927 i 1934 roku przebadano osadę i cmentarzy-
sko z IV okresu epoki brązu (dalej: OEB) w Orchowie, 
pow. Łask (Mikłaszewska 1958, 128), a w latach 1929 
i 1930 – cmentarzysko w Podulach, pow. Łask. Z ra-
mienia Państwowego Muzeum Archeologicznego w 
Warszawie działał tu K. Salewicz, który począwszy od 
1934 roku prowadził badania na cmentarzysku kul-
tury łużyckiej na nieodległym od Tresty Rządowej, 
ważnym cmentarzysku w Myśliborzu, pow. Opoczno 
(Salewicz 1938; 1939).

Równocześnie z przyrostem materiałów źródło-
wych zaznaczał się postęp klasyfikacji kulturowo-hi-
storycznych w odniesieniu do epoki brązu w Polsce 
Środkowej. Już w latach 1935 –1939 K. Jażdżewski 
i K. Salewicz stwierdzili, iż kultura trzciniecka sta-
nowiła substrat, na którym rozwinęła się tu kultu-
ra łużycka (Kaszewski 1975, 123). Próbę syntezy 
tej ostatniej kultury w Polsce Środkowej podjął 
J.W. Ber, który publikując materiały z Sierpowa 
i rozpatrując je na szerszym tle (Ber 1938, 89–170), 
próbował wykazać istnienie kultury łużyckiej na 
rozpatrywanym terytorium już w III OEB (Kaszew-
ski 1975, 152–154). Temat ten podjął i rozwinął 
J. Kostrzewski, który dokonał syntetycznego ujęcia 
omawianej jednostki kulturowej na terenie Polski 
Środkowej i, w odniesieniu do IV OEB, wyodrębnił 
grupę środkowopolską kultury łużyckiej (Kostrzew-
ski 1946, 227, 245–247, mapa 9). Według tego ba-
dacza grupa środkowopolska pochodziła od grupy 
wschodniowielkopolskiej, której stanowiska w III 
OEB pojawiły się nad górną Bzurą (Kostrzewski 
1946, 101–102). Bardzo ważną rolę odegrała na-
stępnie praca K. Jażdżewskiego, dotycząca osadnic-
twa kultury łużyckiej w Polsce Środkowej (Jażdżew-
ski 1948, 94–151), w której autor starał się dowieść, 
że kultura ta zajmowała już u zarania duże, zróżni-
cowane terytorium, a na jej powstanie duży wpływ 
miała kultura trzciniecka. K. Jażdżewski uważał też, 
że część łużyckiej ceramiki żłobkowanej pochodzi 
już z III OEB. Opublikował również ważne materia-
ły z okolic Łodzi i sformułował pogląd o istnieniu na 
terenie Polski Środkowej w III OEB grupy przejścio-
wej między kulturą trzciniecką, a kulturą łużycką 
(Jażdżewski 1948, 110–117). Pogląd ten rozwinął 
wkrótce A. Gardawski, który uznał, iż zjawisko to, tj. 
faza przejściowa między kulturą trzciniecką a kul-
turą łużycką, którą nazwał „fazą łódzką”, obejmuje 
większe terytorium niż Polska Środkowa, natomiast 
wyróżniona przez K. Jażdżewskiego grupa konstan-
tynowska byłaby najlepiej zdefiniowaną grupą tej 
fazy (Gardawski 1959, 134–141).

Do dyskusji przyłączył się również A. Żaki, który 
uważał, że należy zwrócić uwagę na udział kultury 
przedłużyckiej z terenu wschodniej Wielkopolski 
w kształtowaniu się najstarszej fazy kultury łużyckiej 
w Polsce Środkowej (Żaki 1950).

Autorem monografii kultury łużyckiej w Polsce Środ-
kowej jest H. Wiklak (1963), który w swym opracowa-
niu zajął się zagadnieniem początków rozwoju tej kul-
tury na omawianym terenie. Uczony ten był również 
jednym z archeologów, którzy opublikowali najwięcej 
opracowań stanowisk z terenu Polski Środkowej. Pisał 
m.in. o stanowiskach w Stobnicy, pow. Piotrków Tryb. 
(1954 –1956; 1964), Słowiku, pow. Zgierz (1961), 
Podrybnicach, pow. Sieradz (1963a) czy Leżnicy Wiel-
kiej, pow. Zgierz (1965). W 1972 roku ten sam badacz 
opublikował duży artykuł, w którym zawarł całościo-
we spojrzenie na kulturę łużycką w Polsce Środkowej 
w późniejszych fazach rozwoju, tj. w V OEB, w okre-
sach halsztackim C i D oraz w okresie wczesnolateń-
skim (Wiklak 1972, 15–172). Stan wiedzy na ten temat 
podsumował M. Gedl, polemizując z niektórymi zało-
żeniami K. Jażdżewskiego, A. Gardawskiego i H. Wikla-
ka: przede wszystkim zakwestionował datowanie naj-
wcześniejszych stanowisk grupy środkowopolskiej już 
na III OEB (Gedl 1967, 280–318).

Informacje na temat rozwoju kultury łużyckiej 
w Polsce Środkowej, od grupy konstantynowskiej aż 
po wczesny okres lateński, starał się usystematyzo-
wać Z. Kaszewski (1975, 123–166). Publikował także 
wiele materiałów źródłowych z omawianego terenu, 
np. z cmentarzysk w Praszce, pow. Olesno (Kaszewski 
1969, 67–104) i Łubnicach, pow. Wieruszów (1986, 
129–159) oraz ze znanego skarbu przedmiotów brą-
zowych w Strobinie, pow. Wieluń (1987, 89–100). 
Badaczką, której zawdzięczamy sporo informacji 
o stanowiskach kultury łużyckiej w  Polsce Środko-
wej, jest H.A. Ząbkiewicz-Koszańska, która opubliko-
wała szereg materiałów, m.in. z Lutomierska-Wrzącej, 
pow. Pabianice (Ząbkiewicz-Koszańska 1956, 51–60), 
Łodzi-Rudy Pabianickiej (1958, 237–285), Łąki, pow. 
Łęczyca (1966, 131–160) oraz Chojnego, pow. Sieradz 
(1972, 173–223). Zagadnieniem kultury łużyckiej zaj-
mowała się ponadto A. Kufel-Dzierzgowska, która jest 
autorką wyczerpujących opracowań na temat stano-
wisk z ziemi sieradzkiej, a mianowicie z cmentarzyska 
w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sieradz (Kufel-
-Dzierzgowska 1984, 81–106; 1986, 85–126; 1995, 
225–232; Kufel-Dzierzgowska, Urbański 1985, 81–
131; 1987, 97–147), a także w Owieczkach, pow. Sie-
radz (Kufel-Dzierzgowska 1976, 165–208) i Piaskach, 
pow. Łowicz (1991, 111–124). Swój wkład wniosła też 
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Irena Jadczykowa, która opublikowała m.in. materiały 
z cmentarzysk z Kuźnicy Skakawskiej, pow. Wieruszów 
(1982, 71–94) i Zalewu, pow. Pabianice (1988, 15–88), 
a także z grodziska w Wieruszowie-Podzamczu (1983, 
267–290). Badaczka ta jest też autorką studium na te-
mat późnych faz rozwoju kultury łużyckiej w Polsce 
Środkowej (Jadczykowa 2001, 81–136); zajmowała się 
także zagadnieniem występowania kultury pomorskiej 
i kultury grobów kloszowych na omawianym terenie 
(1975, 167–194; 1992, 219–240; 1995, 141–158). Na-
leży też wymienić pracę R. Janiaka (2003), który zajął 
się zagadnieniem grodzisk kultury łużyckiej na intere-
sującym nas obszarze.

W ostatnich latach polscy archeolodzy stanęli przed 
szansą pozyskania różnorodnych informacji na temat 
pradziejów kraju dzięki ogromnej skali badań ra-
towniczych, związanych z rozbudową sieci autostrad 
i innymi inwestycjami. Dotyczy to także Polski Środko-
wej, gdzie podczas szerokoprzestrzennych badań wy-
kopaliskowych rozpoznano już kilkadziesiąt osad kul-
tury łużyckiej. Wartość tych badań polega też na tym, 
że stanowiska osadowe były dotychczas „zaniedbywa-
ne” na korzyść cmentarzysk. Do największych należą 
osady w Chrząstowie Folwarcznym, pow. Zgierz (Maik 
red. 2002), w Kowalewicach, pow. Zgierz (Marchelak, 
Tyszler 2003), w Kaszewach-Kolonii, pow. Kutno (Ma-
tysiak, Moszczyński 2003), Rogaszynie, pow. Łęczyca 
(Muzolf 2003). Oprócz tych stanowisk, przebadanych 
w trakcie wykopalisk poprzedzających budowę au-
tostrady A-2, wiele odkryć zawdzięczamy badaniom 
na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Bru-
natnego „Bełchatów”. Do stanowisk kultury łużyckiej 
zarejestrowanych podczas tych badań należą Grabek, 
pow. Pajęczno (Muzolf 2002, 121–377; Szamałek et 
al. 2003, 63–122), Zabrzezie, pow. Pajęczno (Anioła 
et al. 2003, 37–128) czy Chabielice, pow. Pajęczno 
(Frąsiak et al. 2000; Marchelak et al. 2000). Niestety, 
nie poprawił się stan badań we wschodniej części Pol-
ski Środkowej, która znalazła się poza przebiegiem 
głównych dróg. Między innymi dlatego nasza wiedza 
o pradziejach tego regionu położonego nad środkową 
Pilicą oraz o sąsiednich ziemiach Małopolski Północ-
nej jest wciąż bardzo ograniczona.

I.3. Sytuacja kulturowa w epoce brązu 
i we wczesnej epoce żelaza na terenie 

Polski Środkowej

Dla rozpatrzenia kontekstu kulturowego, w jakim osa-
dzone jest cmentarzysko w Treście Rządowej – i tym 

samym zrozumienia jego roli w dziejach regionu – 
musimy przyjrzeć się procesom kulturowym, jakie za-
chodziły zarówno w stosunkowo bliskim sąsiedztwie 
stanowiska, jak i na nieco odleglejszych obszarach. 
Rozpatrywać będziemy w tym kontekście terytorium 
Polski Środkowej, w granicach zdefiniowanych we 
wstępie (zob. rozdz. I.1.). Wielokrotnie będzie mowa 
także o stanowiskach spoza Polski Środkowej w jej 
ścisłym rozumieniu. Dla właściwego pojmowania 
prahistorii tych ziem konieczne jest przyjrzenie się 
także terenom ościennym, stąd liczne odniesienia do 
stanowisk położonych w Wielkopolsce, Małopolsce 
czy też na Mazowszu.

W II OEB terytorium Polski Środkowej, a także czę-
ści Mazowsza i Kujaw, zajmowane było przez grupę 
łubieńską kultury trzcinieckiej, najbardziej na zachód 
wysunięte ugrupowanie lokalne tej kultury (Gardaw-
ski 1959, tabl. II). Charakteryzuje ją występowanie 
pochówków szkieletowych pod nasypami kurha-
nów; w najmłodszej fazie pojawiają się też pochów-
ki ciałopalne. Omawiana grupa znana jest zarówno z 
cmentarzysk (np. eponimiczne stanowisko w Łubnej, 
pow. Piaseczno), jak i z osad (Brześć Kujawski, pow. 
Włocławek, Kurza, pow. Kalisz, Lutomiersk, pow. Pa-
bianice). Jeśli chodzi o zabytki ruchome, najbardziej 
charakterystyczne są naczynia, które cechuje skośne 
ścięcie krawędzi i występowanie siateczki drobnych 
spękań. Najczęstsze formy to: smukłe naczynia zaso-
bowe o szyjce obwiedzionej jedną lub dwiema listwa-
mi plastycznymi, naczynia z listwami poziomymi i 
pionowymi, formy o esowatym profilu – gładkie, cza-
sami z ornamentem żłobkowań poziomych przerywa-
nych pionowymi, lub chropowacone obmazywaniem 
ukośnym albo pionowym (Gardawski 1959, 18–29). 
Jest to też grupa o najbardziej „interregionalnym” 
charakterze inwentarzy: występują tu cechy grzeby-
kowo-dołkowe, unietyckie i iwieńskie (Blajer 1989, 
453).

Grupa łubieńska kultury trzcinieckiej rozwijała się 
na terenie Polski Środkowej do początków III OEB. 
Już w młodszym odcinku 1. połowy III OEB rozpo-
czyna się wydzielona przez A. Gardawskiego „faza 
łódzka”, czyli formacja przejściowa między kulturą 
trzciniecką a łużycką (Gardawski 1959, 135–136). 
Na terenie Polski Środkowej udział w kształtowaniu 
się wczesnej fazy kultury łużyckiej mogła mieć tak-
że kultura przedłużycka (Gedl 1967, 294). Według 
A. Żakiego należy nawet w związku z tym wydzie-
lać w części wschodniej Wielkopolski oraz w Polsce 
Środkowej strefę o mieszanym, trzciniecko-przedłu-
życkim charakterze, która miałaby stanowić obszar 
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kształtowania się najstarszej fazy kultury łużyckiej 
na tym terenie (Żaki 1950, 27, ryc. 13). Jest to jednak 
pogląd raczej odosobniony, krytykowany (np. Wiklak 
1963, 81) i nie podparty pewnymi znaleziskami kul-
tury przedłużyckiej w Polsce Środkowej (Kaszewski 
1975, 123). Niemniej jednak pośredniego wpływu tej 
kultury na procesy przemian w środkowej epoce brą-
zu na omawianym terenie nie kwestionowano (Jaż-
dżewski 1948, 111–117; Gedl 1967, 294). W II OEB 
miało miejsce przenikanie wpływów kultury przed-
łużyckiej na obszar objęty przez osadnictwo kultury 
trzcinieckiej w dorzeczu Neru i Bzury (Gedl 1975a, 
83).

Faza łódzka, według autora tego określenia – A. Gar-
dawskiego, to schyłkowa faza kultury trzcinieckiej. 
Miał to być okres formowania się kultury łużyckiej na 
podłożu trzcinieckim, co zachodzić miało na znacznie 
szerszym terytorium niż Polska Środkowa. A. Gar-
dawski (1959, 134–141) uważał wręcz, że proces ten 
miał miejsce na niemal całym terenie zajmowanym 
w II OEB przez kulturę trzciniecką. Dla tych rozważań 
bardzo istotne jest dorzecze Bzury i Neru, które nale-
ży – obok ziem położonych nad górną Wisłą, w okoli-
cach Krakowa – do najlepiej poznanych terenów, jeśli 
chodzi o ośrodki kształtowania się kultury łużyckiej 
w środkowej i wschodniej Polsce (Gedl 1967, 283). 
W okolicach Krakowa brak jednak stanowisk, które 
można wiązać z fazą łódzką – kultura łużycka poja-
wiła się tu jako już ukształtowane ugrupowanie, naj-
prawdopodobniej w wyniku migracji grup ludności 
z Górnego Śląska (Gedl 1967, 289–294; Górski 2010, 
105–120). W Polsce Środkowej faza łódzka jest nato-
miast dosyć czytelna w postaci grupy konstantynow-
skiej (Wiklak 1963, 13). Ta lokalna odmiana wczesnej 
kultury łużyckiej, datowana na 2. połowę III OEB, 
o mieszanym, trzciniecko-łużyckim charakterze, cha-
rakteryzuje się w zasadzie ciałopalnym obrządkiem 
pogrzebowym, choć we wczesnej fazie występowały 
tu także groby szkieletowe (Kaszewski 1975, 125). 
Starsze groby charakteryzowały się występowaniem 
dużych, prostokątnych jam z dnami wykładanymi 
kamieniami, na których rozsypane były słabo prze-
palone kości i pozostałości stosu (Wiklak 1963, 16). 
Nawiązują one do podobnie konstruowanych grobów 
szkieletowych kultury trzcinieckiej (Gardawski 1959, 
136). Natomiast młodsze groby grupy konstanty-
nowskiej odznaczają się małymi jamami, w których 
składano silnie przepalone kości, przy czym były to 
pochówki zarówno popielnicowe, jak i bezpopielni-
cowe (Ber 1938, 89–170). Występują także formy po-
średnie – groby ze szkieletami częściowo spalonymi, 

jak np. nadpalone szkielety z miejscowości Kębliny, 
pow. Łódź (Kaszewski 1975, 125). Tak więc na terenie 
Polski Środkowej, w obrębie grupy konstantynow-
skiej, obserwujemy stopniową ewolucję rytuałów 
pogrzebowych, od inhumacyjnych, typowych dla kul-
tury trzcinieckiej, po ciałopalne, charakterystyczne 
w okresie dominacji kultur pól popielnicowych dla 
całego niemal terytorium dzisiejszej Polski i dużych 
połaci Europy. Stanowiska, które można zaliczyć do 
grupy kostantynowskiej, występują także na połu-
dnie od Polski Środkowej, w międzyrzeczu środkowej 
Wisły i Pilicy – np. w Balicach, pow. Busko (Matoga 
1982, 34).

Na cmentarzysku w Myśliborzu, pow. Opoczno, wy-
stępowały zarówno groby typowo trzcinieckie, jak 
i przynależne do grupy konstantynowskiej, a następ-
nie łużyckie, z których najmłodsze datowane są na 
okres Ha C (Salewicz 1939, 93–94; Balcer 1964, 55, 
57). Na stanowisku w Psarach, pow. Piotrków Trybu-
nalski, obok grobów grupy konstantynowskiej, znale-
ziono jamowe groby kultury łużyckiej (Wiklak 1963, 
93), a także skarb przedmiotów brązowych z IV OEB 
(Ząbkiewicz-Koszańska 1959, 18–19, tabl. I:1; II:1). 
Ciągłość użytkowania stwierdzono także na stanowi-
sku w Podulach, pow. Łask (Miśkiewicz, Mikłaszew-
ska-Balcer 1968, 5–13) czy w Sierpowie, pow. Łęczyca 
(Krajewska 1932). Przytoczone przykłady świadczą 
o ciągłości zasiedlenia omawianego regionu w środ-
kowej i późnej epoce brązu. Idee, jakie w tym czasie 
rozprzestrzeniały się w Europie, doprowadzając do 
powstania wielkiego kompleksu kultur pól popielni-
cowych, zostały tu zaadaptowane prawdopodobnie 
przez miejscową ludność, co doprowadziło do prze-
mian w obrządku pogrzebowym. W materiale arche-
ologicznym nie obserwujemy przerwania ciągłości 
osadnictwa i zjawisk, które moglibyśmy interpreto-
wać jako migracje większych grup ludności.

Początki grupy środkowopolskiej, czy też raczej, 
w ujęciu M. Gedla, podgrupy środkowopolskiej, będą-
cej częścią grupy wschodniej kultury łużyckiej (Gedl 
1980, 69), według H. Wiklaka (1963, 29–32), powin-
ny być datowane już na 2. połowę III OEB. Pogląd taki 
podzielał także Z. Kaszewski (1975, 125). Niemniej 
jednak argumentacja M. Gedla, który dowodził, że 
najstarsze stanowiska tej grupy pochodzą z IV OEB 
(1967, 294–302), wydaje się być bardziej przekony-
wająca. Trudno bowiem zespoły z ceramiką guzową, 
i to w formie rozwiniętej, czy nawet nieco zdegene-
rowanej względem klasycznej ceramiki guzowej z III 
OEB, datować na terenie Polski Środkowej już na tak 
wczesny okres. Naczynia, jakie występują w tym 
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czasie na omawianym terenie, zdobione nalepiany-
mi guzkami obwiedzionymi rytymi obwódkami, są 
w Polsce zachodniej typowe dla IV, a nawet początków 
V OEB (Gedl 1967, 299). Brak też innych dobrych da-
towników dla stwierdzenia tak wczesnej chronologii 
najstarszych stanowisk grupy środkowopolskiej i za-
wężenia chronologii grupy konstantynowskiej tylko 
do 1. połowy III OEB. Groby z III OEB, które H. Wiklak 
zaliczał do wczesnej fazy grupy środkowopolskiej 
(1963, 29–32), są bardzo podobne do pochówków 
rozwiniętej grupy konstantynowskiej. Słuszniej-
szym wydaje się umiejscowienie ich w 2. połowie 
III OEB i zaliczenie do tego ostatniego ugrupowania, 
niż zawężanie chronologii grupy konstantynowskiej 
i przypisywanie wspomnianych pochówków grupie 
środkowopolskiej, bez wyraźnych datowników i wy-
znaczników przynależności kulturowej.

W IV OEB sieć osadnicza w Polsce Środkowej zagę-
ściła się, wzrosła liczba ludności, powstały rozległe 
cmentarzyska i osady (Wiklak 1963, 49). Stanowiska 
grupy środkowopolskiej koncentrowały się zwłaszcza 
nad górną i środkową Bzurą, nad górnym Nerem, nad 
Widawką oraz w dolinie Warty, zwłaszcza na odcinku 
od ujścia Widawki po ujście Neru. Pewną koncentra-
cję stanowisk obserwujemy także nad Pilicą, gdzie nie 
tworzą one zwartego skupiska, lecz są rozmieszczone 
wzdłuż doliny rzeki, mniej więcej w środkowym jej 
biegu, między Wysoczyzną Piotrkowską a Wzgórzami 
Opoczyńskimi. Pomiędzy skupiskami znad Warty, Neru 
i Bzury, a tymi znad Pilicy, rysuje się wyraźny obszar 
rozrzedzenia osadnictwa (Kaszewski 1975, ryc. 3).

W IV OEB grupa środkowopolska oddziaływała też 
na sąsiednie tereny, zwłaszcza na wschód (Jażdżew-
ski 1963, 11). W tym okresie grupy środkowopolska 
i wschodniomazowiecko-podlaska wykazują wiele 
cech zbieżnych (Węgrzynowicz 1973, 89). Trudna do 
wyznaczenia jest granica między tymi ugrupowania-
mi, które M. Gedl uważa zresztą za podgrupy tej samej 
– wschodniej – grupy kultury łużyckiej (1980, 69). 
Obszar zachodniego Mazowsza to strefa mieszania się 
wpływów grupy środkowopolskiej i wschodniomazo-
wiecko-podlaskiej (Lis 1984, 107).

Do największych stanowisk osadowych (użytkowa-
no wyłącznie osady otwarte) należą: Bechcice, pow. 
Pabianice, Stobnica, pow. Piotrków (Wiklak 1963, 
50), Charbice Dolne, pow. Pabianice; Pabianice-Plisz-
ka, pow. Pabianice (Kaszewski 1975, 131), a także 
najbardziej znana osada w Lutomiersku, pow. Pabia-
nice, gdzie odkryto 13 dużych budynków mieszkal-
nych o konstrukcji słupowej (Gardawski 1959, 104; 
Kaszewski 1975, 131).

Wśród cmentarzysk należy wymienić stanowiska 
w Słowiku, pow. Zgierz, Błoniach, pow. Łęczyca, Ża-
bokrzekach, pow. Łęczyca, Smolicach, pow. Zgierz. 
Charakteryzują się one występowaniem pochówków 
ciałopalnych, głównie popielnicowych, przykrytych 
brukiem kamiennym, niejednokrotnie wielowarstwo-
wym (Wiklak 1963, 55). W Polsce Środkowej w IV 
OEB stosowano powszechnie ciałopalny obrządek 
pogrzebowy; pochówki składano wyłącznie na cmen-
tarzyskach płaskich. Brak niemal zupełnie pochów-
ków szkieletowych, które występowały jeszcze, choć 
sporadycznie, w III OEB. Jedynym wyjątkiem jest sta-
nowisko w Zdzienicach, pow. Poddębice, gdzie część 
zmarłych pochowano niespalonych, ale to cmentarzy-
sko podkurhanowe jest wyjątkowym zjawiskiem, być 
może reliktem kultury mogiłowej (Janowski 1958, 
277–347).

Wśród form ceramicznych występują naczynia 
o esowatym profilu, amfory, wazy szerokootworowe, 
misy, talerze, dzbanki i kubki. Naczynia są znacznie 
bardziej bogato zdobione niż w grupie konstantynow-
skiej. Do najbardziej typowych motywów ornamenta-
cyjnych należą guzy wyciskane od wnętrza oraz na-
lepiane, otoczone rytymi obwódkami, a także skośne 
żłobki na brzuścach naczyń (Wiklak 1963, tabl. XIX; 
XX; XXI).

W V OEB osadnictwo grupy środkowopolskiej ule-
gło wyraźnemu rozrzedzeniu, zmniejszył się też jej 
zasięg. O ile we wcześniejszym okresie to ugrupowa-
nie lokalne wykazywało dużą prężność, przejawiającą 
się m.in. występowaniem jego wpływów (elementów 
kultury materialnej) we wschodniej Polsce, o tyle 
u schyłku epoki brązu nie obserwuje się już tego zjawi-
ska. Ludność Polski Środkowej w niewielkim stopniu 
uczestniczyła też w wymianie dalekosiężnej, o czym 
świadczy niewielka ilość importów pochodzących 
z innych obszarów, np. zakarpackich; jest to zresztą 
zjawisko dość typowe dla plemion wschodnich ugru-
powań kultury łużyckiej w tym okresie (Jażdżewski 
1963, 11). Zabytki charakterystyczne dla grupy środ-
kowopolskiej występują na nielicznych stanowiskach, 
głównie użytkowanych już wcześniej, takich jak 
cmentarzyska w Sierpowie, pow. Zgierz (Wiklak 1963, 
95–96), Poddębicach (Kaszewski 1975, 135), Brzegu, 
pow. Poddębice (Wiklak 1972, 20). Znane są nieliczne 
stanowiska osadowe; do największych należą osada 
w Sanogoszczy, pow. Rawa Mazowiecka (Kaszewski 
1975, 135) czy w Kowalewicach (Tyszler, Marchelak 
2006). Większość znalezisk grupuje się w rejonie 
między środkową Pilicą, górną Wartą i Bzurą, a więc 
na terytorium, na którym występowało największe 
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zagęszczenie stanowisk także w IV OEB (Wiklak 1972, 
18). Wzrosła natomiast liczba skarbów przedmiotów 
brązowych: należą do nich znaleziska z Bełdowa, pow. 
Zgierz, Będkowa, pow. Tomaszów Mazowiecki (Ko-
strzewski 1964), Małynia, pow. Poddębice (Wiklak 
1972), Podrybnic, pow. Sieradz (Wiklak 1963a) czy 
Strobina, pow. Wieluń (Kaszewski 1987).

U schyłku epoki brązu w Polsce Środkowej pojawiły 
się wyraźne oddziaływania grupy górnośląsko-ma-
łopolskiej kultury łużyckiej. Na kilku stanowiskach, 
na których w IV OEB występowały materiały grupy 
środkowopolskiej, w V OEB i później mamy już do 
czynienia z zespołami typowymi dla grupy górnoślą-
sko-małopolskiej – np. w Podulach, pow. Łask, (Mikła-
szewska-Balcer, Miśkiewicz 1968, 112), Myśliborzu, 
pow. Opoczno (Balcer 1964, 57), Woli Załężnej, pow. 
Opoczno (Miśkiewicz 1961, 252–253). W zachodniej 
części Polski Środkowej w V OEB osadnictwo grupy 
środkowopolskiej zostało wyparte przez podgrupę 
kępińską, która zajęła obszary w dorzeczu górnej 
Prosny i górnej Warty (Kaszewski 1975, 138). W gru-
pie tej występował ciałopalny obrządek pogrzebowy, 
przy czym spotykane są zarówno groby popielnico-
we, jak i – dosyć często – jamowe (Gedl 1975, 133). 
Obok „czystych” grobów popielnicowych i jamowych 
występują pochówki obsypane pozostałościami stosu 
pogrzebowego. Najciekawsze stanowiska tej podgru-
py na omawianym terenie to cmentarzyska w Praszce, 
pow. Wieluń (Różańska 1961), Podulach, pow. Łask 
(Mikłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 1968), Zakrzów-
ku Szlacheckim, pow. Radomsko (Matysiak, Prokop 
2005). Ceramika różni się tu wyraźnie od form środ-
kowopolskich. Najbardziej typowe są szerokootworo-
we wazy dwustożkowate o łagodnym załomie brzu-
śca, naczynia dwustożkowate z listewkami poniżej 
załomu, naczynia jajowate z dwoma uchami lub bezu-
che misy o stożkowatym brzuścu lub o profilu esowa-
tym (Kaszewski 1975, 139).

Wpływy grupy górnośląsko-małopolskiej są także 
wyraźne w skupisku osadniczym nad Pilicą, w środ-
kowym jej biegu. Można w tym kontekście wymienić 
stanowiska takie jak Myślibórz, pow. Opoczno (Bal-
cer 1964, 57), Piaski, pow. Łowicz (Miśkiewicz 1961, 
250), a także Trestę Rządową, pow. Tomaszów Mazo-
wiecki, które to stanowisko należy zaliczyć do pod-
grupy kieleckiej (por. niżej).

W V OEB w zachodniej części Polski Środkowej po-
jawiają się także wpływy grupy wschodniowielko-
polskiej. Grupę tę reprezentują amfory baniaste ze 
zwężającą się szyjką, wazy o baniastym brzuścu, zdo-
bione pasmem splecionych, skośnie kreskowanych 

trójkątów czy naczynia jajowate z wyodrębnioną 
szyjką, zdobione grupami małych, stożkowatych guz-
ków (Kaszewski 1975, 139). Stanowiska z ceramiką 
tego typu pojawiły się na lewym brzegu górnej Warty, 
nawarstwiając się na osadnictwo grupy środkowopol-
skiej. Cmentarzyska, na których obserwuje się wpły-
wy grupy wschodniowielkopolskiej to m.in.: Owiecz-
ki, Niechmirów, Warta (wszystkie pow. Sieradz), 
Spicymierz, pow. Poddębice. Na osadzie w miejscowo-
ści Okołowice, pow. Pabianice, wystąpił grób jamowy 
zawierający m.in. fragment naczynia inkrustowanego, 
związanego z grupą wschodniowielkopolską (Janiak, 
Zawilski 1997, 27–38). Wpływy tego ugrupowania 
w sposób bardziej wyraźny manifestują się w okresie 
halsztackim, kiedy pojawiają się nie tylko w zachod-
niej części Polski Środkowej, ale sięgają dalej, w rejon 
górnego Neru (Adamczyk et al. 2001, 251).

Według H. Wiklaka (1972, 38) i Z. Kaszewskiego 
(1975, 135, 140), po okresie regresu w V OEB, po-
czątek epoki żelaza to okres ponownego zintensy-
fikowania osadnictwa grupy środkowopolskiej. Na 
nowo rozwijają się niektóre osady, takie jak Bechcice 
i Lutomiersk. Na przełomie V OEB i okresu Ha C poja-
wiają się także osady obronne, np. w Kurowie (Janiak 
2003, 33) czy w Wieruszowie, pow. loco (ibidem 2003, 
43–51). Część starszych cmentarzysk była nadal użyt-
kowana, lecz powstają też liczne stanowiska „na suro-
wym korzeniu” – w Łące, pow. Łęczyca, w Łodzi przy 
ulicy Świętokrzyskiej, w Piaskach, pow. Łowicz (Wi-
klak 1972, 39), w Chojnem, pow. Sieradz (Ząbkiewicz-
-Koszańska 1972) i innych. Według I. Jadczykowej ów 
gwałtowny rozwój kultury łużyckiej w Polsce Środ-
kowej nastąpił jednak nie od początków okresu Ha C, 
jak uważali H. Wiklak (1972, 38) i Z. Kaszewski (1975, 
140), lecz dopiero począwszy od schyłku tego okresu 
(Jadczykowa 2001, 82–83). Zagęszczenie sieci osadni-
czej i wzrost liczby ludności mogły być spowodowane 
rozwojem rolnictwa oraz być może hodowli. Konse-
kwencją tego był wzrost zamożności społeczeństwa, 
na co pośrednim dowodem jest rozwój metalurgii, 
poświadczony znaleziskami form odlewniczych, np. 
w Łodzi przy ul. Świętokrzyskiej (Wiklak 1972, 40).

W okresie halsztackim osadnictwo grupy środko-
wopolskiej koncentrowało się zwłaszcza nad Wartą, 
w rejonie ujścia Widawki i Żegliny, a także nad gór-
nym Nerem oraz nad Bzurą (Wiklak 1972, ryc. 4). 
Kilkukrotnie wysuwano jednak zastrzeżenia, iż obraz 
rozmieszczenia osadnictwa w Polsce Środkowej, jaki 
znamy, może być wynikiem lepszego stanu badań na 
niektórych terenach, np. w okolicy Łodzi (Gedl 1967, 
295; Wiklak 1972, 40). W pełni zresztą potwierdziły te 
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obawy wyniki badań np. w rejonie odkrywki „Szczer-
ców” koło Bełchatowa, gdzie na skutek intensywnych 
prac ratowniczych odkryto szereg osad datowanych 
na wczesną epokę żelaza, jak Grabek (Muzolf 2002), 
Chabielice (Frąsiak et al. 2000), Zabrzezie (Anioła et 
al. 2003).

Ślady grupy środkowopolskiej znad Pilicy to raczej 
pojedyncze, luźne znaleziska. Rejon ten zdaje się być 
bardziej związany z prowincją międzyrzecza Wi-
sły i Pilicy i grupą górnośląsko-małopolską, o czym 
świadczą wzmiankowane wyżej nawiązania do zna-
lezisk podgrupy kieleckiej. W dorzeczu górnej Warty 
oraz Prosny wciąż występują stanowiska podgrupy 
kępińskiej grupy górnośląsko-małopolskiej. Nadal 
użytkowano wcześniej założone zespoły osadnicze 
– przykładem są stanowiska w Praszce, Podzam-
czu, Łubnicach; pojawiają się też nowe, założone już 
w okresie Ha C i Ha D, m.in.: w Masłowicach, Topo-
rowie, pow. Wieluń, Kuźnicy Skakawskiej, pow. Wie-
ruszów. Prócz osad otwartych budowano również 
osady obronne – w Konopnicy, pow. Wieluń, Kurowie, 
pow. Wieluń, Wieruszowie-Podzamczu (Janiak 2003). 
Większość tych stanowisk była użytkowana do koń-
ca okresu halsztackiego (Kaszewski 1975, 144–145). 
Osadnictwo związane z grupą górnośląsko-małopol-
ską obserwuje się również nad górnym Nerem – np. 
w Łodzi-Gorzewie, stan. 2 oraz 191 (Adamczyk et al. 
2001, 251).

W dalszym ciągu obserwuje się wpływy grupy 
wschodniowielkopolskiej, które docierają do lewego 
brzegu górnej Warty – wg Z. Kaszewskiego (1975, 
139) mamy tu do czynienia ze śladami fizycznej 
ekspansji grup ludzkich. Osadnictwo wspomnianej 
grupy, datowane na schyłek okresu Ha D, stwierdzo-
no nad górnym Nerem – np. w Łodzi Łaskowicach, 
stan. 17, w Łodzi-Gorzewie, stan. 4 (Adamczyk et al. 
2001, 251) i w Kuźnicy Skakawskiej, pow. Wieru-
szów (Jadczykowa 1982). Prawdopodobnie właśnie 
za pośrednictwem Polski Środkowej, w okresie Ha 
D, w zachodniej Małopolsce pojawiły się w obrębie 

grupy górnośląsko-małopolskiej pewne wpływy kul-
turowe z obszaru wschodniowielkopolskiego (Gedl 
1985, 42).

Dobrym przykładem infiltracji na teren Polski 
Środkowej elementów kulturowych ze strony ościen-
nych ugrupowań kultury łużyckiej jest cmentarzysko 
w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sieradz (Kufel-Dzierz-
gowska 1984; 1986; Kufel-Dzierzgowska, Urbański 
1985; 1987). W IV OEB jest to klasyczne stanowisko 
grupy środkowopolskiej. W V OEB pojawiają się tu ele-
menty świadczące o kontaktach z sąsiednimi grupami 
kultury łużyckiej, głównie z grupą górnośląsko-mało-
polską (podgrupa kępińska). Podobnie jest w okresie 
halsztackim, z tym że obok wpływów z grupy górno-
śląsko-małopolskiej pojawiają się także cechy wscho-
dniowielkopolskie, zwłaszcza ornament głęboko ryty 
– inkrustowany (Kufel-Dzierzgowska 1995, 226).

Początki okresu lateńskiego to powolny zanik kul-
tury łużyckiej na omawianym terytorium. Stanowiska 
tej kultury są nieliczne i raczej ubogie, brak podstaw 
do rozdzielenia osadnictwa poszczególnych grup 
(Kaszewski 1975, 147). Przyczyny jej zaniku nie są 
do końca wyjaśnione, niemniej jednak faktem jest, iż 
u schyłku okresu halsztackiego i w początkach okresu 
lateńskiego pojawiły się w tym regionie liczne stano-
wiska kultury pomorskiej, która w sposób trwały usa-
dowiła się w Polsce Środkowej (Wiklak 1972, 85; Jad-
czykowa 1992; 1995). Znamienny jest również fakt, 
iż jedynie na istniejących już wcześniej stanowiskach 
można stwierdzić występowanie czysto łużyckich 
obiektów – są to np. cmentarzyska w Kłocku, pow. 
Sieradz, Wojkowie, pow. Sieradz (Ząbkiewicz-Koszań-
ska 1962, 40–41, 52–53) czy też w Okołowicach, pow. 
Pabianice (Jadczykowa 2001, 86), natomiast stanowi-
ska powstałe już w okresie lateńskim mają charakter 
mieszany, łużycko-pomorski (Wiklak 1972, 92). Now-
sze badania, m.in. w Grabku, pow. Bełchatów (Muzolf 
2002) potwierdzają skomplikowany charakter inte-
rakcji kulturowych zachodzących w tym okresie po-
między oboma ugrupowaniami.
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W katalogu, w formie tabelarycznej, zostały ujęte 
wszystkie dane na temat grobów, ich lokalizacji, for-
my, inwentarza zabytkowego oraz podstawowe dane 
antropologiczne. Jednolita i ciągła numeracja grobów 
(groby 1–310) została sporządzona na potrzeby ni-
niejszego opracowania. Materiał jest zametrykowany 
według numeracji polowej, odrębnej dla poszczegól-
nych odcinków (zob. rubryki 2 i 3) i przechowywany 
w Dziale Archeologii Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go w Radomiu.

Rubryka 5 zawiera określenie rodzaju grobu, odnie-
sienie do rysunku grobu (o ile istnieje), a następnie 
wszelkie dostępne informacje opisujące okoliczności 
odkrycia i wygląd grobu.

W rubryce 6 (Oznaczenie antropologiczne) infor-
macja „brak danych” („b.d.”) oznacza, że kości z da-
nego grobu nie zostały poddane analizie. Wynika to 
z faktu, że duża partia pudeł z materiałem kostnym 
z cmentarzyska zaginęła w Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu, prawdopodobnie w wyniku 
wielokrotnych przenosin i zdarzeń losowych opisa-
nych w rozdziale I. Znaki zapytania odnoszą się nato-
miast do materiału kostnego, którego określenie pod 
względem wieku lub płci było niemożliwe.

Informacja „b.d.” pojawia się także w innych rubry-
kach, co spowodowane jest niekompletnym stanem 
zachowania dokumentacji polowej oraz zagubie-
niem części zabytków. Wówczas oznacza to, iż nie 
mamy żadnych informacji odnośnie danej cechy opi-
sywanego obiektu. W przypadku zabytków luźnych 
nie wpisywano tej informacji do tabeli ze względu 
na jej oczywistość. Jeśli w grobie wystąpiła popiel-
nica, lub inny przedmiot, którym nie dysponujemy, 
a o którego istnieniu wiemy wyłącznie z dokumen-
tacji polowej, w rubryce 7 pojawia się informacja 
o zaginięciu danego zabytku. Kiedy zamiast opisu 
w rubryce 7 pojawia się pauza, oznacza to, iż mamy 
informację, że dany grób był pozbawiony wyposa-
żenia, natomiast jeśli wpisano tu informację: „b.d.”, 
znaczy, że nie posiadamy informacji na temat tego, 

czy w danym grobie wystąpiła popielnica lub inne 
przedmioty.

W przypadku, gdy określenie chronologii nie było 
możliwe, w kolumnie 8 pozostawiano pusty rekord. 
Określenia te są często pewnym uproszczeniem. 
W przypadkach wątpliwych uznano datowanie na 
V OEB za najbardziej prawdopodobne, jednak wiele 
zabytków reprezentuje formy długotrwałe (zob. roz. 
VI.1.1).

Przy opisywaniu zabytków ceramicznych (rubryka 
7) uwzględniono 8 cech:

1. Stan zachowania: a) bardzo dobry – naczynie 
kompletne lub niemal kompletne; b) dobry – naczy-
nie niekompletne, ale zachowane w stopniu pozwa-
lającym określić wszystkie cechy morfologiczne i me-
tryczne; c) średni – naczynie uszkodzone, występują 
trudności przy precyzowaniu cech morfologii i cech 
metrycznych; d) zły – naczynie silnie uszkodzone, 
rekonstrukcja kształtu do pewnego stopnia hipote-
tyczna, trudne do sprecyzowania cechy metryczne; 
e) bardzo zły – naczynie zachowane szczątkowo, 
kształt trudny do ustalenia, najczęściej rekonstru-
owany hipotetycznie na podstawie podobieństwa 
zachowanych fragmentów do poszczególnych partii 
innych, lepiej zachowanych naczyń.

2. Morfologia: opis kształtu naczynia.
3. Wymiary: zazwyczaj podawano średnicę dna, 

maksymalną wydętość brzuśca oraz średnicę wy-
lewu i wysokość naczynia. Nie zawsze jednak było 
możliwe sprecyzowanie tych wymiarów z uwagi na 
zły stan zachowania niektórych zabytków. W takim 
przypadku podano tylko wartość, którą dało się 
zmierzyć.

4. Barwa: słowny opis koloru powierzchni na-
czynia. W przypadku powierzchni wielobarwnych 
kolor wymieniony jako drugi jest dominujący, np. 
brunatno-szary oznacza barwę szarą z odcieniem 
brunatnym.

5. Wypał (solidność wypału): a) mocny – bar-
dzo solidnie wypalone, twarde naczynie; b) średni 

Rozdział II. Katalog źródeł
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1. Stan zachowania – podobne stopnie jak w przy-
padku opisu materiału ceramicznego. 

2. Morfologia – opis kształtu zabytku. 
3. Wymiary – metryczne cechy zabytku.
4. Barwa.
5. Zdobienie. 
W rubryce 8 określono datowanie poszczególnych 

grobów, o ile było to możliwe. W większości przypad-
ków umieszczono je w V OEB. Należy traktować to jako 
pewne uproszczenie, ponieważ zabytki z tych obiektów 
mogły występować także w okresie Ha C, jednak wcze-
sne datowanie części grobów, podparte badaniami ra-
diowęglowymi (na IV OEB), jak również domniemany 
okres użytkowania cmentarzyska (ok. 250 lat), powodu-
je, iż określenie pozycji chronologicznej waz dwustożko-
watych i garnków jajowatych z cmentarzyska w Treście 
na V OEB wydaje się najbardziej prawdopodobne.

– naczynie niezbyt dobrze wypalone, stosunkowo 
kruche, występują rozwarstwienia; c) słaby – naczy-
nie źle wypalone, ceramika krucha, łatwo ulegająca 
rozwarstwieniom.

6. Domieszka: rodzaj domieszki schudzającej glinę 
(w przypadku domieszki kamiennej określano śred-
nicę ziaren: tłuczeń drobnoziarnisty – do 1 mm; tłu-
czeń średnioziarnisty – 1– 3 mm; tłuczeń gruboziar-
nisty – powyżej 3 mm).

7. Powierzchnia: faktura powierzchni poszczegól-
nych partii naczynia (gładka, lekko chropawa; chro-
powata; chropowacona poprzez narzucenie na po-
wierzchnię naczynia warstwy gliny); 

8. Zdobienie – sposób zdobienia i motywy orna-
mentacyjne.

Przy opisie zabytków brązowych (rubryka 7) 
uwzględniano 5 cech: 

Tabela 1. Tresta Rządowa, stan. 1, pow. Tomaszów Mazowiecki. Katalog grobów. Objaśnienia skrótów używanych w 
katalogu: b. – bardzo; b.d. – brak danych; dok. – dokumentacja; dor. – dorosły; fragm. – fragment; gł. – głębokość; gr. – gru-

bość; K – kobieta; kam. – kamienny; M – mężczyzna; OEB – okres epoki brązu; płd – południe; płn – północ; pow. – po-
wierzchnia; prawd. – prawdopodobnie; str. – strona; średn. – średnica; wewn. – wewnętrzna; wsch – wschód; wys. – wyso-

kość; zach – zachód; zach. – zachowany; zewn. – zewnętrzna
Table 1. Tresta Rządowa, site 1, distr. Tomaszów Mazowiecki. Catalogue of the graves. Key for abbreviations used in the 

catalogue: b. – very; b.d. – data unavailable; dok. – documentation; dor. – adult; fragm. – fragment; gł. – depth; gr. – thick-
ness; K – woman; kam. – stone; M – man; OEB – period of the Bronze Age; płd – south; płn – north; pow. – surface; prawd. 
– probably; str. – side; średn. – diameter; wewn. – inner; wsch – east; wys. – height; zach – west; zach. – remaining; zewn. 

– outer 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9

1 25 D 1 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. I:1). Odkryty na gł. 0,48 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:a) 1) średni; 2) waza dwustożkowata o dosyć łagodnym, wysoko umiesz-
czonym załomie brzuśca; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 28,5 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
oprócz części górnej przy załomie i dnie; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

2 25 D 2 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,28 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o dosyć wysmukłym brzuścu 
z łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku gó-
rze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; 
poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

3 25 D 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. I:2). Odkryty na gł. 0,22 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
11 cm; średn. brzuśca 31 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropo-
wacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

4 25 D 4 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,20 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
13 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. wylewu 23 cm; wys. 32 cm; 4) zewn. brunatna, wewn. 
szaro–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części 
górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

5 25 D 5 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. I:3). Odkryty na gł. 0,30 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:e): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; u nasady 
szyi znajdują się dwa ucha; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 21,5 cm; 4) zewn. szara, wewn. 
szaro–żółta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment blaszki brązowej (tabl. I:f ): 1) zły; 2) kształt zabytku – nieregularny, zbliżony 
do owalu o wymiarach ok. 1×1 cm; 3) ok. 1×1 cm; grubość 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przy-
kryta kamieniem. 
Uszkodzony.

6 25 D 6 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,30 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; wylew lekko 
wychylony; 3) średn. dna 9,5 cm; średn. brzuśca 27 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 25 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek; 7) brzusiec chropowacony 
prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

7 25 D 7 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. II:1). Odkryty na gł. 0,25 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, nisko 
umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze 
szyi; wylew lekko wychylony na zewnątrz; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 26 cm; średn. 
wylewu 20 cm; wys. 22 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek; tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz 
części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. II:b): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) średn. 13 mm, średn. drutu 1–1,5 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

8 25 D 8 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,27 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
8 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty, średnioziarnisty; niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowaco-
ny prócz części górnej przy załomie i części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

9 106 D 1 17 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty. ?, ? A. Popielnica (tabl. II:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym zało-
mem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 31 
cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 34 cm; 4) zewn. szaroczarna, wewn. szarobrunatna; 5) dobry; 
6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części 
górnej, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. II:e); 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) średn. 15 mm, średn. drutu 1–1,5 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

Nr 
grobu

Ar,
ćwiartka

Nr w 
dok. 

polowej

Data eks-
ploracji Opis grobu

Oznaczenie 
antropolo-

giczne:
wiek, płeć

Inwentarz Dato-
wanie Uwagi
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1 2 3 4 5 6  7 8 9

1 25 D 1 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. I:1). Odkryty na gł. 0,48 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:a) 1) średni; 2) waza dwustożkowata o dosyć łagodnym, wysoko umiesz-
czonym załomie brzuśca; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 28,5 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
oprócz części górnej przy załomie i dnie; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

2 25 D 2 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,28 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o dosyć wysmukłym brzuścu 
z łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku gó-
rze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; 
poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

3 25 D 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. I:2). Odkryty na gł. 0,22 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
11 cm; średn. brzuśca 31 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropo-
wacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

4 25 D 4 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,20 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
13 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. wylewu 23 cm; wys. 32 cm; 4) zewn. brunatna, wewn. 
szaro–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części 
górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

5 25 D 5 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. I:3). Odkryty na gł. 0,30 m. b.d. A. Popielnica (tabl. I:e): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; u nasady 
szyi znajdują się dwa ucha; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 21,5 cm; 4) zewn. szara, wewn. 
szaro–żółta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment blaszki brązowej (tabl. I:f ): 1) zły; 2) kształt zabytku – nieregularny, zbliżony 
do owalu o wymiarach ok. 1×1 cm; 3) ok. 1×1 cm; grubość 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przy-
kryta kamieniem. 
Uszkodzony.

6 25 D 6 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,30 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; wylew lekko 
wychylony; 3) średn. dna 9,5 cm; średn. brzuśca 27 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 25 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek; 7) brzusiec chropowacony 
prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

7 25 D 7 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. II:1). Odkryty na gł. 0,25 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, nisko 
umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze 
szyi; wylew lekko wychylony na zewnątrz; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 26 cm; średn. 
wylewu 20 cm; wys. 22 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek; tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz 
części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. II:b): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) średn. 13 mm, średn. drutu 1–1,5 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

8 25 D 8 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,27 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
8 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty, średnioziarnisty; niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowaco-
ny prócz części górnej przy załomie i części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

9 106 D 1 17 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty. ?, ? A. Popielnica (tabl. II:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym zało-
mem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 31 
cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 34 cm; 4) zewn. szaroczarna, wewn. szarobrunatna; 5) dobry; 
6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części 
górnej, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. II:e); 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) średn. 15 mm, średn. drutu 1–1,5 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB
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10 25 D 10 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,20 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
9 cm; średn. brzuśca 26 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części 
górnej przy załomie i części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

11 25 D 11 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,23 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz części 
przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

12 25 D 12 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,23 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 13 cm; średn. brzuśca 38,5 cm; średn. wylewu 28; wys. 35 cm; 4) zewn. szara, wewn. sza-
ro–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; 
poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

13 25 D 13 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,24 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo łagod-
nym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej 
się ku górze szyi; wylew lekko wychylony; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. 
wylewu 25 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. szaro–ceglasta, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz 
części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Guzik miseczkowaty z blachy brązowej (tabl. III:d): 1) bardzo dobry; 2) okrągły w rzucie po-
ziomym, nieckowaty przedmiot z pętelką pośrodku zagłębienia; 3) średn. 2 cm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

14 25 D 14 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,26 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, załomem  
umieszczonym w ok. 1/3 wys. naczynia oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; dno 
lekko wypukłe; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 27 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 27 cm; 
4) zewn. ceglasta, wewn. ceglasto–żółta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; 
poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

15 26 D 1 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. III:1). Na gł. 0,16 m ukazał się 
bardzo zniszczony wylew popielnicy otoczony ziemią o bar-
wie szaro–brązowo–żółtej, nieco ciemniejszej od otaczające-
go ją piasku. Na dnie popielnicy stwierdzono dużą ilość kości.

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. 
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
prócz części górnej przy załomie; poza tym pow. gładka; 8) b.d.

V OEB Grób zniszczony.

16 26 D 2 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. III:1). Na gł. 0,16 m ukazał 
się bardzo zniszczony wylew popielnicy otoczony ziemią 
o barwie szaro–brązowo–żółtej, nieco ciemniejszej od ota-
czającego ją piasku. Podczas eksploracji na dnie popielnicy 
stwierdzono dużą ilość kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. III:i): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 32 cm; 4) zew, szara, 
wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty (duża ilość) oraz tłu-
czeń kam. gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie; poza 
tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. III:h): 1) bardzo zły; 2) fragm. czerpaka (ucho); 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment naczynia sitowatego (tabl. III:g): 1) bardzo zły; 2) fragm. naczyńka sitowatego; 
3) ?; 4) b.d.; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) gładka; 8) brak.
D. Kółko brązowe (tabl. III:f ): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego (fragm. spirali?) z zacho-
dzącymi na siebie końcami; 3) średn. 13 mm; gr. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak. 

V OEB Grób zniszczony.

17 26 D 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. III:1). Na gł. 0,21 m ukazał się 
bardzo zniszczony wylew popielnicy otoczony ziemią o bar-
wie szaro–brązowo–żółtej, nieco ciemniejszej od otaczające-
go ją piasku. Na dnie popielnicy stwierdzono dużą ilość kości.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym za-
łomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. ciemnoszara, wewn.
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) b.d.

V OEB Grób zniszczony.

18 26 D 4 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:1). Na gł. 0,20 m ukazał się 
silnie popękany wylew popielnicy. Wokół niej nie stwierdzo-
no śladów jamy grobowej.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:a): 1) średni; 2) garnek jajowaty o płaskim dnie; 3) średn. dna 9 cm, 
średn. brzuśca 24 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty (duża ilość), tłu-
czeń kam. gruboziarnisty; 7) chropowacona; 8) brak.

V OEB

19 26 D 5 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:1). Na gł. 0,20 m ukazał się 
wylew popielnicy. W profilu stwierdzono słabo widoczne za-
ciemnienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 36 cm; 4) zewn. sza-
ra, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym naczynie gładkie; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB
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10 25 D 10 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,20 m. b.d. A. Popielnica (tabl. II:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
9 cm; średn. brzuśca 26 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części 
górnej przy załomie i części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

11 25 D 11 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,23 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–żółta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz części 
przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

12 25 D 12 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,23 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 13 cm; średn. brzuśca 38,5 cm; średn. wylewu 28; wys. 35 cm; 4) zewn. szara, wewn. sza-
ro–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; 
poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

13 25 D 13 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,24 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo łagod-
nym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej 
się ku górze szyi; wylew lekko wychylony; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. 
wylewu 25 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. szaro–ceglasta, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz 
części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Guzik miseczkowaty z blachy brązowej (tabl. III:d): 1) bardzo dobry; 2) okrągły w rzucie po-
ziomym, nieckowaty przedmiot z pętelką pośrodku zagłębienia; 3) średn. 2 cm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

14 25 D 14 1967 Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,26 m. b.d. A. Popielnica (tabl. III:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, załomem  
umieszczonym w ok. 1/3 wys. naczynia oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; dno 
lekko wypukłe; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 27 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 27 cm; 
4) zewn. ceglasta, wewn. ceglasto–żółta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; 
poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

15 26 D 1 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. III:1). Na gł. 0,16 m ukazał się 
bardzo zniszczony wylew popielnicy otoczony ziemią o bar-
wie szaro–brązowo–żółtej, nieco ciemniejszej od otaczające-
go ją piasku. Na dnie popielnicy stwierdzono dużą ilość kości.

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. 
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
prócz części górnej przy załomie; poza tym pow. gładka; 8) b.d.

V OEB Grób zniszczony.

16 26 D 2 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. III:1). Na gł. 0,16 m ukazał 
się bardzo zniszczony wylew popielnicy otoczony ziemią 
o barwie szaro–brązowo–żółtej, nieco ciemniejszej od ota-
czającego ją piasku. Podczas eksploracji na dnie popielnicy 
stwierdzono dużą ilość kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. III:i): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 32 cm; 4) zew, szara, 
wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty (duża ilość) oraz tłu-
czeń kam. gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie; poza 
tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. III:h): 1) bardzo zły; 2) fragm. czerpaka (ucho); 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment naczynia sitowatego (tabl. III:g): 1) bardzo zły; 2) fragm. naczyńka sitowatego; 
3) ?; 4) b.d.; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) gładka; 8) brak.
D. Kółko brązowe (tabl. III:f ): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego (fragm. spirali?) z zacho-
dzącymi na siebie końcami; 3) średn. 13 mm; gr. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak. 

V OEB Grób zniszczony.

17 26 D 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. III:1). Na gł. 0,21 m ukazał się 
bardzo zniszczony wylew popielnicy otoczony ziemią o bar-
wie szaro–brązowo–żółtej, nieco ciemniejszej od otaczające-
go ją piasku. Na dnie popielnicy stwierdzono dużą ilość kości.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym za-
łomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. ciemnoszara, wewn.
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) b.d.

V OEB Grób zniszczony.

18 26 D 4 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:1). Na gł. 0,20 m ukazał się 
silnie popękany wylew popielnicy. Wokół niej nie stwierdzo-
no śladów jamy grobowej.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:a): 1) średni; 2) garnek jajowaty o płaskim dnie; 3) średn. dna 9 cm, 
średn. brzuśca 24 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty (duża ilość), tłu-
czeń kam. gruboziarnisty; 7) chropowacona; 8) brak.

V OEB

19 26 D 5 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:1). Na gł. 0,20 m ukazał się 
wylew popielnicy. W profilu stwierdzono słabo widoczne za-
ciemnienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 36 cm; 4) zewn. sza-
ra, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym naczynie gładkie; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB
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20 26 D 6 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:2). Wylew ukazał się na gł. 
0,20 m. Popielnica uszkodzona.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty oraz niewielka 
ilość tłucznia średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem. Grób 
zniszczony.

21 26 D 7 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:1). Na gł. 0,21 m ukazał 
się fragment wylewu popielnicy. Popielnica była zachowana 
w bardzo złym stanie. Przy wylewie popielnicy znajdował się 
kamień.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem, umieszczonym na ok. 1/3 wys. naczynia 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze, wysmukłej szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. 
brzuśca 24 cm, średn. wylewu 19 cm; wys. 24 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–cegla-
sta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem. Grób 
zniszczony.

22 26 D 8 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:1). Na gł. 0,22 m ukazał się 
fragment wylewu popielnicy, zachowanej w bardzo złym sta-
nie. Obok popielnicy zaobserwowano zaciemnienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej szyi; naczynie stosunkowo niewielkie i przysadziste; 3) średn. dna 7 cm, średn. brzuśca 
23 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem. Grób 
zniszczony.

23 26 D 9 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:1). Na gł. 0,19 m, pod du-
żymi kamieniami, ukazał się wylew popielnicy, silnie popę-
kanej. Obok popielnicy stwierdzono słabo widoczne zaciem-
nienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej 
szyi; 3) średn. dna 9 cm, średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

24 26 D 10 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:3). Na gł. 0,20 m ukazał się 
wylew popękanej popielnicy. W profilu stwierdzono zaciem-
nienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:e): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o dosyć przysadzistych proporcjach, 
z zaokrąglonym brzuścem; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 24,5 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość tłucznia kam. gruboziarnistego; 7) chropowa-
cona; 8) brak.
B. Fragment naczynia sitowatego (tabl. IV:d): 1) bardzo zły; 2) fragm. naczyńka sitowatego; 
3) ?; 4) b. d.; 5) b. d.; 6) b. d.; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

25 26 D 11 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. V:3). Na 
gł. 0,29 m ukazał się fragment popielnicy, bardzo źle zacho-
wanej. Wewnątrz popielnicy oraz wokół niej znajdowały się 
przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:d): 1) średni; 2) waza o baniastym brzuścu i słabo wyodrębnionej, krót-
kiej szyi; 3) średn. brzuśca 23 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. kremowo–ceglasta; 5) średni; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) 4 pary pionowych listewek umieszczo-
nych na największej wydętości brzuśca.

V OEB Grób zniszczony.

26 26 D 12 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:2). Na gł. 0,19 m ukazał się 
wylew popielnicy, otoczonej szaro–brązową ziemią. Tuż przy 
wylewie znajdował się nieduży kamień.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. 
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia kam. gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

27 26 D 13 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VI:1). Na gł. 0,24 m ukazał 
się wylew popękanej popielnicy. Wokół popielnicy, w profilu, 
stwierdzono ciemnobrązowo–szare zaciemnienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
bardzo nieznacznie zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 26 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, nie-
wielka ilość tłucznia kam. gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. VI:a): 1) zły; 2) półkoliście zagięty drut brązowy; 3) średn. 13 mm; gr. 
drutu 1,5 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

28 26 D 14 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VI:2). Na gł. 0,29 m ukazał 
się wylew popielnicy, zachowanej w b. złym stanie. Wokół 
popielnicy, w profilu, stwierdzono obecność jamy grobowej 
o wypełnisku barwy brązowo–szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:d): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym zało-
mem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. brzuśca 27 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ce-
glasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. VI:a): 1) średni; 2) niepełne kółko z drutu brązowego; 3) średn. 13 mm, 
gr. drutu 1,2 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Grób zniszczony.

29 26 D 15 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VI:3). 
Na gł. 0,26 m ukazały się fragmenty popielnicy, wokół której 
stwierdzono wypełnisko jamy grobowej koloru brązowo–
szarego.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 
3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB
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20 26 D 6 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:2). Wylew ukazał się na gł. 
0,20 m. Popielnica uszkodzona.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty oraz niewielka 
ilość tłucznia średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem. Grób 
zniszczony.

21 26 D 7 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:1). Na gł. 0,21 m ukazał 
się fragment wylewu popielnicy. Popielnica była zachowana 
w bardzo złym stanie. Przy wylewie popielnicy znajdował się 
kamień.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem, umieszczonym na ok. 1/3 wys. naczynia 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze, wysmukłej szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. 
brzuśca 24 cm, średn. wylewu 19 cm; wys. 24 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–cegla-
sta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem. Grób 
zniszczony.

22 26 D 8 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:1). Na gł. 0,22 m ukazał się 
fragment wylewu popielnicy, zachowanej w bardzo złym sta-
nie. Obok popielnicy zaobserwowano zaciemnienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej szyi; naczynie stosunkowo niewielkie i przysadziste; 3) średn. dna 7 cm, średn. brzuśca 
23 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem. Grób 
zniszczony.

23 26 D 9 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:1). Na gł. 0,19 m, pod du-
żymi kamieniami, ukazał się wylew popielnicy, silnie popę-
kanej. Obok popielnicy stwierdzono słabo widoczne zaciem-
nienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej 
szyi; 3) średn. dna 9 cm, średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

24 26 D 10 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IV:3). Na gł. 0,20 m ukazał się 
wylew popękanej popielnicy. W profilu stwierdzono zaciem-
nienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. IV:e): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o dosyć przysadzistych proporcjach, 
z zaokrąglonym brzuścem; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 24,5 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość tłucznia kam. gruboziarnistego; 7) chropowa-
cona; 8) brak.
B. Fragment naczynia sitowatego (tabl. IV:d): 1) bardzo zły; 2) fragm. naczyńka sitowatego; 
3) ?; 4) b. d.; 5) b. d.; 6) b. d.; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

25 26 D 11 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. V:3). Na 
gł. 0,29 m ukazał się fragment popielnicy, bardzo źle zacho-
wanej. Wewnątrz popielnicy oraz wokół niej znajdowały się 
przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:d): 1) średni; 2) waza o baniastym brzuścu i słabo wyodrębnionej, krót-
kiej szyi; 3) średn. brzuśca 23 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. kremowo–ceglasta; 5) średni; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) 4 pary pionowych listewek umieszczo-
nych na największej wydętości brzuśca.

V OEB Grób zniszczony.

26 26 D 12 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. V:2). Na gł. 0,19 m ukazał się 
wylew popielnicy, otoczonej szaro–brązową ziemią. Tuż przy 
wylewie znajdował się nieduży kamień.

b.d. A. Popielnica (tabl. V:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm, średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. 
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia kam. gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

27 26 D 13 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VI:1). Na gł. 0,24 m ukazał 
się wylew popękanej popielnicy. Wokół popielnicy, w profilu, 
stwierdzono ciemnobrązowo–szare zaciemnienie.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
bardzo nieznacznie zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 26 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, nie-
wielka ilość tłucznia kam. gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. VI:a): 1) zły; 2) półkoliście zagięty drut brązowy; 3) średn. 13 mm; gr. 
drutu 1,5 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

28 26 D 14 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VI:2). Na gł. 0,29 m ukazał 
się wylew popielnicy, zachowanej w b. złym stanie. Wokół 
popielnicy, w profilu, stwierdzono obecność jamy grobowej 
o wypełnisku barwy brązowo–szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:d): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym zało-
mem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. brzuśca 27 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ce-
glasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. VI:a): 1) średni; 2) niepełne kółko z drutu brązowego; 3) średn. 13 mm, 
gr. drutu 1,2 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Grób zniszczony.

29 26 D 15 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VI:3). 
Na gł. 0,26 m ukazały się fragmenty popielnicy, wokół której 
stwierdzono wypełnisko jamy grobowej koloru brązowo–
szarego.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 
3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB
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 30 26 D 16 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VI:4). Na 
gł. 0,16 m ukazały się fragmenty popielnicy, wokół której za-
obserwowano wypełnisko jamy grobowej koloru brązowo–
szarego.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:g): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
wyraźnie zwężającą się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. wylewu 
20 cm; wys. 22 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
gruboziarnistego; 7) gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. VI:f ): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego; 3) średnica 29 mm; śred-
nica drutu 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

31 30 D 1 1 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VII:2). Fragmenty silnie 
uszkodzonej popielnicy ukazały się na gł. 0,33 m. Barwa wy-
pełniska jamy grobowej: szaro–żółta; niewielka jama dosyć 
niewyraźnie odcinająca się w obrębie calca o również szaro–
żółtym, mniej intensywnym zabarwieniu. Widoczna jedynie 
po stronie E popielnicy.

b.d. A. Popielnica (tabl. VII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm, średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. ciem-
noszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.

V OEB

32 30 D 2 1 VIII 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VII:1). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,26 m. Przy popielnicy, 
na gł. 0, 38 m znaleziono małe gliniane naczynie-przystaw-
kę. Na gł. 0,80 m przy popielnicy znaleziono drugie naczynie 
gliniane. Barwa ziemi wokół popielnicy żółto–szara, pod po-
pielnicą szara. 

b.d. A. Popielnica (tabl. VII:c): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo ostrym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 36 cm; 
średn. wylewu 26 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. VII:a): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie miniaturowa waza dwustożko-
wata o płaskim, lekko wypukłym do wewnątrz dnie; 3) średn. dna 4 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment ceramiki (tabl. VII:b): 2) prawdopodobnie fr. garnka jajowatego; 6) tłuczeń śred-
nioziarnisty; 7) chropowacona, wewn. gładka.

V OEB

33 30 B 3 1 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VI:5). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,25 m. Popielnica silnie uszkodzona, ziemia 
wokół popielnicy barwy żółto–szarej, brak zarysu jamy gro-
bowej. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. VI:h): 1) bardzo dobry; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z wysoko 
umieszczonym załomem i cylindryczną, nieznacznie zwężającą się ku górze szyją, z dwoma 
uchami umieszczonymi w dolnej części szyi; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 17 cm; średn. 
wylewu 14 cm; wys. 16 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

34 30 D 4 2 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,26 m. W pobliżu popielnicy znajdował się 
kamień, w odległości 0,03 m od niej. Barwa wypełniska jamy 
grobowej – żółto-szara, niewyraźny zarys. Wokół obiektu ca-
lec barwy żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. VII:e): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 31 cm; 
średn. wylewu 23 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

35 30 D 5 2 VIII 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VIII:1). 
Fragmenty popielnicy ukazały się na gł. 0,42 m. Od zach. 
strony popielnicy wypełnisko miało barwę ciemnoszarą, 
w wypełnisku znajdowały się przepalone kości. Bezpośred-
nio wokół profilu jama barwy szarej, niezbyt wyraźnie odci-
nająca się w żółtym calcu. 

b.d. A. Popielnica (tabl. VIII:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym za-
łomem oraz cylindryczną, bardzo lekko zwężającą się ku górze szyją; 3) średn. brzuśca 28 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Brązowy paciorek rurkowaty (tabl. VIII:a): 1) dobry; 2) paciorek wykonany z cienkiej blasz-
ki brązowej zwiniętej w niedomkniętą, zwężającą się rurkę; 3) średn. 5 mm; grubość blaszki 
0,9 mm; 4) ciemnozielona; 5) brak

V OEB Grób zniszczony.

36 30 B 6 7 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VIII:2). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,26 m. Ziemia wokół popielnicy barwy żół-
to–szarej. Od wsch. strony popielnicy ukazał się zarys wkopu 
barwy szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. VIII:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; brzusiec mocno wydęty w górnej części, mocno wyodręb-
nione przejście brzuśca w nasadę szyi; 3) średn. dna 13 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

37 30 B 7 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty. Fragmenty popielnicy ukazały się 
na gł. 0,38 m. Ziemia wokół popielnicy – jednolicie żółto–sza-
ra (brak odróżniającego się zarysu jamy grobowej). 

ad., K? A. Popielnica (tabl. VIII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku gó-
rze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

38 30 B 8 7 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VIII:3). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,34 m. Bezpośrednio obok popielnicy zarys 
jamy grobowej barwy szarej, w obrębie większej jamy średn. 
ok. 0,65 m, gł. 0,52 m, o wypełnisku barwy szaro–żółtej.  

b.d. A. Popielnica (tabl. VIII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, bardzo przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym zało-
mem oraz cylindrycznej, prawdopodobnie lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
12 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłu-
czeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.

V OEB Grób zniszczony.
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 30 26 D 16 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VI:4). Na 
gł. 0,16 m ukazały się fragmenty popielnicy, wokół której za-
obserwowano wypełnisko jamy grobowej koloru brązowo–
szarego.

b.d. A. Popielnica (tabl. VI:g): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
wyraźnie zwężającą się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. wylewu 
20 cm; wys. 22 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
gruboziarnistego; 7) gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. VI:f ): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego; 3) średnica 29 mm; śred-
nica drutu 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

31 30 D 1 1 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VII:2). Fragmenty silnie 
uszkodzonej popielnicy ukazały się na gł. 0,33 m. Barwa wy-
pełniska jamy grobowej: szaro–żółta; niewielka jama dosyć 
niewyraźnie odcinająca się w obrębie calca o również szaro–
żółtym, mniej intensywnym zabarwieniu. Widoczna jedynie 
po stronie E popielnicy.

b.d. A. Popielnica (tabl. VII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm, średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. ciem-
noszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.

V OEB

32 30 D 2 1 VIII 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VII:1). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,26 m. Przy popielnicy, 
na gł. 0, 38 m znaleziono małe gliniane naczynie-przystaw-
kę. Na gł. 0,80 m przy popielnicy znaleziono drugie naczynie 
gliniane. Barwa ziemi wokół popielnicy żółto–szara, pod po-
pielnicą szara. 

b.d. A. Popielnica (tabl. VII:c): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo ostrym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 36 cm; 
średn. wylewu 26 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. VII:a): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie miniaturowa waza dwustożko-
wata o płaskim, lekko wypukłym do wewnątrz dnie; 3) średn. dna 4 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment ceramiki (tabl. VII:b): 2) prawdopodobnie fr. garnka jajowatego; 6) tłuczeń śred-
nioziarnisty; 7) chropowacona, wewn. gładka.

V OEB

33 30 B 3 1 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VI:5). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,25 m. Popielnica silnie uszkodzona, ziemia 
wokół popielnicy barwy żółto–szarej, brak zarysu jamy gro-
bowej. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. VI:h): 1) bardzo dobry; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z wysoko 
umieszczonym załomem i cylindryczną, nieznacznie zwężającą się ku górze szyją, z dwoma 
uchami umieszczonymi w dolnej części szyi; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 17 cm; średn. 
wylewu 14 cm; wys. 16 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

34 30 D 4 2 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,26 m. W pobliżu popielnicy znajdował się 
kamień, w odległości 0,03 m od niej. Barwa wypełniska jamy 
grobowej – żółto-szara, niewyraźny zarys. Wokół obiektu ca-
lec barwy żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. VII:e): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 31 cm; 
średn. wylewu 23 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

35 30 D 5 2 VIII 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. VIII:1). 
Fragmenty popielnicy ukazały się na gł. 0,42 m. Od zach. 
strony popielnicy wypełnisko miało barwę ciemnoszarą, 
w wypełnisku znajdowały się przepalone kości. Bezpośred-
nio wokół profilu jama barwy szarej, niezbyt wyraźnie odci-
nająca się w żółtym calcu. 

b.d. A. Popielnica (tabl. VIII:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym za-
łomem oraz cylindryczną, bardzo lekko zwężającą się ku górze szyją; 3) średn. brzuśca 28 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Brązowy paciorek rurkowaty (tabl. VIII:a): 1) dobry; 2) paciorek wykonany z cienkiej blasz-
ki brązowej zwiniętej w niedomkniętą, zwężającą się rurkę; 3) średn. 5 mm; grubość blaszki 
0,9 mm; 4) ciemnozielona; 5) brak

V OEB Grób zniszczony.

36 30 B 6 7 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VIII:2). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,26 m. Ziemia wokół popielnicy barwy żół-
to–szarej. Od wsch. strony popielnicy ukazał się zarys wkopu 
barwy szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. VIII:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; brzusiec mocno wydęty w górnej części, mocno wyodręb-
nione przejście brzuśca w nasadę szyi; 3) średn. dna 13 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

37 30 B 7 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty. Fragmenty popielnicy ukazały się 
na gł. 0,38 m. Ziemia wokół popielnicy – jednolicie żółto–sza-
ra (brak odróżniającego się zarysu jamy grobowej). 

ad., K? A. Popielnica (tabl. VIII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku gó-
rze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

38 30 B 8 7 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. VIII:3). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,34 m. Bezpośrednio obok popielnicy zarys 
jamy grobowej barwy szarej, w obrębie większej jamy średn. 
ok. 0,65 m, gł. 0,52 m, o wypełnisku barwy szaro–żółtej.  

b.d. A. Popielnica (tabl. VIII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, bardzo przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym zało-
mem oraz cylindrycznej, prawdopodobnie lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
12 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłu-
czeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.

V OEB Grób zniszczony.
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39 30 B 9 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:1). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,47 m. Ziemia wokół popielnicy (calec) bar-
wy żółtej, od strony wsch. zarys niewielkiej jamki o wypełni-
sku barwy szarej, o kształcie nieregularnym. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziar-
nistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przy-
dennej; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

40 30 B 10 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:2). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,25 m, we wschodnim profilu ara. Brak zarysu 
jamy grobowej, ziemia wokół popielnicy barwy żółto–szaro–
brązowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym załomem, umieszczonym w ok. 1/3 
wys. naczynia, oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; 
średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

41 30 B 11 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:3). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,42 m. Ziemia wokół popielnicy barwy żół-
to–szaro–brązowej, brak wyodrębnionej jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, łagodnym przejściu brzuśca w szyję oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 15 cm; średn. brzuśca 33 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i nie-
wielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi, pozioma, doklejona listewka w górnej części brzuśca, 
tuż pod załomem.

V OEB Grób zniszczony.

42 30 B 12 2 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:4). Popielnica ukazała się 
na gł. 0,27 m. Część popielnicy znajdowała się we wsch. pro-
filu ara. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:d): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym załomem, znajdującym się na wys. 
ok. 1/3 naczynia oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; w dolnej części szyi 
umieszczono dwa ucha; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 26 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB

43 30 D 13 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:1). Uszkodzony wylew po-
pielnicy ukazał się na gł. 0,37 m. Przy popielnicy od strony 
wschodniej ukazał się zarys jamy o barwie ciemnoszaro–
czarnej (prawdopodobnie przepalona ziemia), w spągowej 
części – szarej i szaro–żółtej. Pozostała ziemia wokół popiel-
nicy barwy szaro–żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. X:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz prawdopo-
dobnie cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 
24 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarni-
sty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

44 30 D 14 7 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:3). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,34 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. X:b): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. 
wylewu 23 cm; wys. 35 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

45 30 D 15 14 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Przy granicy ćw. 30 D, częściowo 
w profilu.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o przysadzistym brzuścu oraz cylin-
drycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) b.d.

V OEB Grób zniszczony, 
uszkodzony przez 
nowożytny wkop. 

46 31 D 1 15 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:2). Odkryty na gł. 0,27 m, 
w pobliżu kilku kamieni.

b.d. A. Popielnica (tabl. X:c): 1) bardzo dobry; 2) garnek jajowaty z wyodrębnioną szyją i wyraźnie 
odgiętym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 26 cm; średn. wylewu 
21 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja zagładzona; 
wewn. pow. gładka; 8) 3 pary guzków na załomie.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego

47 31 D 2 15 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:2). Odkryty na gł. 0,24 m, 
w pobliżu dwóch kamieni.

b.d. A. Popielnica (tabl. X:d): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o wypukłym dnie, o profilu esowatym, 
z wyraźnie wygiętym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 6 cm; średn. brzuśca 14 cm; średn. 
wylewu 18,5 cm; 4) ceglasto–brunatna; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) chropo-
wacona; 8) brak.

IV OEB Obecność bruku ka-
miennego.

48 31 D 3 18 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:1). Po wykonaniu plan-
tu na gł. ok. 0,22 m ukazał się wylew popielnicy, który był 
pochylony w stronę północną; różnica poziomów wynosiła 
0,05 m (od strony północnej ukazał się na gł. 0,27 m). W rzucie 
poziomym nie stwierdzono istnienia jamy grobowej; popiel-
nica wystąpiła bezpośrednio w otoczeniu calca koloru żół-
to–brunatnego. W profilu zarysowała się jaśniejsza otoczka 
od strony płd.–zach. Od strony płd.–wsch. widoczne były za-
rysy dwóch nowożytnych jam. W pobliżu popielnicy, a także 
w górnej warstwie jej wypełniska znaleziono kilka fragmen-
tów ceramiki.  

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:a): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyi znajdują się dwa niewielkie ucha; 3) średn. 
dna 10 cm; średn. brzuśca 25 cm; średn. wylewu 18,5 cm; wys. 23 cm; 4) zewn. ciemnosza-
ra, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB
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39 30 B 9 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:1). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,47 m. Ziemia wokół popielnicy (calec) bar-
wy żółtej, od strony wsch. zarys niewielkiej jamki o wypełni-
sku barwy szarej, o kształcie nieregularnym. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziar-
nistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przy-
dennej; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

40 30 B 10 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:2). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,25 m, we wschodnim profilu ara. Brak zarysu 
jamy grobowej, ziemia wokół popielnicy barwy żółto–szaro–
brązowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym załomem, umieszczonym w ok. 1/3 
wys. naczynia, oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; 
średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

41 30 B 11 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:3). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,42 m. Ziemia wokół popielnicy barwy żół-
to–szaro–brązowej, brak wyodrębnionej jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, łagodnym przejściu brzuśca w szyję oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 15 cm; średn. brzuśca 33 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i nie-
wielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi, pozioma, doklejona listewka w górnej części brzuśca, 
tuż pod załomem.

V OEB Grób zniszczony.

42 30 B 12 2 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. IX:4). Popielnica ukazała się 
na gł. 0,27 m. Część popielnicy znajdowała się we wsch. pro-
filu ara. 

b.d. A. Popielnica (tabl. IX:d): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym załomem, znajdującym się na wys. 
ok. 1/3 naczynia oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; w dolnej części szyi 
umieszczono dwa ucha; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 26 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB

43 30 D 13 3 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:1). Uszkodzony wylew po-
pielnicy ukazał się na gł. 0,37 m. Przy popielnicy od strony 
wschodniej ukazał się zarys jamy o barwie ciemnoszaro–
czarnej (prawdopodobnie przepalona ziemia), w spągowej 
części – szarej i szaro–żółtej. Pozostała ziemia wokół popiel-
nicy barwy szaro–żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. X:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz prawdopo-
dobnie cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 
24 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarni-
sty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

44 30 D 14 7 VIII 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:3). Fragmenty popielnicy 
ukazały się na gł. 0,34 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. X:b): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. 
wylewu 23 cm; wys. 35 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

45 30 D 15 14 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Przy granicy ćw. 30 D, częściowo 
w profilu.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o przysadzistym brzuścu oraz cylin-
drycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) b.d.

V OEB Grób zniszczony, 
uszkodzony przez 
nowożytny wkop. 

46 31 D 1 15 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:2). Odkryty na gł. 0,27 m, 
w pobliżu kilku kamieni.

b.d. A. Popielnica (tabl. X:c): 1) bardzo dobry; 2) garnek jajowaty z wyodrębnioną szyją i wyraźnie 
odgiętym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 26 cm; średn. wylewu 
21 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja zagładzona; 
wewn. pow. gładka; 8) 3 pary guzków na załomie.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego

47 31 D 2 15 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. X:2). Odkryty na gł. 0,24 m, 
w pobliżu dwóch kamieni.

b.d. A. Popielnica (tabl. X:d): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o wypukłym dnie, o profilu esowatym, 
z wyraźnie wygiętym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 6 cm; średn. brzuśca 14 cm; średn. 
wylewu 18,5 cm; 4) ceglasto–brunatna; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) chropo-
wacona; 8) brak.

IV OEB Obecność bruku ka-
miennego.

48 31 D 3 18 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:1). Po wykonaniu plan-
tu na gł. ok. 0,22 m ukazał się wylew popielnicy, który był 
pochylony w stronę północną; różnica poziomów wynosiła 
0,05 m (od strony północnej ukazał się na gł. 0,27 m). W rzucie 
poziomym nie stwierdzono istnienia jamy grobowej; popiel-
nica wystąpiła bezpośrednio w otoczeniu calca koloru żół-
to–brunatnego. W profilu zarysowała się jaśniejsza otoczka 
od strony płd.–zach. Od strony płd.–wsch. widoczne były za-
rysy dwóch nowożytnych jam. W pobliżu popielnicy, a także 
w górnej warstwie jej wypełniska znaleziono kilka fragmen-
tów ceramiki.  

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:a): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyi znajdują się dwa niewielkie ucha; 3) średn. 
dna 10 cm; średn. brzuśca 25 cm; średn. wylewu 18,5 cm; wys. 23 cm; 4) zewn. ciemnosza-
ra, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB
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49 31 D 4 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:2). Popielnica znajdowa-
ła się pod trzema kamieniami. Wylew popielnicy ukazał się 
na gł. 0,30 m. W profilu ziemia wokół popielnicy miała barwę 
szaro–żółtą, ciemniejszą od otaczającego obiekt calca barwy 
żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 34 cm; 
średn. wylewu 25,5 cm; wys. 31 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłu-
czeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

50 31 D 5 21 VII
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:3). Fragmenty popielnicy 
znajdowały się pod pojedynczym kamieniem, na gł. 0,35 m. 
Ziemia w pobliżu rozbitej popielnicy barwy żółto–szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 25 cm; 
4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

51 31 D 6 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Popielnica ukazała się na gł. 0,45 
m. W pobliżu popielnicy znaleziono fragmenty przepalonych 
kości, prawdopodobnie pochodzących z popielnicy. Wśród 
kości znaleziono także kółeczko brązowe. Nie stwierdzono 
zarysu jamy grobowej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:d): 1) średni; 2) niewielka waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuś-
cu z wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 17 cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XI:e): 1) dobry; 2) nieregularne kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
13 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

52 31 D 7 21 VII 
1967

Grób jamowy. Podczas eksploracji skupiska kamieni, w war-
stwie barwy żółto–szarej, ukazały się przepalone kości. Przy 
dalszej eksploracji, na gł. 0,45 m, wraz z przepalonymi kośćmi 
ukazały się fragmenty ceramiki. 

b.d. A. Fragmenty ceramiki: [wtórne złoże, zabytki zaginęły]. V OEB Grób jamowy.

53 31 B 8 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XII:1). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,29 m. Popielnica była po-
pękana, po wybraniu jej zawartości rozpadła się. Wewnątrz 
popielnicy, tuż nad przepalonymi kośćmi, znajdowała się bryła 
polepy. Ziemia wokół popielnicy, poniżej załomu brzuśca – 
barwy szaro–żółtej, powyżej załomu – barwy pomarańczowo–
brązowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XII:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi i wychylonym nieco na zewnątrz wylewie; 
3) średn. dna 8,5 cm; średn. brzuśca 29 cm; średn. wylewu 23 cm; 4) zewn. ciemnoszara, sza-
ro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarni-
stego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.

V OEB

54 31 B 9 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:4). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,28 m. Obok popielnicy, w odległości 0,10 m 
znajdował się kamień. W popielnicy znajdowały się przepa-
lone kości oraz kółko brązowe, znalezione na gł. 0,09 m od 
wylewu popielnicy. Ziemia wokół popielnicy było barwy po-
marańczowo–brązowej. Od strony wschodniej, tuż pod brzu-
ścem ziemia miała barwę pomarańczowo–czerwoną.  

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XI:k): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyi znaj-
dują się dwa niewielkie ucha; 3) średn. brzuśca 22 cm; średn. wylewu 18 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XI:g): 1) bardzo zły; 2) mały fragment naczyńka (czerpaka) z pozosta-
łością ucha taśmowatego; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) gładka; 8) ?
C. Kółko brązowe (tabl. XI:f ): 1) dobry; 2) dosyć regularne kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
ok. 1,7 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.
W grobie wystąpiły poza tym dwa niewielkie wylewy naczyń oraz fragment dna (tabl. XI:h,i,j), 
których obecność może wskazywać na zdeponowanie więcej niż jednego naczynia w cha-
rakterze przystawki lub o intencjonalnym umieszczeniu w jamie fragmentów naczyń (zob. 
rozdz. III.1.7).

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

55 31 B 10 24 VII
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XII:4). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,30 m. Popielnica była przykryta kamieniem, 
który częściowo znajdował się wewnątrz niej. Po eksploracji 
zawartości popielnicy – przepalonych kości – naczynie roz-
padło się. Ziemia wokół popielnicy barwy szaro–żółtej. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (na 
wys. ok. 1/3 naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XII:d): 1) średni; 2) małe naczyńko o baniastym brzuścu, wyodrębnionej, 
krótkiej szyjce, z częściowo zachowanym uchem, łączącym pierwotnie największą wydętość 
brzuśca z wylewem; 3) średn. brzuśca 10 cm; średn. wylewu 8 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

56 31 B 11 24 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XII:2). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,54 m. Przy eksploracji zawartości popielnicy, 
wśród przepalonych kości, znaleziono na gł. 0,64 m przed-
miot brązowy – zwiniętą blaszkę. Wypełnisko jamy wokół 
popielnicy barwy żółto–szaro–pomarańczowej, o dosyć nie-
wyraźnych granicach.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XII:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz z cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 26,5 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.
B. Przystawka (tabl. XII:b): 1) zły; 2) fragment pucharka?; 3) średn. wylewu 12 cm; 4) szaro–
kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment paciorka rurkowatego: zabytek znany z dokumentacji opisowej.

V OEB
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49 31 D 4 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:2). Popielnica znajdowa-
ła się pod trzema kamieniami. Wylew popielnicy ukazał się 
na gł. 0,30 m. W profilu ziemia wokół popielnicy miała barwę 
szaro–żółtą, ciemniejszą od otaczającego obiekt calca barwy 
żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 34 cm; 
średn. wylewu 25,5 cm; wys. 31 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłu-
czeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

50 31 D 5 21 VII
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:3). Fragmenty popielnicy 
znajdowały się pod pojedynczym kamieniem, na gł. 0,35 m. 
Ziemia w pobliżu rozbitej popielnicy barwy żółto–szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 25 cm; 
4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

51 31 D 6 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Popielnica ukazała się na gł. 0,45 
m. W pobliżu popielnicy znaleziono fragmenty przepalonych 
kości, prawdopodobnie pochodzących z popielnicy. Wśród 
kości znaleziono także kółeczko brązowe. Nie stwierdzono 
zarysu jamy grobowej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XI:d): 1) średni; 2) niewielka waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuś-
cu z wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 17 cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XI:e): 1) dobry; 2) nieregularne kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
13 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

52 31 D 7 21 VII 
1967

Grób jamowy. Podczas eksploracji skupiska kamieni, w war-
stwie barwy żółto–szarej, ukazały się przepalone kości. Przy 
dalszej eksploracji, na gł. 0,45 m, wraz z przepalonymi kośćmi 
ukazały się fragmenty ceramiki. 

b.d. A. Fragmenty ceramiki: [wtórne złoże, zabytki zaginęły]. V OEB Grób jamowy.

53 31 B 8 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XII:1). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,29 m. Popielnica była po-
pękana, po wybraniu jej zawartości rozpadła się. Wewnątrz 
popielnicy, tuż nad przepalonymi kośćmi, znajdowała się bryła 
polepy. Ziemia wokół popielnicy, poniżej załomu brzuśca – 
barwy szaro–żółtej, powyżej załomu – barwy pomarańczowo–
brązowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XII:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi i wychylonym nieco na zewnątrz wylewie; 
3) średn. dna 8,5 cm; średn. brzuśca 29 cm; średn. wylewu 23 cm; 4) zewn. ciemnoszara, sza-
ro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarni-
stego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.

V OEB

54 31 B 9 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XI:4). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,28 m. Obok popielnicy, w odległości 0,10 m 
znajdował się kamień. W popielnicy znajdowały się przepa-
lone kości oraz kółko brązowe, znalezione na gł. 0,09 m od 
wylewu popielnicy. Ziemia wokół popielnicy było barwy po-
marańczowo–brązowej. Od strony wschodniej, tuż pod brzu-
ścem ziemia miała barwę pomarańczowo–czerwoną.  

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XI:k): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyi znaj-
dują się dwa niewielkie ucha; 3) średn. brzuśca 22 cm; średn. wylewu 18 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XI:g): 1) bardzo zły; 2) mały fragment naczyńka (czerpaka) z pozosta-
łością ucha taśmowatego; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) gładka; 8) ?
C. Kółko brązowe (tabl. XI:f ): 1) dobry; 2) dosyć regularne kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
ok. 1,7 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.
W grobie wystąpiły poza tym dwa niewielkie wylewy naczyń oraz fragment dna (tabl. XI:h,i,j), 
których obecność może wskazywać na zdeponowanie więcej niż jednego naczynia w cha-
rakterze przystawki lub o intencjonalnym umieszczeniu w jamie fragmentów naczyń (zob. 
rozdz. III.1.7).

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

55 31 B 10 24 VII
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XII:4). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,30 m. Popielnica była przykryta kamieniem, 
który częściowo znajdował się wewnątrz niej. Po eksploracji 
zawartości popielnicy – przepalonych kości – naczynie roz-
padło się. Ziemia wokół popielnicy barwy szaro–żółtej. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (na 
wys. ok. 1/3 naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XII:d): 1) średni; 2) małe naczyńko o baniastym brzuścu, wyodrębnionej, 
krótkiej szyjce, z częściowo zachowanym uchem, łączącym pierwotnie największą wydętość 
brzuśca z wylewem; 3) średn. brzuśca 10 cm; średn. wylewu 8 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

56 31 B 11 24 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XII:2). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,54 m. Przy eksploracji zawartości popielnicy, 
wśród przepalonych kości, znaleziono na gł. 0,64 m przed-
miot brązowy – zwiniętą blaszkę. Wypełnisko jamy wokół 
popielnicy barwy żółto–szaro–pomarańczowej, o dosyć nie-
wyraźnych granicach.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XII:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz z cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 26,5 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.
B. Przystawka (tabl. XII:b): 1) zły; 2) fragment pucharka?; 3) średn. wylewu 12 cm; 4) szaro–
kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment paciorka rurkowatego: zabytek znany z dokumentacji opisowej.

V OEB
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57 31 B 12 24 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XII:3). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,35 m. W odległości 0,04 m od 
popielnicy znajdował się kamień. Ziemia wokół popielnicy 
miała barwę pomarańczowo–brązową, podobnie jak cały 
profil (brak zarysu jamy). 

b.d. A. Popielnica (tabl. XII:f ): 1) zły; 2) garnek jajowaty niewielkich rozmiarów; 3) średnica dna 
6 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.
B. Paciorek rurkowaty (tabl. XII:g): 1) dobry; 2) niewielka, niedomknięta „rurka” z blachy brą-
zowej. Paciorek w rzucie poziomym ma kształt ściętego owalu, w przekroju kształt zbliżony do 
niedomkniętego koła; 3) średn. 6 mm, gr. blachy 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

58 31 B 13 25 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XIII:1). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,69 m, po przecięciu sku-
piska kamieni nr 3 linią profilową. Z prawej (wsch.) strony 
popielnica była zniszczona przez duży kamień. Wylew został 
wgnieciony do środka popielnicy. Ziemia wokół popielnicy 
nie odróżniała się od otaczającego grób calca, miała barwę 
pomarańczowo–szarą. Pod dnem popielnicy znajdowała się 
czarna, przepalona ziemia oraz drobne przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem umieszczonym w ok. 1/3 wys. na-
czynia oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzu-
śca 34 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. brunatno–szara; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

59 31 D 14 25 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIII:2). Grób ukazał się na 
gł. 0,25 m. Popielnica znajdowała się pod kamieniem dosyć 
dużych rozmiarów. Ziemia wokół popielnicy żółto–szara, po-
dobnie jak otaczający jamę calec. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:c): 1) bardzo dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyi znajdują się dwa niewielkie 
uszka; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 23 cm; średn. wylewu 18 cm; wys. 23 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

60 31 D 15 25 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIII:2). Wylew popielni-
cy ukazał się na gł. 0,27 m, w skupisku kamieni. Popielnica 
znajdowała się pod kamieniem. Ziemia wokół popielnicy nie 
odróżniała się od otaczającego grób calca, miała barwę po-
marańczowo–brunatną.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:b): 1) średni; 2) garnek jajowaty o wypukłym dnie, nieco baniasty 
w górnej części; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń 
kamienny drobnoziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. 
gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

61 31 B 16 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,38 m. Wokół wylewu popielnicy zaryso-
wała się jamka barwy szaro–żółtej, o bardzo nieregularnych 
kształtach, miąższości 0,20 m. Ziemia wokół grobu barwy po-
marańczowo–żółto–szarej. Wśród przepalonych kości znaj-
dujących się wewnątrz popielnicy znaleziono kółko brązowe. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:d): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (na wys. 
ok. 1/3 naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 7 cm; 
średn. brzuśca 26 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 24 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremo-
wa; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części, poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XIII:e): 1) dobry; 2) nieregularne kółko z drutu brązowego o zacho-
dzących na siebie końcach; 3) średn. 6 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

62 31 B 17 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,34 m. Wokół popielnicy zaryso-
wała się jamka barwy szaro–żółtej, o nieregularnym kształcie, 
miąższości 0,15 m. Od strony wschodniej przy popielnicy wy-
stąpił zarys jamy barwy szarej. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz gór-
nej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

63 31 B 18 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,41 m. Część popielnicy znajdowała się pod 
kamieniem. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarańczo-
wo–brązowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:a): 1) bardzo dobry; 2) niewielki garnek jajowaty o wypukłym dnie; 
3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca i wylewu (naczynie najszersze przy wylewie) 14 cm; wys. 
15 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. kremowo–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

64 31 B 19 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,39 m. Ziemia wokół popielnicy barwy po-
marańczowo–brązowej; widoczny zarys niewyraźnej jamki 
o nieco bardziej intensywnej barwie niż otoczenie. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (ok. 1/2 wys. naczy-
nia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 
28 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XIV:e): 1) zły; 2) niewielki, zagięty drut brązowy, zapewne fragment 
kółka; 3) Średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

65 31 B 20 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:4). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,34 m. Popielnica znajdowała się pod kamie-
niem. Ziemia wokół popielnicy barwy żółto–brązowo–szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XIV:b): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie niewielka amforka dwustożko-
wata z dwoma uchami u nasady szyi; 3) średn. wylewu 12 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. 
szaro–kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.
C. Kółko brązowe (tabl. XIV:d): 1) zły; 2) nieregularne, niekompletnie zachowane kółko z dru-
tu brązowego; 3) średn. ok. 12 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.
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57 31 B 12 24 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XII:3). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,35 m. W odległości 0,04 m od 
popielnicy znajdował się kamień. Ziemia wokół popielnicy 
miała barwę pomarańczowo–brązową, podobnie jak cały 
profil (brak zarysu jamy). 

b.d. A. Popielnica (tabl. XII:f ): 1) zły; 2) garnek jajowaty niewielkich rozmiarów; 3) średnica dna 
6 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.
B. Paciorek rurkowaty (tabl. XII:g): 1) dobry; 2) niewielka, niedomknięta „rurka” z blachy brą-
zowej. Paciorek w rzucie poziomym ma kształt ściętego owalu, w przekroju kształt zbliżony do 
niedomkniętego koła; 3) średn. 6 mm, gr. blachy 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

58 31 B 13 25 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XIII:1). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,69 m, po przecięciu sku-
piska kamieni nr 3 linią profilową. Z prawej (wsch.) strony 
popielnica była zniszczona przez duży kamień. Wylew został 
wgnieciony do środka popielnicy. Ziemia wokół popielnicy 
nie odróżniała się od otaczającego grób calca, miała barwę 
pomarańczowo–szarą. Pod dnem popielnicy znajdowała się 
czarna, przepalona ziemia oraz drobne przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem umieszczonym w ok. 1/3 wys. na-
czynia oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzu-
śca 34 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. brunatno–szara; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

59 31 D 14 25 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIII:2). Grób ukazał się na 
gł. 0,25 m. Popielnica znajdowała się pod kamieniem dosyć 
dużych rozmiarów. Ziemia wokół popielnicy żółto–szara, po-
dobnie jak otaczający jamę calec. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:c): 1) bardzo dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyi znajdują się dwa niewielkie 
uszka; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 23 cm; średn. wylewu 18 cm; wys. 23 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

60 31 D 15 25 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIII:2). Wylew popielni-
cy ukazał się na gł. 0,27 m, w skupisku kamieni. Popielnica 
znajdowała się pod kamieniem. Ziemia wokół popielnicy nie 
odróżniała się od otaczającego grób calca, miała barwę po-
marańczowo–brunatną.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:b): 1) średni; 2) garnek jajowaty o wypukłym dnie, nieco baniasty 
w górnej części; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń 
kamienny drobnoziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. 
gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

61 31 B 16 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,38 m. Wokół wylewu popielnicy zaryso-
wała się jamka barwy szaro–żółtej, o bardzo nieregularnych 
kształtach, miąższości 0,20 m. Ziemia wokół grobu barwy po-
marańczowo–żółto–szarej. Wśród przepalonych kości znaj-
dujących się wewnątrz popielnicy znaleziono kółko brązowe. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIII:d): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (na wys. 
ok. 1/3 naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 7 cm; 
średn. brzuśca 26 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 24 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremo-
wa; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części, poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XIII:e): 1) dobry; 2) nieregularne kółko z drutu brązowego o zacho-
dzących na siebie końcach; 3) średn. 6 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

62 31 B 17 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,34 m. Wokół popielnicy zaryso-
wała się jamka barwy szaro–żółtej, o nieregularnym kształcie, 
miąższości 0,15 m. Od strony wschodniej przy popielnicy wy-
stąpił zarys jamy barwy szarej. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz gór-
nej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

63 31 B 18 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,41 m. Część popielnicy znajdowała się pod 
kamieniem. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarańczo-
wo–brązowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:a): 1) bardzo dobry; 2) niewielki garnek jajowaty o wypukłym dnie; 
3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca i wylewu (naczynie najszersze przy wylewie) 14 cm; wys. 
15 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. kremowo–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

64 31 B 19 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,39 m. Ziemia wokół popielnicy barwy po-
marańczowo–brązowej; widoczny zarys niewyraźnej jamki 
o nieco bardziej intensywnej barwie niż otoczenie. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (ok. 1/2 wys. naczy-
nia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 
28 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XIV:e): 1) zły; 2) niewielki, zagięty drut brązowy, zapewne fragment 
kółka; 3) Średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB

65 31 B 20 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:4). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,34 m. Popielnica znajdowała się pod kamie-
niem. Ziemia wokół popielnicy barwy żółto–brązowo–szarej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:c): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XIV:b): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie niewielka amforka dwustożko-
wata z dwoma uchami u nasady szyi; 3) średn. wylewu 12 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. 
szaro–kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.
C. Kółko brązowe (tabl. XIV:d): 1) zły; 2) nieregularne, niekompletnie zachowane kółko z dru-
tu brązowego; 3) średn. ok. 12 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zielona; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.
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66 31 B 21 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:6). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,32 m. Popielnica była lekko pochylona w kierunku 
zach. – część wylewu znajdowała się na gł. 0,32 m, część zaś na 
gł. 0,34 m. Od strony płd. ziemia wokół popielnicy barwy szaro–
żółtej, poza tym – barwy pomarańczowo–żółto–szarej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo łagod-
nym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi; wylew lekko wychylony na zewnątrz; 3) średn. brzuśca 27 cm; średn. wylewu 20 cm; 4) 
zewn. szaro–czarna, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony – w zachowanej części, prócz części górnej; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

67 31 D 22 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Fragmenty popielnicy ukazały się 
na gł. 0,52 m. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony 
przez nowożytny 
wkop.

68 31 B,D 23 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Na gł. 0,56 m ukazały się fragmen-
ty rozbitego grobu. Wśród fragmentów ceramiki znajdowały 
się przepalone kości. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz gór-
nej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony 
przez nowożytny 
wkop. 

69 31 B 24 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Fragmenty popielnicy ze znisz-
czonego częściowo grobu ukazały się na gł. 0,52 m. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–cegla-
sta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, piasek; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak na zachowanych fragmentach.

V OEB Grób zniszczony 
przez nowożytny 
wkop.

70 31 B 25 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:1). Uszkodzone frag-
menty popielnicy ukazały się na gł. 0,36 m. Popielnica była 
ułożona na boku, silnie popękana. Wokół niej znajdowały się 
przepalone kości. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarań-
czowo–brązowej (calec), przemieszana z ziemią barwy szarej 
– prawdopodobnie humus. Od zach. strony popielnicy wkop 
nowożytny, wypełnisko jamy barwy szarej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. wylewu 
27 cm; wys. 31 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u 
nasady szyi.

V OEB

71 31 B 26 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:5). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,56 m. Ziemia wokół popielnicy barwy poma-
rańczowo–brązowo–szarej. Od wschodniej strony popielnicy 
ukazał się w profilu nieregularny zarys jamki o barwie także po-
marańczowo–brązowo–szarej, lecz bardziej intensywnej, ciem-
niejszej. Wokół popielnicy znaleziono kilka przepalonych kości. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:g): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, bardzo płyn-
nym przejściu brzuśca w szyję, oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasa-
dy szyi umieszczono dwa niewielkie uszka; 3) średn. dna 6 cm; średn. brzuśca 22 cm; średn. 
wylewu 16 cm; wys. 21 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

72 31 B 27 12 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:2). Na gł. 0,60 m ukazał 
się uszkodzony wylew popielnicy. Wokół niej znajdował się 
nieregularny zarys jamy barwy szaro–żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:c): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 9 cm, średn. brzuśca 20 
cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziar-
nistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XV:b): 1) dobry; 2) niewielkie, niedomknięte kółko z drutu brązowego; 
3) średnica ok. 12 mm; średnica drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

73 32 D 1 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:4). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,15 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:g): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 20 cm; 
4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. brzusiec chropowacony, wewn. pow. gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XV:f ): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
18 mm; średn. drutu ok. 2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

74 32 D 2 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:3). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,18 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:e): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o profilu esowatym, z krótką, wyodręb-
nioną szyją; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 23,5 cm; średn. wylewu 20 cm; wys. 23,5 cm; 
4) zewn. szaro–ceglasta, wewn. szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego (tabl. XV:d): 1) dobry; 2) fragment niewielkiej spiralki z drutu 
brązowego; 3) średn. 8 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

75 32 D 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:5). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,16 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:i): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowa-
cony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XV:h): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego, nieco niere-
gularne, niedomknięte, o zachodzących na siebie końcach; 3) średnica 12 mm; średnica drutu 
ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

76 32 D 4 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,16 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 30 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XVI:b): 1) średni; 2) czarka baniasta, o lekko odgiętym wylewie; 3) średn. 
brzuśca 30 cm; średn. wylewu 7 cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) gładka; 8) brak;
C. Kółko brązowe (tabl. XVI:a): 1) dobry; 2) niewielkie, niedomknięte kółko z drutu brązo-
wego; 3) średn. 13 mm; średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 8) brak.

V OEB
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66 31 B 21 27 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:6). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,32 m. Popielnica była lekko pochylona w kierunku 
zach. – część wylewu znajdowała się na gł. 0,32 m, część zaś na 
gł. 0,34 m. Od strony płd. ziemia wokół popielnicy barwy szaro–
żółtej, poza tym – barwy pomarańczowo–żółto–szarej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo łagod-
nym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi; wylew lekko wychylony na zewnątrz; 3) średn. brzuśca 27 cm; średn. wylewu 20 cm; 4) 
zewn. szaro–czarna, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony – w zachowanej części, prócz części górnej; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

67 31 D 22 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Fragmenty popielnicy ukazały się 
na gł. 0,52 m. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony 
przez nowożytny 
wkop.

68 31 B,D 23 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Na gł. 0,56 m ukazały się fragmen-
ty rozbitego grobu. Wśród fragmentów ceramiki znajdowały 
się przepalone kości. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz gór-
nej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony 
przez nowożytny 
wkop. 

69 31 B 24 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Fragmenty popielnicy ze znisz-
czonego częściowo grobu ukazały się na gł. 0,52 m. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–cegla-
sta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, piasek; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak na zachowanych fragmentach.

V OEB Grób zniszczony 
przez nowożytny 
wkop.

70 31 B 25 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:1). Uszkodzone frag-
menty popielnicy ukazały się na gł. 0,36 m. Popielnica była 
ułożona na boku, silnie popękana. Wokół niej znajdowały się 
przepalone kości. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarań-
czowo–brązowej (calec), przemieszana z ziemią barwy szarej 
– prawdopodobnie humus. Od zach. strony popielnicy wkop 
nowożytny, wypełnisko jamy barwy szarej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 33 cm; średn. wylewu 
27 cm; wys. 31 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u 
nasady szyi.

V OEB

71 31 B 26 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIV:5). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,56 m. Ziemia wokół popielnicy barwy poma-
rańczowo–brązowo–szarej. Od wschodniej strony popielnicy 
ukazał się w profilu nieregularny zarys jamki o barwie także po-
marańczowo–brązowo–szarej, lecz bardziej intensywnej, ciem-
niejszej. Wokół popielnicy znaleziono kilka przepalonych kości. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIV:g): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, bardzo płyn-
nym przejściu brzuśca w szyję, oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; u nasa-
dy szyi umieszczono dwa niewielkie uszka; 3) średn. dna 6 cm; średn. brzuśca 22 cm; średn. 
wylewu 16 cm; wys. 21 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

72 31 B 27 12 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:2). Na gł. 0,60 m ukazał 
się uszkodzony wylew popielnicy. Wokół niej znajdował się 
nieregularny zarys jamy barwy szaro–żółtej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:c): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 9 cm, średn. brzuśca 20 
cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziar-
nistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XV:b): 1) dobry; 2) niewielkie, niedomknięte kółko z drutu brązowego; 
3) średnica ok. 12 mm; średnica drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

73 32 D 1 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:4). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,15 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:g): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 20 cm; 
4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. brzusiec chropowacony, wewn. pow. gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XV:f ): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
18 mm; średn. drutu ok. 2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

74 32 D 2 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:3). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,18 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:e): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o profilu esowatym, z krótką, wyodręb-
nioną szyją; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 23,5 cm; średn. wylewu 20 cm; wys. 23,5 cm; 
4) zewn. szaro–ceglasta, wewn. szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego (tabl. XV:d): 1) dobry; 2) fragment niewielkiej spiralki z drutu 
brązowego; 3) średn. 8 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

75 32 D 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XV:5). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,16 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XV:i): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowa-
cony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XV:h): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego, nieco niere-
gularne, niedomknięte, o zachodzących na siebie końcach; 3) średnica 12 mm; średnica drutu 
ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

76 32 D 4 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,16 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 30 cm; 
4) zewn. ciemnoszara, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XVI:b): 1) średni; 2) czarka baniasta, o lekko odgiętym wylewie; 3) średn. 
brzuśca 30 cm; średn. wylewu 7 cm; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) gładka; 8) brak;
C. Kółko brązowe (tabl. XVI:a): 1) dobry; 2) niewielkie, niedomknięte kółko z drutu brązo-
wego; 3) średn. 13 mm; średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 8) brak.

V OEB
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77 32 B 5 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVI:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,19 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:e): 1) średni; 2) przysadzista waza dwustożkowata o przysadzistym 
brzuścu, z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 9 cm; średn. 
brzuśca 26 cm; 4) zewn. szara, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części gór-
nej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XVI:d): 1) dobry; 2) niewielkie, niedomknięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) średn. 10 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

78 32 B 6 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,34 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:g): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu dosyć łagodnym, 
lekko podciętym, z wysoko umieszczonym załomem, o cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi i lekko odgiętym wylewie; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. 
wylewu 24 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–brunatna; 5) mocny; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowaco-
ny prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 
8) brak.
B. Paciorek rurkowaty (tabl. XVI:f ): 1) dobry; 2) niewielka, zwężająca się tulejka ze zwiniętej 
blaszki brązowej; 3) średn. tulejki 3–5 mm, grubość blaszki ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zie-
loną patyną; 5) brak.

V OEB

79 32 B 7 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVI:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,40 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:h): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
lekko podciętym, wysoko umieszczonym załomem, o cylindrycznej, zwężającej się ku górze 
szyi i lekko odgiętym wylewie; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 30 cm, średn. wylewu 
26 cm; 4) zewn. i wewn. brunatna; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz części górnej przy załomie; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

80 32 D 8 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,28 m. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ce-
glasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Fragment kółka z drutu brązowego (tabl. XVI:i): 1) dobry; 2) fragm. niewielkiego kółka 
z drutu brązowego; 3) średn. 15 mm; średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB

81 32 D 9 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVI:3). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,35 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:j): 1) zły; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 10 cm; 4) zewn. ceglasta, 
wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

82 32 D 10 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,42 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:k): 1) dobry; 2) garnek o profilu esowatym; wylew lekko odgięty, dno 
lekko wypukłe; 3) średn. dna 9,5 cm; średn. brzuśca 20 cm; średn. wylewu 19 cm; wys. 22 cm; 
4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz dna, 
wewn. pow. gładka; 8) brak.

IV OEB

83 32 D 11 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,32 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:a): 1) średni; 2) niewielka waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 6 cm; średn. brzuśca 21 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) dwie równoległe linie ryte u nasady 
szyi.

V OEB

84 32 D 12 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:c): 1) średni; 2) przysadzista waza dwustożkowata o płaskim dnie, 
brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylindrycznej szyi; 
3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) śred-
ni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części, poza tym gładka; 8) u nasady szyi dwie poziome linie 
utworzone z rzędów drobnych, ukośnych kreseczek (tzw. odcisk ukośnie żłobkowanego 
naszyjnika).

V OEB

85 32 B 13 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,34 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem. 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 25 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewiel-
ka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

86 32 B 14 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,18 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, stosunkowo wysmukła o pła-
skim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 25 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB
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77 32 B 5 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVI:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,19 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:e): 1) średni; 2) przysadzista waza dwustożkowata o przysadzistym 
brzuścu, z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 9 cm; średn. 
brzuśca 26 cm; 4) zewn. szara, wewn. żółto–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części gór-
nej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XVI:d): 1) dobry; 2) niewielkie, niedomknięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) średn. 10 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

78 32 B 6 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,34 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:g): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu dosyć łagodnym, 
lekko podciętym, z wysoko umieszczonym załomem, o cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi i lekko odgiętym wylewie; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. 
wylewu 24 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–brunatna; 5) mocny; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowaco-
ny prócz części górnej przy załomie oraz prócz części przydennej; poza tym pow. gładka; 
8) brak.
B. Paciorek rurkowaty (tabl. XVI:f ): 1) dobry; 2) niewielka, zwężająca się tulejka ze zwiniętej 
blaszki brązowej; 3) średn. tulejki 3–5 mm, grubość blaszki ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zie-
loną patyną; 5) brak.

V OEB

79 32 B 7 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVI:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,40 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:h): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
lekko podciętym, wysoko umieszczonym załomem, o cylindrycznej, zwężającej się ku górze 
szyi i lekko odgiętym wylewie; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 30 cm, średn. wylewu 
26 cm; 4) zewn. i wewn. brunatna; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz części górnej przy załomie; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

80 32 D 8 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,28 m. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ce-
glasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Fragment kółka z drutu brązowego (tabl. XVI:i): 1) dobry; 2) fragm. niewielkiego kółka 
z drutu brązowego; 3) średn. 15 mm; średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB

81 32 D 9 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVI:3). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,35 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:j): 1) zły; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 10 cm; 4) zewn. ceglasta, 
wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

82 32 D 10 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,42 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVI:k): 1) dobry; 2) garnek o profilu esowatym; wylew lekko odgięty, dno 
lekko wypukłe; 3) średn. dna 9,5 cm; średn. brzuśca 20 cm; średn. wylewu 19 cm; wys. 22 cm; 
4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz dna, 
wewn. pow. gładka; 8) brak.

IV OEB

83 32 D 11 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,32 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:a): 1) średni; 2) niewielka waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 6 cm; średn. brzuśca 21 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) dwie równoległe linie ryte u nasady 
szyi.

V OEB

84 32 D 12 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:c): 1) średni; 2) przysadzista waza dwustożkowata o płaskim dnie, 
brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylindrycznej szyi; 
3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) śred-
ni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części, poza tym gładka; 8) u nasady szyi dwie poziome linie 
utworzone z rzędów drobnych, ukośnych kreseczek (tzw. odcisk ukośnie żłobkowanego 
naszyjnika).

V OEB

85 32 B 13 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,34 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem. 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 25 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewiel-
ka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

86 32 B 14 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,18 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, stosunkowo wysmukła o pła-
skim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 25 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB



40

1 2 3 4 5 6  7 8 9

87 32 B 15 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:4). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,17 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:f ): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, stosunkowo przysadzista, 
o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. 
brzuśca 28 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

88 32 B 16 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,19 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, brzuścu z 
dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 28 cm; średn. wylewu 23 cm; wys. 26 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. 
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia grubo-
ziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

89 32 B 17 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:5). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,22 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:o): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o profilu esowatym, z krótką, 
wyodrębnioną szyją; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 20 cm; średn. wylewu 15 cm; 
wys. 23,5 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 
8) brak.
B. Kółko z drutu brązowego (tabl. XVII:h): 1) dobry; 2) niewielkie, nieregularne kółko 
z drutu brązowego, o lekko zachodzących na siebie końcach; 3) średn. 9 mm; średn. drutu 
ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.
C. Fragmenty ceramiki (tabl. XVII:i-n): 1) bardzo zły; 2) 4 fragmenty wylewów naczyń 
oraz 2 fragmenty niecharakterystyczne, pochodzące z 2–4 niewielkich naczyń (przysta-
wek); 3) zabytki pochodzą z naczyń o dosyć niewielkich rozmiarach; 4) ceglasta; 5) moc-
ny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, w niektórych fragmentach niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) fragm. wylewów chropowacone, fragm. niecharakterystyczne gład-
kie; 8) brak.

V OEB

90 32 D 18 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,26 m.

dor., ? A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) zewn. szaro–ceglasta, wewn. ceglasta; 
5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony; wewn. gładka; 8) brak.

V OEB

91 32 B 19 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:6). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,24 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim, brzuścu z dosyć ła-
godnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 23 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucz-
nia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka. 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

92 32 B 20 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,23 m.

b.d. A. Popielnica 1) średni; 2) waza dwustożkowata, stosunkowo przysadzista, o płaskim dnie, 
brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. 
dna 11 cm; średn. brzuśca 35 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

93 32 B 21 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:4). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
ną szyją; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 33 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XVIII:c): 1) dobry; 2) niewielkie, nieregularne kółko z drutu brą-
zowego; 3) średn. 12 mm, średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 
5) brak.

V OEB

94 32 B 22 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,37 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, brzuścu 
z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (poniżej połowy wysokości naczy-
nia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzu-
śca 29 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 27,5 cm; 4) zewn. szaro–czarna, wewn. brunat-
no–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) u nasady szyi dwie 
poziome linie ryte, natomiast w górnej części szyi (6 cm poniżej wylewu) trzy poziome 
linie ryte.

V OEB

95 32 B/D 23 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,27 m.

b.d. A. Popielnica 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–
szara; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) b.d.

V OEB
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87 32 B 15 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:4). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,17 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:f ): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, stosunkowo przysadzista, 
o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. 
brzuśca 28 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

88 32 B 16 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,19 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, brzuścu z 
dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 28 cm; średn. wylewu 23 cm; wys. 26 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. 
szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia grubo-
ziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

89 32 B 17 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:5). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,22 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:o): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o profilu esowatym, z krótką, 
wyodrębnioną szyją; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 20 cm; średn. wylewu 15 cm; 
wys. 23,5 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarni-
sty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 
8) brak.
B. Kółko z drutu brązowego (tabl. XVII:h): 1) dobry; 2) niewielkie, nieregularne kółko 
z drutu brązowego, o lekko zachodzących na siebie końcach; 3) średn. 9 mm; średn. drutu 
ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.
C. Fragmenty ceramiki (tabl. XVII:i-n): 1) bardzo zły; 2) 4 fragmenty wylewów naczyń 
oraz 2 fragmenty niecharakterystyczne, pochodzące z 2–4 niewielkich naczyń (przysta-
wek); 3) zabytki pochodzą z naczyń o dosyć niewielkich rozmiarach; 4) ceglasta; 5) moc-
ny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, w niektórych fragmentach niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) fragm. wylewów chropowacone, fragm. niecharakterystyczne gład-
kie; 8) brak.

V OEB

90 32 D 18 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,26 m.

dor., ? A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) zewn. szaro–ceglasta, wewn. ceglasta; 
5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony; wewn. gładka; 8) brak.

V OEB

91 32 B 19 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVII:6). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,24 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVII:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim, brzuścu z dosyć ła-
godnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 23 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucz-
nia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka. 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

92 32 B 20 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,23 m.

b.d. A. Popielnica 1) średni; 2) waza dwustożkowata, stosunkowo przysadzista, o płaskim dnie, 
brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. 
dna 11 cm; średn. brzuśca 35 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

93 32 B 21 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:4). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
ną szyją; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 33 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XVIII:c): 1) dobry; 2) niewielkie, nieregularne kółko z drutu brą-
zowego; 3) średn. 12 mm, średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 
5) brak.

V OEB

94 32 B 22 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XVIII:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,37 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, brzuścu 
z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (poniżej połowy wysokości naczy-
nia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzu-
śca 29 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 27,5 cm; 4) zewn. szaro–czarna, wewn. brunat-
no–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) u nasady szyi dwie 
poziome linie ryte, natomiast w górnej części szyi (6 cm poniżej wylewu) trzy poziome 
linie ryte.

V OEB

95 32 B/D 23 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,27 m.

b.d. A. Popielnica 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–
szara; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) b.d.

V OEB
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96 32 D 24 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się pod 
kamieniem, na gł. 0,27 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi 
z lekko wygiętym wylewem; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. wylewu 25 cm; 
wys. 25 cm; 4) zewn. szaro–czarna, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) u nasady szyi dwie poziome linie ryte; w dolnej części szyi rząd rytych 
trójkątów przylegających podstawą do górnej linii.
B. Przystawka (tabl. XVIII:i): 1) średni; 2) niewielki kubek z uszkodzonym uszkiem, rozszerza-
jący się ku górze, o wypukłym dnie; 3) średn. dna 2 cm; średn. wylewu 6,5 cm; wys. 3,5 cm; 
4) szara; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Przystawka (tabl. XVIII:h): 1) bardzo zły; 2) fragment wylewu miniaturowego naczyńka; 
3) ?; 4) szara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
D. Fragment paciorka rurkowatego (tabl. XVIII:g): 1) zły; 2) niewielki fragment zawiniętej 
(w oryginalnym stanie zachowania zapewne rurkowato) blaszki brązowej; 3) średn. 6 mm; 
grubość blaszki ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

97 32 D 25 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,28 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie i brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość grubo-
ziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak (na za-
chowanej części naczynia).

V OEB

98 32 B 26 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,33 m. Przy dnie popiel-
nicy wyróżniono jamę o miąższości ok. 0,10 m, wypełnioną 
przepalonymi kośćmi oraz węgielkami drzewnymi. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:b): 1) średni; 2) garnek o baniastym brzuścu; 3) średn. dna 10 cm; 
średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. ceglasto–brunatna, wewn. brunatno–szara; 5) średni; 6) tłu-
czeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, 
wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

99 32 D 27 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się pod 
kamieniem, na gł. 0,26 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, bardzo przysa-
dzistym brzuścu, z dosyć łagodnym załomem umieszczonym nieco poniżej 1/3 wys. naczynia 
oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi, z lekko wygiętym wylewem; 3) średn. dna 
12 cm; średn. brzuśca 43 cm; średn. wylewu 32 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. i wewn. kremowo–
brunatna; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony w dolnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

100 32 B 28 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XIX:1). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,34 m. Wy-
różniono jamę grobową, sięgającą do ok. połowy wysokości 
naczynia. Miąższość jamy ok. 0,12 m. Wypełniona była prze-
palonymi kośćmi i drobnymi węgielkami.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:c): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 
30 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. brunatno–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, 
niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony; wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową. Grób czę-
ściowo zniszczony 
przez nowożytny 
wkop.

101 32 B 29 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,39 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:d); 1) średni; 2) niska, przysadzista amfora dwustożkowata o brzu-
ścu ze stosunkowo ostrym, nisko umieszczonym załomem i cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyi. U nasady szyi dwa uszka; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 20 cm; 4) zewn. 
ceglasta, wewn. szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi; pod nią, na załomie brzuśca, ornament w postaci grup rytych, ukośnych 
kresek.

V OEB

102 32 B 30 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIX:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,31 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem (powyżej 1/3 wys. naczynia) i cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 13 cm; średn. brzuśca 31 cm; średn. wylewu 25 cm; wys. 30 cm; 
4) zewn. ceglastoszara, wewn. szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka 
ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie i prócz 
dna; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

103 32 D 31 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XIX:2). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,30 m. Wy-
różniono jamę grobową, sięgającą do połowy wysokości 
naczynia. Miąższość jamy ok. 0,12 m. Wypełniona była małą 
ilością przepalonych kości i drobnymi węgielkami.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem i o cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 10 cm; średn. brzuśca 36 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowaco-
ny prócz części górnej przy załomie i prócz dna; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.
B. Przystawka (tabl. XIX:f ): 1) średni; 2) niewielka czarka o płaskim dnie i przysadzistym brzu-
ścu; 3) średn. dna 3,2 cm; średn. brzuśca 9,3 cm; 4) szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

104 32 B 32 1967 Grób jamowy (tabl. XIX:2). Odkryty na gł. 0,30 m. Jama miała 
średnicę 0,32 m i gł. 0,22 m. W szarym wypełnisku znajdowa-
ły się drobne, przepalone kości.

b.d. – V OEB Grób jamowy.
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96 32 D 24 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się pod 
kamieniem, na gł. 0,27 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi 
z lekko wygiętym wylewem; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. wylewu 25 cm; 
wys. 25 cm; 4) zewn. szaro–czarna, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) u nasady szyi dwie poziome linie ryte; w dolnej części szyi rząd rytych 
trójkątów przylegających podstawą do górnej linii.
B. Przystawka (tabl. XVIII:i): 1) średni; 2) niewielki kubek z uszkodzonym uszkiem, rozszerza-
jący się ku górze, o wypukłym dnie; 3) średn. dna 2 cm; średn. wylewu 6,5 cm; wys. 3,5 cm; 
4) szara; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Przystawka (tabl. XVIII:h): 1) bardzo zły; 2) fragment wylewu miniaturowego naczyńka; 
3) ?; 4) szara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
D. Fragment paciorka rurkowatego (tabl. XVIII:g): 1) zły; 2) niewielki fragment zawiniętej 
(w oryginalnym stanie zachowania zapewne rurkowato) blaszki brązowej; 3) średn. 6 mm; 
grubość blaszki ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

97 32 D 25 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,28 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie i brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość grubo-
ziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak (na za-
chowanej części naczynia).

V OEB

98 32 B 26 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,33 m. Przy dnie popiel-
nicy wyróżniono jamę o miąższości ok. 0,10 m, wypełnioną 
przepalonymi kośćmi oraz węgielkami drzewnymi. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:b): 1) średni; 2) garnek o baniastym brzuścu; 3) średn. dna 10 cm; 
średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. ceglasto–brunatna, wewn. brunatno–szara; 5) średni; 6) tłu-
czeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, 
wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

99 32 D 27 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się pod 
kamieniem, na gł. 0,26 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XVIII:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o płaskim dnie, bardzo przysa-
dzistym brzuścu, z dosyć łagodnym załomem umieszczonym nieco poniżej 1/3 wys. naczynia 
oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi, z lekko wygiętym wylewem; 3) średn. dna 
12 cm; średn. brzuśca 43 cm; średn. wylewu 32 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. i wewn. kremowo–
brunatna; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony w dolnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

100 32 B 28 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XIX:1). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,34 m. Wy-
różniono jamę grobową, sięgającą do ok. połowy wysokości 
naczynia. Miąższość jamy ok. 0,12 m. Wypełniona była prze-
palonymi kośćmi i drobnymi węgielkami.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:c): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 
30 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. brunatno–żółta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, 
niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony; wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową. Grób czę-
ściowo zniszczony 
przez nowożytny 
wkop.

101 32 B 29 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,39 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:d); 1) średni; 2) niska, przysadzista amfora dwustożkowata o brzu-
ścu ze stosunkowo ostrym, nisko umieszczonym załomem i cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyi. U nasady szyi dwa uszka; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 20 cm; 4) zewn. 
ceglasta, wewn. szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi; pod nią, na załomie brzuśca, ornament w postaci grup rytych, ukośnych 
kresek.

V OEB

102 32 B 30 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XIX:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,31 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem (powyżej 1/3 wys. naczynia) i cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 13 cm; średn. brzuśca 31 cm; średn. wylewu 25 cm; wys. 30 cm; 
4) zewn. ceglastoszara, wewn. szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka 
ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie i prócz 
dna; poza tym pow. gładka; 8) brak.

V OEB

103 32 D 31 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XIX:2). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,30 m. Wy-
różniono jamę grobową, sięgającą do połowy wysokości 
naczynia. Miąższość jamy ok. 0,12 m. Wypełniona była małą 
ilością przepalonych kości i drobnymi węgielkami.

b.d. A. Popielnica (tabl. XIX:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem i o cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 10 cm; średn. brzuśca 36 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowaco-
ny prócz części górnej przy załomie i prócz dna; poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.
B. Przystawka (tabl. XIX:f ): 1) średni; 2) niewielka czarka o płaskim dnie i przysadzistym brzu-
ścu; 3) średn. dna 3,2 cm; średn. brzuśca 9,3 cm; 4) szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

104 32 B 32 1967 Grób jamowy (tabl. XIX:2). Odkryty na gł. 0,30 m. Jama miała 
średnicę 0,32 m i gł. 0,22 m. W szarym wypełnisku znajdowa-
ły się drobne, przepalone kości.

b.d. – V OEB Grób jamowy.
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105 38 A 1 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Na gł. 0,21 m, 
tuż pod warstwą humusu ukazał się wylew popielnicy. W pro-
filu, przy dnie popielnicy, ukazało się niewielkie zaciemnienie 
– ślad słabo widocznej jamy grobowej. Dno jamy grobowej 
znajdowało się na gł. 0,45 m. Popielnica zawierała żółto–sza-
rą ziemię do gł. 30 cm, niżej znajdowały się przepalone kości 
wraz z fr. węgli. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:a): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 
19 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

106 38 C 2 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XX:2). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m. Po-
pielnicę przecięto profilem AB. Ziemia wokół popielnicy mia-
ła barwę szaro–żółtą. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:f ): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
brzuśca 32 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XX:e): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie fragm. wylewu, nieco odgię-
tego w górnej części; 3) ?; 4) szaro–kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) gładka; 8) brak.
C. Przystawka (tabl. XX:d): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie fragm. wylewu, prostego; 
3) ?; 4) szaro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

107 38 C 3 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:1). Na gł. 0,34 m znale-
ziono wylew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy miała kolor 
szaro–żółty. Grób przecięto profilem AB. Na profilu ukazał się 
zarys barwy szaro–czarnej, będący prawdopodobnie pozo-
stałością jamy grobowej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
brzuśca 25 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XX:b): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
12 mm; średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 8) brak.

V OEB

108 38 C 4 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:3). Uszkodzony wylew 
odkryto na gł. 0,24 m.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak na zachowanych 
fragmentach.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

109 38 C 5 11 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:5). Na gł. 0,31 m ukazał 
się wylew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy szaro–
żółtej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:j): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 33 cm; 
średn. wylewu 26 cm; wys. 34 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XX:i): 1) dobry; 2) kółko brązowe, prawdopodobnie frag-
ment spirali; 3) średn. 13 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

110 38 A 6 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:6). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,20 m. Ziemia wokół popielnicy miała barwę 
szaro- żółtą. 

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak na zachowanych fragm.

V OEB

111 38 C 7 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:4). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,33 m. Ziemia wokół popielnicy miała barwę 
szaro–żółtą. W popielnicy znajdowały się przepalone kości. 
Na gł. 0,18 m od wylewu urny (0,51 m od pow. gruntu) zna-
leziono wśród kości mały przedmiot brązowy. Po zewnętrz-
nej stronie ścianki popielnicy znaleziono fragmenty węgli 
oraz dwie przystawki, z których większa znajdowała się na gł. 
0,42 m, mniejsza leżała w jej pobliżu.

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. brzuśca 25 cm; śr. wylewu 22 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 
6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty – duża ilość; 7) brzusiec zewnątrz chropowacony prócz 
części górnej przy załomie, pozostałe partie naczynia gładkie; 8) brak.
B. Przedmiot brązowy (zawieszka?) (tabl. XX:g): 1) dobry; 2) przedmiot składa się z pętelki 
o kształcie zbliżonym do okrągłego oraz z owalnej wypustki; 3) średn. pętelki ok. 15 mm; 
wym. owalnej wypustki ok. 8,5×9,5 mm; ogółem wymiary zabytku ok. 26×15 mm; w przekro-
ju płaska blaszka gr. 1–1,6 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

112 38 C 8 12 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,26 m, popielnica silnie zniszczona. Ziemia 
wokół popielnicy miała barwę szaro–żółtą. W profilu od stro-
ny wschodniej wystąpiły słabo widoczne ślady jamy grobo-
wej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej 
szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 27 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) moc-
ny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

113 38 C 9 12 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:2). Wylew popielnicy 
ukazał na gł. 0,22 m. Wypełnisko jamy wokół popielnicy mia-
ło kolor szaro–żółty. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:b): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 32 cm; średn. 
wylewu 25 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

114 38 C 10 13 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,32 m. Wypełnisko jamy grobowej w profilu 
miało kolor żółty z odcieniem szarym i ciemnoszarym.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:c): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o esowatym profilu, baniastym brzuś-
cu i lekko wychylonym załomie; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 14,5 cm; średn. wylewu 12 
cm; wys. 31 cm; 4) ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

IV 
OEB/V 

OEB
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105 38 A 1 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Na gł. 0,21 m, 
tuż pod warstwą humusu ukazał się wylew popielnicy. W pro-
filu, przy dnie popielnicy, ukazało się niewielkie zaciemnienie 
– ślad słabo widocznej jamy grobowej. Dno jamy grobowej 
znajdowało się na gł. 0,45 m. Popielnica zawierała żółto–sza-
rą ziemię do gł. 30 cm, niżej znajdowały się przepalone kości 
wraz z fr. węgli. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:a): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 
19 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

106 38 C 2 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XX:2). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m. Po-
pielnicę przecięto profilem AB. Ziemia wokół popielnicy mia-
ła barwę szaro–żółtą. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:f ): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
brzuśca 32 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XX:e): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie fragm. wylewu, nieco odgię-
tego w górnej części; 3) ?; 4) szaro–kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) gładka; 8) brak.
C. Przystawka (tabl. XX:d): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie fragm. wylewu, prostego; 
3) ?; 4) szaro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

107 38 C 3 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:1). Na gł. 0,34 m znale-
ziono wylew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy miała kolor 
szaro–żółty. Grób przecięto profilem AB. Na profilu ukazał się 
zarys barwy szaro–czarnej, będący prawdopodobnie pozo-
stałością jamy grobowej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
brzuśca 25 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XX:b): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
12 mm; średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 8) brak.

V OEB

108 38 C 4 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:3). Uszkodzony wylew 
odkryto na gł. 0,24 m.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak na zachowanych 
fragmentach.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

109 38 C 5 11 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:5). Na gł. 0,31 m ukazał 
się wylew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy szaro–
żółtej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:j): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cy-
lindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 33 cm; 
średn. wylewu 26 cm; wys. 34 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XX:i): 1) dobry; 2) kółko brązowe, prawdopodobnie frag-
ment spirali; 3) średn. 13 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

110 38 A 6 10 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:6). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,20 m. Ziemia wokół popielnicy miała barwę 
szaro- żółtą. 

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak na zachowanych fragm.

V OEB

111 38 C 7 11 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XX:4). Wylew popielnicy uka-
zał się na gł. 0,33 m. Ziemia wokół popielnicy miała barwę 
szaro–żółtą. W popielnicy znajdowały się przepalone kości. 
Na gł. 0,18 m od wylewu urny (0,51 m od pow. gruntu) zna-
leziono wśród kości mały przedmiot brązowy. Po zewnętrz-
nej stronie ścianki popielnicy znaleziono fragmenty węgli 
oraz dwie przystawki, z których większa znajdowała się na gł. 
0,42 m, mniejsza leżała w jej pobliżu.

b.d. A. Popielnica (tabl. XX:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata, o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. brzuśca 25 cm; śr. wylewu 22 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 
6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty – duża ilość; 7) brzusiec zewnątrz chropowacony prócz 
części górnej przy załomie, pozostałe partie naczynia gładkie; 8) brak.
B. Przedmiot brązowy (zawieszka?) (tabl. XX:g): 1) dobry; 2) przedmiot składa się z pętelki 
o kształcie zbliżonym do okrągłego oraz z owalnej wypustki; 3) średn. pętelki ok. 15 mm; 
wym. owalnej wypustki ok. 8,5×9,5 mm; ogółem wymiary zabytku ok. 26×15 mm; w przekro-
ju płaska blaszka gr. 1–1,6 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

112 38 C 8 12 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,26 m, popielnica silnie zniszczona. Ziemia 
wokół popielnicy miała barwę szaro–żółtą. W profilu od stro-
ny wschodniej wystąpiły słabo widoczne ślady jamy grobo-
wej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej 
szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 27 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) moc-
ny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

113 38 C 9 12 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:2). Wylew popielnicy 
ukazał na gł. 0,22 m. Wypełnisko jamy wokół popielnicy mia-
ło kolor szaro–żółty. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:b): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 32 cm; średn. 
wylewu 25 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

114 38 C 10 13 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,32 m. Wypełnisko jamy grobowej w profilu 
miało kolor żółty z odcieniem szarym i ciemnoszarym.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:c): 1) dobry; 2) garnek jajowaty o esowatym profilu, baniastym brzuś-
cu i lekko wychylonym załomie; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 14,5 cm; średn. wylewu 12 
cm; wys. 31 cm; 4) ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty 
i gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

IV 
OEB/V 

OEB



46

1 2 3 4 5 6  7 8 9

115 38 C 11 14 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:4). Wylew popielnicy, 
znajdujący się pod dwoma dużymi kamieniami, ukazał się 
na gł. 0,30 m. W profilu ziemia koloru szarego z odcieniem 
żółtym.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczy-
nia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzu-
śca 36 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 31 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

116 38 A 12 14 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXII:1). Wylew dużej po-
pielnicy ukazał się na gł. 0,31 m. Był on częściowo przykryty 
dużym kamieniem. W profilu ziemia wokół popielnicy miała 
barwę żółtą z nikłym odcieniem szarym. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXII:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. ciem-
noszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXII:a): 1) zły; 2) czarka o przysadzistej formie, z lekko wychylonym wy-
lewem; 3) średn. brzuśca 10 cm; średn. wylewu 9 cm; 4) zewn. szaro–kremowa, wewn. szara; 
5) b.d.; 6) piasek; 7) gładka; 8) linia ryta w miejscu największej wydętości brzuśca.
C. Przystawka (tabl. XXII:b): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie fragm. niewielkiego naczynia 
jajowatego; 3) ?; 4) ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.
D. Przystawka (tabl. XXII:c): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie fragm. dna; 3) średn. dna 
8 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak na zachowa-
nym fragm.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

117 38 A 13 14 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:5). Popielnica ukazała 
się na gł. 0,29 m. Była usytuowana pod trzema kamieniami 
i niemal całkowicie przez nie zgnieciona, przez co rozrzucona 
była po całym wypełnisku jamy. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym 
załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 22 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

118 38 A 14 15 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXII:3). Silnie uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,36 m, położony pod du-
żym kamieniem. Popielnica była silnie spękana, wypełnisko 
popielnicy było koloru szaro–żółtego, ciemniejsze w górnych 
częściach naczynia. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXII:h): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko 
wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (na 
wys. ok. 1/3 naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 35 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. 
szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XXII:i): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie fragm. wylewu z uchem nie-
wielkiego naczyńka; 3) ?; 4) zewn. kremowo–ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) pia-
sek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak na zach. fragm.
C. Kółko brązowe (tabl. XXII:k): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego, z silnie zachodzącymi 
na siebie końcami; 3) średn. 25 mm;, średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną pa-
tyną; 5) brak.
D. Kółko brązowe (tabl. XXII:j): 1) średni; 2) niewielkie niedomknięte (tworzące przez to 
kształt podkowy) kółko z drutu brązowego; 3) średn. 11 mm, średn. drutu ok. 1 mm; 4) zaby-
tek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

119 38 A 15 15 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXII:2). Wylew, zachowany 
b. fragmentarycznie, ukazał się na gł. 0,21 m. Usytuowany 
był pod trzema dużymi kamieniami, które uszkodziły naczy-
nie. Ziemia wokół popielnicy była koloru szaro–żółtego. We-
wnątrz popielnicy znajdowały się fragmenty ceramiki oraz 
6 kamieni różnych rozmiarów.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXII:g): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 31 cm; 4) 
zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) brak.
B. Fragmenty przystawki (tabl. XXII:e, f ): 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?, naczyńko niewielkich roz-
miarów; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziar-
nisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

120 38 A 16 16 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Na gł. 0,31 m odkryto luźne sku-
pisko ceramiki. Pod nim, na gł. 0,34 m wystąpiły kolejne frag-
menty ceramiki oraz przepalone kości. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. brunatno–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB

121 38 C 17 17 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIII:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,24 m. Ziemia wokół popielnicy barwy sza-
ro–żółtej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, bardzo szerokim brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 40 
cm; 4) zewn. szara, wewn. brunatno–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB
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115 38 C 11 14 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:4). Wylew popielnicy, 
znajdujący się pod dwoma dużymi kamieniami, ukazał się 
na gł. 0,30 m. W profilu ziemia koloru szarego z odcieniem 
żółtym.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczy-
nia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzu-
śca 36 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 31 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

116 38 A 12 14 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXII:1). Wylew dużej po-
pielnicy ukazał się na gł. 0,31 m. Był on częściowo przykryty 
dużym kamieniem. W profilu ziemia wokół popielnicy miała 
barwę żółtą z nikłym odcieniem szarym. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXII:d): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. ciem-
noszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXII:a): 1) zły; 2) czarka o przysadzistej formie, z lekko wychylonym wy-
lewem; 3) średn. brzuśca 10 cm; średn. wylewu 9 cm; 4) zewn. szaro–kremowa, wewn. szara; 
5) b.d.; 6) piasek; 7) gładka; 8) linia ryta w miejscu największej wydętości brzuśca.
C. Przystawka (tabl. XXII:b): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie fragm. niewielkiego naczynia 
jajowatego; 3) ?; 4) ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.
D. Przystawka (tabl. XXII:c): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie fragm. dna; 3) średn. dna 
8 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak na zachowa-
nym fragm.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

117 38 A 13 14 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXI:5). Popielnica ukazała 
się na gł. 0,29 m. Była usytuowana pod trzema kamieniami 
i niemal całkowicie przez nie zgnieciona, przez co rozrzucona 
była po całym wypełnisku jamy. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXI:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym 
załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 22 cm; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

118 38 A 14 15 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXII:3). Silnie uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,36 m, położony pod du-
żym kamieniem. Popielnica była silnie spękana, wypełnisko 
popielnicy było koloru szaro–żółtego, ciemniejsze w górnych 
częściach naczynia. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXII:h): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko 
wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (na 
wys. ok. 1/3 naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 35 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. 
szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gru-
boziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.
B. Przystawka (tabl. XXII:i): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie fragm. wylewu z uchem nie-
wielkiego naczyńka; 3) ?; 4) zewn. kremowo–ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) pia-
sek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; 8) brak na zach. fragm.
C. Kółko brązowe (tabl. XXII:k): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego, z silnie zachodzącymi 
na siebie końcami; 3) średn. 25 mm;, średn. drutu ok. 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną pa-
tyną; 5) brak.
D. Kółko brązowe (tabl. XXII:j): 1) średni; 2) niewielkie niedomknięte (tworzące przez to 
kształt podkowy) kółko z drutu brązowego; 3) średn. 11 mm, średn. drutu ok. 1 mm; 4) zaby-
tek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

119 38 A 15 15 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXII:2). Wylew, zachowany 
b. fragmentarycznie, ukazał się na gł. 0,21 m. Usytuowany 
był pod trzema dużymi kamieniami, które uszkodziły naczy-
nie. Ziemia wokół popielnicy była koloru szaro–żółtego. We-
wnątrz popielnicy znajdowały się fragmenty ceramiki oraz 
6 kamieni różnych rozmiarów.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXII:g): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 31 cm; 4) 
zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka 
ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym 
gładka; 8) brak.
B. Fragmenty przystawki (tabl. XXII:e, f ): 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?, naczyńko niewielkich roz-
miarów; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziar-
nisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

120 38 A 16 16 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Na gł. 0,31 m odkryto luźne sku-
pisko ceramiki. Pod nim, na gł. 0,34 m wystąpiły kolejne frag-
menty ceramiki oraz przepalone kości. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. brunatno–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB

121 38 C 17 17 VIII 
1969

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIII:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,24 m. Ziemia wokół popielnicy barwy sza-
ro–żółtej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, bardzo szerokim brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 40 
cm; 4) zewn. szara, wewn. brunatno–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB
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122 38 A 18 17 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIII:3). Popielnica, b. du-
żych rozmiarów, ukazała się na gł. 0,26 m. Zaobserwowano 
ciemny i wyraźny zarys dosyć dużej jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. kremowo–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB

123 38 A 19 18 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIII:2). Na gł. 0,53 m uka-
zało się skupisko luźnej ceramiki barwy szaro–czarnej. Zaj-
mowało ono wyjątkowo dużą powierzchnię. Kości i ceramika 
występowały do gł. 0,53 m od pow. gruntu.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:c): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 29 cm; średn. 
wylewu 20 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment guziczka brązowego (tabl. XXIII:b): 1) średni; 2) niewielki fragment blaszki 
o zwiniętych do wewnątrz końcach, przez co powstała forma niedomkniętej rurki; 3) średn. 
5 mm; wys. 6 mm; grubość blaszki ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

124 38 A 20 19 VIII 
1967

Grób jamowy, pod brukiem kamiennym (tabl. XXIII:4). Odkry-
ty na gł. 0,53 m. 

b.d. – V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

125 38 A 21 19 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXIV:1). 
Odkryty na gł. 0,32 m. Popielnica znajdowała się w jamie gro-
bowej, zawierającej fragmenty węgla oraz przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9,5 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. 
ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe: 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 12 mm; średn.
drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

126 38 A 22 21 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXIV:2). 
Popielnica odkryta na gł. 0, 33 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) zewn. 
ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

127 38 A 23 21 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Grób ukazał się na gł. 0,40 m, do-
skonale zachowany. Popielnica nachylona była wylewem ku 
południowi.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarniste-
go; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.

V OEB

128 38 A 24 23 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Grób ukazał się na gł. 0,46 m. Za-
chował się w formie szczątkowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:f ): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
dryczną, smukłą, lekko zwężającą się ku górze szyją; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 25 cm, 
średn. wylewu 19 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XXIV:e): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
18 mm; średn. drutu ok. 1,2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Grób zniszczony.

129 38 A 25 1969 b.d. – b.d.

130 38 A 26 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,32 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:d): 1) średni; 2) przysadzista waza dwustożkowata o płaskim dnie, 
brzuścu z łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 
8 cm; średn. brzuśca 22 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty oraz średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

131 38 A 27 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m. Wyróżniono jamę 
grobową o miąższości 0,08 m, przy dnie naczynia. Była ona 
wypełniona węgielkami i drobnymi, przepalonymi kośćmi.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:g): 1) średni; 2) garnek jajowaty o mocno wydętym, zaokrąglonym 
brzuścu; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 22 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. ceglasto–kremo-
wa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty oraz gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

132 38 A 28 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,19 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym 
załomem, oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 27 cm, średn. wy-
lewu 19 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnio-
ziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB
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122 38 A 18 17 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIII:3). Popielnica, b. du-
żych rozmiarów, ukazała się na gł. 0,26 m. Zaobserwowano 
ciemny i wyraźny zarys dosyć dużej jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. szara, 
wewn. kremowo–szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB

123 38 A 19 18 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIII:2). Na gł. 0,53 m uka-
zało się skupisko luźnej ceramiki barwy szaro–czarnej. Zaj-
mowało ono wyjątkowo dużą powierzchnię. Kości i ceramika 
występowały do gł. 0,53 m od pow. gruntu.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIII:c): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 29 cm; średn. 
wylewu 20 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz 
górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment guziczka brązowego (tabl. XXIII:b): 1) średni; 2) niewielki fragment blaszki 
o zwiniętych do wewnątrz końcach, przez co powstała forma niedomkniętej rurki; 3) średn. 
5 mm; wys. 6 mm; grubość blaszki ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

124 38 A 20 19 VIII 
1967

Grób jamowy, pod brukiem kamiennym (tabl. XXIII:4). Odkry-
ty na gł. 0,53 m. 

b.d. – V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

125 38 A 21 19 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXIV:1). 
Odkryty na gł. 0,32 m. Popielnica znajdowała się w jamie gro-
bowej, zawierającej fragmenty węgla oraz przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9,5 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. 
ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe: 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 12 mm; średn.
drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

126 38 A 22 21 VIII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXIV:2). 
Popielnica odkryta na gł. 0, 33 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) zewn. 
ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

127 38 A 23 21 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Grób ukazał się na gł. 0,40 m, do-
skonale zachowany. Popielnica nachylona była wylewem ku 
południowi.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kre-
mowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarniste-
go; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.

V OEB

128 38 A 24 23 VIII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Grób ukazał się na gł. 0,46 m. Za-
chował się w formie szczątkowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:f ): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
dryczną, smukłą, lekko zwężającą się ku górze szyją; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 25 cm, 
średn. wylewu 19 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 
6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XXIV:e): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
18 mm; średn. drutu ok. 1,2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Grób zniszczony.

129 38 A 25 1969 b.d. – b.d.

130 38 A 26 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,32 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:d): 1) średni; 2) przysadzista waza dwustożkowata o płaskim dnie, 
brzuścu z łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 
8 cm; średn. brzuśca 22 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) średni; 6) tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty oraz średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza 
tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

131 38 A 27 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,31 m. Wyróżniono jamę 
grobową o miąższości 0,08 m, przy dnie naczynia. Była ona 
wypełniona węgielkami i drobnymi, przepalonymi kośćmi.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIV:g): 1) średni; 2) garnek jajowaty o mocno wydętym, zaokrąglonym 
brzuścu; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 22 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. ceglasto–kremo-
wa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty oraz gruboziarnisty; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

132 38 A 28 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,19 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym 
załomem, oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 27 cm, średn. wy-
lewu 19 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnio-
ziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB



50

1 2 3 4 5 6  7 8 9

133 38 C 29 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXV:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,28 m. Popielnica przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:b): 1) bardzo dobry; 2) garnek o mocno wydętym brzuścu i wyod-
rębnionej, zagładzonej, krótkiej szyi, co nadaje mu formę lekko esowatą; 3) średn. dna 11 cm, 
średn. brzuśca 24 cm; średn. wylewu 19 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–sza-
ra; 5) mocny; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony, szyja zagładzana, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

134 39 A 1 18 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty, silnie zniszczony. Na gł. ok. 0,40 m 
znaleziono fragmenty ceramiki oraz przepalone kości. Znaj-
dowały się one w jamie o wydłużonym kształcie, o wypeł-
nisku barwy ciemnoszarej. Grób przykryty był brukiem ka-
miennym.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:l): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, dnie, przysa-
dzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, łagodnym przejściem 
brzuśca w szyję oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; 
średn. brzuśca 32,5 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.
Obecność bruku ka-
miennego.
Grób zniszczony.

135 39 C 2 18 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXV:2). Na gł. 0,30 m zna-
leziono liczne przepalone kości oraz fragmenty małego na-
czynia z uchem, koloru czarnego. Na gł. 0,35 m pojawił się 
bruk kamienny oraz przystawka. Pod brukiem znaleziono 
fragmenty mocno zniszczonej popielnicy i przepalone kości. 
W profilu uwidoczniła się jama o wypełnisku koloru jasnosza-
rego. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:c): 1) zły; 2) garnek jajowaty o płaskim, wypukłym do wewnątrz dnie; 
3) średn. dna 8 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnio-
ziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 
8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXV:d): 1) dobry; 2) czerpak z jednym uchem, z baniastym brzuścem 
i wypukłym dnem; 3) średn. dna 3 cm; średn. wylewu 7 cm; wys. 4,5 cm; 4) szaro–czarna; 
5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
C. Przystawka (tabl. XXV:e): 1) zły; 2) prawdopodobnie czerpak z jednym uchem, z baniastym 
brzuścem; 3) ?; 4) zewn. ceglastoszara, wewn. szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno-
ziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

136 39 C 3 19 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:1). Pod brukiem ka-
miennym, popielnica silnie zniszczona, zachowana tylko 
w dolnej części. Brak jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:d): 1) zły; 2) garnek jajowaty o płaskim, wypukłym do wewnątrz 
dnie; 3) średn. dna 8 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. 
gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXVI:b): 1) bardzo zły; 2) fragment wylewu niewielkiego naczyńka, być 
może o profilu esowatym; 3) ?; 4) kremowo–szara, wewn. szara; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 
8) brak.
C. Kółko brązowe (tabl. XXVI:a): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego o zachodzą-
cych na siebie końcach; 3) średn. 14 mm; średn. drutu ok. 1,2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego (wspólny 
bruk – skupisko ka-
mieni nad grobami 
136, 137, 139). Grób 
silnie zniszczony.

137 39 C 4 19 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty, silnie zniszczony (tabl. XXVI:1). 
Brak jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:c): 1) bardzo dobry; 2) garnek o esowatym profilu, z lekko wychylo-
nym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 19 cm; średn. wylewu 18 cm; 
wys. 18 cm; 4) ceglasto–brunatna; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

IV 
OEB/V 

OEB

Obecność bruku ka-
miennego (wspólny 
bruk – skupisko ka-
mieni nad grobami 
136, 137, 139) Grób 
silnie zniszczony. 

138 39 C 5 19 VII 
1967

Grób jamowy (tabl. XXVII:1). W jamie o średn. ok. 0,25 m, gł. 
0,10 m znaleziono przepalone kości, bez węgli. Obok grobu, 
lecz nie bezpośrednio nad nim, znajdowało się skupisko ka-
mieni – prawdopodobnie pozostałość bruku kamiennego. 

b.d. – V OEB Grób jamowy. Ka-
mienie w sąsiedz-
twie grobu (lecz nie 
bezpośrednio nad 
nim).

139 39 C 6 19 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:1). Odkryty na gł. 
0,44 m. Brak jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 
4) zewn. czarna, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarni-
sty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XXVI:e): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego, o zachodzą-
cych na siebie końcach; 3) średn. 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego (wspólny 
bruk – skupisko ka-
mieni nad grobami 
136, 137, 139).

140 39 C 7 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVII:1). Popielnica znaj-
dowała się pod brukiem kamiennym. Wewnątrz popielnicy 
znajdował się piasek koloru żółtego, przepalone kości, oraz, 
na gł. 0,20 m od wylewu, fragment kółka brązowego.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVII:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku 
górze szyi; 3) średn. dna 11 cm, brzuśca 44,5 cm, wylewu 32,5 cm. wys. 37 cm; 4) ciemnosza-
ra; 5) słaby; 6) duża ilość tłucznia kamiennego średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony 
prócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment kółka brązowego z ornamentem (XXVII:a): 1) zły, nieduży fragment przedmio-
tu; 2) cały przedmiot było to prawdopodobnie kółko o średnicy ok. 2 cm; 3) zachowany fragm. 
dł. ok. 18 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) po zewnętrznej stronie trzy ukośne rzędy 
małych nacinanych kreseczek.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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133 38 C 29 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXV:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,28 m. Popielnica przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:b): 1) bardzo dobry; 2) garnek o mocno wydętym brzuścu i wyod-
rębnionej, zagładzonej, krótkiej szyi, co nadaje mu formę lekko esowatą; 3) średn. dna 11 cm, 
średn. brzuśca 24 cm; średn. wylewu 19 cm; wys. 29 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–sza-
ra; 5) mocny; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty, niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony, szyja zagładzana, wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

134 39 A 1 18 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty, silnie zniszczony. Na gł. ok. 0,40 m 
znaleziono fragmenty ceramiki oraz przepalone kości. Znaj-
dowały się one w jamie o wydłużonym kształcie, o wypeł-
nisku barwy ciemnoszarej. Grób przykryty był brukiem ka-
miennym.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:l): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, dnie, przysa-
dzistym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, łagodnym przejściem 
brzuśca w szyję oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; 
średn. brzuśca 32,5 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.
Obecność bruku ka-
miennego.
Grób zniszczony.

135 39 C 2 18 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXV:2). Na gł. 0,30 m zna-
leziono liczne przepalone kości oraz fragmenty małego na-
czynia z uchem, koloru czarnego. Na gł. 0,35 m pojawił się 
bruk kamienny oraz przystawka. Pod brukiem znaleziono 
fragmenty mocno zniszczonej popielnicy i przepalone kości. 
W profilu uwidoczniła się jama o wypełnisku koloru jasnosza-
rego. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:c): 1) zły; 2) garnek jajowaty o płaskim, wypukłym do wewnątrz dnie; 
3) średn. dna 8 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnio-
ziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 
8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXV:d): 1) dobry; 2) czerpak z jednym uchem, z baniastym brzuścem 
i wypukłym dnem; 3) średn. dna 3 cm; średn. wylewu 7 cm; wys. 4,5 cm; 4) szaro–czarna; 
5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
C. Przystawka (tabl. XXV:e): 1) zły; 2) prawdopodobnie czerpak z jednym uchem, z baniastym 
brzuścem; 3) ?; 4) zewn. ceglastoszara, wewn. szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno-
ziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

136 39 C 3 19 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:1). Pod brukiem ka-
miennym, popielnica silnie zniszczona, zachowana tylko 
w dolnej części. Brak jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:d): 1) zły; 2) garnek jajowaty o płaskim, wypukłym do wewnątrz 
dnie; 3) średn. dna 8 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. szaro–kremowa; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. 
średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) zewn. chropowacona, wewn. 
gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXVI:b): 1) bardzo zły; 2) fragment wylewu niewielkiego naczyńka, być 
może o profilu esowatym; 3) ?; 4) kremowo–szara, wewn. szara; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 
8) brak.
C. Kółko brązowe (tabl. XXVI:a): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego o zachodzą-
cych na siebie końcach; 3) średn. 14 mm; średn. drutu ok. 1,2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego (wspólny 
bruk – skupisko ka-
mieni nad grobami 
136, 137, 139). Grób 
silnie zniszczony.

137 39 C 4 19 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty, silnie zniszczony (tabl. XXVI:1). 
Brak jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:c): 1) bardzo dobry; 2) garnek o esowatym profilu, z lekko wychylo-
nym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 19 cm; średn. wylewu 18 cm; 
wys. 18 cm; 4) ceglasto–brunatna; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak.

IV 
OEB/V 

OEB

Obecność bruku ka-
miennego (wspólny 
bruk – skupisko ka-
mieni nad grobami 
136, 137, 139) Grób 
silnie zniszczony. 

138 39 C 5 19 VII 
1967

Grób jamowy (tabl. XXVII:1). W jamie o średn. ok. 0,25 m, gł. 
0,10 m znaleziono przepalone kości, bez węgli. Obok grobu, 
lecz nie bezpośrednio nad nim, znajdowało się skupisko ka-
mieni – prawdopodobnie pozostałość bruku kamiennego. 

b.d. – V OEB Grób jamowy. Ka-
mienie w sąsiedz-
twie grobu (lecz nie 
bezpośrednio nad 
nim).

139 39 C 6 19 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:1). Odkryty na gł. 
0,44 m. Brak jamy grobowej. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 29 cm; 
4) zewn. czarna, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarni-
sty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XXVI:e): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego, o zachodzą-
cych na siebie końcach; 3) średn. 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego (wspólny 
bruk – skupisko ka-
mieni nad grobami 
136, 137, 139).

140 39 C 7 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVII:1). Popielnica znaj-
dowała się pod brukiem kamiennym. Wewnątrz popielnicy 
znajdował się piasek koloru żółtego, przepalone kości, oraz, 
na gł. 0,20 m od wylewu, fragment kółka brązowego.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVII:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z do-
syć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku 
górze szyi; 3) średn. dna 11 cm, brzuśca 44,5 cm, wylewu 32,5 cm. wys. 37 cm; 4) ciemnosza-
ra; 5) słaby; 6) duża ilość tłucznia kamiennego średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony 
prócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment kółka brązowego z ornamentem (XXVII:a): 1) zły, nieduży fragment przedmio-
tu; 2) cały przedmiot było to prawdopodobnie kółko o średnicy ok. 2 cm; 3) zachowany fragm. 
dł. ok. 18 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) po zewnętrznej stronie trzy ukośne rzędy 
małych nacinanych kreseczek.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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141 39 A 8 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXV:3). Popielnicę znalezio-
no pod brukiem kamiennym, utworzonym przez kilkanaście 
kamieni, pomiędzy którymi znaleziono fragmenty ceramiki 
oraz nieliczne przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:k): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. sza-
ro–czarna, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:h): 1) zły; 2) górna część małego pucharka 
o rozchylonych ściankach; 3) średn. wylewu 9 cm; 4) ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kamienny 
drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:i) : 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie fragm. 
uszka; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
D. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:g): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie 
fragm. wylewu z uchem; 3) ?; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. kremowo–szara; 5) b.d.; 6) piasek; 
7) gładka; 8) brak.
E. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:j): 1) bardzo zły; 2) zachowane jedynie dno 
naczyńka; 3) średn. dna 9 cm; 4) szaro–ceglasta; 5) b.d.; 6) tłuczeń kamienny drobno- i śred-
nioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
F. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:f ): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie 
fragm. wylewu; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 
8) brak.
G. Drucik brązowy: [zabytek zaginął].

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

142 39 C 9 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy odkryto na gł. 0,20 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:g): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz prawdopodobnie cylindrycznej, lekko zwężającej się ku 
górze szyi; 3) średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) słaby; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

143 39 A 10 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:3). Odkryty na gł. 
0,43 m. Położony jest na płd. od gr. 141, pod brukiem ka-
miennym utworzonym przez 7 kamieni. Podczas eksploracji 
bruku natrafiono na fragmenty naczyń koloru jasnobrązowe-
go. Pod brukiem znajdowała się uszkodzona z jednej strony 
popielnica.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:h): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o wypukłym dnie, brzuścu 
z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (na wys. ok. 1/3 naczynia) oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi i wychylonym wylewie; 3) średn. dna 12 cm; 
średn. brzuśca 32 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 27 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. sza-
ro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia grubo-
ziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

144 39 A 11 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVII:3). Odkryty na gł. 
0,50 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVII:i): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. ciem-
noszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXVII:g): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie 
fragment wylewu z uchem taśmowatym; 3) ?; 4) szara; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń kamienny 
drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak na zachowanym fragm.
C. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXVII:h): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie 
fragm. wylewu; 3) ?; 4) szara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak na 
zachowanym fragm.
D. Kółko brązowe (tabl. XXVII:f ): 1) średni; 2) niewielkie, pogięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) owal o wym. 8×14 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 
5) brak.

V OEB

145 39 A 12 28 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,57 m. b.d. A. Popielnica (tabl. XXVII:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XXVII:d): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego, o mocno 
zachodzących na siebie końcach; 3) średn. 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty 
zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

146 39 A 13 28 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,58 m. Duża po-
pielnica pod brukiem kamiennym (przykryta dwoma kamie-
niami), duża ilość grubych, przepalonych kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (szyja nie zachowa-
na); 3) średn. dna 9 cm, brzuśca 37 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) tłu-
czeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak na zachowanym fragmencie.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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141 39 A 8 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXV:3). Popielnicę znalezio-
no pod brukiem kamiennym, utworzonym przez kilkanaście 
kamieni, pomiędzy którymi znaleziono fragmenty ceramiki 
oraz nieliczne przepalone kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXV:k): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 32 cm; 4) zewn. sza-
ro–czarna, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:h): 1) zły; 2) górna część małego pucharka 
o rozchylonych ściankach; 3) średn. wylewu 9 cm; 4) ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kamienny 
drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
C. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:i) : 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie fragm. 
uszka; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
D. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:g): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie 
fragm. wylewu z uchem; 3) ?; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. kremowo–szara; 5) b.d.; 6) piasek; 
7) gładka; 8) brak.
E. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:j): 1) bardzo zły; 2) zachowane jedynie dno 
naczyńka; 3) średn. dna 9 cm; 4) szaro–ceglasta; 5) b.d.; 6) tłuczeń kamienny drobno- i śred-
nioziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
F. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXV:f ): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie 
fragm. wylewu; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 
8) brak.
G. Drucik brązowy: [zabytek zaginął].

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

142 39 C 9 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy odkryto na gł. 0,20 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:g): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wy-
soko umieszczonym załomem oraz prawdopodobnie cylindrycznej, lekko zwężającej się ku 
górze szyi; 3) średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) słaby; 6) tłuczeń 
kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części; poza tym gładka; 8) brak.

V OEB

143 39 A 10 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVI:3). Odkryty na gł. 
0,43 m. Położony jest na płd. od gr. 141, pod brukiem ka-
miennym utworzonym przez 7 kamieni. Podczas eksploracji 
bruku natrafiono na fragmenty naczyń koloru jasnobrązowe-
go. Pod brukiem znajdowała się uszkodzona z jednej strony 
popielnica.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVI:h): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o wypukłym dnie, brzuścu 
z dosyć łagodnym, nisko umieszczonym załomem (na wys. ok. 1/3 naczynia) oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi i wychylonym wylewie; 3) średn. dna 12 cm; 
średn. brzuśca 32 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 27 cm; 4) zewn. ciemnoszara, wewn. sza-
ro–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia grubo-
ziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

144 39 A 11 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVII:3). Odkryty na gł. 
0,50 m. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVII:i): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. ciem-
noszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXVII:g): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie 
fragment wylewu z uchem taśmowatym; 3) ?; 4) szara; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń kamienny 
drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak na zachowanym fragm.
C. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXVII:h): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie 
fragm. wylewu; 3) ?; 4) szara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak na 
zachowanym fragm.
D. Kółko brązowe (tabl. XXVII:f ): 1) średni; 2) niewielkie, pogięte kółko z drutu brązowe-
go; 3) owal o wym. 8×14 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 
5) brak.

V OEB

145 39 A 12 28 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,57 m. b.d. A. Popielnica (tabl. XXVII:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 28 cm; 4) zewn. 
ciemnoszara, wewn. szaro–kremowa; 5) średni; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XXVII:d): 1) dobry; 2) niewielkie kółko z drutu brązowego, o mocno 
zachodzących na siebie końcach; 3) średn. 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty 
zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

146 39 A 13 28 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,58 m. Duża po-
pielnica pod brukiem kamiennym (przykryta dwoma kamie-
niami), duża ilość grubych, przepalonych kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (szyja nie zachowa-
na); 3) średn. dna 9 cm, brzuśca 37 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) tłu-
czeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 
8) brak na zachowanym fragmencie.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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147 39 A 14 28 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,50 m. Prawdopo-
dobnie bez bruku kamiennego (choć w pobliżu znajdowały 
się dwa kamienie), duża ilość zwęglonych kości.

inf., ? A. Popielnica (tabl. XXVIII:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi, z wychylonym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 
9 cm; średn. brzuśca 25 cm, wylewu 22 cm; wys. 25 cm; 4) zewn. szaroceglasta, wewn. brunat-
no– szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB

148 39 C 15 29 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,95 m. Popielnica znajdo-
wała się w jamie.

b.d. A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1. ?; 2. garnek jajowaty; 3. ?; 4. zewn. ceglasto-szara, wewn. 
szara; 5. ?; 6. tłuczeń kam. średnioziarnisty i gruboziarnisty; 7. chropowacony; 8. brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XXVII:c): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego; 3) średnica 28 mm; 
średnica drutu 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

149 39 A 16 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVIII:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,17 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:f ): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 8 cm; 4) ceglasto-
szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony; 8) brak.

V OEB

150 45 C 1 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,37 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:c): 1) bardzo dobry; 2) garnek jajowaty o profilu esowatym, z wy-
chylonym wylewem; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 16 cm; średn. wylewu 15 cm; wys. 
17 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 
7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.

IV 
OEB/V 

OEB

151 45 A 2 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,35 m. Popielnica znajdo-
wała się w jamie, wypełnionej węgielkami drzewnymi i reszt-
kami przepalonych kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o przysadzistym brzuś-
cu z nisko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 21,5 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. kremowo–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 7) gładka; 8) u nasady szyi 4 pary symetrycz-
nie rozmieszczonych guzków; w górnej części brzuśca, tuż nad załomem, rząd lekko uko-
śnych, rytych kresek.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

152 45 A 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVIII:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,29 m. Była ona przykryta kamieniem. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z nisko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 28 cm; średni. wylewu 22 cm; wys. 21 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasto szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 
7) gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

153 45 A 4 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVIII:3). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,30 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:g): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi, u nasady której 
umieszczono dwa uszka; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 18 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–sza-
ra; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

154 45 A 6 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVII:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,34 m. Fragmenty popielnicy 
przykryte były kamieniem.

dor., ? A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

155 45 A 5 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,50 m. Popielnica przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z nisko umieszczonym, łagodnym załomem oraz 
cylindrycznej szyi, prawdopodobnie lekko zwężającej się ku górze; 3) średn. dna 11 cm; 
średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. żółtoszara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

156 46 A 1 11 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIX:1). Znaleziony na gra-
nicy ćw. A i C, w skupisku kamieni, na gł. 0,59 m. Popielnica 
po eksploracji jej zawartości (niewielkiej ilości przepalonych 
kości) uległa uszkodzeniu. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIX:c): 1) dobry; 2) garnek o lekko esowatym profilu; 3) średn. dna 9 cm; 
średn. brzuśca 19 cm; średn. wylewu 16 cm; wys. 20 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. jasnobru-
natno–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty; 7) zewn. 
chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.
B. Fragment wylewu naczynia (tabl. XXIX:b): 1) bardzo zły; 2)?; 3)?; 4) zewn. szaro–ceglasta, 
wewn. ciemnoszara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) wypustka 
w formie guzka przy wylewie.
C. Fragment wylewu naczynia (tabl. XXIX:a): 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?; 4) zewn. szaro–ce-
glasta, wewn. ciemnoszara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 
8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

157 46 A 2 12 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIX:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,75 m. Pod skupiskiem kamieni ukazała się 
popielnica.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIX:f ): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym, dość ostrym załomem oraz stożkowa-
tej, zwężającej się ku górze szyi, o brzegu lekko odgiętym na zewnątrz; 3) średn. dna 12 cm; 
średn. brzuśca 34 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 30 cm; 4) zewnątrz nierównomierna, wy-
stępują plamy w różnych kolorach, od ciemnoszarej po ceglastą; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) wewn. gładka, zewnątrz chropowacona (na brzuścu prócz górnej 
części); 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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147 39 A 14 28 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty. Odkryty na gł. 0,50 m. Prawdopo-
dobnie bez bruku kamiennego (choć w pobliżu znajdowały 
się dwa kamienie), duża ilość zwęglonych kości.

inf., ? A. Popielnica (tabl. XXVIII:b): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycz-
nej, lekko zwężającej się ku górze szyi, z wychylonym na zewnątrz wylewem; 3) średn. dna 
9 cm; średn. brzuśca 25 cm, wylewu 22 cm; wys. 25 cm; 4) zewn. szaroceglasta, wewn. brunat-
no– szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB

148 39 C 15 29 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,95 m. Popielnica znajdo-
wała się w jamie.

b.d. A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1. ?; 2. garnek jajowaty; 3. ?; 4. zewn. ceglasto-szara, wewn. 
szara; 5. ?; 6. tłuczeń kam. średnioziarnisty i gruboziarnisty; 7. chropowacony; 8. brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XXVII:c): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego; 3) średnica 28 mm; 
średnica drutu 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

149 39 A 16 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVIII:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,17 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:f ): 1) średni; 2) garnek jajowaty; 3) średn. dna 8 cm; 4) ceglasto-
szara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty i niewielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 
7) brzusiec chropowacony; 8) brak.

V OEB

150 45 C 1 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,37 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:c): 1) bardzo dobry; 2) garnek jajowaty o profilu esowatym, z wy-
chylonym wylewem; 3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 16 cm; średn. wylewu 15 cm; wys. 
17 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–kremowa; 5) mocny; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 
7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.

IV 
OEB/V 

OEB

151 45 A 2 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu. Uszkodzony 
wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,35 m. Popielnica znajdo-
wała się w jamie, wypełnionej węgielkami drzewnymi i reszt-
kami przepalonych kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:d): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o przysadzistym brzuś-
cu z nisko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 21,5 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. kremowo–ceglasta; 
5) średni; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 7) gładka; 8) u nasady szyi 4 pary symetrycz-
nie rozmieszczonych guzków; w górnej części brzuśca, tuż nad załomem, rząd lekko uko-
śnych, rytych kresek.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

152 45 A 3 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVIII:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,29 m. Była ona przykryta kamieniem. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:e): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z nisko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 28 cm; średni. wylewu 22 cm; wys. 21 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasto szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 
7) gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

153 45 A 4 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVIII:3). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,30 m.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:g): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej szyi, u nasady której 
umieszczono dwa uszka; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 18 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–sza-
ra; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

154 45 A 6 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXVII:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,34 m. Fragmenty popielnicy 
przykryte były kamieniem.

dor., ? A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

155 45 A 5 1967 Grób popielnicowy, czysty. Uszkodzony wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,50 m. Popielnica przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXVIII:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, przysadzistym brzuścu z nisko umieszczonym, łagodnym załomem oraz 
cylindrycznej szyi, prawdopodobnie lekko zwężającej się ku górze; 3) średn. dna 11 cm; 
średn. brzuśca 34 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. żółtoszara; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

156 46 A 1 11 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIX:1). Znaleziony na gra-
nicy ćw. A i C, w skupisku kamieni, na gł. 0,59 m. Popielnica 
po eksploracji jej zawartości (niewielkiej ilości przepalonych 
kości) uległa uszkodzeniu. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIX:c): 1) dobry; 2) garnek o lekko esowatym profilu; 3) średn. dna 9 cm; 
średn. brzuśca 19 cm; średn. wylewu 16 cm; wys. 20 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. jasnobru-
natno–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty; 7) zewn. 
chropowacona, wewn. gładka; 8) brak.
B. Fragment wylewu naczynia (tabl. XXIX:b): 1) bardzo zły; 2)?; 3)?; 4) zewn. szaro–ceglasta, 
wewn. ciemnoszara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) wypustka 
w formie guzka przy wylewie.
C. Fragment wylewu naczynia (tabl. XXIX:a): 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?; 4) zewn. szaro–ce-
glasta, wewn. ciemnoszara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 
8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

157 46 A 2 12 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIX:3). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,75 m. Pod skupiskiem kamieni ukazała się 
popielnica.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIX:f ): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym, dość ostrym załomem oraz stożkowa-
tej, zwężającej się ku górze szyi, o brzegu lekko odgiętym na zewnątrz; 3) średn. dna 12 cm; 
średn. brzuśca 34 cm; średn. wylewu 26 cm; wys. 30 cm; 4) zewnątrz nierównomierna, wy-
stępują plamy w różnych kolorach, od ciemnoszarej po ceglastą; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnioziarnisty; 7) wewn. gładka, zewnątrz chropowacona (na brzuścu prócz górnej 
części); 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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158 46 A 3 13 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIX:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,65 m. Popielnica przykryta sku-
piskiem kamieni. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIX:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym, dość ostrym załomem oraz (prawdopo-
dobnie) cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 29 cm; 
4) zewnątrz nierównomierna, występują plamy w różnych kolorach, od ciemnoszarej po ce-
glastą; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) wewn. gładka, zewnątrz chropo-
wacona (na brzuścu prócz górnej części); 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XXIX:d): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brą-
zowego; 3) średnica 12 mm; grubość drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

159 46 A 4 14 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXIX:4). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,70 m. Frag-
menty popielnicy przykryte brukiem kamiennym znajdowa-
ły się w jamie wypełnionej węgielkami drzewnymi i przepa-
lonymi kośćmi.

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o cylindrycznej szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. 
ceglasto szara; 5) b.d.; 6) duża ilość tłucznia kamiennego średnioziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
Wyróżniono jamę 
grobową.

160 46 A 5 14 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXX:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,90 m.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym załomem oraz (prawdopodobnie) cylindrycznej, zwę-
żającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewnątrz nierównomierna, występują plamy w różnych ko-
lorach, od ciemnoszarej po ceglastą; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 
7) wewn. gładka, zewnątrz chropowacona (na brzuścu prócz górnej części – szyja nie zacho-
wana); 8) nie stwierdzono na zachowanych fragmentach.

V OEB

161 46 C 6 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXX:2). 
Na gł. 0,84 m ukazał się wylew popielnicy.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXX:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z łagod-
nym załomem, umieszczonym w ok. 1/3 wysokości naczynia oraz cylindrycznej, zwężającej 
się ku górze szyi. Wylew lekko odgięty; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 29 cm; średn. wyle-
wu 18,5 cm; wys. 23 cm; 4) zewn. ceglasto–brunatna, wewn. brunatno–szara; 5) b.d.; 6) duża 
ilość piasku, mała ilość tłucznia kam. średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz czę-
ści górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

162 46 A 7 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXX:4). 
Popielnica ukazała się na gł. 0,18 m. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XXX:b): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata, o załomie brzuśca umieszczo-
nym w ok. 1/3 wys. naczynia, o cylindrycznej szyi, zwężającej się ku górze, zaopatrzona w dwa 
symetrycznie położone, przyklejane ucha u nasady szyi; 3) średn. dna 7 cm; brzuśca 18 cm; wy-
lewu 13 cm; wys. 20 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. drob-
noziarnisty, piasek; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) brak.
B. Fragmenty naczynia (tabl. XXX:e): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, piasek; 7) brzusiec 
chropowacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) brak.
C. Fragment naczynia (tabl. XXX:d): 1) bardzo zły; 2) fragment załomu brzuśca i szyi wazy; 
3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) szamot, piasek; 7) gładka; 8) brak.
D. Fragmenty naczynia (tabl. XXX:c): 1) bardzo zły; 2) fragment wylewu czarki; 3) śr. wylewu 
ok. 10 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) szamot, piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

163 46 C 8 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXXI:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,29 m. Była ona przykryta dwoma kamie-
niami.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z nisko 
umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze 
szyi; 3) średn. dna 10 cm; brzuśca 37 cm; wylewu 22,5 cm; wys. 21 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisy; 7) brzusiec chropowa-
cony prócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

164 52 B 1 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,30 m. Była ona przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z ła-
godnym, wręcz zaokrąglonym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz 
cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; brzuśca 34 cm; wylewu 24 cm; 
wys. 29,5 cm; 4) brunatnoszara; 5) b.d.; 6) duża ilość tłucznia kam. średnioziarnistego, nie-
wielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy 
załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXXI:e): 1) bardzo zły; 2) fragment dna niewiel-
kiego naczyńka; 3) średn. dna 6 cm; 4) ceglasta; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) 
gładka; 8) brak.
C. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXXI:d): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie fragm. 
wylewu; 3) ?; 4) ceglastoszara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
D. Kółko brązowe (tabl. XXXI:c): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązo-
wego; 3) średn. 12 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

165 52 B 2 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXXI:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,30 m. Była ona przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, który znajduje się mniej więcej w 1/2 wysokości 
naczynia, oraz długiej, cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; 
średn. brzuśca 32,5 cm; średn. wylewu 27 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. ceglasto–brunatna; wewn. 
szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza tym powierzchnia gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.
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158 46 A 3 13 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXIX:2). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,65 m. Popielnica przykryta sku-
piskiem kamieni. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXIX:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym, dość ostrym załomem oraz (prawdopo-
dobnie) cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 29 cm; 
4) zewnątrz nierównomierna, występują plamy w różnych kolorach, od ciemnoszarej po ce-
glastą; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) wewn. gładka, zewnątrz chropo-
wacona (na brzuścu prócz górnej części); 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Kółko brązowe (tabl. XXIX:d): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brą-
zowego; 3) średnica 12 mm; grubość drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

159 46 A 4 14 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXIX:4). 
Uszkodzony wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,70 m. Frag-
menty popielnicy przykryte brukiem kamiennym znajdowa-
ły się w jamie wypełnionej węgielkami drzewnymi i przepa-
lonymi kośćmi.

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o cylindrycznej szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. 
ceglasto szara; 5) b.d.; 6) duża ilość tłucznia kamiennego średnioziarnistego; 7) brzusiec chro-
powacony prócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
Wyróżniono jamę 
grobową.

160 46 A 5 14 VII 
1967

Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXX:1). Uszkodzony wylew 
popielnicy ukazał się na gł. 0,90 m.

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym załomem oraz (prawdopodobnie) cylindrycznej, zwę-
żającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewnątrz nierównomierna, występują plamy w różnych ko-
lorach, od ciemnoszarej po ceglastą; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny średnioziarnisty; 
7) wewn. gładka, zewnątrz chropowacona (na brzuścu prócz górnej części – szyja nie zacho-
wana); 8) nie stwierdzono na zachowanych fragmentach.

V OEB

161 46 C 6 20 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXX:2). 
Na gł. 0,84 m ukazał się wylew popielnicy.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXX:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z łagod-
nym załomem, umieszczonym w ok. 1/3 wysokości naczynia oraz cylindrycznej, zwężającej 
się ku górze szyi. Wylew lekko odgięty; 3) średn. dna 7 cm; średn. brzuśca 29 cm; średn. wyle-
wu 18,5 cm; wys. 23 cm; 4) zewn. ceglasto–brunatna, wewn. brunatno–szara; 5) b.d.; 6) duża 
ilość piasku, mała ilość tłucznia kam. średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz czę-
ści górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

162 46 A 7 21 VII 
1967

Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXX:4). 
Popielnica ukazała się na gł. 0,18 m. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XXX:b): 1) dobry; 2) amfora dwustożkowata, o załomie brzuśca umieszczo-
nym w ok. 1/3 wys. naczynia, o cylindrycznej szyi, zwężającej się ku górze, zaopatrzona w dwa 
symetrycznie położone, przyklejane ucha u nasady szyi; 3) średn. dna 7 cm; brzuśca 18 cm; wy-
lewu 13 cm; wys. 20 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. drob-
noziarnisty, piasek; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) brak.
B. Fragmenty naczynia (tabl. XXX:e): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. 
szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, piasek; 7) brzusiec 
chropowacony prócz części górnej, poza tym gładka; 8) brak.
C. Fragment naczynia (tabl. XXX:d): 1) bardzo zły; 2) fragment załomu brzuśca i szyi wazy; 
3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) szamot, piasek; 7) gładka; 8) brak.
D. Fragmenty naczynia (tabl. XXX:c): 1) bardzo zły; 2) fragment wylewu czarki; 3) śr. wylewu 
ok. 10 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) szamot, piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

163 46 C 8 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXXI:1). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,29 m. Była ona przykryta dwoma kamie-
niami.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:a): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z nisko 
umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze 
szyi; 3) średn. dna 10 cm; brzuśca 37 cm; wylewu 22,5 cm; wys. 21 cm; 4) zewn. ciemnoszara, 
wewn. szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisy; 7) brzusiec chropowa-
cony prócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

164 52 B 1 1967 Grób popielnicowy, czysty. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 
0,30 m. Była ona przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z ła-
godnym, wręcz zaokrąglonym, nisko umieszczonym załomem (ok. 1/3 wys. naczynia) oraz 
cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; brzuśca 34 cm; wylewu 24 cm; 
wys. 29,5 cm; 4) brunatnoszara; 5) b.d.; 6) duża ilość tłucznia kam. średnioziarnistego, nie-
wielka ilość tłucznia gruboziarnistego; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy 
załomie, poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXXI:e): 1) bardzo zły; 2) fragment dna niewiel-
kiego naczyńka; 3) średn. dna 6 cm; 4) ceglasta; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) 
gładka; 8) brak.
C. Fragment ceramiki (przystawki?) (tabl. XXXI:d): 1) bardzo zły; 2) zachowany jedynie fragm. 
wylewu; 3) ?; 4) ceglastoszara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
D. Kółko brązowe (tabl. XXXI:c): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązo-
wego; 3) średn. 12 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.

165 52 B 2 1967 Grób popielnicowy, czysty (tabl. XXXI:2). Wylew popielnicy 
ukazał się na gł. 0,30 m. Była ona przykryta kamieniem.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, który znajduje się mniej więcej w 1/2 wysokości 
naczynia, oraz długiej, cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 9 cm; 
średn. brzuśca 32,5 cm; średn. wylewu 27 cm; wys. 30 cm; 4) zewn. ceglasto–brunatna; wewn. 
szaro–kremowa; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty oraz gruboziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza tym powierzchnia gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Popielnica przykry-
ta kamieniem.
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166 52 B 3 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXXI:3). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,40 m. Popielnica znajdo-
wała się w jamie, miąższości ok. 0,13 m, wypełnionej węgiel-
kami drzewnymi i resztkami przepalonych kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:g): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu 
z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, który znajduje się mniej więcej w 1/2 
wysokości naczynia, oraz długiej, cylindrycznej szyi; wylew lekko wychylony; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 31 cm; średn. wylewu 27 cm; wys. 33 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–
kremowa; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza tym powierzchnia gładka; 
8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

167 31 A 10 29 VII 
1969

Grób popielnicowy. b.d. – V OEB

168 31 A 52 29 VII 
1969

Na głębokości 0,26 m ukazało się skupisko kości. W pobliżu 
znajdował się wkop nowożytny, który spowodował uszko-
dzenie grobu. W skupisku kości znaleziono kilka fragmentów 
ceramiki. 

dor., ? A. Fragmenty ceramiki [zabytki zaginęły]. V OEB Grób b. silnie znisz-
czony. 

169 25 D 9 1969 b.d. b.d. b.d. ?

170 38 B 31 09 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:1). Wylew popielnicy ukazał 
się na gł. 0,18 m. Brak zarysu jamy grobowej. Popielnica lekko 
pochylona w kierunku płd.–wsch. 

ad.-mat., K A. Popielnica (tabl. XXXII:d): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, który 
znajduje się mniej więcej w 1/2 wysokości naczynia, oraz długiej, cylindrycznej, lekko zwęża-
jącej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 36 cm; średn. wylewu 32 cm; wys. 
35 cm; 4) ceglasta, szaro–ceglasta; wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza 
tym powierzchnia gładka; 8) brak.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XXXII:c): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
17 mm; grubość drutu 2,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

171 38 B 35 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXX:3). ad., M? A. Popielnica [zabytek zaginął].
B. Kółko brązowe (tabl. XXX:f ): 1) dobry; 2) niedomknięte kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
11 mm; średn. drutu 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

172 38 B 33 14 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:2). Na gł. 0,12 m ukazały się 
liczne fragmenty ceramiki i przepalone kości. Od str. płn.-
-wsch. do grobu przylegało zaciemnienie – jama o wypełni-
sku szarym. Miała ona nieregularny zarys, średn. ok. 1,60 m, 
oraz miąższość 0,35 m. Na gł. 0,23 m ukazała się popielnica, 
silnie uszkodzona. 

mat., K A. Popielnica (tabl. XXXII:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo ostrym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) brzusiec szaro–ceglasty, szyja ciemnoszara, wnętrze naczynia ceglasto–szare; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony po załom, poza 
tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

173 38 B 36 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:3). Na gł. 0,17 m ukazał się 
uszkodzony wylew popielnicy. W profilu od wys. brzuśca po-
pielnicy do gł. 0,70 m widoczna była jama o wypełnisku bar-
wy brązowo–szarej. Wewnątrz popielnicy na gł. 0,20 m (3 cm 
poniżej wylewu popielnicy) znajdował się kamień.

ad., M? A. Popielnica (tabl. XXXII:f ): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. 
kremowo–szara; 5) mocny; 6) piasek, domieszka organiczna, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka, wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB Kamień wewnątrz 
popielnicy (praw-
dopodobnie pier-
wotnie nakrywał 
grób).

174 38 B 30 12 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:1). Na gł. 0,05 m ukazały się 
fragmenty popielnicy. Ziemia wokół popielnicy była koloru 
szaro–brązowego.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXIII:e): 1) zły; 2) prawdopodobnie garnek jajowaty o lekko odgiętym 
wylewie i płaskim dnie; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) chro-
powacona prócz górnej części, wewn. lekko chropowata, pokryta siateczką spękań; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXXIII:d): 1) bardzo zły; 2) półkulista czarka lub czerpak; 3) średn. wyle-
wu 12 cm; 4) szara z plamami ceglastymi; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) gładka; 8) brak.
C. Fragment kółka z drutu brązowego (tabl. XXXIII:a–c): 1) zły, znaleziono trzy fragm. kółka; 
2) sposób wygięcia drutu wskazuje, iż mogą to być fragmenty spiralnie skręconej ozdoby; 
3) średn. drutu brązowego ok. 1 mm;, średn. spirali ok. 11 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak. 

V OEB

175 38 B 34 04 VIII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:3). Jama grobowa o wypełni-
sku barwy brunatno–szarej. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. V OEB

176 38 B 37 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:2). Na gł. 0,26 m ukazały się 
fragmenty popielnicy. Od płd. str. popielnicy znajdowały się 
3 kamienie. 

1) ad.–mat., 
M

2) ad., K

A. Popielnica (tabl. XXXIII:f ): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) ?; 4) zewn. szara, wewn. ceglasto–szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec lekko obmazywany, szyja gładka, wewn. pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

177 38 D 40 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:4). Na gł. 0,28 m ukazały się 
fragmenty popielnicy. Obok niej, od strony płd. znajdowały 
się fragmenty przystawki oraz brązowo–szary zarys zaciem-
nienia, o miąższości w profilu 0,25 m. 

1) mat., K
2) mat., K
3) mat., K

A. Popielnica (tabl. XXXIII:g): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym załomem oraz zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) szara, jasnoszara; 5) słaby; 6) piasek, 
tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) szyja gładka, brzusiec zewn. chropowacony, wewnątrz gład-
ki; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?): 1) zły; 2) kubek o dosyć ostrym załomie, z lekko wychy-
lonym wylewem; dno płaskie; 3) ?; 4) brzusiec żółto–jasnoszary; szyjka jasnoszara; 5) mocny; 
6) piasek drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB
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166 52 B 3 1967 Grób popielnicowy, obsypany resztkami stosu (tabl. XXXI:3). 
Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,40 m. Popielnica znajdo-
wała się w jamie, miąższości ok. 0,13 m, wypełnionej węgiel-
kami drzewnymi i resztkami przepalonych kości.

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXI:g): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim dnie, brzuścu 
z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, który znajduje się mniej więcej w 1/2 
wysokości naczynia, oraz długiej, cylindrycznej szyi; wylew lekko wychylony; 3) średn. dna 
10 cm; średn. brzuśca 31 cm; średn. wylewu 27 cm; wys. 33 cm; 4) zewn. i wewn. ceglasto–
kremowa; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość gruboziarnistego; 7) brzu-
siec chropowacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza tym powierzchnia gładka; 
8) brak.

V OEB Wyróżniono jamę 
grobową.

167 31 A 10 29 VII 
1969

Grób popielnicowy. b.d. – V OEB

168 31 A 52 29 VII 
1969

Na głębokości 0,26 m ukazało się skupisko kości. W pobliżu 
znajdował się wkop nowożytny, który spowodował uszko-
dzenie grobu. W skupisku kości znaleziono kilka fragmentów 
ceramiki. 

dor., ? A. Fragmenty ceramiki [zabytki zaginęły]. V OEB Grób b. silnie znisz-
czony. 

169 25 D 9 1969 b.d. b.d. b.d. ?

170 38 B 31 09 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:1). Wylew popielnicy ukazał 
się na gł. 0,18 m. Brak zarysu jamy grobowej. Popielnica lekko 
pochylona w kierunku płd.–wsch. 

ad.-mat., K A. Popielnica (tabl. XXXII:d): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem, który 
znajduje się mniej więcej w 1/2 wysokości naczynia, oraz długiej, cylindrycznej, lekko zwęża-
jącej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11 cm; średn. brzuśca 36 cm; średn. wylewu 32 cm; wys. 
35 cm; 4) ceglasta, szaro–ceglasta; wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza 
tym powierzchnia gładka; 8) brak.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XXXII:c): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
17 mm; grubość drutu 2,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

171 38 B 35 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXX:3). ad., M? A. Popielnica [zabytek zaginął].
B. Kółko brązowe (tabl. XXX:f ): 1) dobry; 2) niedomknięte kółko z drutu brązowego; 3) średn. 
11 mm; średn. drutu 1,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

V OEB

172 38 B 33 14 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:2). Na gł. 0,12 m ukazały się 
liczne fragmenty ceramiki i przepalone kości. Od str. płn.-
-wsch. do grobu przylegało zaciemnienie – jama o wypełni-
sku szarym. Miała ona nieregularny zarys, średn. ok. 1,60 m, 
oraz miąższość 0,35 m. Na gł. 0,23 m ukazała się popielnica, 
silnie uszkodzona. 

mat., K A. Popielnica (tabl. XXXII:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo ostrym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) brzusiec szaro–ceglasty, szyja ciemnoszara, wnętrze naczynia ceglasto–szare; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony po załom, poza 
tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

173 38 B 36 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:3). Na gł. 0,17 m ukazał się 
uszkodzony wylew popielnicy. W profilu od wys. brzuśca po-
pielnicy do gł. 0,70 m widoczna była jama o wypełnisku bar-
wy brązowo–szarej. Wewnątrz popielnicy na gł. 0,20 m (3 cm 
poniżej wylewu popielnicy) znajdował się kamień.

ad., M? A. Popielnica (tabl. XXXII:f ): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. 
kremowo–szara; 5) mocny; 6) piasek, domieszka organiczna, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka, wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB Kamień wewnątrz 
popielnicy (praw-
dopodobnie pier-
wotnie nakrywał 
grób).

174 38 B 30 12 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:1). Na gł. 0,05 m ukazały się 
fragmenty popielnicy. Ziemia wokół popielnicy była koloru 
szaro–brązowego.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXIII:e): 1) zły; 2) prawdopodobnie garnek jajowaty o lekko odgiętym 
wylewie i płaskim dnie; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) chro-
powacona prócz górnej części, wewn. lekko chropowata, pokryta siateczką spękań; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XXXIII:d): 1) bardzo zły; 2) półkulista czarka lub czerpak; 3) średn. wyle-
wu 12 cm; 4) szara z plamami ceglastymi; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) gładka; 8) brak.
C. Fragment kółka z drutu brązowego (tabl. XXXIII:a–c): 1) zły, znaleziono trzy fragm. kółka; 
2) sposób wygięcia drutu wskazuje, iż mogą to być fragmenty spiralnie skręconej ozdoby; 
3) średn. drutu brązowego ok. 1 mm;, średn. spirali ok. 11 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak. 

V OEB

175 38 B 34 04 VIII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:3). Jama grobowa o wypełni-
sku barwy brunatno–szarej. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. V OEB

176 38 B 37 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:2). Na gł. 0,26 m ukazały się 
fragmenty popielnicy. Od płd. str. popielnicy znajdowały się 
3 kamienie. 

1) ad.–mat., 
M

2) ad., K

A. Popielnica (tabl. XXXIII:f ): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) ?; 4) zewn. szara, wewn. ceglasto–szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec lekko obmazywany, szyja gładka, wewn. pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

177 38 D 40 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:4). Na gł. 0,28 m ukazały się 
fragmenty popielnicy. Obok niej, od strony płd. znajdowały 
się fragmenty przystawki oraz brązowo–szary zarys zaciem-
nienia, o miąższości w profilu 0,25 m. 

1) mat., K
2) mat., K
3) mat., K

A. Popielnica (tabl. XXXIII:g): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym załomem oraz zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) szara, jasnoszara; 5) słaby; 6) piasek, 
tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) szyja gładka, brzusiec zewn. chropowacony, wewnątrz gład-
ki; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment ceramiki (przystawki?): 1) zły; 2) kubek o dosyć ostrym załomie, z lekko wychy-
lonym wylewem; dno płaskie; 3) ?; 4) brzusiec żółto–jasnoszary; szyjka jasnoszara; 5) mocny; 
6) piasek drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

V OEB
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178 38 D 38 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:5). Na gł. 0,28 m ukazał się wy-
lew popielnicy, częściowo uszkodzony. W popielnicy, na gł. 0,30 
m znajdował się kamień. Od zach. str. popielnicy znajdował się 
współczesny wkop. W profilu od wys. brzuśca do gł. 0,70 m wi-
doczny zarys jamy grobowej o wypełnisku szaro–brązowym. 

ad.-mat., K A. Popielnica (tabl. XXXIII:h): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3)?; 4) brzusiec jasnoszary, szyja jasnoszaro–kremowa; wewn. barwa szara; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. chropawa; 
8) brak.

V OEB Kamień wewnątrz 
popielnicy (praw-
dopodobnie pier-
wotnie nakrywał 
grób).

179 38 D 39 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:1). Na gł. 0,25 m ukazały się 
fragmenty wylewu popielnicy. W profilu od wys. brzuśca 
pod popielnicą znajdowała się jama barwy szaro–brązowej 
o miąższości 0,25 m.

ad., M? A. Popielnica (tabl. XXXIV:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. brzuśca 30 cm; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 
6) drobny piasek, mika; 7) gładka, brzusiec zewn. chropowacony; 8) linia niestarannie ryta 
u nasady szyi.
B. Fragment bransolety brązowej (tabl. XXXIV:a): 1) bardzo zły (tylko niewielki fragm. za-
bytku); 2) niewielki fragm. bransolety, nieco wygięty; 3) długość zach. fragm. 24 mm, grubość 
pręta 5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) dwa poprzeczne żłobki na węższym końcu 
zachowanego fragmentu.

V OEB

180 25 C 13 9 VII 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:4). Na głębokości 0,08 m 
ukazały się kości umieszczone w popielnicy oraz bransoleta 
brązowa. Przy bransolecie zaobserwowano cętki czarnej zie-
mi. Popielnica znajdowała się w jamie o wypełnisku barwy 
pomarańczowo–szarej. 

1) inf. I, ?
2) ?,?

A. Popielnica (tabl. XXXIV:f ): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie brzusiec i bardzo niewiel-
kie fragm. szyi. O ile można wnioskować na podstawie zachowanych fragmentów, prawdo-
podobnie jest to naczynie wazowate dwustożkowate o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 10 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz 
niewielkiego pasma w górnej części przy załomie, szyja gładka, wewn. powierzchnia gładka; 
8) brak.
B. Bransoleta brązowa (tabl. XXXIV:h): 1) dobry; w jednym miejscu niewielki nadżer, w in-
nym niewielkie pęknięcie (w miejscu wygięcia pręta); 2) bransoleta w kształcie niedomknię-
tego okręgu, wykonana z giętego pręta brązowego, o jednym z końców wyraźnie zwężonym; 
3) średnica bransolety – ok. 60 mm, średnica pręta – 3–5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) 15 grup ukośnych rytych kreseczek, każdy z takich motywów złożony jest z dwóch, 
mniej więcej równolegle względem siebie usytuowanych grup.
C. Fragment naczynia (tabl. XXXIV:g): 1) zły; 2) fragment wylewu prawd. garnka o profilu 
esowatym; 3) średn. wylewu ok. 20 cm; 4) szaro–ceglasty; 5) b.d.; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

181 25 C 14 9 VII 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXXV:2). Na głębokości 0,14 m uka-
zał się uszkodzony wylew popielnicy. W odległości około 
0,20 m na płd.–zach. od popielnicy ukazał się dość wyraźny 
zarys jamy o wypełnisku barwy szaro – pomarańczowej. 

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XXXV:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) ciemnoszara; 
5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) gładka, wewn. lekko chropawa; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

182 25 C 17 12 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:2). Wylew popielnicy ukazał 
się na głębokości 0,15 m. Był on dosyć dobrze zachowany. 

inf. II/juv., ? A. Popielnica (tabl. XXXIV:d): 1) średni; nie zachowane dno i wylew; 2) waza dwustożkowata 
o brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (w ok. 1/2 wys. naczynia) oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 24 cm; 
wys. 23 cm; 4) ciemnoszara, wewn. szara i jasnoszara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam.drob-
noziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części (dno nie zachowane); 8) brak.
B. Fragment naczynia: 1) bardzo zły; 2) zachowały się fragmenty niecharakterystyczne oraz 
fragment ucha; być może czerpak; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

183 25 C 16 11 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXV:1). Na głębokości 0,22 m uka-
zał się wylew silnie uszkodzonej popielnicy. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXV:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo 
ostrym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze 
szyi; 3) średn. brzuśca ok. 36 cm; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. naczynie kremo-
we; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części, szyja gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

184 25 C 15 9 VII 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXXV:3). Na głębokości 0,35 m uka-
zały się dwa wylewy popielnic, dość silnie uszkodzonych. Po-
pielnice przecięto profilem. Na gł. 0,37 m, między brzuścami 
popielnic, ukazała się odwrócona do góry dnem przystawka 
(C), a pod nią kolejna przystawka (D) (fot. 4). Pod popielnica-
mi w profilu ukazał się słabo widoczny zarys jamy o barwie 
jasnoszaro–pomarańczowej. 

inf. I, ? Dwie popielnice. Wewnątrz popielnic znajdowały się przepalone kości. W popielnicy (A) zna-
leziono zwitek brązu – paciorek rurkowaty (E). W przystawce z uszkiem (C) znajdowała się 
mniejsza przystawka (D). Prócz tego znaleziono trzecią przystawkę.
A. Popielnica (tabl. XXXV:c): 1) średni (brak części brzuśca i dużych partii szyi); 2) waza dwu-
stożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko 
umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzu-
śca 32 cm; średn. dna 9 cm; wys. 32–35 cm; 4) brzusiec szary (w części chropowaconej) i sza-
ro–ceglasty, szyja i gładka część brzuśca – ciemnoszara; wewn. – barwa szaro–kremowa za 
wyjątkiem części szyi przy wylewie – jasnobrunatnej, oraz części przydennej – szarej; 5) śred-
ni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnio i drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części, wewnątrz lekko chropawy; szyja zewn. i wewn. gładka; 8) brak.
B. Popielnica (tabl. XXXV:d): 1) zły; 2) waza dwustożkowata, o stosunkowo przysadzistym 
brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, bardzo nie-
znacznie zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 26 cm; 4) brzusiec szary (w części 
chropowaconej), szyja i gładka część brzuśca – ciemnoszara; wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty, mika; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB
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178 38 D 38 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIII:5). Na gł. 0,28 m ukazał się wy-
lew popielnicy, częściowo uszkodzony. W popielnicy, na gł. 0,30 
m znajdował się kamień. Od zach. str. popielnicy znajdował się 
współczesny wkop. W profilu od wys. brzuśca do gł. 0,70 m wi-
doczny zarys jamy grobowej o wypełnisku szaro–brązowym. 

ad.-mat., K A. Popielnica (tabl. XXXIII:h): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3)?; 4) brzusiec jasnoszary, szyja jasnoszaro–kremowa; wewn. barwa szara; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. chropawa; 
8) brak.

V OEB Kamień wewnątrz 
popielnicy (praw-
dopodobnie pier-
wotnie nakrywał 
grób).

179 38 D 39 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:1). Na gł. 0,25 m ukazały się 
fragmenty wylewu popielnicy. W profilu od wys. brzuśca 
pod popielnicą znajdowała się jama barwy szaro–brązowej 
o miąższości 0,25 m.

ad., M? A. Popielnica (tabl. XXXIV:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. brzuśca 30 cm; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 
6) drobny piasek, mika; 7) gładka, brzusiec zewn. chropowacony; 8) linia niestarannie ryta 
u nasady szyi.
B. Fragment bransolety brązowej (tabl. XXXIV:a): 1) bardzo zły (tylko niewielki fragm. za-
bytku); 2) niewielki fragm. bransolety, nieco wygięty; 3) długość zach. fragm. 24 mm, grubość 
pręta 5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) dwa poprzeczne żłobki na węższym końcu 
zachowanego fragmentu.

V OEB

180 25 C 13 9 VII 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:4). Na głębokości 0,08 m 
ukazały się kości umieszczone w popielnicy oraz bransoleta 
brązowa. Przy bransolecie zaobserwowano cętki czarnej zie-
mi. Popielnica znajdowała się w jamie o wypełnisku barwy 
pomarańczowo–szarej. 

1) inf. I, ?
2) ?,?

A. Popielnica (tabl. XXXIV:f ): 1) bardzo zły; 2) zachował się jedynie brzusiec i bardzo niewiel-
kie fragm. szyi. O ile można wnioskować na podstawie zachowanych fragmentów, prawdo-
podobnie jest to naczynie wazowate dwustożkowate o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie oraz cylindrycznej szyi; 3) średn. dna 10 cm; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz 
niewielkiego pasma w górnej części przy załomie, szyja gładka, wewn. powierzchnia gładka; 
8) brak.
B. Bransoleta brązowa (tabl. XXXIV:h): 1) dobry; w jednym miejscu niewielki nadżer, w in-
nym niewielkie pęknięcie (w miejscu wygięcia pręta); 2) bransoleta w kształcie niedomknię-
tego okręgu, wykonana z giętego pręta brązowego, o jednym z końców wyraźnie zwężonym; 
3) średnica bransolety – ok. 60 mm, średnica pręta – 3–5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) 15 grup ukośnych rytych kreseczek, każdy z takich motywów złożony jest z dwóch, 
mniej więcej równolegle względem siebie usytuowanych grup.
C. Fragment naczynia (tabl. XXXIV:g): 1) zły; 2) fragment wylewu prawd. garnka o profilu 
esowatym; 3) średn. wylewu ok. 20 cm; 4) szaro–ceglasty; 5) b.d.; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

181 25 C 14 9 VII 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXXV:2). Na głębokości 0,14 m uka-
zał się uszkodzony wylew popielnicy. W odległości około 
0,20 m na płd.–zach. od popielnicy ukazał się dość wyraźny 
zarys jamy o wypełnisku barwy szaro – pomarańczowej. 

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XXXV:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) ciemnoszara; 
5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobnoziarnisty; 7) gładka, wewn. lekko chropawa; 
8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

182 25 C 17 12 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:2). Wylew popielnicy ukazał 
się na głębokości 0,15 m. Był on dosyć dobrze zachowany. 

inf. II/juv., ? A. Popielnica (tabl. XXXIV:d): 1) średni; nie zachowane dno i wylew; 2) waza dwustożkowata 
o brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem (w ok. 1/2 wys. naczynia) oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 24 cm; 
wys. 23 cm; 4) ciemnoszara, wewn. szara i jasnoszara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam.drob-
noziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części (dno nie zachowane); 8) brak.
B. Fragment naczynia: 1) bardzo zły; 2) zachowały się fragmenty niecharakterystyczne oraz 
fragment ucha; być może czerpak; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

183 25 C 16 11 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXV:1). Na głębokości 0,22 m uka-
zał się wylew silnie uszkodzonej popielnicy. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXV:a): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu ze stosunkowo 
ostrym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze 
szyi; 3) średn. brzuśca ok. 36 cm; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. naczynie kremo-
we; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części, szyja gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

184 25 C 15 9 VII 1969 Grób popielnicowy (tabl. XXXV:3). Na głębokości 0,35 m uka-
zały się dwa wylewy popielnic, dość silnie uszkodzonych. Po-
pielnice przecięto profilem. Na gł. 0,37 m, między brzuścami 
popielnic, ukazała się odwrócona do góry dnem przystawka 
(C), a pod nią kolejna przystawka (D) (fot. 4). Pod popielnica-
mi w profilu ukazał się słabo widoczny zarys jamy o barwie 
jasnoszaro–pomarańczowej. 

inf. I, ? Dwie popielnice. Wewnątrz popielnic znajdowały się przepalone kości. W popielnicy (A) zna-
leziono zwitek brązu – paciorek rurkowaty (E). W przystawce z uszkiem (C) znajdowała się 
mniejsza przystawka (D). Prócz tego znaleziono trzecią przystawkę.
A. Popielnica (tabl. XXXV:c): 1) średni (brak części brzuśca i dużych partii szyi); 2) waza dwu-
stożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko 
umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzu-
śca 32 cm; średn. dna 9 cm; wys. 32–35 cm; 4) brzusiec szary (w części chropowaconej) i sza-
ro–ceglasty, szyja i gładka część brzuśca – ciemnoszara; wewn. – barwa szaro–kremowa za 
wyjątkiem części szyi przy wylewie – jasnobrunatnej, oraz części przydennej – szarej; 5) śred-
ni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnio i drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej 
części, wewnątrz lekko chropawy; szyja zewn. i wewn. gładka; 8) brak.
B. Popielnica (tabl. XXXV:d): 1) zły; 2) waza dwustożkowata, o stosunkowo przysadzistym 
brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, bardzo nie-
znacznie zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 26 cm; 4) brzusiec szary (w części 
chropowaconej), szyja i gładka część brzuśca – ciemnoszara; wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty, mika; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; 
poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB
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C. Przystawka (tabl. XXXV:e): 1) bardzo dobry; 2) czerpak z uchem łączącym brzusiec z wyle-
wem, o płaskim dnie i lekko wychylonym wylewie. Ucho nie jest dolepione, lecz jest uformo-
wane razem z wylewem; 3) średn. dna 3,5 cm; średn. wylewu 11 cm; wys. 7 cm; 4) szarobru-
natno–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
D. Przystawka (tabl. XXXV:f ): 1) dobry (brak jedynie niewielkich fragm. wylewu); 2) czerpak 
o kształcie półkulistym z uchem łączącym brzusiec z wylewem, o lekko wypukłym, słabo wy-
odrębnionym dnie i lekko wychylonym wylewie; ucho jest dolepione; 3) średn. wylewu 9 cm; 
wys. 4,5 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
E. Brązowy paciorek rurkowaty (tabl. XXXV:g): 1) dobry; 2) paciorek wykonany jest z cienkiej 
blaszki brązowej zwiniętej w niedomkniętą, zwężającą się rurkę; 3) średn. 5–6 mm; grubość 
blaszki 0,8 mm; 4) ciemnozielona; 5) brak.

185 25 C 19 29 VII 
1969

Grób jamowy (tabl. XXXIV:3). Na gł. 0,55 m ukazało się sku-
pisko kości. Ziemia wokół tego skupiska była barwy szaro–
brązowej. 

?, ? – V OEB

186 25 C 20 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:3). Na gł. 0,55 m ukazał się 
wylew popielnicy, dość silnie uszkodzony. 

inf. II, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. V OEB Obecność bruku ka-
miennego. Na kości 
czaszki wystąpiły 
zielone przebarwie-
nia.

187 25 C 18 14 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się wylew popiel-
nicy. 

ad., K A. Popielnica (tabl. XXXIV:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężają-
cej się ku górze szyi; 3)?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, mika; 
7) brzusiec zewnątrz chropowacony z wyjątkiem fragmentów przy dnie i na załomie; szyja 
gładka, wewnątrz chropawa; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

188 39 B 3 27 VIII 
1969

(tabl. XXXVI:1). Grób jamowy. 1) ad.-mat., 
M 2) dor., ?

3) inf. I, ?

– V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

189 39 B 1 27 VIII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:1). Na pograniczu arów 
39B/40A/32B/33A na gł. 0,20 m ukazało się skupisko kamie-
ni. Niektóre z nich były bardzo kruche, prawdopodobnie na 
skutek przepalenia. Między kamieniami znajdowały się drob-
ne fr. ceramiki. Podczas wykonywania cięcia profilowego, 
w czasie eksploracji skupiska kamieni, na gł. 0,30 m natrafio-
no na grób jamowy. Zawierał on resztki przepalonych kości. 
Gł. grobu 0,30–0,48 m.

1) ad.-mat., 
M?

2) ad., M

– V OEB Obecność bruku 
kamiennego. Na ko-
ściach czaszki i żu-
chwy wystąpiły zie-
lone przebarwienia.

190 38 B 32 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:1). Na gł. 0,03 m ukazał się 
kamień. Pod nim, na gł. 0,08 m znajdowała się uszkodzona 
popielnica, zachowana tylko do wysokości brzuśca. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXII:b): 1) zły; 2) amforka o kształcie jajowatym, zaopatrzona w jedno lub 
dwa uszka w górnej części (zachowało się 1 uszko); 3) średn. dna 8 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XXXII:a): 1) średni; 2) niepełne kółeczko z drutu brązowego, w prze-
kroju owalnego; 3) średn. kółka 11 mm; gr. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 
5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

191 32 A 58 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:2). Na gł. 0,36 m ukazał się 
pełny wylew popielnicy.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXVI:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem, umieszczonym w górnej czę-
ści brzuśca (w ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. wylewu 23 cm; wys. 24 cm; 4) jasnoszara, 
miejscami jasnobrunatna; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony bez górnej części przy załomie, poza tym powierzchnia gładka; 8) linia ryta u na-
sady szyi.

V OEB

192 32 A 52 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:3). Na gł. 0,16 m ukazał się ka-
mień, a pod nim, na gł. 0,25 m, fragment wylewu popielnicy.

1) inf. I/II, ? 
2) ad.-mat., 

M

A. Popielnica (tabl. XXXVI:e): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata o zwę-
żającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) słaby; 6) piasek, duża 
ilość tłucznia kam. drobnoziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. po-
wierzchnia gładka; 8) brak na zachowanych fragm.
B. Fragmenty naczynia (tabl. XXXVI:b–d): 1) zły; 2) górna część brzuśca i nasada szyi niewiel-
kiego naczynia wazowatego; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 
8) ornament pseudosznurowy u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

193 32 A 55 1969 Grób popielnicowy. ad.-mat., K? A. Popielnica (tabl. XXXVI:g): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata o zwę-
żającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) słaby; 6) piasek, duża 
ilość tłucznia kam. drobnoziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. po-
wierzchnia gładka; 8) brak na zachowanych fragm.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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C. Przystawka (tabl. XXXV:e): 1) bardzo dobry; 2) czerpak z uchem łączącym brzusiec z wyle-
wem, o płaskim dnie i lekko wychylonym wylewie. Ucho nie jest dolepione, lecz jest uformo-
wane razem z wylewem; 3) średn. dna 3,5 cm; średn. wylewu 11 cm; wys. 7 cm; 4) szarobru-
natno–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
D. Przystawka (tabl. XXXV:f ): 1) dobry (brak jedynie niewielkich fragm. wylewu); 2) czerpak 
o kształcie półkulistym z uchem łączącym brzusiec z wylewem, o lekko wypukłym, słabo wy-
odrębnionym dnie i lekko wychylonym wylewie; ucho jest dolepione; 3) średn. wylewu 9 cm; 
wys. 4,5 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
E. Brązowy paciorek rurkowaty (tabl. XXXV:g): 1) dobry; 2) paciorek wykonany jest z cienkiej 
blaszki brązowej zwiniętej w niedomkniętą, zwężającą się rurkę; 3) średn. 5–6 mm; grubość 
blaszki 0,8 mm; 4) ciemnozielona; 5) brak.

185 25 C 19 29 VII 
1969

Grób jamowy (tabl. XXXIV:3). Na gł. 0,55 m ukazało się sku-
pisko kości. Ziemia wokół tego skupiska była barwy szaro–
brązowej. 

?, ? – V OEB

186 25 C 20 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIV:3). Na gł. 0,55 m ukazał się 
wylew popielnicy, dość silnie uszkodzony. 

inf. II, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. V OEB Obecność bruku ka-
miennego. Na kości 
czaszki wystąpiły 
zielone przebarwie-
nia.

187 25 C 18 14 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się wylew popiel-
nicy. 

ad., K A. Popielnica (tabl. XXXIV:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężają-
cej się ku górze szyi; 3)?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, mika; 
7) brzusiec zewnątrz chropowacony z wyjątkiem fragmentów przy dnie i na załomie; szyja 
gładka, wewnątrz chropawa; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

188 39 B 3 27 VIII 
1969

(tabl. XXXVI:1). Grób jamowy. 1) ad.-mat., 
M 2) dor., ?

3) inf. I, ?

– V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

189 39 B 1 27 VIII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:1). Na pograniczu arów 
39B/40A/32B/33A na gł. 0,20 m ukazało się skupisko kamie-
ni. Niektóre z nich były bardzo kruche, prawdopodobnie na 
skutek przepalenia. Między kamieniami znajdowały się drob-
ne fr. ceramiki. Podczas wykonywania cięcia profilowego, 
w czasie eksploracji skupiska kamieni, na gł. 0,30 m natrafio-
no na grób jamowy. Zawierał on resztki przepalonych kości. 
Gł. grobu 0,30–0,48 m.

1) ad.-mat., 
M?

2) ad., M

– V OEB Obecność bruku 
kamiennego. Na ko-
ściach czaszki i żu-
chwy wystąpiły zie-
lone przebarwienia.

190 38 B 32 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXII:1). Na gł. 0,03 m ukazał się 
kamień. Pod nim, na gł. 0,08 m znajdowała się uszkodzona 
popielnica, zachowana tylko do wysokości brzuśca. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XXXII:b): 1) zły; 2) amforka o kształcie jajowatym, zaopatrzona w jedno lub 
dwa uszka w górnej części (zachowało się 1 uszko); 3) średn. dna 8 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe (tabl. XXXII:a): 1) średni; 2) niepełne kółeczko z drutu brązowego, w prze-
kroju owalnego; 3) średn. kółka 11 mm; gr. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 
5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

191 32 A 58 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:2). Na gł. 0,36 m ukazał się 
pełny wylew popielnicy.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXVI:a): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wy-
pukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem, umieszczonym w górnej czę-
ści brzuśca (w ok. 1/3 wys. naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. dna 9 cm; średn. brzuśca 30 cm; średn. wylewu 23 cm; wys. 24 cm; 4) jasnoszara, 
miejscami jasnobrunatna; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony bez górnej części przy załomie, poza tym powierzchnia gładka; 8) linia ryta u na-
sady szyi.

V OEB

192 32 A 52 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:3). Na gł. 0,16 m ukazał się ka-
mień, a pod nim, na gł. 0,25 m, fragment wylewu popielnicy.

1) inf. I/II, ? 
2) ad.-mat., 

M

A. Popielnica (tabl. XXXVI:e): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata o zwę-
żającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) słaby; 6) piasek, duża 
ilość tłucznia kam. drobnoziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. po-
wierzchnia gładka; 8) brak na zachowanych fragm.
B. Fragmenty naczynia (tabl. XXXVI:b–d): 1) zły; 2) górna część brzuśca i nasada szyi niewiel-
kiego naczynia wazowatego; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 
8) ornament pseudosznurowy u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

193 32 A 55 1969 Grób popielnicowy. ad.-mat., K? A. Popielnica (tabl. XXXVI:g): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata o zwę-
żającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. kremowo–szara; 5) słaby; 6) piasek, duża 
ilość tłucznia kam. drobnoziarnistego; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. po-
wierzchnia gładka; 8) brak na zachowanych fragm.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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194 32 A 59 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:4). Na gł. 0,38 m ukazał się 
fragment uszkodzonego wylewu popielnicy. Obok naczynia 
znajdował się podłużny zarys jamy o wypełnisku barwy sza-
rej. Jama zawierała przepalone kości oraz ślady spalenizny. 
Miąższość jamy – 0,17 m. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXVI:f ): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 10,5 cm; średn. brzuśca 25 cm; 4) brzusiec szaro–ceglasty, szyja szara; 5) średni; 6) drobny 
piasek; w glinie, którą wykonano chropowacenie tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony, szyja gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

195 32 A 43 15 VII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się wylew popiel-
nicy.

dor.?, ? A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz dnie oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm, średn. wylewu 21 cm; 
4) brzusiec jasnoszaro–ceglasty, szyja szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłu-
czeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość tłucznia średnioziarnistego; 7) szyja gładka, brzu-
siec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak na zachowanej części.

V OEB Nie wykonano pla-
nu i profilu grobu, 
ponieważ nieznani 
sprawcy skradli po-
pielnicę. Grób znisz-
czony.

196 32 A 51 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:3). Na gł. 0,25 m ukazał się 
owalny zarys zdeformowanego wylewu popielnicy. We-
wnątrz wylewu popielnicy ukazał się kamień. Pod popielnicą 
ukazała się niewielka jama o wypełnisku barwy jasnoszarej, 
gł. 0,40–0,64 m.

mat., K A. Popielnica (tabl. XXXVII:d): 1) bardzo dobry; 2) garnek jajowaty, dosyć wyraźnie zaokrąglo-
ny; dno płaskie, wewnątrz lekko wypukłe; brzeg prosty; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 
30 cm; średn. wylewu 27 cm; wys. 32 cm; 4) jasnobrunatna, miejscami ceglasta; 5) średni; 
6) tłuczeń kam. średnio- i gruboziarnisty; 7) zewn. całe naczynie chropowacone, wewn. całe 
gładkie; 8) brak.
B. Naczynie gliniane – przystawka (?) (tabl. XXXVII:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o pła-
skim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo ostrym, wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 14 cm; 
4) zewn. szara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) średni; 6) piasek, niewielka ilość tłucznia kam. 
drobnoziarnistego; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka, wewn. 
pow. gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

197 32 A 53 24 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazało się skupisko kamie-
ni, a pod nimi, na gł. 0,28 m, znajdował się niepełny, uszko-
dzony wylew popielnicy. Pomiędzy grobem 197 i 198, które 
przecięto wspólnym profilem, ukazał się zarys jamki.

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z zaokrąglonym, lecz stosunkowo 
ostrym (bardziej niż w przypadku większości tego typu naczyń), wysoko umieszczonym zało-
mem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) szyja szara i ciemnoszara, 
brzusiec szaro–ceglasty; wewn. ceglasta z plamami szarymi; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) brzusiec zewn. chropowacony, poza tym pow. gładka; 8) brak na zachowanej 
części naczynia.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XXXVI:i): 1) dobry; 2) nieregularne, nieco wygięte kółko 
z drutu brązowego; 3) średn. 20 mm, średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną paty-
ną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

198 32 A 57 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:5). Na gł. 0,36 m ukazał się 
kamień, a obok niego, na gł. 0,36 m, fragment wylewu po-
pielnicy. 

ad., K A. Popielnica (tabl. XXXVI:h): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku 
górze szyi; 3) ?; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. naczynie kremowo–szare; 
5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; na brzuścu pozostałości chro-
powacenia (glina, którą wykonano obmazywanie odpadła od pow. naczynia); 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

199 32 A 54 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:1). Na gł. 0,34 m ukazał się 
niepełny zarys wylewu popielnicy. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XXXVII:a): 1) bardzo dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko 
wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem umieszczonym w ok. 1/3 wys. 
naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; nieco powyżej nasady szyi 
umieszczone są dwa doklejane ucha; 3) średnica: dna 7 cm; brzuśca 23 cm; wylewu 18 cm; 
wys. naczynia 23 cm; 4) brunatna i ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, piasek, 
szamot ceramiczny; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

200 32 A 60 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:2). Na gł. 0,42 m, w ob-
rębie wkopu nowożytnego, ukazało się skupisko ceramiki 
i kości, pochodzące ze zniszczonego grobu popielnicowe-
go.

?, ? A. Fragmenty ceramiki [zabytki zaginęły]. V OEB Grób silnie zniszczo-
ny. 

201 32 A 50 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazał się niepełny i zdefor-
mowany zarys wylewu popielnicy.

mat., M A. Popielnica (tabl. XXXVIII:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wysoko 
umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzu-
śca ok. 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. brunatno–szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnio- i drobnoziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja 
gładka, wewn. pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

202 32 C 41 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:4). Na gł. ok. 0,30 m ukazał 
się zniszczony wylew popielnicy o zdeformowanym, owal-
nym kształcie. Pod popielnicą znajdowała się jama o wypeł-
nisku barwy szarej, gł. 0,20–0,60 m.

dor., K A. Popielnica (tabl. XXXVII:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) 
brzusiec chropowacony (częściowo glina, którą obmazywano naczynie odpadła, odsłaniając 
zagładzoną powierzchnię naczynia), szyja gładka, wewn. powierzchnia gładka; 8) u nasady 
szyi żłobek (kanelura).

V OEB
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194 32 A 59 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:4). Na gł. 0,38 m ukazał się 
fragment uszkodzonego wylewu popielnicy. Obok naczynia 
znajdował się podłużny zarys jamy o wypełnisku barwy sza-
rej. Jama zawierała przepalone kości oraz ślady spalenizny. 
Miąższość jamy – 0,17 m. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXVI:f ): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 10,5 cm; średn. brzuśca 25 cm; 4) brzusiec szaro–ceglasty, szyja szara; 5) średni; 6) drobny 
piasek; w glinie, którą wykonano chropowacenie tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec 
chropowacony, szyja gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

195 32 A 43 15 VII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się wylew popiel-
nicy.

dor.?, ? A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz dnie oraz 
cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm, średn. wylewu 21 cm; 
4) brzusiec jasnoszaro–ceglasty, szyja szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłu-
czeń kam. drobnoziarnisty, niewielka ilość tłucznia średnioziarnistego; 7) szyja gładka, brzu-
siec chropowacony, wewn. gładka; 8) brak na zachowanej części.

V OEB Nie wykonano pla-
nu i profilu grobu, 
ponieważ nieznani 
sprawcy skradli po-
pielnicę. Grób znisz-
czony.

196 32 A 51 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:3). Na gł. 0,25 m ukazał się 
owalny zarys zdeformowanego wylewu popielnicy. We-
wnątrz wylewu popielnicy ukazał się kamień. Pod popielnicą 
ukazała się niewielka jama o wypełnisku barwy jasnoszarej, 
gł. 0,40–0,64 m.

mat., K A. Popielnica (tabl. XXXVII:d): 1) bardzo dobry; 2) garnek jajowaty, dosyć wyraźnie zaokrąglo-
ny; dno płaskie, wewnątrz lekko wypukłe; brzeg prosty; 3) średn. dna 10 cm; średn. brzuśca 
30 cm; średn. wylewu 27 cm; wys. 32 cm; 4) jasnobrunatna, miejscami ceglasta; 5) średni; 
6) tłuczeń kam. średnio- i gruboziarnisty; 7) zewn. całe naczynie chropowacone, wewn. całe 
gładkie; 8) brak.
B. Naczynie gliniane – przystawka (?) (tabl. XXXVII:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o pła-
skim, lekko wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu ze stosunkowo ostrym, wysoko umieszczo-
nym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 14 cm; 
4) zewn. szara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) średni; 6) piasek, niewielka ilość tłucznia kam. 
drobnoziarnistego; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka, wewn. 
pow. gładka; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

197 32 A 53 24 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazało się skupisko kamie-
ni, a pod nimi, na gł. 0,28 m, znajdował się niepełny, uszko-
dzony wylew popielnicy. Pomiędzy grobem 197 i 198, które 
przecięto wspólnym profilem, ukazał się zarys jamki.

b.d. A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z zaokrąglonym, lecz stosunkowo 
ostrym (bardziej niż w przypadku większości tego typu naczyń), wysoko umieszczonym zało-
mem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) szyja szara i ciemnoszara, 
brzusiec szaro–ceglasty; wewn. ceglasta z plamami szarymi; 5) średni; 6) tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) brzusiec zewn. chropowacony, poza tym pow. gładka; 8) brak na zachowanej 
części naczynia.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XXXVI:i): 1) dobry; 2) nieregularne, nieco wygięte kółko 
z drutu brązowego; 3) średn. 20 mm, średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną paty-
ną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

198 32 A 57 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVI:5). Na gł. 0,36 m ukazał się 
kamień, a obok niego, na gł. 0,36 m, fragment wylewu po-
pielnicy. 

ad., K A. Popielnica (tabl. XXXVI:h): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć 
łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku 
górze szyi; 3) ?; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. naczynie kremowo–szare; 
5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) gładka; na brzuścu pozostałości chro-
powacenia (glina, którą wykonano obmazywanie odpadła od pow. naczynia); 8) linia ryta 
u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

199 32 A 54 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:1). Na gł. 0,34 m ukazał się 
niepełny zarys wylewu popielnicy. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XXXVII:a): 1) bardzo dobry; 2) amfora dwustożkowata o płaskim, lekko 
wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem umieszczonym w ok. 1/3 wys. 
naczynia) oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; nieco powyżej nasady szyi 
umieszczone są dwa doklejane ucha; 3) średnica: dna 7 cm; brzuśca 23 cm; wylewu 18 cm; 
wys. naczynia 23 cm; 4) brunatna i ceglasta; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty, piasek, 
szamot ceramiczny; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

200 32 A 60 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:2). Na gł. 0,42 m, w ob-
rębie wkopu nowożytnego, ukazało się skupisko ceramiki 
i kości, pochodzące ze zniszczonego grobu popielnicowe-
go.

?, ? A. Fragmenty ceramiki [zabytki zaginęły]. V OEB Grób silnie zniszczo-
ny. 

201 32 A 50 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazał się niepełny i zdefor-
mowany zarys wylewu popielnicy.

mat., M A. Popielnica (tabl. XXXVIII:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wysoko 
umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzu-
śca ok. 30 cm; 4) zewn. szara, wewn. brunatno–szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnio- i drobnoziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja 
gładka, wewn. pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

202 32 C 41 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVII:4). Na gł. ok. 0,30 m ukazał 
się zniszczony wylew popielnicy o zdeformowanym, owal-
nym kształcie. Pod popielnicą znajdowała się jama o wypeł-
nisku barwy szarej, gł. 0,20–0,60 m.

dor., K A. Popielnica (tabl. XXXVII:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) zewn. szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) 
brzusiec chropowacony (częściowo glina, którą obmazywano naczynie odpadła, odsłaniając 
zagładzoną powierzchnię naczynia), szyja gładka, wewn. powierzchnia gładka; 8) u nasady 
szyi żłobek (kanelura).

V OEB
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203 32 C 47, 48 17 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:1). Na głębokości 0,40 m 
ukazały się obok siebie 2 wylewy popielnic. 

1) mat., M
2) inf. I, ?

3) ad.-mat., 
M

A. Popielnica (tabl. XXXVIII:k): 1) dobry; 2) garnek jajowaty; dno płaskie; 3) średn. dna 8 cm; 
średn. brzuśca 14,5 cm; 4) ceglasta; miejscami szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. 
średnio- i drobnoziarnisty; 7) zewn. chropowacona, wewn. lekko chropawa; 8) brak.
B. Popielnica (tabl. XXXVIII:b): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (za-
chowane fragm. załomu brzuśca oraz szyi); 3) ?; 4) zewn. szara i miejscami szaroceglasta, 
wewn. jasnoceglasta; 5) mocny; 6) duża ilość tłucznia średnioziarnistego i mała ilość grubo-
ziarnistego; 7) gładka (na zachowanych fragmentach); 8) w dolnej części szyi podwójna linia 
ornamentu w postaci ukośnych kreseczek – tzw. odcisk skośnie żłobkowanego naszyjnika.
C. Fragmenty naczyń (tabl. XXXVIII:c–j): 1) bardzo zły (trudno ustalić ilość naczyń, z których 
pochodzą fragmenty); 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata i 1-2 mniejsze naczyńka 
wazowate; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 8) na jednym z fragmentów 
ornament w postaci ukośnych kreseczek – tzw. odcisk skośnie żłobkowanego naszyjnika.

V OEB

204 32 C 40 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:2). Na gł. ok. 0,30 m ukazał 
się wylew popielnicy. 

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XXXVIII:l): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (za-
chowana tylko szyja i fragm. brzuśca); 3) średn. dna 8 cm; średn. wylewu 21 cm; 4) szara; 
5) słaby; 6) piasek; 7) gładka (na zach. fragm.); 8) linia ryta u nasady szyi, grupy skośnych kre-
sek na brzuścu tuż poniżej szyjki.

V OEB

205 32 C 39 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:4). Na gł. 0,20 m ukazał się 
zarys wylewu popielnicy. Obok naczynia i pod nim zarysowa-
ła się jama, która miała średnicę ok. 0,60–0,70 m i miąższość 
0,35 m. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXVIII:n): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) zewn. brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam.
drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie, szyja gładka; 
wewn. naczynie gładkie; 8) brak na zachowanych fragmentach.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XXXVIII:o): 1) średni, kółko nie zachowane w całości; 
2) niewielki niedomknięty okrąg z drutu; 3) średn. 10 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek 
pokryty zieloną patyną; 5) brak.
C. Bryłka stopionego brązu (tabl. XXXVIII:p): prawdopodobnie przepalona w ogniu stosu.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

206 32 C 46 17 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:1). Na gł. 0,40 m ukazał się 
zarys wylewu popielnicy.

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XXXIX:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wyso-
ko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) miejsca-
mi szara, miejscami ceglasta (brzusiec); 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej oraz części przydennej, szyja gładka; wewn. 
pow. gładka; 8) linia ukośnych żłobków (odcisk „skośnie żłobkowanego naszyjnika”) u nasady 
szyi.

V OEB

207 32 C 49 18 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:3). Na gł. 0,40 m, przy 
wschodniej granicy ćwiartki, ukazały się 2 kamienie, a obok 
nich ceramika i kości. Pod kamieniami, na gł. 0,48 m, ukazał 
się wylew popielnicy. Pod popielnicą znajdowała się jama 
o wypełnisku barwy szarej, gł. 0,60–1,17 m. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XXXVIII:m): 1) bardzo zły; 2) trudno jednoznacznie ustalić na podstawie 
zachowanego fragm. brzuśca; prawdopodobnie garnek jajowaty; 3) średn. dna 9 cm; 4) cegla-
sta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) wewn. lekko 
chropowata, zewn. chropowacona prócz części przydennej; 8) ?

V OEB Obecność bruku ka-
miennego. 
Grób zniszczony.

208 32 C 35 11 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:4). Na głębokości 0,20 m uka-
zał się wylew popielnicy. Obok popielnicy ukazała się jama 
do gł. 0,70 m, o wypełnisku barwy ciemnoszarej.

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata, o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć ostrym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 34 cm; średn. wylewu 
ok. 29 cm; wys. naczynia 32 cm (nie zachowana część górna szyi przy wylewie); 4) zewn. szara, 
wewn. – brzusiec szary, szyja brunatna z ceglastymi plamami; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części przy załomie; 8) linia ryta u nasady 
szyi; na załomie brzuśca 3 grupy po 4 guzki (nie rozmieszczone w równych odległościach), 
doklejane.
B. Fragment kółka z drutu brązowego (tabl. XXXIX:e): 1) zły, zachowała się ok. 1/3 zabytku; 
2) zachował się fragment kółka o średn. ok. 2 cm; 3) dł. zachowanego fragm. ok. 2 cm; średn. 
drutu 2 mm; 4) ciemnozielona patyna; 5) od strony wewnętrznej zdobienie ornamentem uko-
śnych kresek, imitujących tordowanie.

V OEB Ok. 40 cm na płd. 
od grobu na gł. 40 
cm znaleziono 1 
fragment ceramiki 
prawdopodobnie 
grupy konstanty-
-nowskiej.

209 32 C 36 12 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się zarys zniszczone-
go wylewu popielnicy, a obok zarys wkopu. Pod popielnicą 
znajdowała się jama o wypełnisku barwy ciemno–szarej, gł. 
0,45–0,80 m.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:g): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) szara i ciemnoszara, wewn. ciemnoceglasta; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony, szyja i wnętrze gładkie; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

210 32 C 37 12 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:2). Zarys wylewu popielnicy 
ukazał się na gł. 0,20 m. Popielnica była częściowo przykryta 
kamieniem i tkwiła w ziemi pochyło. Pod popielnicą na gł. 
0,45–0,63 cm znajdowała się jama o wypełnisku barwy szarej.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:b): 1) dobry, choć naczynie sklejone z kilkudziesięciu fragmen-
tów; brak części wylewu i brzuśca; 2) garnek doniczkowaty, rozszerzający się ku górze, 
o prostym wylewie oraz płaskim na zewnątrz, a wewnątrz lekko wypukłym dnie; 3) średn. 
dna 8 cm; średn. brzuśca 17,5 cm; średn. wylewu 17,5 cm; 4) brunatna, miejscami ceglasta; 
5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, wewn. naczynie gład-
kie; 8) brak.
B. Kółko z drutu brązowego (tabl. XXXIX:c): 1) dobry; zabytek przepalony w ogniu stosu; 
2) kółko z drutu brązowego; 3) średn. 12 mm; gr. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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203 32 C 47, 48 17 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:1). Na głębokości 0,40 m 
ukazały się obok siebie 2 wylewy popielnic. 

1) mat., M
2) inf. I, ?

3) ad.-mat., 
M

A. Popielnica (tabl. XXXVIII:k): 1) dobry; 2) garnek jajowaty; dno płaskie; 3) średn. dna 8 cm; 
średn. brzuśca 14,5 cm; 4) ceglasta; miejscami szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. 
średnio- i drobnoziarnisty; 7) zewn. chropowacona, wewn. lekko chropawa; 8) brak.
B. Popielnica (tabl. XXXVIII:b): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (za-
chowane fragm. załomu brzuśca oraz szyi); 3) ?; 4) zewn. szara i miejscami szaroceglasta, 
wewn. jasnoceglasta; 5) mocny; 6) duża ilość tłucznia średnioziarnistego i mała ilość grubo-
ziarnistego; 7) gładka (na zachowanych fragmentach); 8) w dolnej części szyi podwójna linia 
ornamentu w postaci ukośnych kreseczek – tzw. odcisk skośnie żłobkowanego naszyjnika.
C. Fragmenty naczyń (tabl. XXXVIII:c–j): 1) bardzo zły (trudno ustalić ilość naczyń, z których 
pochodzą fragmenty); 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata i 1-2 mniejsze naczyńka 
wazowate; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 8) na jednym z fragmentów 
ornament w postaci ukośnych kreseczek – tzw. odcisk skośnie żłobkowanego naszyjnika.

V OEB

204 32 C 40 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:2). Na gł. ok. 0,30 m ukazał 
się wylew popielnicy. 

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XXXVIII:l): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (za-
chowana tylko szyja i fragm. brzuśca); 3) średn. dna 8 cm; średn. wylewu 21 cm; 4) szara; 
5) słaby; 6) piasek; 7) gładka (na zach. fragm.); 8) linia ryta u nasady szyi, grupy skośnych kre-
sek na brzuścu tuż poniżej szyjki.

V OEB

205 32 C 39 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:4). Na gł. 0,20 m ukazał się 
zarys wylewu popielnicy. Obok naczynia i pod nim zarysowa-
ła się jama, która miała średnicę ok. 0,60–0,70 m i miąższość 
0,35 m. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXVIII:n): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) zewn. brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. kremowa; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam.
drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie, szyja gładka; 
wewn. naczynie gładkie; 8) brak na zachowanych fragmentach.
B. Fragment kółka brązowego (tabl. XXXVIII:o): 1) średni, kółko nie zachowane w całości; 
2) niewielki niedomknięty okrąg z drutu; 3) średn. 10 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek 
pokryty zieloną patyną; 5) brak.
C. Bryłka stopionego brązu (tabl. XXXVIII:p): prawdopodobnie przepalona w ogniu stosu.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

206 32 C 46 17 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:1). Na gł. 0,40 m ukazał się 
zarys wylewu popielnicy.

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XXXIX:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wyso-
ko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) miejsca-
mi szara, miejscami ceglasta (brzusiec); 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej oraz części przydennej, szyja gładka; wewn. 
pow. gładka; 8) linia ukośnych żłobków (odcisk „skośnie żłobkowanego naszyjnika”) u nasady 
szyi.

V OEB

207 32 C 49 18 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXVIII:3). Na gł. 0,40 m, przy 
wschodniej granicy ćwiartki, ukazały się 2 kamienie, a obok 
nich ceramika i kości. Pod kamieniami, na gł. 0,48 m, ukazał 
się wylew popielnicy. Pod popielnicą znajdowała się jama 
o wypełnisku barwy szarej, gł. 0,60–1,17 m. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XXXVIII:m): 1) bardzo zły; 2) trudno jednoznacznie ustalić na podstawie 
zachowanego fragm. brzuśca; prawdopodobnie garnek jajowaty; 3) średn. dna 9 cm; 4) cegla-
sta, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) wewn. lekko 
chropowata, zewn. chropowacona prócz części przydennej; 8) ?

V OEB Obecność bruku ka-
miennego. 
Grób zniszczony.

208 32 C 35 11 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:4). Na głębokości 0,20 m uka-
zał się wylew popielnicy. Obok popielnicy ukazała się jama 
do gł. 0,70 m, o wypełnisku barwy ciemnoszarej.

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:f ): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata, o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć ostrym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 34 cm; średn. wylewu 
ok. 29 cm; wys. naczynia 32 cm (nie zachowana część górna szyi przy wylewie); 4) zewn. szara, 
wewn. – brzusiec szary, szyja brunatna z ceglastymi plamami; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części przy załomie; 8) linia ryta u nasady 
szyi; na załomie brzuśca 3 grupy po 4 guzki (nie rozmieszczone w równych odległościach), 
doklejane.
B. Fragment kółka z drutu brązowego (tabl. XXXIX:e): 1) zły, zachowała się ok. 1/3 zabytku; 
2) zachował się fragment kółka o średn. ok. 2 cm; 3) dł. zachowanego fragm. ok. 2 cm; średn. 
drutu 2 mm; 4) ciemnozielona patyna; 5) od strony wewnętrznej zdobienie ornamentem uko-
śnych kresek, imitujących tordowanie.

V OEB Ok. 40 cm na płd. 
od grobu na gł. 40 
cm znaleziono 1 
fragment ceramiki 
prawdopodobnie 
grupy konstanty-
-nowskiej.

209 32 C 36 12 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się zarys zniszczone-
go wylewu popielnicy, a obok zarys wkopu. Pod popielnicą 
znajdowała się jama o wypełnisku barwy ciemno–szarej, gł. 
0,45–0,80 m.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:g): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) szara i ciemnoszara, wewn. ciemnoceglasta; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony, szyja i wnętrze gładkie; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

210 32 C 37 12 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:2). Zarys wylewu popielnicy 
ukazał się na gł. 0,20 m. Popielnica była częściowo przykryta 
kamieniem i tkwiła w ziemi pochyło. Pod popielnicą na gł. 
0,45–0,63 cm znajdowała się jama o wypełnisku barwy szarej.

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:b): 1) dobry, choć naczynie sklejone z kilkudziesięciu fragmen-
tów; brak części wylewu i brzuśca; 2) garnek doniczkowaty, rozszerzający się ku górze, 
o prostym wylewie oraz płaskim na zewnątrz, a wewnątrz lekko wypukłym dnie; 3) średn. 
dna 8 cm; średn. brzuśca 17,5 cm; średn. wylewu 17,5 cm; 4) brunatna, miejscami ceglasta; 
5) słaby; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, wewn. naczynie gład-
kie; 8) brak.
B. Kółko z drutu brązowego (tabl. XXXIX:c): 1) dobry; zabytek przepalony w ogniu stosu; 
2) kółko z drutu brązowego; 3) średn. 12 mm; gr. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
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211 32 C 38 14 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XL:2). Na gł. ok. 0,40 m ukazał się 
wylew popielnicy. Wypełnisko popielnicy barwy szarej. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XL:b): 1) średni, brak dna i sporych fragmentów brzuśca; 2) garnek o pro-
filu esowatym – wychylonym na zewnątrz wylewie; 3) średn. dna 13 cm; średn. brzuśca 26 cm; 
średn. wylewu 28 cm; wys. 33 cm; 4) niejednolita: ceglasta, ciemnoceglasta, szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) piasek, duża ilość średnioziarnistego i gruboziarnistego tłucznia kam.; 7) zewn. 
chropowacona, wewn. gładka; 8) na wys. tuż powyżej połowy naczynia umieszczono 5 guz-
ków – rytm ich rozmieszczenia wskazuje na istnienie szóstego, nie zachowanego guzka.

IV 
OEB/V 

OEB

Na kości czaszki 
wystąpiły zielone 
i czerwone przebar-
wienia.

212 32 C 56 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:1). Na gł. 0,60 m ukazał się zarys 
owalnej jamy, a w niej skupisko ceramiki i kości. Wypełnisko 
jamy w górnej części było barwy szarej, zaś w dolnej barwy 
czarnej. Głębokość jamy od poziomu wykrycia – ok. 30 cm.

mat., ? A. Popielnica (tabl. XLI:a): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z bardzo łagodnym, zaokrąglonym, wysoko umieszczonym załomem 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. ceglasto – kremowa, 
wewn. szaro–ceglasta i ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony bez górnej części, szyja gładka; wewn. powierzchnia lekko chropa-
wa; 8) brak na zachowanych fragmentach.

V OEB

213 32 C 44 16 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XL:1). Przy wschodniej granicy ara 
na gł. 0,25 m ukazał się kamień, a pod nim na gł. 0,30 m wylew 
popielnicy. Obok grobu w odległości 0,15 m na płn. ukazała 
się jama o wypełnisku koloru szarego, o miąższości 0,18 m. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XL:a): 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) wewn. gładka, zewn. chropowacona prócz części 
przydennej; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

214 32 C 45 10 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:4). Na głębokości ok. 0,20 m 
ukazały się pozostałości popielnicy. Obok znajdowało się 
duże skupisko kości. Wypełnisko jamy z ceramiką i kośćmi 
było barwy szarej.

1) inf. II, ?;
2) ?,?; 

3) mat., M

A. Popielnica (tabl. XLI:f ): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szyja szara, brzusiec szaro–ceglasty, wewn. brzusiec szary, 
szyja ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, 
poza tym gładka; 8) na dwóch fragm. wystąpiły nieregularne guzki, wyodrębnione z gliny, 
którą wykonano chropowacenie.
B. Naczynie gliniane – przystawka (?)(tabl. XLI:e): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie garnek 
jajowaty (nieliczne fragm.); 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) wewn. gładka, zewn. chropowacona (prócz pasma tuż pod wylewem, zagładzonego); 8) brak.
Klasyfikacja i datowanie: kultura trzciniecka.
C. [Na złożu wtórnym] fragment ceramiki: 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) ?.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
Podczas eksploracji 
grobu znaleziono 
na gł. ok. 0,50 m 
fragment ceramiki 
kultury trzciniec-
-kiej. Grób zniszczo-
ny.

215 32 C 42 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:3). Na gł. 0,20 m ukazał się 
wylew popielnicy. Pod naczyniem znajdowała się jama o wy-
pełnisku barwy szarej gł. 0,20–0,50 m. 

inf. I, ? A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; mniejszych rozmia-
rów niż pozostałe, podobne kształtem naczynia ze stanowiska; 3) średn. brzuśca ok. 22 cm; 
4) miejscami szara, miejscami ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony po załom, poza tym naczynie gładkie, także wewnątrz; 8) linia ryta 
u nasady szyi.
B. Niepełne kółko brązowe (tabl. XXXIX:d): 1) zły, zachowane ok. 1/2 zabytku; 2) 1/2 kółka 
z drutu brązowego; 3) średn. kółka 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB

216 27 C 6 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:5). Przy kamieniach, znajdu-
jących się na gł. 0,25 m, znaleziono na gł. 0,29 m fragmenty 
ceramiki, tworzące owalny zarys zniszczonego naczynia, oraz 
dużą ilość kości.

inf. II/juv., ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:h): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (za-
chowane jedynie fragm. szyi i kilka niewielkich fragm. z brzuśca); 3) średn. dna 8 cm; średn. 
wylewu 21 cm; 4) brzusiec ceglasty, szyja jasnoszaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek, niewielka 
ilość tłucznia kam. średnioziarnistego; 7) szyja gładka, brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 
8) brak na zachowanych fragmentach.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

217 27 C 4 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XL:3). Na gł. 0,31 m natrafiono na 
zniszczoną popielnicę barwy czarnej. Popielnica znajdowała 
się jamie o niewyraźnych granicach, o barwie szaro–żółtej, 
która słabo oddzielała się od otaczającego ją piasku. W profi-
lu pod popielnicą widać było ciemniejszą jamę o miąższości 
0,15 m.

1) ad.-mat., 
K?

2) inf. II, ? 
(przynależ-
ność kości 

do tego 
grobu nie-

pewna).

A. Popielnica (tabl. XL:c,d; wizualizacja 3D na płycie CD dołączonej do tomu): 1) średni; 
2) waza dwustożkowata o cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10,5 cm; 
średn. brzuśca 25 cm; wys. ok. 20 cm; 4) szara; miejscami występują szaro-brązowe plamy; 
wewn. szarożółta; 5) średni; 6) piasek, niewielka ilość tłucznia kam. średnioziarnistego; 7) szyja 
gładka, brzusiec chropowacony, wewn. lekko chropawa; 8) linia ryta u nasady szyi; na brzuścu 
niekompletnie zachowany fryz złożony z sześciu wyrytych schematycznie postaci ludzkich.

IV OEB Obecność popiel-
nicy z ornamentem 
a nt ro p o m o r f i c z -
nym. Nad grobem 
znajdowały się 2 ka-
mienie. 

218 27 C 8 25 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:2). Na gł. 0,45 m natrafiono na 
dobrze zachowany wylew naczynia, nieco uszkodzony tylko 
od strony płn.–wsch.

1)mat.-sen., 
M?;

2) sen., K

A. Popielnica (tabl. XLI:b): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 36 cm; średn. 
wylewu 29 cm; wys. 29 cm; 4) jasnobrunatno–szara; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony oprócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) niewyraźna 
linia ryta u nasady szyi.

V OEB

219 27 C 9 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:2). Na gł. 0,46 m natrafiono na 
szczątki zniszczonej popielnicy, z kośćmi wewnątrz. W pro-
filu pozostałości naczynia zalegały do gł. 0,55 m. Od strony 
wschodniej widoczne było zaciemnienie schodzące w profilu 
pod dno popielnicy, do gł. 0,70 m. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XLI:c): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (zacho-
wany jedynie fragment brzuśca); 3) ?; 4) szaro–ceglasta, w przełomach ceglasta; 5) średni; 6) 
piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) wewn. gładka, zewn. chropowacona; 8) ?

V OEB Grób zniszczony.
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211 32 C 38 14 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XL:2). Na gł. ok. 0,40 m ukazał się 
wylew popielnicy. Wypełnisko popielnicy barwy szarej. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XL:b): 1) średni, brak dna i sporych fragmentów brzuśca; 2) garnek o pro-
filu esowatym – wychylonym na zewnątrz wylewie; 3) średn. dna 13 cm; średn. brzuśca 26 cm; 
średn. wylewu 28 cm; wys. 33 cm; 4) niejednolita: ceglasta, ciemnoceglasta, szaro–ceglasta; 
5) średni; 6) piasek, duża ilość średnioziarnistego i gruboziarnistego tłucznia kam.; 7) zewn. 
chropowacona, wewn. gładka; 8) na wys. tuż powyżej połowy naczynia umieszczono 5 guz-
ków – rytm ich rozmieszczenia wskazuje na istnienie szóstego, nie zachowanego guzka.

IV 
OEB/V 

OEB

Na kości czaszki 
wystąpiły zielone 
i czerwone przebar-
wienia.

212 32 C 56 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:1). Na gł. 0,60 m ukazał się zarys 
owalnej jamy, a w niej skupisko ceramiki i kości. Wypełnisko 
jamy w górnej części było barwy szarej, zaś w dolnej barwy 
czarnej. Głębokość jamy od poziomu wykrycia – ok. 30 cm.

mat., ? A. Popielnica (tabl. XLI:a): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z bardzo łagodnym, zaokrąglonym, wysoko umieszczonym załomem 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. ceglasto – kremowa, 
wewn. szaro–ceglasta i ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony bez górnej części, szyja gładka; wewn. powierzchnia lekko chropa-
wa; 8) brak na zachowanych fragmentach.

V OEB

213 32 C 44 16 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XL:1). Przy wschodniej granicy ara 
na gł. 0,25 m ukazał się kamień, a pod nim na gł. 0,30 m wylew 
popielnicy. Obok grobu w odległości 0,15 m na płn. ukazała 
się jama o wypełnisku koloru szarego, o miąższości 0,18 m. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XL:a): 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) wewn. gładka, zewn. chropowacona prócz części 
przydennej; 8) brak.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

214 32 C 45 10 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:4). Na głębokości ok. 0,20 m 
ukazały się pozostałości popielnicy. Obok znajdowało się 
duże skupisko kości. Wypełnisko jamy z ceramiką i kośćmi 
było barwy szarej.

1) inf. II, ?;
2) ?,?; 

3) mat., M

A. Popielnica (tabl. XLI:f ): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) średn. brzuśca 30 cm; 4) zewn. szyja szara, brzusiec szaro–ceglasty, wewn. brzusiec szary, 
szyja ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, 
poza tym gładka; 8) na dwóch fragm. wystąpiły nieregularne guzki, wyodrębnione z gliny, 
którą wykonano chropowacenie.
B. Naczynie gliniane – przystawka (?)(tabl. XLI:e): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie garnek 
jajowaty (nieliczne fragm.); 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) wewn. gładka, zewn. chropowacona (prócz pasma tuż pod wylewem, zagładzonego); 8) brak.
Klasyfikacja i datowanie: kultura trzciniecka.
C. [Na złożu wtórnym] fragment ceramiki: 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 
6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) ?.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.
Podczas eksploracji 
grobu znaleziono 
na gł. ok. 0,50 m 
fragment ceramiki 
kultury trzciniec-
-kiej. Grób zniszczo-
ny.

215 32 C 42 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:3). Na gł. 0,20 m ukazał się 
wylew popielnicy. Pod naczyniem znajdowała się jama o wy-
pełnisku barwy szarej gł. 0,20–0,50 m. 

inf. I, ? A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; mniejszych rozmia-
rów niż pozostałe, podobne kształtem naczynia ze stanowiska; 3) średn. brzuśca ok. 22 cm; 
4) miejscami szara, miejscami ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony po załom, poza tym naczynie gładkie, także wewnątrz; 8) linia ryta 
u nasady szyi.
B. Niepełne kółko brązowe (tabl. XXXIX:d): 1) zły, zachowane ok. 1/2 zabytku; 2) 1/2 kółka 
z drutu brązowego; 3) średn. kółka 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB

216 27 C 6 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XXXIX:5). Przy kamieniach, znajdu-
jących się na gł. 0,25 m, znaleziono na gł. 0,29 m fragmenty 
ceramiki, tworzące owalny zarys zniszczonego naczynia, oraz 
dużą ilość kości.

inf. II/juv., ? A. Popielnica (tabl. XXXIX:h): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (za-
chowane jedynie fragm. szyi i kilka niewielkich fragm. z brzuśca); 3) średn. dna 8 cm; średn. 
wylewu 21 cm; 4) brzusiec ceglasty, szyja jasnoszaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek, niewielka 
ilość tłucznia kam. średnioziarnistego; 7) szyja gładka, brzusiec chropowacony, wewn. gładka; 
8) brak na zachowanych fragmentach.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

217 27 C 4 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XL:3). Na gł. 0,31 m natrafiono na 
zniszczoną popielnicę barwy czarnej. Popielnica znajdowała 
się jamie o niewyraźnych granicach, o barwie szaro–żółtej, 
która słabo oddzielała się od otaczającego ją piasku. W profi-
lu pod popielnicą widać było ciemniejszą jamę o miąższości 
0,15 m.

1) ad.-mat., 
K?

2) inf. II, ? 
(przynależ-
ność kości 

do tego 
grobu nie-

pewna).

A. Popielnica (tabl. XL:c,d; wizualizacja 3D na płycie CD dołączonej do tomu): 1) średni; 
2) waza dwustożkowata o cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 10,5 cm; 
średn. brzuśca 25 cm; wys. ok. 20 cm; 4) szara; miejscami występują szaro-brązowe plamy; 
wewn. szarożółta; 5) średni; 6) piasek, niewielka ilość tłucznia kam. średnioziarnistego; 7) szyja 
gładka, brzusiec chropowacony, wewn. lekko chropawa; 8) linia ryta u nasady szyi; na brzuścu 
niekompletnie zachowany fryz złożony z sześciu wyrytych schematycznie postaci ludzkich.

IV OEB Obecność popiel-
nicy z ornamentem 
a nt ro p o m o r f i c z -
nym. Nad grobem 
znajdowały się 2 ka-
mienie. 

218 27 C 8 25 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:2). Na gł. 0,45 m natrafiono na 
dobrze zachowany wylew naczynia, nieco uszkodzony tylko 
od strony płn.–wsch.

1)mat.-sen., 
M?;

2) sen., K

A. Popielnica (tabl. XLI:b): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypu-
kłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylin-
drycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 12 cm; średn. brzuśca 36 cm; średn. 
wylewu 29 cm; wys. 29 cm; 4) jasnobrunatno–szara; 5) słaby; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony oprócz części górnej przy załomie, poza tym gładka; 8) niewyraźna 
linia ryta u nasady szyi.

V OEB

219 27 C 9 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:2). Na gł. 0,46 m natrafiono na 
szczątki zniszczonej popielnicy, z kośćmi wewnątrz. W pro-
filu pozostałości naczynia zalegały do gł. 0,55 m. Od strony 
wschodniej widoczne było zaciemnienie schodzące w profilu 
pod dno popielnicy, do gł. 0,70 m. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XLI:c): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata (zacho-
wany jedynie fragment brzuśca); 3) ?; 4) szaro–ceglasta, w przełomach ceglasta; 5) średni; 6) 
piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) wewn. gładka, zewn. chropowacona; 8) ?

V OEB Grób zniszczony.
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220 27 C 12 28 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:3). Na gł. 0,32 m znaleziono sku-
pisko trzech kamieni (na gł. 0,28 m; 0,28 m; 0,30 m), zaś obok 
nich bardzo zniszczone fragmenty ceramiki, pochodzące 
z uszkodzonej popielnicy. Na gł. 0,50 m, wewnątrz popielni-
cy, znaleziono skręt z drutu brązowego.

mat., ? A. Popielnica (tabl. XLI:d): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata; 3) ?; 
4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) bardzo słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziar-
nisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe: 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego o nieco odgiętych końcach, być 
może fragm. spirali; 3) średn. kółka 13 mm; średn. drutu 1–2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

221 27 C 10 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLII:1). Na gł. 0,44 m natrafiono 
na owalny zarys wylewu zniszczonej popielnicy. Wewnątrz, 
od południowej strony, znajdowały się przepalone kości. 
W części centralnej zarysu znajdowała się przystawka. Po 
przecięciu obiektu profilem okazało się, że z popielnicy po-
został jedynie niewyraźny zarys wypełniony ziemią koloru 
czerwonego, wymieszaną z kośćmi. 

1)ad., M; 
2) ad., M

A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, 
wewn. ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) zewn. brzusiec 
chropowacony, szyja gładka; wewn. chropowata; 8) ?
B. Przystawka (tabl. XLII:b): 1) dobry; 2) czerpak; mocno zaokrąglony w dolnej części, o lekko 
wychylonym wylewie, zaopatrzony w pojedyncze ucho (prawdopodobnie pierwotnie lekko 
wychylone ponad krawędź wylewu); 3) średn. wylewu 10,5 cm; średn. dna 3 cm; wys. 6 cm; 
4) szara, miejscami szaro-ceglasta.; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 
8) brak
B. Kółko brązowe (tabl. XLII:a): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego o nieco odgiętych koń-
cach, być może fragm. spirali; 3) średn. kółka 13 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty 
zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Grób zniszczony.

222 27 C 7 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:5). Na gł. 0,30 m natrafiono na 
fragmenty ceramiki ułożone półkoliście. Od strony północnej 
widoczne było zaciemnienie. W profilu były widoczne nie-
wielkie fragmenty skorup, ułożone owalnie; wewnątrz owalu 
znajdowały się kości. Dno popielnicy znajdowało się na gł. 
0,61 m. Jama miała gł. 0,40 m. Wypełnisko jamy koloru ciem-
nożółtego z brunatnymi cętkami. 

dor?, ? A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?; 4) szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziar-
nisty; 7) występują fragm. gładkie i chropowacone – można po tym wnosić, iż są to szczątki 
wazy dwustożkowatej, chropowaconej w dolnej części; 8) ?

V OEB Grób zniszczony.

223 27 C 5 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLII:3). Podczas eksploracji warstwy, 
na gł. 0,30–0,35 m, natrafiono na zniszczone, popękane frag-
menty ceramiki. Były to pozostałości bardzo źle zachowanej 
popielnicy. Dookoła popielnicy ziemia była ciemnożółta 
z brązowymi plamami, w profilu z odcieniem barwy szarej.

ad., K A. Popielnica (XLII:d): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) szara; 5) słaby; 6) piasek; 
w glinie, którą wykonano chropowacenie tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) fragm. brzuśca 
chropowacone, fragm. szyi gładkie; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

224 27 C 11 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLII:2). Na gł. 0,38 m natrafiono na 
zarys popielnicy, wyznaczony przez fragmenty ceramiki. Po 
wykonaniu cięcia profilowego okazało się, że była to część 
przydenna naczynia. 

ad.-mat., K? A. Popielnica (XLII:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie, wyjątkowo wysmukłym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; 4) brzusiec ceglasty, 
szyja szara; wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, duża ilość tłucznia kam. średnioziarni-
stego, mika, dom. organiczne (roślinne); 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. lekko 
chropawa; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

225 26 C 25 25 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,38 m ukazał się uszkodzony wy-
lew popielnicy.

dor., ? A. Popielnica (tabl. XLII:e): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o nieznanych bliżej pro-
porcjach; 3) ?; 4) szara, wewn. brunatno–szara; 5) słaby; 6) piasek; 7) brzusiec chropowacony; 
poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment przedmiotu z kamienia (tabl. XLII:f ): 1) bardzo zły; 2) zachował się fragment 
przedmiotu prawdopodobnie okrągłego, z nawierconym przynajmniej jednym otworem; 3) ? 
(cały krążek miałby średnicę ok. 5 cm); 4) białożółta; 5) brak.

V OEB

226 32 A 61 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazał się niepełny i zdefor-
mowany zarys wylewu popielnicy.

ad., K A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca ok. 30 cm; 
4) zewn. szara, wewn. brunatno–szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnio- 
i drobnoziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka, wewn. 
pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

227 45 C 15 7 VIII 1967 Grób popielnicowy (tabl. XLII:4). Na gł. 0,65 m ukazało się 
skupisko fragmentów ceramiki, zaś pod nimi znajdował się 
brzusiec mocno uszkodzonej popielnicy, wypełnionej kość-
mi. Wypełnisko jamy grobowej było barwy ciemnożółtej. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata; 4) brzusiec szary 
zewn. i wewn.; szyja jasnoceglasta; 5) brzusiec: wypał słaby, szyja: mocny; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnio- i drobnoziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja 
gładka, wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB

228 37 B 6 1969 Grób popielnicowy. dor., ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

229 37 B 1 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLII:5). mat., K A. Popielnica [zabytek zaginął].

230 37 B 9 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:1). ad., K A. Popielnica [zabytek zaginął].
B. Blaszka brązowa (fr. paciorka rurkowatego?) (tabl. XLIII:a): 1) zły – zabytek zdekomple-
towany, zachowany w dwóch fragmentach; 2) dwie niewielkie blaszki, z których jedna jest 
łukowato wygięta, druga zaś płaska; 3) łukowato wygięta blaszka – 7×5 mm; płaska blaszka – 
6×3,5 mm; grubość blaszki – ok. 0,5 mm; 4) zabytek pokryty zielonkawą i niebieskawą patyną; 
5) brak.

231 37 B 2 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLII:6). inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].
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220 27 C 12 28 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:3). Na gł. 0,32 m znaleziono sku-
pisko trzech kamieni (na gł. 0,28 m; 0,28 m; 0,30 m), zaś obok 
nich bardzo zniszczone fragmenty ceramiki, pochodzące 
z uszkodzonej popielnicy. Na gł. 0,50 m, wewnątrz popielni-
cy, znaleziono skręt z drutu brązowego.

mat., ? A. Popielnica (tabl. XLI:d): 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata; 3) ?; 
4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) bardzo słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziar-
nisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. gładka; 8) brak.
B. Kółko brązowe: 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego o nieco odgiętych końcach, być 
może fragm. spirali; 3) średn. kółka 13 mm; średn. drutu 1–2 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.

V OEB Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

221 27 C 10 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLII:1). Na gł. 0,44 m natrafiono 
na owalny zarys wylewu zniszczonej popielnicy. Wewnątrz, 
od południowej strony, znajdowały się przepalone kości. 
W części centralnej zarysu znajdowała się przystawka. Po 
przecięciu obiektu profilem okazało się, że z popielnicy po-
został jedynie niewyraźny zarys wypełniony ziemią koloru 
czerwonego, wymieszaną z kośćmi. 

1)ad., M; 
2) ad., M

A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata; 3) ?; 4) zewn. szara, 
wewn. ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) zewn. brzusiec 
chropowacony, szyja gładka; wewn. chropowata; 8) ?
B. Przystawka (tabl. XLII:b): 1) dobry; 2) czerpak; mocno zaokrąglony w dolnej części, o lekko 
wychylonym wylewie, zaopatrzony w pojedyncze ucho (prawdopodobnie pierwotnie lekko 
wychylone ponad krawędź wylewu); 3) średn. wylewu 10,5 cm; średn. dna 3 cm; wys. 6 cm; 
4) szara, miejscami szaro-ceglasta.; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 
8) brak
B. Kółko brązowe (tabl. XLII:a): 1) dobry; 2) kółko z drutu brązowego o nieco odgiętych koń-
cach, być może fragm. spirali; 3) średn. kółka 13 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty 
zieloną patyną; 5) brak.

V OEB Grób zniszczony.

222 27 C 7 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLI:5). Na gł. 0,30 m natrafiono na 
fragmenty ceramiki ułożone półkoliście. Od strony północnej 
widoczne było zaciemnienie. W profilu były widoczne nie-
wielkie fragmenty skorup, ułożone owalnie; wewnątrz owalu 
znajdowały się kości. Dno popielnicy znajdowało się na gł. 
0,61 m. Jama miała gł. 0,40 m. Wypełnisko jamy koloru ciem-
nożółtego z brunatnymi cętkami. 

dor?, ? A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) ?; 3) ?; 4) szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziar-
nisty; 7) występują fragm. gładkie i chropowacone – można po tym wnosić, iż są to szczątki 
wazy dwustożkowatej, chropowaconej w dolnej części; 8) ?

V OEB Grób zniszczony.

223 27 C 5 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLII:3). Podczas eksploracji warstwy, 
na gł. 0,30–0,35 m, natrafiono na zniszczone, popękane frag-
menty ceramiki. Były to pozostałości bardzo źle zachowanej 
popielnicy. Dookoła popielnicy ziemia była ciemnożółta 
z brązowymi plamami, w profilu z odcieniem barwy szarej.

ad., K A. Popielnica (XLII:d): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) szara; 5) słaby; 6) piasek; 
w glinie, którą wykonano chropowacenie tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) fragm. brzuśca 
chropowacone, fragm. szyi gładkie; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

224 27 C 11 25 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLII:2). Na gł. 0,38 m natrafiono na 
zarys popielnicy, wyznaczony przez fragmenty ceramiki. Po 
wykonaniu cięcia profilowego okazało się, że była to część 
przydenna naczynia. 

ad.-mat., K? A. Popielnica (XLII:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym wewnątrz 
dnie, wyjątkowo wysmukłym brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; 4) brzusiec ceglasty, 
szyja szara; wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, duża ilość tłucznia kam. średnioziarni-
stego, mika, dom. organiczne (roślinne); 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. lekko 
chropawa; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

225 26 C 25 25 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,38 m ukazał się uszkodzony wy-
lew popielnicy.

dor., ? A. Popielnica (tabl. XLII:e): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o nieznanych bliżej pro-
porcjach; 3) ?; 4) szara, wewn. brunatno–szara; 5) słaby; 6) piasek; 7) brzusiec chropowacony; 
poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.
B. Fragment przedmiotu z kamienia (tabl. XLII:f ): 1) bardzo zły; 2) zachował się fragment 
przedmiotu prawdopodobnie okrągłego, z nawierconym przynajmniej jednym otworem; 3) ? 
(cały krążek miałby średnicę ok. 5 cm); 4) białożółta; 5) brak.

V OEB

226 32 A 61 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazał się niepełny i zdefor-
mowany zarys wylewu popielnicy.

ad., K A. Popielnica: 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca ok. 30 cm; 
4) zewn. szara, wewn. brunatno–szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnio- 
i drobnoziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka, wewn. 
pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

227 45 C 15 7 VIII 1967 Grób popielnicowy (tabl. XLII:4). Na gł. 0,65 m ukazało się 
skupisko fragmentów ceramiki, zaś pod nimi znajdował się 
brzusiec mocno uszkodzonej popielnicy, wypełnionej kość-
mi. Wypełnisko jamy grobowej było barwy ciemnożółtej. 

b.d. A. Popielnica: 1) bardzo zły; 2) prawdopodobnie waza dwustożkowata; 4) brzusiec szary 
zewn. i wewn.; szyja jasnoceglasta; 5) brzusiec: wypał słaby, szyja: mocny; 6) piasek, tłuczeń 
kam. średnio- i drobnoziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja 
gładka, wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB

228 37 B 6 1969 Grób popielnicowy. dor., ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

229 37 B 1 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLII:5). mat., K A. Popielnica [zabytek zaginął].

230 37 B 9 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:1). ad., K A. Popielnica [zabytek zaginął].
B. Blaszka brązowa (fr. paciorka rurkowatego?) (tabl. XLIII:a): 1) zły – zabytek zdekomple-
towany, zachowany w dwóch fragmentach; 2) dwie niewielkie blaszki, z których jedna jest 
łukowato wygięta, druga zaś płaska; 3) łukowato wygięta blaszka – 7×5 mm; płaska blaszka – 
6×3,5 mm; grubość blaszki – ok. 0,5 mm; 4) zabytek pokryty zielonkawą i niebieskawą patyną; 
5) brak.

231 37 B 2 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLII:6). inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].
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232 37 B 8 1969 Grób popielnicowy. dor., K? A. Popielnica [zabytek zaginął].

233 37 B 12 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:2). b.d. A. Popielnica [zabytek zaginął].

234 37 B 3 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:3). 1) dor.?, ?
2) dor.?, ?

A. Fragment paciorka rurkowatego z brązu (tabl. XLIII:b): 1) zły; 2) zagięta rurkowato uła-
mana blaszka; 3) średn. paciorka ok. 10 mm; średn. blaszki 0,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.
B. Popielnica [zabytek zaginął].

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

235 37 B 5 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:4). ad.-mat., K A. Popielnica [zabytek zaginął].

236 37 B 4 1969 Grób popielnicowy. 1) mat., ? 
2) mat., M?

A. Popielnica [zabytek zaginął].

237 37 B 7 1969 Grób jamowy (tabl. XLIII:4). dor., ? –

238 37 D 11 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:5). inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

239 37 D 10 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:7). mat., K? A. Popielnica [zabytek zaginął].

240 44 B 1 14 VIII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:8). Na gł. 0,25 m ukazało się 
skupisko ceramiki, które było pozostałością rozbitej popiel-
nicy. Fragmenty popielnicy oraz kości były rozproszone na 
skutek zniszczenia grobu przez nowożytny wkop, który znaj-
dował się po płd.–wsch. stronie grobu i spowodował rozwle-
czenie inwentarza grobu w kierunku płd.–wsch. Wypełnisko 
w tej części popielnicy, która była znaleziona in situ, miało 
kolor szaro–żółty. 

1) mat., ? 
2) inf. ?

A. Popielnica (tabl. XLIII:l): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 
13 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzu-
siec chropowacony prócz części górnej, fragm. szyi gładkie; 8) brak.

V OEB

241 44 D 2 16 VIII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazało się skupisko ce-
ramiki oraz kości. Zabytki te występowały do gł. 0,35 m. Ce-
ramika znajdowała się w jamie o wypełnisku piaszczystym, 
barwy jasnożółtej, przemieszanym z grudkami ziemi koloru 
brązowego. Od str. płn.–zach. i płd.–wsch. widoczne były śla-
dy zaciemnień o zabarwieniu brązowo–żółtym. W jamie gro-
bowej, na gł. 0,40 m znajdował się drobny fragment węgla. 
Fragmenty węgla znajdowały się też w zaciemnieniu płn.-
-zach. 

1) ?, ?
2) inf. I, ?

A. Popielnica (tabl. XLIII:d): 1) bardzo zły; 2) trudna do ustalenia; pewne przesłanki wskazują 
raczej na naczynie jajowate (cechy technologiczne); 3) ?; 4) ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłu-
czeń drobno- i średnioziarnisty; 7) niektóre fragm. brzuśca chropowacone; 8) brak.

V OEB

242 26 A/C 17 17 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:6). Na gł. 0,30 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Po wschodniej stronie popielnicy ukazała się 
niewielka jama, miąższości 0,15 m, o wypełnisku barwy sza-
rej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLIII:c): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) ?; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie, poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

243 26 C 18 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:10). Na gł. 0,35 m ukazał się zde-
formowany, owalny zarys popielnicy. Pod nią, na gł. 0,50 m 
ukazała się jama o wypełnisku szarym, o miąższości 0,18 m. 

ad.-mat., K? A. Popielnica (tabl. XLIII:k): 1) zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) ceglasta; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) na zachowanych 
fragmentach jeden dosyć duży guzek.

V OEB

244 26 C 21 18 VII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,27 m ukazał się niepełny wylew 
popielnicy. Popielnica znajdowała się pod kamieniem. Zie-
mia wokół popielnicy była barwy żółto–brązowo–szarej. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XLIV:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o cylindrycznej, lekko zwężającej 
się ku górze szyi; wysoko umieszczony załom brzuśca lekko zaokrąglony; 3) średn. dna 8,5 cm; 
średn. brzuśca ok. 36 cm. 4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. 
drobno- i średnioziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, wewn. pow. 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi; ponad nią na zachowanych fragm. 2 pary guzków; w górnej 
części załomu brzuśca grupy ukośnych kresek. Zachowała się jedna grupa z czterema kreska-
mi i jedna z trzema kreskami, niekompletna.
B. Naczynie – przystawka (?) (tabl. XLIV:a): 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) zewn. 
szara, wewn. brunatno–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) naczynie 
chropowacone, w górnej części gładkie; wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB

245 26 C 20 1969 Grób popielnicowy. b.d. A. Fragmenty naczynia: 1) zły; 2) górna część brzuśca i nasada szyi naczynia wazowatego; 
3) ?; 4) zew. szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) ornament 
pseudosznurowy u nasady szyi.

V OEB

246 26 C 22 19 VII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,19 m ukazał się niepełny zarys 
popielnicy, a obok przepalone kości.

mat., K? A. Popielnica [zabytek zaginął]. V OEB

247 26 C 19 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się niepełny zarys 
popielnicy, a obok przepalone kości. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XLIII:m): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym zało-
mem i łagodnym przejściu brzuśca w szyję; 3) średn. brzuśca 28 cm; 4) brzusiec szary, szyja 
ciemnoszara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń średnio- i gruboziar-
nisty; 7) brzusiec chropowacony po załom, poza tym pow. gładka; 8) w zachowanej części 
brzuśca dwa guzki wyodrębnione z gliny, którą wykonano obmazywanie; u nasady szyi rząd 
ukośnych kreseczek, przypominający tzw. ornament skośnie żłobkowanego naszyjnika.

V OEB
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232 37 B 8 1969 Grób popielnicowy. dor., K? A. Popielnica [zabytek zaginął].

233 37 B 12 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:2). b.d. A. Popielnica [zabytek zaginął].

234 37 B 3 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:3). 1) dor.?, ?
2) dor.?, ?

A. Fragment paciorka rurkowatego z brązu (tabl. XLIII:b): 1) zły; 2) zagięta rurkowato uła-
mana blaszka; 3) średn. paciorka ok. 10 mm; średn. blaszki 0,5 mm; 4) zabytek pokryty zieloną 
patyną; 5) brak.
B. Popielnica [zabytek zaginął].

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

235 37 B 5 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:4). ad.-mat., K A. Popielnica [zabytek zaginął].

236 37 B 4 1969 Grób popielnicowy. 1) mat., ? 
2) mat., M?

A. Popielnica [zabytek zaginął].

237 37 B 7 1969 Grób jamowy (tabl. XLIII:4). dor., ? –

238 37 D 11 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:5). inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

239 37 D 10 1969 Grób popielnicowy (tabl. XLIII:7). mat., K? A. Popielnica [zabytek zaginął].

240 44 B 1 14 VIII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:8). Na gł. 0,25 m ukazało się 
skupisko ceramiki, które było pozostałością rozbitej popiel-
nicy. Fragmenty popielnicy oraz kości były rozproszone na 
skutek zniszczenia grobu przez nowożytny wkop, który znaj-
dował się po płd.–wsch. stronie grobu i spowodował rozwle-
czenie inwentarza grobu w kierunku płd.–wsch. Wypełnisko 
w tej części popielnicy, która była znaleziona in situ, miało 
kolor szaro–żółty. 

1) mat., ? 
2) inf. ?

A. Popielnica (tabl. XLIII:l): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem; 3) średn. dna 
13 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzu-
siec chropowacony prócz części górnej, fragm. szyi gładkie; 8) brak.

V OEB

241 44 D 2 16 VIII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazało się skupisko ce-
ramiki oraz kości. Zabytki te występowały do gł. 0,35 m. Ce-
ramika znajdowała się w jamie o wypełnisku piaszczystym, 
barwy jasnożółtej, przemieszanym z grudkami ziemi koloru 
brązowego. Od str. płn.–zach. i płd.–wsch. widoczne były śla-
dy zaciemnień o zabarwieniu brązowo–żółtym. W jamie gro-
bowej, na gł. 0,40 m znajdował się drobny fragment węgla. 
Fragmenty węgla znajdowały się też w zaciemnieniu płn.-
-zach. 

1) ?, ?
2) inf. I, ?

A. Popielnica (tabl. XLIII:d): 1) bardzo zły; 2) trudna do ustalenia; pewne przesłanki wskazują 
raczej na naczynie jajowate (cechy technologiczne); 3) ?; 4) ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłu-
czeń drobno- i średnioziarnisty; 7) niektóre fragm. brzuśca chropowacone; 8) brak.

V OEB

242 26 A/C 17 17 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:6). Na gł. 0,30 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Po wschodniej stronie popielnicy ukazała się 
niewielka jama, miąższości 0,15 m, o wypełnisku barwy sza-
rej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLIII:c): 1) bardzo zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
3) ?; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara; wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy załomie, poza tym 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

243 26 C 18 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:10). Na gł. 0,35 m ukazał się zde-
formowany, owalny zarys popielnicy. Pod nią, na gł. 0,50 m 
ukazała się jama o wypełnisku szarym, o miąższości 0,18 m. 

ad.-mat., K? A. Popielnica (tabl. XLIII:k): 1) zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) ceglasta; 5) średni; 6) piasek, 
tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) zewn. chropowacona, wewn. gładka; 8) na zachowanych 
fragmentach jeden dosyć duży guzek.

V OEB

244 26 C 21 18 VII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,27 m ukazał się niepełny wylew 
popielnicy. Popielnica znajdowała się pod kamieniem. Zie-
mia wokół popielnicy była barwy żółto–brązowo–szarej. 

ad.-mat., M A. Popielnica (tabl. XLIV:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o cylindrycznej, lekko zwężającej 
się ku górze szyi; wysoko umieszczony załom brzuśca lekko zaokrąglony; 3) średn. dna 8,5 cm; 
średn. brzuśca ok. 36 cm. 4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. 
drobno- i średnioziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, wewn. pow. 
gładka; 8) linia ryta u nasady szyi; ponad nią na zachowanych fragm. 2 pary guzków; w górnej 
części załomu brzuśca grupy ukośnych kresek. Zachowała się jedna grupa z czterema kreska-
mi i jedna z trzema kreskami, niekompletna.
B. Naczynie – przystawka (?) (tabl. XLIV:a): 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty; 3) ?; 4) zewn. 
szara, wewn. brunatno–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) naczynie 
chropowacone, w górnej części gładkie; wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB

245 26 C 20 1969 Grób popielnicowy. b.d. A. Fragmenty naczynia: 1) zły; 2) górna część brzuśca i nasada szyi naczynia wazowatego; 
3) ?; 4) zew. szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) ornament 
pseudosznurowy u nasady szyi.

V OEB

246 26 C 22 19 VII
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,19 m ukazał się niepełny zarys 
popielnicy, a obok przepalone kości.

mat., K? A. Popielnica [zabytek zaginął]. V OEB

247 26 C 19 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się niepełny zarys 
popielnicy, a obok przepalone kości. 

b.d. A. Popielnica (tabl. XLIII:m): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym zało-
mem i łagodnym przejściu brzuśca w szyję; 3) średn. brzuśca 28 cm; 4) brzusiec szary, szyja 
ciemnoszara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń średnio- i gruboziar-
nisty; 7) brzusiec chropowacony po załom, poza tym pow. gładka; 8) w zachowanej części 
brzuśca dwa guzki wyodrębnione z gliny, którą wykonano obmazywanie; u nasady szyi rząd 
ukośnych kreseczek, przypominający tzw. ornament skośnie żłobkowanego naszyjnika.

V OEB
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248 26 C 23 24 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,28 m ukazało się skupisko ce-
ramiki i kości. Były to fragmenty popielnicy w chaotycznym 
układzie, grób silnie zniszczony przez wkop nowożytny. 

ad., K A. Popielnica (tabl. XLIV:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o dosyć przysadzistym brzuścu 
oraz cylindrycznie zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 31 cm; 4) brzusiec szary, szy-
ja ciemnoszara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz 
części górnej przy załomie, szyja gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony 
przez wkop nowo-
żytny.

249 31 A 49 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIV:2). Na gł. 0,28 m ukazał się 
wylew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarań-
czowo–brązowej. Na płd.–zach. od popielnicy znajdował się 
dość duży kamień. 

dor., M? A. Popielnica (tabl. XLIV:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) brzusiec ceglasty, szyja szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

250 31 A 47 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIV:1). Na gł. 0,32 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Wypełnisko wokół popielnicy było barwy po-
marańczowo–brązowej, po stronie zachodniej znajdował się 
zarys jamy barwy czarnej. 

mat., M A. Popielnica (tabl. XLIV:d): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko 
wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem, który znajduje się mniej 
więcej w 1/3 wysokości całego naczynia oraz długiej cylindrycznej, lekko zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 26 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 26 cm; 
4) jasnobrunatna, miejscami występują szare plamy; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; w glinie którą wykonano chropowacenie – średnioziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza tym powierzchnia gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

251 31 A 46 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:1). Na gł. 0,35 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarańczo-
wo–brązowej. Na zach. od popielnicy wyraźny zarys jamy, 
która nie obejmuje swym zasięgiem popielnicy. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLV:d): 1) średni; 2) amfora o brzuścu z zaokrąglonym, z wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; w dolnej części szyi 
znajdują się dwa ucha; 3) średn. brzuśca 16,5 cm; 4) szara i ciemnoszara, wewn. szara i jasno-
szara z ciemnymi plamami; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) 
brak.
B. Fragmenty naczynia (tabl. XLV:a–c): 1) zły; 2) górna część brzuśca i nasada szyi naczynia 
wazowatego; 3) ?; 4) ceglasto–szara; 5) średni; 6) piasek; 7) gładka; 8) ornament pseudosznu-
rowy u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

252 31 A 48 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIV:1). Na gł. 0,32 m ukazał się wy-
lew popielnicy, dość silnie zniszczonej. Ziemia wokół popiel-
nicy barwy pomarańczowo–brązowej. Na płn. od popielnicy 
widoczny wyraźny zarys jamy barwy czarnej. Popielnicę prze-
cięto profilem. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLIV:f ): 1) zły; 2) garnek jajowaty o baniastym brzuścu i wyodrębnionej 
krótkiej szyi, o łagodnym załomie; 3) średn. wylewu 17,5 cm; średn. brzuśca 23,5 cm; 4) szara; 
górna część szyi oraz wnętrze naczynia szaro–ceglaste; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

253 31 A 43 16 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:3). Na gł. 0,39 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarańczo-
wo–brązowej. Od płd.–wsch. strony popielnicy ukazało się 
zaciemnienie barwy szarej. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XLV:e): 1) bardzo dobry (brak jedynie sporych fragmentów przy wyle-
wie, poza tym naczynie kompletne); 2) garnek jajowaty; o esowatym profilu; wylew wyraźnie 
wychylony na zewnątrz; dno płaskie na zewnątrz a wewnątrz lekko wypukłe; 3) średn. dna 
11 cm; brzuśca 29,5 cm; średn. wylewu 29,5 cm; wys. 37,5 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. bru-
natna, a przy dnie szara; 5) słaby; 6) tłuczeń średnio- i gruboziarnisty; 7) zewn. cała chropowa-
cona, wewn. lekko chropawa; 8) brak.

IV OEB Obecność bruku ka-
miennego.

254 31 A 51 28 VII 
1969

Grób jamowy (?) (tabl. XLV:2). Na gł. 0,35 m ukazało się skupi-
sko kości. Ziemia wokół niego miała barwę szarą. 

dor. ?, ? – Prawdopodobnie 
pozostałość grobu 
jamowego.

255 31 A 50 28 VII 
1969

Grób jamowy (?) (tabl. XLV:2). Na gł. 0,28 m ukazało się sku-
pisko kości. Ziemia wokół tego skupiska była barwy szarej. 
W górnej części grobu znajdowały się kości czaszki oraz zęby.

b.d. – Prawdopodobnie 
grób jamowy. Na 
jednej z kości za-
uważono ślady zie-
lonej patyny.

256 31 A 44 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:9). Wylew popielnicy ukazał się 
na gł. 0,17 m. Po zach. stronie popielnicy zauważono wyraźny 
zarys jamy. Popielnicę przecięto profilem. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

257 31 A 45 21 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:1). Na gł. 0,20 m ukazał się wy-
lew popielnicy, bardzo źle zachowanej. 

dor. ?, ? A. Popielnica (tabl. XLVI:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) średni; 
6) piasek, niewielkie ilości tłucznia kam. drobnoziarnistego; 7) zewn. brzusiec chropowacony 
prócz górnej części, szyja gładka, wewn. pow. gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XLVI:b): 1) bardzo dobry; 2) czerpak o kształcie zbliżonym do półkuliste-
go, ale z wyodrębnionym dnem, z uchem łączącym brzusiec z wylewem, z lekko wychylonym 
wylewem; ucho dolepione; 3) średn. dna 4 cm; średn. brzuśca 10,5 cm; średn. wylewu 12 cm; 
wys. 6 cm; 4) szara, za wyjątkiem dna i dolnej części brzuśca, które są ceglaste (być może na 
skutek przepalenia w ogniu stosu); 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

258 31 C 38 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:4). Na gł. 0,20 m ukazało się sku-
pisko ceramiki. Od str. płd. przy tym skupisku, przylegając do 
niego, rozciągał się wyraźny zarys jamy barwy czarnej. Grób 
zniszczony wkopem nowożytnym. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLV:g): 1) bardzo zły (zachowane jedynie fragm. szyi); 2) prawdopodobnie 
waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) szyja gładka, niewielkie fragm. chropowaconego brzuśca; 8) brak na zachowanej części 
naczynia.

Obecność bruku ka-
miennego. 
Grób zniszczony.
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248 26 C 23 24 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,28 m ukazało się skupisko ce-
ramiki i kości. Były to fragmenty popielnicy w chaotycznym 
układzie, grób silnie zniszczony przez wkop nowożytny. 

ad., K A. Popielnica (tabl. XLIV:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o dosyć przysadzistym brzuścu 
oraz cylindrycznie zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 31 cm; 4) brzusiec szary, szy-
ja ciemnoszara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz 
części górnej przy załomie, szyja gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony 
przez wkop nowo-
żytny.

249 31 A 49 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIV:2). Na gł. 0,28 m ukazał się 
wylew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarań-
czowo–brązowej. Na płd.–zach. od popielnicy znajdował się 
dość duży kamień. 

dor., M? A. Popielnica (tabl. XLIV:e): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym, 
wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 
4) brzusiec ceglasty, szyja szara, wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

250 31 A 47 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIV:1). Na gł. 0,32 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Wypełnisko wokół popielnicy było barwy po-
marańczowo–brązowej, po stronie zachodniej znajdował się 
zarys jamy barwy czarnej. 

mat., M A. Popielnica (tabl. XLIV:d): 1) bardzo dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko 
wypukłym wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem, który znajduje się mniej 
więcej w 1/3 wysokości całego naczynia oraz długiej cylindrycznej, lekko zwężającej się 
ku górze szyi; 3) średn. dna 8 cm; średn. brzuśca 26 cm; średn. wylewu 22 cm; wys. 26 cm; 
4) jasnobrunatna, miejscami występują szare plamy; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; w glinie którą wykonano chropowacenie – średnioziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony poza częścią przy samym dnie i załomie, poza tym powierzchnia gładka; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

251 31 A 46 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:1). Na gł. 0,35 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarańczo-
wo–brązowej. Na zach. od popielnicy wyraźny zarys jamy, 
która nie obejmuje swym zasięgiem popielnicy. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLV:d): 1) średni; 2) amfora o brzuścu z zaokrąglonym, z wysoko umiesz-
czonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; w dolnej części szyi 
znajdują się dwa ucha; 3) średn. brzuśca 16,5 cm; 4) szara i ciemnoszara, wewn. szara i jasno-
szara z ciemnymi plamami; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) 
brak.
B. Fragmenty naczynia (tabl. XLV:a–c): 1) zły; 2) górna część brzuśca i nasada szyi naczynia 
wazowatego; 3) ?; 4) ceglasto–szara; 5) średni; 6) piasek; 7) gładka; 8) ornament pseudosznu-
rowy u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

252 31 A 48 24 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIV:1). Na gł. 0,32 m ukazał się wy-
lew popielnicy, dość silnie zniszczonej. Ziemia wokół popiel-
nicy barwy pomarańczowo–brązowej. Na płn. od popielnicy 
widoczny wyraźny zarys jamy barwy czarnej. Popielnicę prze-
cięto profilem. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLIV:f ): 1) zły; 2) garnek jajowaty o baniastym brzuścu i wyodrębnionej 
krótkiej szyi, o łagodnym załomie; 3) średn. wylewu 17,5 cm; średn. brzuśca 23,5 cm; 4) szara; 
górna część szyi oraz wnętrze naczynia szaro–ceglaste; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. śred-
nioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; wewn. gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

253 31 A 43 16 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:3). Na gł. 0,39 m ukazał się wy-
lew popielnicy. Ziemia wokół popielnicy barwy pomarańczo-
wo–brązowej. Od płd.–wsch. strony popielnicy ukazało się 
zaciemnienie barwy szarej. 

dor., ? A. Popielnica (tabl. XLV:e): 1) bardzo dobry (brak jedynie sporych fragmentów przy wyle-
wie, poza tym naczynie kompletne); 2) garnek jajowaty; o esowatym profilu; wylew wyraźnie 
wychylony na zewnątrz; dno płaskie na zewnątrz a wewnątrz lekko wypukłe; 3) średn. dna 
11 cm; brzuśca 29,5 cm; średn. wylewu 29,5 cm; wys. 37,5 cm; 4) zewn. ceglasta, wewn. bru-
natna, a przy dnie szara; 5) słaby; 6) tłuczeń średnio- i gruboziarnisty; 7) zewn. cała chropowa-
cona, wewn. lekko chropawa; 8) brak.

IV OEB Obecność bruku ka-
miennego.

254 31 A 51 28 VII 
1969

Grób jamowy (?) (tabl. XLV:2). Na gł. 0,35 m ukazało się skupi-
sko kości. Ziemia wokół niego miała barwę szarą. 

dor. ?, ? – Prawdopodobnie 
pozostałość grobu 
jamowego.

255 31 A 50 28 VII 
1969

Grób jamowy (?) (tabl. XLV:2). Na gł. 0,28 m ukazało się sku-
pisko kości. Ziemia wokół tego skupiska była barwy szarej. 
W górnej części grobu znajdowały się kości czaszki oraz zęby.

b.d. – Prawdopodobnie 
grób jamowy. Na 
jednej z kości za-
uważono ślady zie-
lonej patyny.

256 31 A 44 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLIII:9). Wylew popielnicy ukazał się 
na gł. 0,17 m. Po zach. stronie popielnicy zauważono wyraźny 
zarys jamy. Popielnicę przecięto profilem. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

257 31 A 45 21 VII
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:1). Na gł. 0,20 m ukazał się wy-
lew popielnicy, bardzo źle zachowanej. 

dor. ?, ? A. Popielnica (tabl. XLVI:a): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym we-
wnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, 
lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) średni; 
6) piasek, niewielkie ilości tłucznia kam. drobnoziarnistego; 7) zewn. brzusiec chropowacony 
prócz górnej części, szyja gładka, wewn. pow. gładka; 8) brak.
B. Przystawka (tabl. XLVI:b): 1) bardzo dobry; 2) czerpak o kształcie zbliżonym do półkuliste-
go, ale z wyodrębnionym dnem, z uchem łączącym brzusiec z wylewem, z lekko wychylonym 
wylewem; ucho dolepione; 3) średn. dna 4 cm; średn. brzuśca 10,5 cm; średn. wylewu 12 cm; 
wys. 6 cm; 4) szara, za wyjątkiem dna i dolnej części brzuśca, które są ceglaste (być może na 
skutek przepalenia w ogniu stosu); 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

258 31 C 38 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:4). Na gł. 0,20 m ukazało się sku-
pisko ceramiki. Od str. płd. przy tym skupisku, przylegając do 
niego, rozciągał się wyraźny zarys jamy barwy czarnej. Grób 
zniszczony wkopem nowożytnym. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLV:g): 1) bardzo zły (zachowane jedynie fragm. szyi); 2) prawdopodobnie 
waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 
7) szyja gładka, niewielkie fragm. chropowaconego brzuśca; 8) brak na zachowanej części 
naczynia.

Obecność bruku ka-
miennego. 
Grób zniszczony.



76

1 2 3 4 5 6  7 8 9

B. Naczynie – przystawka (?)(tabl. XLV:f ): 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) jasnoszara; 
5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony; 8) linia 
ryta u nasady szyi; Uwagi: Fragment naczyńka dokleił się do fragmentu z grobu 264 (tabl. 
XLV:i).
C. Fragmenty ceramiki (tabl. XLV:i–j): 1) bardzo zły; 2) małe fragm. naczyńka sitowatego; 3) ?; 
4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, mika; 7) zewn. gładka, wewn. chropo-
wacona, nierówna; 8) brak.
D. Fragment ceramiki: 1) bardzo zły; 2) fragment małego naczyńka (przystawki?) – wylew; 
3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, mika; 7) gładka; 8) brak.

259 31 C 39 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:4). Na głębokości 0,20 m za-
uważono zarys jamy barwy czarnej, a wokół niej ziemię bar-
wy szarej. Jamę przecięto profilem. Grób zniszczony przez 
wykop nowożytny.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLV:h): 1) bardzo zły; 2) fragm. brzuśca; prawdopodobnie waza dwustoż-
kowata; 3) ?; 4) szara; 5) mocny; 6) tłuczeń drobnoziarnisty, piasek; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części, wewn. chropowata; 8) brak na zachowanej części naczynia.

V OEB 
(?)

Grób zniszczony.

260 31 C 34 16 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:2). Na głębokości 0,35 m uka-
zał się wylew popielnicy, dość dobrze zachowany. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLVI:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wysoko 
umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzu-
śca 25 cm; 4) szyja ciemnoszara, brzusiec szary; wewn. naczynie jasnoszare, w górnej partii 
szyi ceglaste; 5) średni; 6) drobny piasek, nieliczna domieszka tłucznia kam. średnioziarniste-
go; 7) gładka, prócz brzuśca zewn. chropowaconego; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

261 31 C 37 17 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:3). Na gł. 0,11 m ukazało się 
skupisko ceramiki i kości. Skupisko to tworzyło zwarty krąg, 
który przecięto profilem. W profilu zauważono kilka fragmen-
tów ceramiki barwy czarnej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLVI:d): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) brzusiec szary, szyja 
ciemnoszara; wewn. barwa brunatno–szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobno-
ziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka; wewn. naczynie gład-
kie; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

262 31 C 32 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:6). Na gł. 0,26 m ukazały się 
fragmenty rozbitej popielnicy. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLVI:h): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
u nasady szyi występuje doklejane uszko (prawdopodobnie symetrycznie umieszczone było 
drugie uszko, ale nie zachowało się); 3) średn. brzuśca 32 cm; 4) brzusiec szary, szyja ciemno-
szara; wewn. szyja kremowo–szara, brzusiec szary; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno-
ziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka; wewn. naczynie 
gładkie; 8) słabo zaznaczony żłobek u nasady szyi.

V OEB

263 31 C 41 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Popielnica ukazała się na gł. 0,27 m. ad.–mat., K? A. Popielnica (tabl. XLVI:e): 1) zły; zachowała się szyja i niewielkie fragm. brzuśca; 2) waza 
dwustożkowata o wysoko umieszczonym załomie brzuśca i cylindrycznej, lekko zwężającej 
się ku górze szyi; 3) ?; 4) ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka, 
brzusiec chropowacony; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

264 31 C 36 17 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:5). Na gł. 0,38 m znajdował się 
wylew popielnicy, silnie uszkodzony. 

ad., K A. Fragment ceramiki (tabl. XLV:i): 1) bardzo zły; 2) małe fragm. naczyńka sitowatego; 3) ?; 
4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, piasek; 7) zewn. gładka, wewn. chro-
powacona, nierówna; 8) brak; Uwagi: Fragment naczyńka dokleił się do fragmentu z grobu 
258.
B. Fragmenty ceramiki (tabl. XLVI:i–j): 1) bardzo zły; 2) fragment niewielkiego naczyńka, 
prawd. nasada szyi oraz fragment dna; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziar-
nisty, mika; 7) gładka; 8) min. 3 linie ryte u nasady szyi.

V OEB 
(?)

Grób zniszczony.

265 31 C 35 16 VII 
1969

Grób popielnicowy. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,22 m. 
Był on dość dobrze zachowany. Wypełnisko wokół popielnicy 
barwy pomarańczowej.

1) mat., K;
2) mat., M

3) ad.-mat., K

A. Popielnica (tabl. XLVII:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem umieszczonym w ok. 1/2 wys. naczynia 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11,5 cm; średn. brzuśca 
32 cm; średn. wylewu 25 cm; wys. 28 cm; 4) ciemnoszara, wewn. brunatna i szara; 5) słaby; 
6) drobny tłuczeń; 7) gładka, brzusiec chropowacony; 8) linia ryta nad załomem brzuśca.

V OEB

266 31 C 40 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVII:1). Na gł. 0,25 ukazał się wylew 
przystawki, mocno zniszczony, a na gł. 0,35 m ukazał się wy-
lew popielnicy, silnie zniszczony. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].
B. Kółko brązowe (tabl. XLVII:a): 1) dobry; 2) w miarę regularne kółko z drutu brązowego; 
3) średn. 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

Grób zniszczony.

267 45 D 10 10 VII 
1969 

Grób popielnicowy (tabl. XLVII:3). Na gł. 0,25 m ukazał się wy-
lew popielnicy.

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XLVII:d): 1) b. zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ceglasto–szara; 5) średni; 
6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

268 33 A 2 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. W trakcie eksploracji ara na gł. 
0,30–0,40 m. natrafiono na kości i fragmenty ceramiki, roz-
rzucone w pobliżu kamienia. 

ad., ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

269 33 C 3 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. Popielnica wykryta na gł. 0,20 m. b.d. A. Popielnica [zabytek zaginął].

270 26 C 24 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. dor., ? A. Popielnica [zabytek zaginął].
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B. Naczynie – przystawka (?)(tabl. XLV:f ): 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) jasnoszara; 
5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno- i średnioziarnisty; 7) brzusiec chropowacony; 8) linia 
ryta u nasady szyi; Uwagi: Fragment naczyńka dokleił się do fragmentu z grobu 264 (tabl. 
XLV:i).
C. Fragmenty ceramiki (tabl. XLV:i–j): 1) bardzo zły; 2) małe fragm. naczyńka sitowatego; 3) ?; 
4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, mika; 7) zewn. gładka, wewn. chropo-
wacona, nierówna; 8) brak.
D. Fragment ceramiki: 1) bardzo zły; 2) fragment małego naczyńka (przystawki?) – wylew; 
3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, mika; 7) gładka; 8) brak.

259 31 C 39 18 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLV:4). Na głębokości 0,20 m za-
uważono zarys jamy barwy czarnej, a wokół niej ziemię bar-
wy szarej. Jamę przecięto profilem. Grób zniszczony przez 
wykop nowożytny.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLV:h): 1) bardzo zły; 2) fragm. brzuśca; prawdopodobnie waza dwustoż-
kowata; 3) ?; 4) szara; 5) mocny; 6) tłuczeń drobnoziarnisty, piasek; 7) brzusiec chropowacony 
prócz górnej części, wewn. chropowata; 8) brak na zachowanej części naczynia.

V OEB 
(?)

Grób zniszczony.

260 31 C 34 16 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:2). Na głębokości 0,35 m uka-
zał się wylew popielnicy, dość dobrze zachowany. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLVI:c): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z łagodnym, wysoko 
umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzu-
śca 25 cm; 4) szyja ciemnoszara, brzusiec szary; wewn. naczynie jasnoszare, w górnej partii 
szyi ceglaste; 5) średni; 6) drobny piasek, nieliczna domieszka tłucznia kam. średnioziarniste-
go; 7) gładka, prócz brzuśca zewn. chropowaconego; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Obecność bruku ka-
miennego.

261 31 C 37 17 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:3). Na gł. 0,11 m ukazało się 
skupisko ceramiki i kości. Skupisko to tworzyło zwarty krąg, 
który przecięto profilem. W profilu zauważono kilka fragmen-
tów ceramiki barwy czarnej.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLVI:d): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) brzusiec szary, szyja 
ciemnoszara; wewn. barwa brunatno–szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kamienny drobno-
ziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka; wewn. naczynie gład-
kie; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Grób zniszczony.

262 31 C 32 15 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:6). Na gł. 0,26 m ukazały się 
fragmenty rozbitej popielnicy. 

inf. I, ? A. Popielnica (tabl. XLVI:h): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagod-
nym, wysoko umieszczonym załomem oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 
u nasady szyi występuje doklejane uszko (prawdopodobnie symetrycznie umieszczone było 
drugie uszko, ale nie zachowało się); 3) średn. brzuśca 32 cm; 4) brzusiec szary, szyja ciemno-
szara; wewn. szyja kremowo–szara, brzusiec szary; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobno-
ziarnisty; 7) zewn. brzusiec chropowacony prócz górnej części, szyja gładka; wewn. naczynie 
gładkie; 8) słabo zaznaczony żłobek u nasady szyi.

V OEB

263 31 C 41 19 VII 
1969

Grób popielnicowy. Popielnica ukazała się na gł. 0,27 m. ad.–mat., K? A. Popielnica (tabl. XLVI:e): 1) zły; zachowała się szyja i niewielkie fragm. brzuśca; 2) waza 
dwustożkowata o wysoko umieszczonym załomie brzuśca i cylindrycznej, lekko zwężającej 
się ku górze szyi; 3) ?; 4) ciemnoszara, wewn. szaro–ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka, 
brzusiec chropowacony; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB

264 31 C 36 17 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:5). Na gł. 0,38 m znajdował się 
wylew popielnicy, silnie uszkodzony. 

ad., K A. Fragment ceramiki (tabl. XLV:i): 1) bardzo zły; 2) małe fragm. naczyńka sitowatego; 3) ?; 
4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty, piasek; 7) zewn. gładka, wewn. chro-
powacona, nierówna; 8) brak; Uwagi: Fragment naczyńka dokleił się do fragmentu z grobu 
258.
B. Fragmenty ceramiki (tabl. XLVI:i–j): 1) bardzo zły; 2) fragment niewielkiego naczyńka, 
prawd. nasada szyi oraz fragment dna; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) tłuczeń kam. średnioziar-
nisty, mika; 7) gładka; 8) min. 3 linie ryte u nasady szyi.

V OEB 
(?)

Grób zniszczony.

265 31 C 35 16 VII 
1969

Grób popielnicowy. Wylew popielnicy ukazał się na gł. 0,22 m. 
Był on dość dobrze zachowany. Wypełnisko wokół popielnicy 
barwy pomarańczowej.

1) mat., K;
2) mat., M

3) ad.-mat., K

A. Popielnica (tabl. XLVII:b): 1) dobry; 2) waza dwustożkowata o płaskim, lekko wypukłym 
wewnątrz dnie, brzuścu z dosyć łagodnym załomem umieszczonym w ok. 1/2 wys. naczynia 
oraz cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. dna 11,5 cm; średn. brzuśca 
32 cm; średn. wylewu 25 cm; wys. 28 cm; 4) ciemnoszara, wewn. brunatna i szara; 5) słaby; 
6) drobny tłuczeń; 7) gładka, brzusiec chropowacony; 8) linia ryta nad załomem brzuśca.

V OEB

266 31 C 40 19 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVII:1). Na gł. 0,25 ukazał się wylew 
przystawki, mocno zniszczony, a na gł. 0,35 m ukazał się wy-
lew popielnicy, silnie zniszczony. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].
B. Kółko brązowe (tabl. XLVII:a): 1) dobry; 2) w miarę regularne kółko z drutu brązowego; 
3) średn. 12 mm; średn. drutu ok. 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

Grób zniszczony.

267 45 D 10 10 VII 
1969 

Grób popielnicowy (tabl. XLVII:3). Na gł. 0,25 m ukazał się wy-
lew popielnicy.

inf. II, ? A. Popielnica (tabl. XLVII:d): 1) b. zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ceglasto–szara; 5) średni; 
6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB

268 33 A 2 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. W trakcie eksploracji ara na gł. 
0,30–0,40 m. natrafiono na kości i fragmenty ceramiki, roz-
rzucone w pobliżu kamienia. 

ad., ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

269 33 C 3 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. Popielnica wykryta na gł. 0,20 m. b.d. A. Popielnica [zabytek zaginął].

270 26 C 24 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. dor., ? A. Popielnica [zabytek zaginął].
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271 32 AC 63 8 VIII1969 Grób popielnicowy (tabl. XLVII:5). Popielnica ukazała się na gł. 
0,15 m, była silnie uszkodzona.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLVII:f ): 1) zły; 2) waza dwustożkowata (zachowały się jedynie frag-
menty brzuśca); 3) ?; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty, piasek; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej na załomie i przydennej, wewnątrz gładka; 
8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

272 26 C 26 8 VIII1969 Grób popielnicowy (tabl. XLVII:2). Na gł. 0,40 m ukazał się 
wylew polpielnicy, zawierającej przepalone kości i skręt 
z drutu brązowego. Piasek w pobliżu popielnicy koloru sza-
rego.

mat., M A. Fragment ceramiki (tabl. XLVII:c): 1) b. zły; 2) ? zachowany fragment wylewu i kilka frag-XLVII:c): 1) b. zły; 2) ? zachowany fragment wylewu i kilka frag-
mentów niecharakterystycznych; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego: [zabytek zaginął]

273 31 A 28 i 29 7 VII 1969 Na gł. 0,10 m ukazał się uszkodzony wylew popielnicy barwy 
czarnej. Popielnica była uszkodzona przez korzenie drzew. 
Wypełnisko wokół popielnicy barwy pomarańczowo–szarej. 
W profilu od wysokości brzuśca popielnicy ukazał się dość 
wyraźny zarys jamy barwy szarej, z niewielką ilością prze-
palonych kości. Popielnica o gładkiej szyi i chropowaconym 
brzuścu. Podczas eksploracji grobu 273, na gł. 0,18 m, uka-
zał się wylew kolejnej popielnicy. W dokumentacji polowej 
nadano mu nr 29. Jest to najprawdopodobniej kolejna po-
pielnica w tym samym grobie.

1) inf. I, ?
2) juv.,?, ? 

A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Popielnica [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 1) zły; 2) waza 
dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 
8) brak.

V OEB 
(?)

Grób zniszczony.

274 38 D 41 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. Grób częściowo zniszczony przez wkop 
nowożytny.

?, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 1) zły; 2) garnek 
jajowaty; 3) ?; 4) ceglasta; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) chropowacona; 8) brak.

275 31 C 30 9 VII 1969 Na gł. 0,08 m ukazał się wylew popielnicy barwy pomarań-
czowej o powierzchni chropowaconej. W niewielkiej odle-
głości od popielnicy znajdowały się dwa kamienie. Od strony 
wsch. przy popielnicy wypełnisko miało kolor szaro–poma-
rańczowy. Pozostała część wypełniska jamy grobowej koloru 
pomarańczowego.

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

276 31 C 31 9 VII 1969 Grób popielnicowy. Na gł. 0,08 m ukazał się wylew popielni-
cy. Wypełnisko wokół niej było barwy pomarańczowo–sza-
rej. Nie zaobserwowano zarysu jamy grobowej. Popielnica 
barwy szaro–czarnej o gładkiej szyi i chropowaconym brzu-
ścu. 

juv., ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej.

V OEB 
(?)

277 Połączono z gro-
bem 265.

278 31 A 54 ? b.d. inf. I, ? Brak dokładnej lo-
kalizacji.

279 32 C 34 10 VII 
1969

Grób popielnicowy(?) (tabl. XLVII:4). Na gł. 0,16 m ukazał się ka-
mień, a pod nim jama, która występowała na gł. 0,20–0,40 m. 
Jama była wypełniona ziemią barwy szarej i przepalonymi 
kośćmi z resztkami stosu. Na dnie jamy wystąpiła ceramika. 
Mógł więc to być zniszczony grób popielnicowy. 

mat., M A. Fragment naczynia (tabl. XLVII:e): 1) b. zły; 2) ?; zachowany fragment dna niewielkiego 
naczynia; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

280 32 AC 62 5 VIII 1969 Grób popielnicowy (?). Na gł. 0,50 m ukazał się zarys praw-
dopodobnie stosunkowo niedawnego wkopu barwy szaro–
żółtej. Na powierzchni i w wypełnisku występowała ceramika 
i duża ilość przepalonych kości. Wypełnisko jamy było bar-
wy ciemnoszarej. Średnica jamy wynosiła 0,72 m. Głębokość 
jamy – 0,68 m. Jest to prawdopodobnie grób zniszczony 
przez wkop. 

mat., M b.d. Grób zniszczony.

281 32 D ? ? b.d. 1) juv.; ? 
2) inf. I (zgon 
okołoporo-

dowy), ?

b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji. Grób znisz-
czony.

282 33 C 1 21 VII 
1969

Prawdopodobnie oryginalnie grób był nakryty kamieniami, 
które znaleziono w jego pobliżu.

ad., ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 1) ?; 2) garnek jajo-
waty; 3) ?; 4) jasnoceglasta; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) chropowacona; 8) brak.

V OEB 
(?)

Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

283 31 C 42 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się dość dobrze za-
chowany wylew popielnicy. 

?, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

284 37 D – 21 VIII 
1969

Skupisko kości i ułamków ceramiki. dor., ? b.d. Grób zniszczony.
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271 32 AC 63 8 VIII1969 Grób popielnicowy (tabl. XLVII:5). Popielnica ukazała się na gł. 
0,15 m, była silnie uszkodzona.

b.d. A. Popielnica (tabl. XLVII:f ): 1) zły; 2) waza dwustożkowata (zachowały się jedynie frag-
menty brzuśca); 3) ?; 4) ceglasta; 5) średni; 6) tłuczeń kamienny średnioziarnisty, piasek; 
7) brzusiec chropowacony prócz części górnej na załomie i przydennej, wewnątrz gładka; 
8) brak.

V OEB Grób zniszczony.

272 26 C 26 8 VIII1969 Grób popielnicowy (tabl. XLVII:2). Na gł. 0,40 m ukazał się 
wylew polpielnicy, zawierającej przepalone kości i skręt 
z drutu brązowego. Piasek w pobliżu popielnicy koloru sza-
rego.

mat., M A. Fragment ceramiki (tabl. XLVII:c): 1) b. zły; 2) ? zachowany fragment wylewu i kilka frag-XLVII:c): 1) b. zły; 2) ? zachowany fragment wylewu i kilka frag-
mentów niecharakterystycznych; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego: [zabytek zaginął]

273 31 A 28 i 29 7 VII 1969 Na gł. 0,10 m ukazał się uszkodzony wylew popielnicy barwy 
czarnej. Popielnica była uszkodzona przez korzenie drzew. 
Wypełnisko wokół popielnicy barwy pomarańczowo–szarej. 
W profilu od wysokości brzuśca popielnicy ukazał się dość 
wyraźny zarys jamy barwy szarej, z niewielką ilością prze-
palonych kości. Popielnica o gładkiej szyi i chropowaconym 
brzuścu. Podczas eksploracji grobu 273, na gł. 0,18 m, uka-
zał się wylew kolejnej popielnicy. W dokumentacji polowej 
nadano mu nr 29. Jest to najprawdopodobniej kolejna po-
pielnica w tym samym grobie.

1) inf. I, ?
2) juv.,?, ? 

A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Popielnica [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 1) zły; 2) waza 
dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 
8) brak.

V OEB 
(?)

Grób zniszczony.

274 38 D 41 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. Grób częściowo zniszczony przez wkop 
nowożytny.

?, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 1) zły; 2) garnek 
jajowaty; 3) ?; 4) ceglasta; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) chropowacona; 8) brak.

275 31 C 30 9 VII 1969 Na gł. 0,08 m ukazał się wylew popielnicy barwy pomarań-
czowej o powierzchni chropowaconej. W niewielkiej odle-
głości od popielnicy znajdowały się dwa kamienie. Od strony 
wsch. przy popielnicy wypełnisko miało kolor szaro–poma-
rańczowy. Pozostała część wypełniska jamy grobowej koloru 
pomarańczowego.

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

276 31 C 31 9 VII 1969 Grób popielnicowy. Na gł. 0,08 m ukazał się wylew popielni-
cy. Wypełnisko wokół niej było barwy pomarańczowo–sza-
rej. Nie zaobserwowano zarysu jamy grobowej. Popielnica 
barwy szaro–czarnej o gładkiej szyi i chropowaconym brzu-
ścu. 

juv., ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej.

V OEB 
(?)

277 Połączono z gro-
bem 265.

278 31 A 54 ? b.d. inf. I, ? Brak dokładnej lo-
kalizacji.

279 32 C 34 10 VII 
1969

Grób popielnicowy(?) (tabl. XLVII:4). Na gł. 0,16 m ukazał się ka-
mień, a pod nim jama, która występowała na gł. 0,20–0,40 m. 
Jama była wypełniona ziemią barwy szarej i przepalonymi 
kośćmi z resztkami stosu. Na dnie jamy wystąpiła ceramika. 
Mógł więc to być zniszczony grób popielnicowy. 

mat., M A. Fragment naczynia (tabl. XLVII:e): 1) b. zły; 2) ?; zachowany fragment dna niewielkiego 
naczynia; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

280 32 AC 62 5 VIII 1969 Grób popielnicowy (?). Na gł. 0,50 m ukazał się zarys praw-
dopodobnie stosunkowo niedawnego wkopu barwy szaro–
żółtej. Na powierzchni i w wypełnisku występowała ceramika 
i duża ilość przepalonych kości. Wypełnisko jamy było bar-
wy ciemnoszarej. Średnica jamy wynosiła 0,72 m. Głębokość 
jamy – 0,68 m. Jest to prawdopodobnie grób zniszczony 
przez wkop. 

mat., M b.d. Grób zniszczony.

281 32 D ? ? b.d. 1) juv.; ? 
2) inf. I (zgon 
okołoporo-

dowy), ?

b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji. Grób znisz-
czony.

282 33 C 1 21 VII 
1969

Prawdopodobnie oryginalnie grób był nakryty kamieniami, 
które znaleziono w jego pobliżu.

ad., ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 1) ?; 2) garnek jajo-
waty; 3) ?; 4) jasnoceglasta; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) chropowacona; 8) brak.

V OEB 
(?)

Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

283 31 C 42 21 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,20 m ukazał się dość dobrze za-
chowany wylew popielnicy. 

?, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

284 37 D – 21 VIII 
1969

Skupisko kości i ułamków ceramiki. dor., ? b.d. Grób zniszczony.
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285 38 D 42 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:4). Na gł. 0,24 m ukazał się 
fragment wylewu popielnicy. Obok popielnicy znajdowały 
się dwa kamienie na gł. 0,11 i 0,21 m, które uszkodziły po-
pielnicę. Wypełnisko wokół popielnicy miało barwę żółtą. Nie 
stwierdzono obecności jamy grobowej.

ad.-mat., M?   A. Fragment naczynia (tabl. XLVI:f ): 1) b. zły; 2) zachowany fragment załomu brzuśca niewiel-
kiego naczynia wazowatego; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 
8) dookolna linia ryta u nasady szyi, ornament zygzakowatych kresek na załomie brzuśca. 
Zachowany niewielki fragment wątku ornamentacyjnego. Wg opisu z dokumentacji polowej 
były to potrójne kreski tworzące trójkąty.
B. Fragment naczynia (tabl. XLVI:g): 1) b. zły; 2) ?; zachowany fragment wylewu niewielkiego na-
czynia wraz z miejscem umocowania ucha; 3) ?; 4) ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

286 38 D 43 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVII:6). Na głębokości 0,24 m uka-
zały się fragmenty popielnicy. Obok popielnicy znajdowały 
się dwa kamienie na głębokości 0,11 i 0,21 m, które uszko-
dziły popielnicę. Wypełnisko wokół popielnicy miało barwę 
żółtą. Nie stwierdzono obecności jamy grobowej.

1) inf. I, ?
2) inf. I, ?

A. Popielnica [zabytek zaginął]. Obecność bruku ka-
miennego.

287 38 B 44 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:1). Na głębokości 0,17 m ukazał 
się uszkodzony wylew popielnicy. Wypełnisko wokół popielni-
cy barwy żółtej, w profilu – barwy szaro–żółtej (przy popielni-
cy) oraz barwy brązowo–żółtej. Popielnica silnie uszkodzona. 

inf. II, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.

Brak dokładnej lo-
kalizacji. Grób znisz-
czony.

288 38 D 45 25 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na głębokości 0,31 m ukazał się uszko-
dzony wylew popielnicy. Wypełnisko wokół niej miało bar-
wę szaro–brązową. W profilu od strony wsch. znajdowała 
się jama o nieregularnym zarysie barwy szaro–brązowej. Od 
strony zach. znajdowały się małe ilości przepalonych kości. 
Popielnica uszkodzona.

1) ad., K
2) inf. I (zgon 
okołoporo-

dowy), ?

A. Popielnica [zabytek zaginął]. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

289 32 B 2 ? b.d. inf. I, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

290 40 A 1 23 VIII 
1969

Grób jamowy (?). Na granicy ara 40 A i 39 B wystąpiło skupi-
sko kamieni. Pod nimi były przepalone kości oraz fragmenty 
ceramiki.

1) ad., K; 
2) inf. I, ?; 
3) dor., ?; 
4) inf. I, ?

b.d. Obecność bruku ka-
miennego. Na kości 
czaszki i na fragm. 
kości długiej zielone 
przebarwienia.

291 40 A 2 23 VIII 
1969

Grób występował w bezpośrednim sąsiedztwie grobu 290. 
Kości występowały pod skupiskiem kamieni.

1) ad. K; 
2) inf. I, ?

A. Fragment naczynia (tabl. XLVI:k): 1) b. zły; 2) zachowany fragment dna i kilka fr. niecharak-
terystycznych; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, drobny tłuczeń; 7) gładka; 8) brak.

Obecność bruku 
kamiennego. Na ko-
ściach długich zielo-
ne przebarwienia.

292 40 A 3 i 4 23 VIII 
1969

Grób popielnicowy (?). Na gł. 0,20 m w pobliżu skupiska ka-
mieni wystąpiły kości i fragmenty ceramiki ze zniszczonej 
popielnicy.

dor. ?, ? b.d. Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

293 45 D 9 10 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,09 m ukazał się uszkodzony wy-
lew popielnicy. Wypełnisko wokół popielnicy było barwy brą-
zowo–żółto–szarej. 

ad., M A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.

294 45 D 10 10 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,10 m ukazało się niewielkie sku-
pisko ceramiki. Po jego wyeksplorowaniu, na gł. 0,18 m uka-
zał się częściowo uszkodzony wylew popielnicy. Wypełnisko 
wokół popielnicy barwy brązowo–żółto–szarej. 

dor. ?, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

295 45 B 11 15 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazał się wylew popielni-
cy. Wypełnisko wokół popielnicy barwy zółto–pomarańczo-
wej. W profilu wypełnisko koloru szaro–brązowego wyróż-
niało się na tle calca tworząc zarys jamy grobowej. 

ad.-mat., K A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b. d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 3) średn. ok. 5 cm.

296 45 B 12 15 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,38 m ukazały się fragmenty ce-
ramiki z silnie uszkodzonej popielnicy. Wypełnisko wokół 
popielnicy barwy żółto–pomarańczowej. Brak zarysu jamy 
grobowej.

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. Grób zniszczony.

297 45 B 13 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:2). Na gł. 0,18 m ukazał się wy-
lew uszkodzonej popielnicy. Fragmenty brzuśca znajdowały 
się w odległości 0,20 m od grobu. Wokół grobu występowały 
przepalone kości, a także skręt z drutu brązowego. Wypełni-
sko wokół popielnicy barwy żółto–szarej. 

inf. II, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) ?; 3) ?; 4) ceglasta; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego [zabytek zaginął]: 3) średn. ok. 5 cm.

Brak dokładnej lo-
kalizacji. Grób znisz-
czony.

298 45 B 14 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:3). Na gł. 0,30 m ukazał się 
uszkodzony wylew popielnicy. Wypełnisko wokół popielnicy 
miało barwę szaro–brązową. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. Brak dokładnej lo-
kalizacji.



81

1 2 3 4 5 6  7 8 9

285 38 D 42 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVI:4). Na gł. 0,24 m ukazał się 
fragment wylewu popielnicy. Obok popielnicy znajdowały 
się dwa kamienie na gł. 0,11 i 0,21 m, które uszkodziły po-
pielnicę. Wypełnisko wokół popielnicy miało barwę żółtą. Nie 
stwierdzono obecności jamy grobowej.

ad.-mat., M?   A. Fragment naczynia (tabl. XLVI:f ): 1) b. zły; 2) zachowany fragment załomu brzuśca niewiel-
kiego naczynia wazowatego; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 
8) dookolna linia ryta u nasady szyi, ornament zygzakowatych kresek na załomie brzuśca. 
Zachowany niewielki fragment wątku ornamentacyjnego. Wg opisu z dokumentacji polowej 
były to potrójne kreski tworzące trójkąty.
B. Fragment naczynia (tabl. XLVI:g): 1) b. zły; 2) ?; zachowany fragment wylewu niewielkiego na-
czynia wraz z miejscem umocowania ucha; 3) ?; 4) ceglasta; 5) słaby; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

286 38 D 43 21 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVII:6). Na głębokości 0,24 m uka-
zały się fragmenty popielnicy. Obok popielnicy znajdowały 
się dwa kamienie na głębokości 0,11 i 0,21 m, które uszko-
dziły popielnicę. Wypełnisko wokół popielnicy miało barwę 
żółtą. Nie stwierdzono obecności jamy grobowej.

1) inf. I, ?
2) inf. I, ?

A. Popielnica [zabytek zaginął]. Obecność bruku ka-
miennego.

287 38 B 44 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:1). Na głębokości 0,17 m ukazał 
się uszkodzony wylew popielnicy. Wypełnisko wokół popielni-
cy barwy żółtej, w profilu – barwy szaro–żółtej (przy popielni-
cy) oraz barwy brązowo–żółtej. Popielnica silnie uszkodzona. 

inf. II, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.

Brak dokładnej lo-
kalizacji. Grób znisz-
czony.

288 38 D 45 25 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na głębokości 0,31 m ukazał się uszko-
dzony wylew popielnicy. Wypełnisko wokół niej miało bar-
wę szaro–brązową. W profilu od strony wsch. znajdowała 
się jama o nieregularnym zarysie barwy szaro–brązowej. Od 
strony zach. znajdowały się małe ilości przepalonych kości. 
Popielnica uszkodzona.

1) ad., K
2) inf. I (zgon 
okołoporo-

dowy), ?

A. Popielnica [zabytek zaginął]. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

289 32 B 2 ? b.d. inf. I, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

290 40 A 1 23 VIII 
1969

Grób jamowy (?). Na granicy ara 40 A i 39 B wystąpiło skupi-
sko kamieni. Pod nimi były przepalone kości oraz fragmenty 
ceramiki.

1) ad., K; 
2) inf. I, ?; 
3) dor., ?; 
4) inf. I, ?

b.d. Obecność bruku ka-
miennego. Na kości 
czaszki i na fragm. 
kości długiej zielone 
przebarwienia.

291 40 A 2 23 VIII 
1969

Grób występował w bezpośrednim sąsiedztwie grobu 290. 
Kości występowały pod skupiskiem kamieni.

1) ad. K; 
2) inf. I, ?

A. Fragment naczynia (tabl. XLVI:k): 1) b. zły; 2) zachowany fragment dna i kilka fr. niecharak-
terystycznych; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, drobny tłuczeń; 7) gładka; 8) brak.

Obecność bruku 
kamiennego. Na ko-
ściach długich zielo-
ne przebarwienia.

292 40 A 3 i 4 23 VIII 
1969

Grób popielnicowy (?). Na gł. 0,20 m w pobliżu skupiska ka-
mieni wystąpiły kości i fragmenty ceramiki ze zniszczonej 
popielnicy.

dor. ?, ? b.d. Obecność bruku 
kamiennego. Grób 
zniszczony.

293 45 D 9 10 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,09 m ukazał się uszkodzony wy-
lew popielnicy. Wypełnisko wokół popielnicy było barwy brą-
zowo–żółto–szarej. 

ad., M A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b.d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.

294 45 D 10 10 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,10 m ukazało się niewielkie sku-
pisko ceramiki. Po jego wyeksplorowaniu, na gł. 0,18 m uka-
zał się częściowo uszkodzony wylew popielnicy. Wypełnisko 
wokół popielnicy barwy brązowo–żółto–szarej. 

dor. ?, ? A. Popielnica [zabytek zaginął].

295 45 B 11 15 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,25 m ukazał się wylew popielni-
cy. Wypełnisko wokół popielnicy barwy zółto–pomarańczo-
wej. W profilu wypełnisko koloru szaro–brązowego wyróż-
niało się na tle calca tworząc zarys jamy grobowej. 

ad.-mat., K A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) waza dwustożkowata; 3) ?; 4) ciemnoszara; 5) b.d.; 
6) b. d.; 7) brzusiec chropowacony, szyja gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego: zabytek znany z dokumentacji opisowej; 3) średn. ok. 5 cm.

296 45 B 12 15 VII 
1969

Grób popielnicowy. Na gł. 0,38 m ukazały się fragmenty ce-
ramiki z silnie uszkodzonej popielnicy. Wypełnisko wokół 
popielnicy barwy żółto–pomarańczowej. Brak zarysu jamy 
grobowej.

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. Grób zniszczony.

297 45 B 13 23 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:2). Na gł. 0,18 m ukazał się wy-
lew uszkodzonej popielnicy. Fragmenty brzuśca znajdowały 
się w odległości 0,20 m od grobu. Wokół grobu występowały 
przepalone kości, a także skręt z drutu brązowego. Wypełni-
sko wokół popielnicy barwy żółto–szarej. 

inf. II, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]: 1) zły; 2) ?; 3) ?; 4) ceglasta; 5) b.d.; 6) b.d.; 7) gładka; 8) brak.
B. Skręt z drutu brązowego [zabytek zaginął]: 3) średn. ok. 5 cm.

Brak dokładnej lo-
kalizacji. Grób znisz-
czony.

298 45 B 14 29 VII 
1969

Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:3). Na gł. 0,30 m ukazał się 
uszkodzony wylew popielnicy. Wypełnisko wokół popielnicy 
miało barwę szaro–brązową. 

inf. I, ? A. Popielnica [zabytek zaginął]. Brak dokładnej lo-
kalizacji.
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299 45 B 16 ? Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:4). inf. I, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

300 52 A ? ? b.d. ad., K? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

301 Połączono z gro-
bem 290.

302 38 B / 45 D 14 ? b.d. inf. I, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

303 25 C 2 ? b.d. inf. I, ? A. Kółko brązowe (tabl. XLVI:l): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązo-
wego; 3) średn. 7 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

Brak dokładnej lo-
kalizacji.

304 25 C 53 ? b.d. ad., M? A. Fragmenty naczynia (tabl. XLVIII:a,b): 1) b. zły; 2) fragment dna oraz wylewu, kilka frag-
mentów niecharakterystycznych; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, drobny tłuczeń; 
7) gładka; 8) brak.

Brak dokładnej lo-
kalizacji.

305 31 A 8 ? b.d. dor., ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

306 38 A ? ? b.d. dor., ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

307 39 B ? 1 IX 1969 b.d. inf. II, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

308 39 C 39 ? b.d. ?, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

309 ? 13 ? b.d. mat., M b.d. Brak lokalizacji.

310 31 A 33 16 VII 
1969

Na gł. 0,39 m ukazał się wylew popielnicy. Wypełnisko wokół 
popielnicy barwy pomarańczowo–brązowej. Od strony pół-
nocno–wschodniej przy popielnicy ukazał się zarys zaciem-
nienia barwy szarej. 

mat., K? A. Popielnica [zabytek zaginął].

18 B A. Naczynie (tabl. XLVIII:c): 1) zły; 2) dolna część garnka jajowatego; 3) średn. dna 9 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony, wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB Luźne.

25 D A. Naczynie (tabl. XLVIII:g): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 28,5 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty i gruboziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi; 
ponadto na zachowanej części naczynia wystąpiły dwa guzki, połączone ze sobą, umieszczo-
ne w górnej części brzuśca.

V OEB Luźne.

26 C A. Fragment ceramiki (tabl. XLVIII:f ): 1) bardzo zły; 2) fragm. silnie przepalonego wylewu 
naczynia sitowatego; 3) ?; 4) zewn. i wewn. szara; 5) trudno ustalić, jaki był pierwotny wypał 
naczynia przed wtórnym przepaleniem; 6) piasek; 7) poza dużymi połaciami mocno chropa-
wymi na skutek przepalenia – gładka; 8) brak.

Luźne.

26 C A. Fragment ceramiki (tabl. XLVIII:e): 1) bardzo zły; 2) fragm. wylewu, lekko odgiętego, ze 
skośnie ściętym brzegiem; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń średnioziarni-
sty; 7) gładka; 8) brak.

Luźne.

26 C A. Fragment ceramiki (tabl. XLVIII:d): 1) bardzo zły; 2) fragm. załomu brzuśca i dolnej części 
prawdopodobnie wazy dwustożkowatej; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń drob-
noziarnisty; 7) zewn. gładka, wewn. lekko chropawa; 8) brak.

Luźne.

30 B A. Naczynie miniaturowe (tabl. XLVIII:j): 1) dobry; 2) miniaturka amfory dwustożkowatej, 
o cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyjce, z dwoma nie zachowanymi uszkami, 
przyklejonymi u nasady szyi; 3) średn. dna 4 cm; średn. brzuśca 11 cm; średn. wylewu 9 cm; 
wys. 9 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) zewn. gładka, wewn. lekko chropawa; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Luźne.

31 A A. Naczynie (tabl. XLVIII:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata z cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi; 3) ?; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara, wewn. szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty, domieszka organiczna (szczątki roślin); 7) zewn. brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka, wewn. lekko chropowata; 8) brak.

V OEB Luźne.

31 A A. Naczynie (tabl. XLVIII:i): 1) zły; 2) amfora dwustożkowata. Brzusiec nie zachowany, szyja 
cylindryczna, zwężająca się ku górze; u nasady szyi dwa ucha; 3) ?; 4) zewn. i wewn. szara; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

Luźne.
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299 45 B 16 ? Grób popielnicowy (tabl. XLVIII:4). inf. I, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

300 52 A ? ? b.d. ad., K? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

301 Połączono z gro-
bem 290.

302 38 B / 45 D 14 ? b.d. inf. I, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

303 25 C 2 ? b.d. inf. I, ? A. Kółko brązowe (tabl. XLVI:l): 1) dobry; 2) nieregularne, niedomknięte kółko z drutu brązo-
wego; 3) średn. 7 mm; średn. drutu 1 mm; 4) zabytek pokryty zieloną patyną; 5) brak.

Brak dokładnej lo-
kalizacji.

304 25 C 53 ? b.d. ad., M? A. Fragmenty naczynia (tabl. XLVIII:a,b): 1) b. zły; 2) fragment dna oraz wylewu, kilka frag-
mentów niecharakterystycznych; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, drobny tłuczeń; 
7) gładka; 8) brak.

Brak dokładnej lo-
kalizacji.

305 31 A 8 ? b.d. dor., ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

306 38 A ? ? b.d. dor., ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

307 39 B ? 1 IX 1969 b.d. inf. II, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

308 39 C 39 ? b.d. ?, ? b.d. Brak dokładnej lo-
kalizacji.

309 ? 13 ? b.d. mat., M b.d. Brak lokalizacji.

310 31 A 33 16 VII 
1969

Na gł. 0,39 m ukazał się wylew popielnicy. Wypełnisko wokół 
popielnicy barwy pomarańczowo–brązowej. Od strony pół-
nocno–wschodniej przy popielnicy ukazał się zarys zaciem-
nienia barwy szarej. 

mat., K? A. Popielnica [zabytek zaginął].

18 B A. Naczynie (tabl. XLVIII:c): 1) zły; 2) dolna część garnka jajowatego; 3) średn. dna 9 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) brzusiec chro-
powacony, wewn. pow. gładka; 8) brak.

V OEB Luźne.

25 D A. Naczynie (tabl. XLVIII:g): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. brzuśca 28,5 cm; 4) zewn. 
szara, wewn. kremowa; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. średnioziarnisty i gruboziarnisty; 
7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady szyi; 
ponadto na zachowanej części naczynia wystąpiły dwa guzki, połączone ze sobą, umieszczo-
ne w górnej części brzuśca.

V OEB Luźne.

26 C A. Fragment ceramiki (tabl. XLVIII:f ): 1) bardzo zły; 2) fragm. silnie przepalonego wylewu 
naczynia sitowatego; 3) ?; 4) zewn. i wewn. szara; 5) trudno ustalić, jaki był pierwotny wypał 
naczynia przed wtórnym przepaleniem; 6) piasek; 7) poza dużymi połaciami mocno chropa-
wymi na skutek przepalenia – gładka; 8) brak.

Luźne.

26 C A. Fragment ceramiki (tabl. XLVIII:e): 1) bardzo zły; 2) fragm. wylewu, lekko odgiętego, ze 
skośnie ściętym brzegiem; 3) ?; 4) szaro–ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń średnioziarni-
sty; 7) gładka; 8) brak.

Luźne.

26 C A. Fragment ceramiki (tabl. XLVIII:d): 1) bardzo zły; 2) fragm. załomu brzuśca i dolnej części 
prawdopodobnie wazy dwustożkowatej; 3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń drob-
noziarnisty; 7) zewn. gładka, wewn. lekko chropawa; 8) brak.

Luźne.

30 B A. Naczynie miniaturowe (tabl. XLVIII:j): 1) dobry; 2) miniaturka amfory dwustożkowatej, 
o cylindrycznej, lekko zwężającej się ku górze szyjce, z dwoma nie zachowanymi uszkami, 
przyklejonymi u nasady szyi; 3) średn. dna 4 cm; średn. brzuśca 11 cm; średn. wylewu 9 cm; 
wys. 9 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) zewn. gładka, wewn. lekko chropawa; 8) linia 
ryta u nasady szyi.

V OEB Luźne.

31 A A. Naczynie (tabl. XLVIII:h): 1) średni; 2) waza dwustożkowata z cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi; 3) ?; 4) brzusiec szary, szyja ciemnoszara, wewn. szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń 
kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty, domieszka organiczna (szczątki roślin); 7) zewn. brzu-
siec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka, wewn. lekko chropowata; 8) brak.

V OEB Luźne.

31 A A. Naczynie (tabl. XLVIII:i): 1) zły; 2) amfora dwustożkowata. Brzusiec nie zachowany, szyja 
cylindryczna, zwężająca się ku górze; u nasady szyi dwa ucha; 3) ?; 4) zewn. i wewn. szara; 
5) średni; 6) tłuczeń kam. drobnoziarnisty; 7) gładka; 8) brak.

Luźne.
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32 C A. Fragmenty ceramiki (tabl. XLVIII:k,l): 1) b. zły; 2) fragm. szyi i górnej części brzuśca, praw-
dopodobnie wazy dwustożkowatej; 3) ?; 4) szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń średnioziarni-
sty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi; na dwóch zachowanych fragm. występuje ponadto   
ornament w postaci ukośnych kresek, prawdopodobnie oryginalnie w grupach po 3 kreski. 

V OEB 
(?)

Luźne.

33 C A. Naczynie (tabl. XLIX:a): 1) bardzo zły; 2) fragm. garnka jajowatego; 3) ?; 4) zewn. i wewn. ce-
glastoszara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) na zachowanym fragm. – zewn. chro-
powacona, wewn. gładka; 8) brak na zachowanym fragmencie.

V OEB Luźne.

37 B A. Naczynie (tabl. XLIX:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata z cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi; 3) ?; 4) szara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) delikatny żło-
bek u nasady szyi.

V OEB Luźne.

37 B A. Naczynie (tabl. XLIX:d): 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty o dosyć cienkich ściankach; 3) ?; 
4) ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty; 7) zewn. chro-
powacona, wewn. chropowata; 8) brak.

Luźne.

37 B A. Naczynie (tabl. XLIX:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym 
załomem oraz cylindrycznej, prawdopodobnie lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 10,5 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) brunatno–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; nieliczne okruchy szamotu; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy 
załomie, poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

Luźne.

37 D A. Naczynie (tabl. XLIX:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ce-
glasta; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i niewielka ilość tłucznia średnioziarni-
stego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi; na załomie brzuśca występuje zdobienie guzkami; na zachowanych fragmentach mamy 
do czynienia z 2 grupami po 3 guzki oraz z 1 grupą podwójnych guzków; wydaje się jednak, 
że oryginalnie grupy składały się z 4 guzków; u nasady szyi, nad linią rytą, na zachowanej 
części, wystąpił 1 guzek.

V OEB Luźne.

38 B/D A. Naczynie (tabl. XLIX:h): 1) zły; 2) garnek jajowaty o lekko zagiętym do wewnątrz wylewie; 
3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
średnioziarnistego; 7) chropowacona pionowym obmazywaniem prócz części górnej; bezpo-
średnio przy wylewie naczynie gładkie; 8) brak.

V OEB Luźne.

38 D A. Naczynie (tabl. XLVIII:n,m): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyjce; 3) ?; 4) szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony pionowym obmazywaniem; poza tym 
naczynie gładkie; 8) u nasady szyi linia ryta; na załomie brzuśca na zachowanej części wy-
stąpiła grupa 3 przyklejonych guzków, nad którymi znajdował się ornament w postaci grup 
naprzemianległych, ukośnych kresek.

V OEB Luźne.

44 B A. Naczynie (tabl. XLIX:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o przysadzistym brzuścu; 
3) średn. dna: 13 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony poziomym obmazywaniem prócz części górnej 
przy załomie; poza tym naczynie gładkie; 8) brak. 

V OEB Luźne.

45 B A. Naczynie (tabl. XLIX:f ): 1) zły; 2) dolna część garnka jajowatego; 3) średn. dna 10 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) brzusiec chropowacony, wewn. pow. gład-
ka; 8) brak.

Luźne.

A. Naczynie (tabl. L:a): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z łagodnym załomem 
i cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyjki dwa małe uszka; 3) średn. dna 
8 cm; średn. brzuśca 18 cm; 4) zewn. i wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. 
średnioziarnisty; 7) zewn. gładka, wewn. chropowata; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Bez lokalizacji.

A. Naczynko miniaturowe (tabl. L:b): 1) dobry; 2) miniaturowa waza dwustożkowata o brzu-
ścu z łagodnym załomem i cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyjki dwa 
małe uszka; 3) średn. dna 2,5 cm, średn. brzuśca 5 cm; wys. 6 cm; 4) zewn. i wewn. szaro–ce-
glasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Bez lokalizacji.
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32 C A. Fragmenty ceramiki (tabl. XLVIII:k,l): 1) b. zły; 2) fragm. szyi i górnej części brzuśca, praw-
dopodobnie wazy dwustożkowatej; 3) ?; 4) szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń średnioziarni-
sty; 7) gładka; 8) linia ryta u nasady szyi; na dwóch zachowanych fragm. występuje ponadto   
ornament w postaci ukośnych kresek, prawdopodobnie oryginalnie w grupach po 3 kreski. 

V OEB 
(?)

Luźne.

33 C A. Naczynie (tabl. XLIX:a): 1) bardzo zły; 2) fragm. garnka jajowatego; 3) ?; 4) zewn. i wewn. ce-
glastoszara; 5) b.d.; 6) tłuczeń kam. średnioziarnisty; 7) na zachowanym fragm. – zewn. chro-
powacona, wewn. gładka; 8) brak na zachowanym fragmencie.

V OEB Luźne.

37 B A. Naczynie (tabl. XLIX:b): 1) zły; 2) waza dwustożkowata z cylindrycznej, zwężającej się ku 
górze szyi; 3) ?; 4) szara, wewn. jasnobrunatno–szara; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) delikatny żło-
bek u nasady szyi.

V OEB Luźne.

37 B A. Naczynie (tabl. XLIX:d): 1) bardzo zły; 2) garnek jajowaty o dosyć cienkich ściankach; 3) ?; 
4) ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i średnioziarnisty; 7) zewn. chro-
powacona, wewn. chropowata; 8) brak.

Luźne.

37 B A. Naczynie (tabl. XLIX:c): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z dosyć łagodnym 
załomem oraz cylindrycznej, prawdopodobnie lekko zwężającej się ku górze szyi; 3) średn. 
dna 10,5 cm; średn. brzuśca 29 cm; 4) brunatno–szara; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. drob-
noziarnisty; nieliczne okruchy szamotu; 7) brzusiec chropowacony prócz części górnej przy 
załomie, poza tym pow. gładka; 8) linia ryta u nasady szyi.

Luźne.

37 D A. Naczynie (tabl. XLIX:e): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem oraz cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; 3) ?; 4) zewn. szara, wewn. szaro–ce-
glasta; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i niewielka ilość tłucznia średnioziarni-
stego; 7) brzusiec chropowacony prócz górnej części; poza tym gładka; 8) linia ryta u nasady 
szyi; na załomie brzuśca występuje zdobienie guzkami; na zachowanych fragmentach mamy 
do czynienia z 2 grupami po 3 guzki oraz z 1 grupą podwójnych guzków; wydaje się jednak, 
że oryginalnie grupy składały się z 4 guzków; u nasady szyi, nad linią rytą, na zachowanej 
części, wystąpił 1 guzek.

V OEB Luźne.

38 B/D A. Naczynie (tabl. XLIX:h): 1) zły; 2) garnek jajowaty o lekko zagiętym do wewnątrz wylewie; 
3) ?; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i niewielka ilość tłucznia 
średnioziarnistego; 7) chropowacona pionowym obmazywaniem prócz części górnej; bezpo-
średnio przy wylewie naczynie gładkie; 8) brak.

V OEB Luźne.

38 D A. Naczynie (tabl. XLVIII:n,m): 1) zły; 2) waza dwustożkowata o cylindrycznej, zwężającej się 
ku górze szyjce; 3) ?; 4) szara; 5) słaby; 6) piasek, tłuczeń kam. drobnoziarnisty i niewielka ilość 
tłucznia średnioziarnistego; 7) brzusiec chropowacony pionowym obmazywaniem; poza tym 
naczynie gładkie; 8) u nasady szyi linia ryta; na załomie brzuśca na zachowanej części wy-
stąpiła grupa 3 przyklejonych guzków, nad którymi znajdował się ornament w postaci grup 
naprzemianległych, ukośnych kresek.

V OEB Luźne.

44 B A. Naczynie (tabl. XLIX:g): 1) średni; 2) waza dwustożkowata o przysadzistym brzuścu; 
3) średn. dna: 13 cm; średn. brzuśca 38 cm; 4) ceglasta; 5) mocny; 6) piasek, tłuczeń kam. 
drobnoziarnisty; 7) brzusiec chropowacony poziomym obmazywaniem prócz części górnej 
przy załomie; poza tym naczynie gładkie; 8) brak. 

V OEB Luźne.

45 B A. Naczynie (tabl. XLIX:f ): 1) zły; 2) dolna część garnka jajowatego; 3) średn. dna 10 cm; 
4) zewn. i wewn. ceglasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) brzusiec chropowacony, wewn. pow. gład-
ka; 8) brak.

Luźne.

A. Naczynie (tabl. L:a): 1) średni; 2) amfora dwustożkowata o brzuścu z łagodnym załomem 
i cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyjki dwa małe uszka; 3) średn. dna 
8 cm; średn. brzuśca 18 cm; 4) zewn. i wewn. szaro–ceglasta; 5) średni; 6) piasek, tłuczeń kam. 
średnioziarnisty; 7) zewn. gładka, wewn. chropowata; 8) linia ryta u nasady szyi.

V OEB Bez lokalizacji.

A. Naczynko miniaturowe (tabl. L:b): 1) dobry; 2) miniaturowa waza dwustożkowata o brzu-
ścu z łagodnym załomem i cylindrycznej, zwężającej się ku górze szyi; u nasady szyjki dwa 
małe uszka; 3) średn. dna 2,5 cm, średn. brzuśca 5 cm; wys. 6 cm; 4) zewn. i wewn. szaro–ce-
glasta; 5) mocny; 6) piasek; 7) gładka; 8) brak.

V OEB Bez lokalizacji.
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III.1. Ceramika

Na cmentarzysku w Treście Rządowej wystąpiło 270 
naczyń zachowanych w stopniu pozwalającym na 
zrekonstruowanie formy. Można je podzielić na sześć 
grup: I) wazy; II) garnki; III) amfory; IV) czerpaki; 
V) naczynia sitowate; VI) naczynia miniaturowe. Dla 
zobrazowania struktury ilościowej poszczególnych 
grup naczyń sporządzono wykres (ryc. 3).

III.1.1. Wazy

Wazy dwustożkowate są najliczniej reprezentowaną 
grupą naczyń (198 sztuk – 73,3%). Występują nie-
mal wyłącznie w charakterze popielnic, o ile może-
my to stwierdzić na podstawie przeanalizowanych 
przypadków – nie zawsze bowiem jesteśmy w stanie 
określić kontekst znalezienia zabytku. Naczynia po-
siadają płaskie od spodu i lekko wypukłe do wnętrza 
dna (z pewnymi odstępstwami od tej reguły – np. 
waza z grobu 143 ma dno mocno wypukłe do we-
wnątrz – tabl. XXVI:h), dosyć łagodne załomy brzuś-
ców, smukłe, stożkowate szyje. Brzuśce tych naczyń 

Rozdział III. Analiza źródeł

Ryc. 3. Struktura ilościowa grup ceramiki naczyniowej
Fig. 3. Pottery groups at Tresta Rządowa

są przysadziste, z nielicznymi wyjątkami, do których 
należą naczynia z grobów: 2 (tabl. I:b), 34 (tabl. VII:e), 
224 (tabl. XLII:c) – w tych przypadkach mamy do 
czynienia z brzuścami wysmukłymi. Szyje prawie za-
wsze zwężają się ku górze (wyjątek stanowi naczynie 
z grobu 166 – tabl. XXXI:g); w nielicznych przypad-
kach lekko rozszerzają się w części przywylewowej. 
Brzegi zazwyczaj są proste, nie dotyczy to jedynie 12 
waz. Lekko odgięte wylewy posiadają naczynia z gro-
bów: 6 (tabl. II:a), 53 (tabl. XII:a), 78 (tabl. XVI:g), 79 
(tabl. XVI:h), 96 (tabl. XVIII:f), 147 (tabl. XXVIII:b), 7 
(tabl. II:c), 118 (tabl. XXII:h), 143 (tabl. XXVI:h), 161 
(tabl. XXX:a), 157 (tabl. XXIX:f), 250 (tabl. XLIV:d). 
Bardzo często u nasady szyi występuje linia ryta – 
mamy z nią do czynienia w przypadku 57% waz; 34% 
naczyń omawianej grupy nie posiada tej cechy, zaś 
stan zachowania 9% nie pozwala na stwierdzenie jej 
występowania lub braku.

W zasadzie każdą dobrze zachowaną wazę wy-
stępującą na cmentarzysku w Treście można przy-
porządkować jednej z odmian typu B w klasyfikacji 
stworzonej przez J. Miśkiewicza (1968). 

Typ B, odmiana 12. Zaliczają się do niej wazy zarów-
no całkowicie wygładzone, jak i posiadające chropo-

2 Wazy z grobów: 1 (tabl. I:a), 2 (tabl. I:b), 3 (tabl. I:c), 4 
(tabl. I:d), 6 (tabl. II:a), 7 (tabl. II:c), 8 (tabl. II:d), 9 (tabl. 
II:f), 10 (tabl. II:g), 11 (tabl. III:a), 12 (tabl. III:b), 13 (tabl. 
III:c), 14 (tabl. III:e), 16 (tabl. III:i), 19 (tabl. IV:b), 20 (tabl. 
IV:c), 21 (tabl. V:a), 22 (tabl. V:b), 23 (tabl. V:c), 26 (tabl. 
V:e), 27 (tabl. VI:b), 28 (tabl. VI:d), 29 (tabl. VI:e), 30 (tabl. 
VI:g), 31 (tabl. VII:d), 32 (tabl. VII:c), 34 (tabl. VII:e), 35 
(tabl. VIII:b), 36 (tabl. VIII:c), 37 (tabl. VIII:d), 38 (tabl. 
VIII:e), 39 (tabl. IX:a), 40 (tabl. IX:b), 43 (tabl. X:a), 44 
(tabl. X:b), 49 (tabl. XI:b), 50 (tabl. XI:c), 51 (tabl. XI:d), 
53 (tabl. XII:a), 55 (tabl. XII:e), 56 (tabl. XII:c), 58 (tabl. 
XIII:a), 61 (tabl. XIII:d), 64 (tabl. XIV:f), 65 (tabl. XIV:c), 66 
(tabl. XIV:h), 70 (tabl. XV:a), 75 (tabl. XV:i); 76 (tabl. XVI:c), 
77 (tabl. XVI:e), 78 (tabl. XVI:g), 79 (tabl. XVI:h), 83 (tabl. 
XVII:a), 85 (tabl. XVII:b), 86 (tabl. XVII:d), 87 (tabl. XVII :f), 
88 (tabl. XVII:e), 91 (tabl. XII:g), 92 (tabl. XVIII:a), 93 
(tabl. XVIII:d), 94 (tabl. XVIII:b), 97 (tabl. XIX:a), 99 (tabl. 
XVIII:e), 102 (tabl. XIX:g), 103 (tabl. XIX:e), 106 (tabl. 
XX:f), 107 (tabl. XX:c), 109 (tabl. XX:j), 111 (tabl. XX:h), 
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wacony brzusiec, pozbawione w zasadzie zdobień, 
za wyjątkiem linii rytej u nasady szyi. Wśród okazów 
z Tresty niektóre wyróżniają się wysmukłością (na-
czynia z grobów: 2, 9, 13, 21, 27, 53, 79, 119, 128, 132, 
224) lub odgiętym na zewnątrz wylewem (popielni-
ce z grobów: 7, 51, 53, 79, 118, 143, 147, 157, 161, 
166, 250). Analiza rozmieszczenia tych przedmiotów 
na planie cmentarzyska nie wykazała żadnych prawi-
dłowości, w związku z czym należy sądzić, iż cechy te 
wynikały z indywidualnych upodobań garncarzy i nie 
mają znaczenia dla rozważań chronologicznych czy 
ustaleń typologicznych.

Typ B, odmiana 23. Naczynia te charakteryzują się 
występowaniem wątków ornamentacyjnych na naj-
większej wydętości brzuśca lub u nasady szyi. Czasem 
występują też guzki plastyczne nalepiane u nasady 
szyi (naczynia z gr. 151 i 244, z ara 38 D).

Typ B, odmiana 44. Cechą charakterystyczną tej od-
miany jest występowanie guzków i listew plastycz-
nych w górnej części brzuśca, na jego największej 
wydętości.

Ponadto na cmentarzysku wystąpiła grupa waz, 
których nie możemy przyporządkować do żadnej 
z odmian z powodu złego stanu zachowania; można 
je jedynie ogólnie przypisać do typu B5.

112 (tabl. XXI:a), 113 (tabl. XXI:b), 115 (tabl. XXI:d), 116 
(tabl. XX:d), 117 (tabl. XXI:e), 118 (tabl. XXII:h), 119 (tabl. 
XXII:g), 120 (tabl. XXIII:e), 121 (tabl. XXIII:a), 122 (tabl. 
XXIII:d), 123 (tabl. XXIII:c), 125 (tabl. XXIV:a), 126 (tabl. 
XXIV:b), 127 (tabl. XXIV:c), 128 (tabl. XXIV:f), 130 (tabl. 
XXIV:d), 132 (tabl. XXV:a), 134 (tabl. XXV:l), 139 (tabl. 
XXVI:e), 140 (tabl. XXVII:b), 141 (tabl. XXV:k), 142 (tabl. 
XXVI:g), 143 (tabl. XXVI:h), 144 (tabl. XXVII:i), 145 (tabl. 
XXVII:e), 147 (tabl. XXVIII:b), 155 (tabl. XXVIII:h), 157 
(tabl. XXIX:f), 158 (tabl. XXIX:e), 161 (tabl. XXX:a), 163 
(tabl. XXXI:a), 164 (tabl. XXXI:b), 165 (tabl. XXXI:f), 166 
(tabl. XXXI:g), 170 (tabl. XXXII:d), 176 (tabl. XXXIII:f), 178 
(tabl. XXXIII:h), 179 (tabl. XXXIV:b), 181 (tabl. XXXV:b), 
182 (tabl. XXXIV:d), 183 (tabl. XXXV:a), 184 (tabl. XXXV:c; 
XXXV:d), 191 (tabl. XXXVI:a), 193 (tabl. XXXVI:g), 194 (tabl. 
XXXVI:f), 196 (tabl. XXXVII:c), 202 (tabl. XXXVII:b), 204 
(tabl. XXXVIII:l), 205 (tabl. XXXVIII:n), 206 (tabl. XXXIX:a), 
209 (tabl. XXXIX:g), 212 (tabl. XLI:a), 217 (tabl. XL:c), 218 
(tabl. XLI:b), 223 (tabl. XLII:d), 224 (tabl. XLII:c), 225 (tabl. 
XLII:e), 240 (tabl. XLIII:l), 242 (tabl. XLIII:c), 248 (tabl. 
XLIV:c), 249 (tabl. XLIV:e), 250 (tabl. XLIV:d), 258 (tabl. 
XLV:f), 260 (tabl. XLVI:c), 261 (tabl. XLVI:d), 263 (tabl. 
XLVI:e), 265 (tabl. XLVII:b); oraz luźne z arów: 31 A (tabl. 
XLVIII:h), 37 B (tabl. XLIX:b,c), 44 B (tabl. XLIX:g).

3 Wazy z grobów: 96 (tabl. XVIII:f), 151 (tabl. XXVIII:d), 244 
(tabl. XLIV:b), luźne z arów: 32 C (tabl. XLVIII:k,l), 38 D 
(tabl. XLVIII:n, m).

4 Wazy z grobów: 25 (tabl. V:d), 41 (tabl. IX:c), 208 (XXXIX:f), 
214 (tabl. XLI:f), 247 (tabl. XLIII:m) oraz luźne z arów 25 D 
(tabl. XLVIII:g) i 37 D (tabl. XLIX:e).

5 Są to znaleziska z obiektów: 15, 17, 45, 62, 67, 68, 69, 
80, 95, 108, 110, 154, 159, 172 (tabl. XXXII:e), 173 

Analiza planigraficzna rozmieszczenia poszcze-
gólnych odmian naczyń należących do typu B nie 
przyniosła żadnych rezultatów: wazy wszystkich ro-
dzajów znajdowano w grobach na całym terenie sta-
nowiska bez dających się zaobserwować skupisk czy 
też regularności.

Wazy należą do najbardziej rozpowszechnionych 
i długotrwale używanych form ceramicznych w kul-
turze łużyckiej. Przy pewnych różnicach w propor-
cjach i zdobieniu są najbardziej charakterystycz-
nym typem naczyń  dla wszystkich grup i regionów 
występowania wspomnianej kultury. Wazy są znane 
głównie z cmentarzysk, na których występują w cha-
rakterze popielnic; jednakże na podstawie odkryć 
na osadach – np. w Miszewku Strzałkowskim, pow. 
Płock (Miśkiewicz 1964), Kowalewicach, pow. Zgierz 
(Tyszler, Marchelak 2006) lub w Orchowie, pow. Łask 
(Mikłaszewska 1958), można stwierdzić, iż w gospo-
darstwie domowym używano takich samych naczyń, 
jakie służyły w celach rytualnych w obrządku pogrze-
bowym.

Zdecydowana większość waz typu B (143 zabytki – 
92% spośród naczyń zachowanych w stopniu pozwa-
lającym na przyporządkowanie do jednej z odmian) 
należy do odmiany 1 – czyli do grupy waz nieorna-
mentowanych, wygładzonych na całej powierzchni 
lub częściowo chropowaconych. Część z nich jest 
zdobiona pojedynczymi, dookolnymi, poziomymi 
żłobkami u nasady szyi; jest to bardzo częsta cecha 
wśród naczyń z Tresty (zob. wyżej). Naczynia tej od-
miany występują już od przełomu III i IV OEB, aż po 
okres lateński (Miśkiewicz 1968, 143). Nie posiadają 
wobec tego żadnych walorów chronologicznych i nie 
mogą posłużyć przy rozważaniach na temat datowa-
nia omawianego stanowiska. Wazy typu B1 są najbar-
dziej pospolitą formą ceramiczną kultury łużyckiej w 
Polsce Środkowej i wschodniej (Gądzikiewicz-Woź-
niak, Miśkiewicz 1977, 457).

Pięć spośród omawianych waz należy do odmiany 2 
typu B, która charakteryzuje się występowaniem wąt-
ków zdobniczych na największej wydętości brzuśca 
oraz u nasady szyi. Naczynia takie występują już od 
przełomu III i IV OEB (Miśkiewicz 1968, 143).

(tabl. XXXII:f), 177 (tabl. XXXIII:g), 180 (tabl. XXXIV:f), 
187 (tabl. XXXIV:e), 195, 198 (tabl. XXXVI:h), 201 (tabl. 
XXXVIII:a), 203 (tabl. XXXVIII:c), 207 (tabl. XXXVIII:m), 
212 (tabl. XLI:a), 215, 216 (tabl. XXXIX:h), 219 (tabl. 
XLI:c), 220 (tabl. XLI:d), 226, 227, 242 (XLIII:c), 257 
(tabl. XLVI:a), 259 (tabl. XLV:h), oraz luźne z ara 26 C 
(tabl. XLVIII:d, h).
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Wśród zabytków z cmentarzyska w Treście znaj-
duje się też 7 okazów, które możemy zaliczyć do typu 
B, odmiany 4. Są to naczynia charakteryzujące się 
dolepionymi poniżej załomu brzuśca guzkami (lub 
listewkami plastycznymi, jednak brak na to przykła-
dów w Treście). Górne partie brzuśców są gładkie lub 
ornamentowane żłobkami dookolnymi, pozostałe ich 
części są silnie schropowacone. Naczynia odmiany 
B-4 występują przede wszystkim w V OEB; znane są 
też z zespołów datowanych na okres Ha C. Są to formy 
typowe dla grupy górnośląsko-małopolskiej (Miśkie-
wicz 1968, 144).

W nawiązaniu do starszej typologii Z. Durczewskiego 
wazy odmiany B-1 należą do typu A, zaś wazy odmiany 
B-4 – do typu B (Z. Durczewski 1946, 32–35). Odmiana 
B-2 nie posiada odpowiednika w tej klasyfikacji.

Na terenie Polski Środkowej występują liczne 
analogie dla omawianej ceramiki. Identyczne na-
czynia odmiany B-1 znaleziono na dużym cmen-
tarzysku w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sieradz 
(Kufel-Dzierzgowska 1984, tabl. III, grób 6:2; tabl. IX, 
grób 25:1). Według A. Kufel-Dzierzgowskiej naczynia 
z tego stanowiska można datować na okres halsztacki 
z uwagi na to, iż posiadają one prawie baniaste brzu-
śce i przysadzisty kształt (Kufel-Dzierzgowska 1984, 
85; Kaszewski 1975, 141). Niektóre wazy z Tresty 
również są przysadziste i charakteryzują się nieco 
baniastymi brzuścami (tabl. I:a; II:g; VII:d; VIII:c). Po-
dobne wazy typu B-1 wystąpiły też na cmentarzysku 
w Piaskach, pow. Sieradz, na stanowisku datowanym 
na V OEB i okres halsztacki (Kufel-Dzierzgowska 
1991, groby 4, 7b, 10), w Łubnicach, pow. Wieruszów 
(Kaszewski 1986), w Błoniu, pow. Łęczyca (Lis 1986). 
W Zawadach, pow. Grójec, duże wazy dwustożkowa-
te o baniastym brzuścu i wyraźnie wyodrębnionej 
szyi były przewodnią formą ceramiki. Brzuśce na-
czyń były chropowacone, ale bez części przydennej, 
podobnie jak w przypadku większości waz z Tresty. 
Wspomniana nekropola datowana jest na V OEB/Ha C 
(Miśkiewicz 1961, 197–209). Wazy niemal identycz-
ne jak w Treście, odnaleziono także w Pajęcznie, pow. 
loco (Walicka 1958). Bardzo bliskie analogie wystę-
pują też na ziemi kieleckiej, w Balicach, pow. Chmiel-
nik, Bocheńcu, pow. Jędrzejów, czy też w Nagłowicach, 
pow. Jędrzejów (Miśkiewicz 1968, ryc. 15:a, b, d, k, l), 
a także w Zbrojewsku, gdzie są datowane na najwcze-
śniejszą fazę rozwoju grupy górnośląsko-małopol-
skiej (Gedl 1990, 267, ryc. 41:b).

Reasumując, występowanie naczyń wazowatych 
o baniastych brzuścach i cylindrycznych szyjach 
jest w Polsce Środkowej cechą charakterystyczną 

zwłaszcza dla zespołów datowanych na okres halsz-
tacki C i D (Jadczykowa 2001, 111). Niemniej równie 
często spotykane są w innych rejonach występowania 
kultury łużyckiej. Wazy typu B-1 są najbardziej po-
wszechną formą nie tylko w Polsce Środkowej, ale i na 
wschodzie kraju (Gądzikiewicz-Woźniak, Miśkiewicz 
1977, 475). Występują powszechnie w grupie górno-
śląsko-małopolskiej. Pojawiają się już na przełomie 
III i IV OEB i spotykane są na cmentarzyskach i osa-
dach kultury łużyckiej aż po okres lateński (Miśkie-
wicz 1968, 143). Naczynia ze zdobieniem w postaci 
guzków i listewek, takie jak wazy zakwalifikowane 
do odmiany B-4, są jedną z przewodnich form grupy 
górnośląsko-małopolskiej. Zarówno one, jak i wazy 
o identycznych proporcjach, ale nie zdobione (odmia-
na B-1), są szczególnie częste w V OEB pod Krakowem 
w fazie Prokocim-Skotniki, równoczesnej z IV etapem 
rozwoju cmentarzyska w Kietrzu (Gedl 1982). To 
oznacza, że naczynia takie mogły powszechnie wy-
stępować także w okresie halsztackim C, ponieważ 
w tym czasie zestaw form ceramicznych grupy gór-
nośląsko-małopolskiej był bardzo zbliżony do użyt-
kowanego u schyłku epoki brązu i trudno w źródłach 
archeologicznych, zwłaszcza ceramicznych, uchwycić 
cezurę chronologiczną pomiędzy tymi okresami (Gedl 
1982, 25–26). Naczynia takie występują także na po-
łudniowych rubieżach zasięgu kultury łużyckiej – na 
Morawach (Nekvasil 1982, ryc. 5:1).

III.1.2. Garnki

Drugą pod względem liczebności grupę naczyń sta-
nowią garnki – jest ich 44, a więc stanowią 16% 
form. Charakteryzują się prostą budową, wysmukły-
mi brzuścami, słabo lub w ogóle niewyodrębnioną 
szyjką, płaskim lub wypukłym do środka dnem. Wy-
stępują głównie w charakterze popielnic; w jednym 
przypadku garnek zdeponowano w charakterze przy-
stawki – w grobie 116 (tabl. XXII:d). Garnki z cmen-
tarzyska w Treście można zaliczyć do typów D i E wg 
klasyfikacji J. Miśkiewicza (1968, 138–139).

Typ D, odmiana 26. Garnki te charakteryzują się do-
syć wyraźnym wygięciem wylewu na zewnątrz, co 
daje w efekcie profil esowaty. Posiadają słabo wyod-
rębnione szyje. Wszystkie okazy z Tresty mają po-
wierzchnię chropowaconą, przez co należy je zakwa-
lifikować do odmiany 2 typu D (odmiana 1 odznacza 
się gładką powierzchnią). Garnek z grobu 74 posiada 

6 Do omawianego typu należą naczynia z grobów: 47 (tabl. 
X:d), 74 (tabl. XV:e), 114 (tabl. XXI:c), 137 (tabl. XXVI:c), 
150 (tabl. XXVIII:c), 156 (tabl. XXIX:c), 253 (tabl. XLV:e).
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wygładzoną szyję, co upodabnia go do naczyń typu E 
odmiany 5 (por. niżej).

Typ E, odmiana 17. Są to garnki bez wyodrębnionej 
szyi, z prostym wylewem, dnem płaskim lub lekko 
wypukłym. Do tej odmiany zaliczają się zarówno na-
czynia o prostych brzegach („donicowate”), jak i oka-
zy o wylewach lekko zachylonych do środka, co daje 
im pokrój jajowaty.

Typ E, odmiana 28. Do tej odmiany zaliczamy naczy-
nia posiadające różnego rodzaju ornamenty plastycz-
ne: listwy, motywy paznokciowe, karbowanie lub 
– jak w przypadku garnków z Tresty – guzy. Garnek 
z grobu 46 posiada wyodrębnioną, zagładzoną szyjkę, 
przez co nawiązuje do odmiany E-5. Ma także, podob-
nie jak naczynie z grobu 211, esowaty profil, co zbliża 
go do okazów zaliczonych do typu D-2.

Typ E, odmiana 5. Naczynia o wyodrębnionej, gład-
kiej szyi. Ten typ reprezentują garnki z grobów: 89 
(tabl. XVII:o), 133 (tabl. XXV:b), 174 (tabl. XXXIII:e) 
oraz luźne znalezisko z ara 38B/D (tabl. XLIX:h).

W grupie garnków występują także okazy na tyle 
źle zachowane, że nie można ich zaliczyć do konkret-
nej odmiany9.

Podobnie jak w przypadku waz omówiony podział 
garnków na poszczególne typy i odmiany nie wykazu-
je zróżnicowania przestrzennego w planigrafii cmen-
tarzyska (ryc. 5).

Garnki o esowatym profilu, czyli reprezentujące 
typ D według J. Miśkiewicza, stanowią najbardziej 
pospolitą formę w grupie konstantynowskiej w III 
OEB (Gedl 1967, 296). Są to naczynia raczej wysmu-
kłe, o powierzchni zazwyczaj gładkiej (Gedl 1967, 
tabl. III:6, 11, 13), niekiedy także chropowaconej 
i obmazywanej (Gedl 1967, tabl. III:10). Jest to forma 
wywodząca się z zasobu naczyń kultury trzcinieckiej, 
występująca także w IV OEB (Wiklak 1961, 185). 
Ich genezę potwierdza także zasięg występowania, 
w przybliżeniu odpowiadający obszarom zajmowa-
nym przez ludność kultury trzcinieckiej (Miśkiewicz 
1968, 146).

7 Okazy z grobów: 18 (tabl. IV:a), 60 (tabl. XIII:b), 63 (tabl. 
XIV:a), 98 (tabl. XIX:b), 100 (tabl. XIX:c), 148, 196 (tabl. 
XXXVII:d), 203 (tabl. XXXVIII:k), 210 (tabl. XXXIX:b), 241 
(tabl. XLIII:d), 244 (tabl. XLIV:a); luźne z ara 33 C (tabl. 
XLIX:a).

8 Naczynia z grobów: 46 (tabl. X:c), 211 (tabl. XL:b), 243 
(tabl. XLIII:k).

9 Są to naczynia z grobów: 24 (tabl. IV:e), 57 (tabl. XII:f), 136 
(tabl. XXVI:d), 148, 149 (tabl. XXVIII:f), 213 (tabl. XL:a), 
214 (tabl. XLI:e); 274, 282 oraz luźne z arów: 18 B (tabl. 
XLVIII:c), 37 B (tabl. XLIX:d), 45 B (tabl. XLIX:f).

Naczynia tego typu przechodzą ewolucję od form 
mocno profilowanych do garnków o bardziej bania-
stym brzuścu i mniej odgiętej szyi. Garnki z III i IV 
OEB mają mocno wychylone brzegi. Naczynia takie, 
zbliżone do tulipanowatych (czyli o wyraźnie zazna-
czonym profilu esowatym), występują jeszcze, choć 
sporadycznie, na stanowiskach z V OEB. Natomiast do 
okresu Ha C przechodzą już raczej tylko garnki słabiej 
profilowane (Kaszewski 1969, 84, 101). Takie formy 
nie występują w III, lecz dopiero od IV OEB (Nosek 
1946, 324) oraz znacznie rzadziej w późniejszych 
okresach, czyli u schyłku epoki brązu i w początkach 
epoki żelaza. Do właśnie tej grupy naczyń, znacznie 
słabiej profilowanych, należą garnki o profilu esowa-
tym z cmentarzyska w Treście.

Analogie do omawianej grupy naczyń występują 
na licznych stanowiskach z Polski Środkowej. Jako 
przykład można podać garnki ze stanowiska w Pra-
szce, pow. Olesno (Kaszewski 1969, tabl. III:12; IV:1, 
9; VII:12). Cmentarzysko to datowane jest na V OEB 
i Ha C (Kaszewski 1969, 101). Omawiane formy wy-
stępują także w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sie-
radz (Kufel-Dzierzgowska 1984, tabl. III, grób 2:3; 
tabl. XI, grób 469:1). Autorka badań datuje te egzem-
plarze na III/IV OEB (Kufel-Dzierzgowska 1984, 86). 
Garnki o profilu esowatym z cmentarzyska w Łubni-
cach, pow. Wieruszów (Kaszewski 1986, tabl. XIV:27; 
XV:17; XVI:3; XVIII:25,31; XX:17; XXVI:19), datowane 
są na V OEB oraz ewentualnie na początki epoki że-
laza, przy czym miałyby one być formami przeżytko-
wymi (są raczej typowe dla III-IV OEB) (Kaszewski 
1986, 139). 

Liczniejszą grupą ceramiki na cmentarzysku 
w Treście są garnki o wylewie lekko zagiętym do 
wewnątrz lub prostym oraz o baniastych brzuścach, 
czyli odmiany E-1 wg J. Miśkiewicza. Wszystkie oma-
wiane naczynia mają całą powierzchnię chropowa-
coną obmazywaniem. Garnki tego typu są formami 
długotrwałymi, występującymi od IV OEB po okres 
halsztacki włącznie (Mikłaszewska-Balcer, Miśkie-
wicz 1968, 102; Kaszewski 1975, 141; Kufel-Dzierz-
gowska 1984, 87). Starsze formy mają jeszcze brzegi 
lekko odgięte na zewnątrz, nawiązując do omówio-
nej wyżej grupy garnków typu D, natomiast młodsze 
posiadają wylewy zagięte do wewnątrz, co nadaje 
im kształt jajowaty (Kufel-Dzierzgowska 1984, 87). 
Najmłodsze naczynia tego typu znane są jeszcze ze 
stanowisk datowanych na wczesny okres lateński 
(Kaszewski 1986, 140). W Polsce Środkowej garn-
ki odmiany E-1 znajdowano na licznych stanowi-
skach datowanych głównie na schyłek epoki brązu 
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i początki epoki żelaza. Garnki jajowate występują np. 
w Burzeninie, pow. Sieradz, na stanowisku datowa-
nym na późny okres epoki brązu (Janiak 1999, 131). 
Ten typ ceramiki jest najliczniej reprezentowany na 
cmentarzysku w Niechmirowie-Małej Wsi (Kufel-
-Dzierzgowska 1984, tabl. V, grób 15:2; tabl. VI, grób 
17:1; tabl. VII, grób 21:1). Garnki mają powierzchnię 
schropowaconą, obmazywaną palcami, podobnie jak 
ceramika z Tresty. Garnki jajowate występują też po-
wszechnie w Łubnicach, pow. Wieruszów, na cmenta-
rzysku datowanym na schyłek Ha C i na cały okres Ha 
D (Kaszewski 1986, 154; tabl. I:7; II:5, 27; III:4, 13) 
oraz w Leżnicy Wielkiej, pow. Zgierz, na stanowisku 
datowanym na okres późnohalsztacki i wczesnola-
teński (Wiklak 1965). Występują także w podgrupie 
kieleckiej; np. na stanowisku w Nidzie, pow. Kielce 
(Gądzikiewicz-Woźniak, Miśkiewicz 1977, tabl. III:1; 
XVIII:13). Są to jednak formy słabo reprezentowane 
na ziemi kieleckiej (Gądzikiewicz-Woźniak, Miśkie-
wicz 1977, 476).

Niektóre naczynia jajowate są zaopatrzone w guzki 
pod brzegiem (tabl. XL:b; XLIII:k), co jest cechą typo-
wą dla ceramiki grupy górnośląsko-małopolskiej (Wi-
klak 1972, 54).

Garnki należące do odmiany E-5 wg J. Miśkiewi-
cza odpowiadają popielnicom typu C w klasyfikacji 
Z. Durczewskiego. Naczynia tego typu posiadają wy-
odrębnione szyje, które są gładkie, w przeciwieństwie 
do chropowaconych brzuśców. Pojawiają się pod ko-
niec epoki brązu i występują aż do okresu lateńskiego 
(Wiklak 1972, 55, Mikłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 
1968, 102).

Na cmentarzysku w Treście Rządowej garnki wystę-
pują niemal wyłącznie w charakterze popielnic. I. Jad-
czykowa zwróciła uwagę, że na licznych stanowiskach 
w Polsce Środkowej (np. w Siemiechowie, pow. Łask, 
Okołowicach, pow. Pabianice, Piaskach Bankowych, 
pow. Łowicz), dopiero w okresie Ha D obserwuje się 
tendencję do używania garnków jajowatych jako po-
pielnic, co wcześniej nie było praktykowane. Ta sama 
tendencja zauważalna jest w tym czasie na Dolnym 
Śląsku (Jadczykowa 2001, 83). Mogłoby to więc wska-
zywać na późną chronologię części grobów. Jednakże 
niekiedy, poza terenem Polski Środkowej, garnki jajo-
wate występują jako popielnice także na cmentarzy-
skach starszych niż schyłek okresu halsztackiego, np. 
w Nidzie, pow. Kielce (Gądzikiewicz-Woźniak, Miśkie-
wicz 1977, 475). Występowanie garnków w charakte-
rze popielnic jest więc raczej kolejnym argumentem 
na rzecz zaliczenia stanowiska do podgrupy kieleckiej 
(por. rozdz. IV.1.).

III.1.3. Amfory

Naczynia te mają formę zbliżoną do waz dwustożko-
watych, od których różnią się występowaniem dwóch 
symetrycznie rozmieszczonych uch, przylepianych 
u nasady szyi. Na cmentarzysku w Treście wystąpiło 
16 takich naczyń (6% zbioru ceramiki naczyniowej). 
Od waz różni je także brak chropowacenia w dolnej 
części brzuśca. Zapewne spowodowane jest to obec-
nością uch, które utrudniają wyślizgnięcie się na-
czynia z rąk – dodatkowe zabezpieczenie w postaci 
obmazywania nie było już potrzebne. Naczynia te są 
także wyraźnie mniejsze od waz – ich wysokość wyno-
si 16–23 cm, średn. dna 7–10 cm, brzuśca 17–26 cm, 
wylewu 12–18 cm.

Amfory wystąpiły w 14 grobach, zazwyczaj w cha-
rakterze popielnic; tylko w 1 znanym przypadku – 
w grobie 65 – amfora pełniła funkcję przystawki. Do-
datkowo dwie amfory są znaleziskami luźnymi.

Amfory z Tresty są najbardziej zbliżone do typu C, 
odmiany 210 wg klasyfikacji J. Miśkiewicza (1968). 
Naczynia tego typu mają proporcje zbliżone do 
waz, a ucha umieszczone powyżej załomu brzuśca. 
W przypadku naczyń z Tresty są one umieszczone 
u nasady szyi. Taśmowate uszka są dolepiane przez 
uformowanie czopów i wsunięcie ich w otworki u na-
sady szyjki. W dwóch przypadkach uszka doklejono 
tak, iż łączą one górną część brzuśca z dolną częścią 
szyi (tabl. XIX:d; LXV:d). Jedno z tych naczyń posiada 
zdobienie w górnej części brzuśca w postaci grup na-
przemiennie ukośnych kresek (tabl. XIX:d). Jest to je-
dyny przykład występowania ornamentu na amforze 
z Tresty. Amfora ta znajduje dosyć dokładną analogię 
np. w naczyniu z Wełecza, pow. Busko (Miśkiewicz 
1968, ryc. 18:c). Naczynia takie datowane są na V OEB 
(Miśkiewicz 1968, 146) i należą do typowych form 
ceramicznych grupy górnośląsko-małopolskiej (Dur-
czewski 1946, tabl. LXXVIII, 6, 11–13).

Amforki z wałeczkowatymi uszkami występują po-
wszechnie także w środkowopolskiej grupie kultury 
łużyckiej (Kaszewski 1975, 133–134). Pojawiają się 
już pod koniec III OEB i trwają do końca epoki brązu 
(Kaszewski 1975, 86). Amfory te posiadają uszka łą-
czące górną część brzuśca z nasadą szyi, podczas gdy 
w przypadku naczyń z Tresty Rządowej są to na ogół 

10 Do omawianej grupy naczyń należą okazy z grobów: 5 
(tabl. I:e), 33 (tabl. VI:h), 42 (IX:d), 48 (XI:a), 54 (XI:k); 59 
(XIII:c), 65 (XIV:b), 71 (XIV:g), 101 (XIX:d), 152 (XXVIII-
:g), 162 (XXX:b), 199 (XXXVII:a), 251 (XLV:d), 262 (XLVI:h) 
oraz luźne z ara 31 ćw. A (tabl. XLVIII:i) i luźne bez lokali-
zacji (tabl. L:a).
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uszka przyklejone w całości u nasady szyi. Dokładne 
analogie znajdują się na cmentarzysku w pobliskim 
Myśliborzu, pow. Opoczno (Balcer 1964, ryc. 7c), da-
towanym na koniec epoki brązu i okres Ha C (Balcer 
1964, 57), łączonym z grupą górnośląsko-małopolską 
(Salewicz 1938, 141–143). Umieszczanie uch na brzu-
ścach amforek, a nie u nasady szyjki (jak w grupie 
środkowopolskiej), jest cechą typową dla tego wła-
śnie ugrupowania (Kufel-Dzierzgowska 1995, 226).

III.1.4. Czerpaki

Czerpaki to niewielkie, słabo profilowane naczynia, 
zaopatrzone w jedno taśmowate, doklejone ucho, łą-
czące wylew z brzuścem i wystające ponad krawędź 
wylewu. Naczynia te służyły do czerpania i przeno-
szenia płynów, przystosowane są do trzymania w jed-
nej ręce. Na omawianym cmentarzysku wystąpiło 7 
naczyń tego rodzaju. W grobach występują w charak-
terze przystawek. W dwóch przypadkach – w grobach 
184 i 135 – zdeponowano po dwa czerpaki.

Naczynia z Tresty Rządowej należące do tej grupy 
można zaliczyć do typu H wg klasyfikacji J. Miśkiewicza 
(1968):

Typ H, odmiana 2. Do odmiany tej zaliczają się czer-
paki w kształcie wycinka kuli, bez wyodrębnionej 
szyi, posiadające wklęsłe dno11.

Typ H, odmiana 6. Czerpaki z wyodrębnioną szyjką, 
nieornamentowane, o płaskich dnach12.

Typ H odmiana 1–2. W przypadku dwóch naczyń 
w kształcie wycinka kuli nie sposób określić, czy 
należy je zaliczyć do odmiany 1 czy 2, ponieważ nie 
posiadają one zachowanego dna. Dotyczy to naczyń 
z grobów 135 (tabl. XXV:e) oraz 221 (tabl. XLII:b). 
Ponadto dwa naczyńka są zachowane w stanie niepo-
zwalającym na zrekonstruowanie kształtu – chodzi o 
fragmenty wylewów z uszkiem z grobów 16 (tabl. III-
:h) i 141 (tabl. XXV:g).

Trzy czerpaki zaliczone do odmian 1–2 charaktery-
zują się profilowaniem zaznaczonym w nikły sposób. 
Naczyńko z grobu 135 (tabl. XXV:e) posiada nieco na-
chylony do środka wylew; w przypadku przystawki 
z grobu 221 jest on delikatnie wychylony na zewnątrz. 
Profilowanie jednego z czerpaków – okazu z grobu 
184 (tabl. XX:e) zakwalifikowanego do odmiany 6, 
jest również bardzo delikatne, co zbliża go do odmia-
ny 1. Jak więc widzimy, granica między obydwiema 

11 Przystawka w grobie 135 (tabl. XXV:d).
12 Występują w grobach: 184 (2 okazy – tabl. XXXV:e, f), 257 

(XLVI:b).

odmianami czerpaków nie jest w analizowanym zbio-
rze wyraźna i występują formy pośrednie.

Czerpaki są formą naczyń dosyć często spotykaną 
na stanowiskach kultury łużyckiej. Występują wraz z 
ceramiką typową dla schyłku epoki brązu (Miśkiewicz 
1968, 150), a następnie przechodzą do okresu halsz-
tackiego (Kufel-Dzierzgowska 1976, 175). Są więc ko-
lejną kategorią zabytków niewnoszącą zbyt wiele do 
datowania nekropoli z Tresty. Uważa się, że względnie 
młodsze są czerpaki w kształcie wycinka kuli (Kaszew-
ski 1975, 135–137; Wiklak 1972, 53), jednak nie jest 
to poparte mocnymi argumentami, jako że obie formy 
występują aż do końca okresu halsztackiego. Bardzo 
często współwystępują też ze sobą na tych samych 
stanowiskach (Kufel-Dzierzgowska 1976; Jadczyko-
wa 1988), czasem nawet w tych samych zespołach 
(np. Kufel-Dzierzgowska 1984, tabl. IV, gr. 11:2, 3). Za 
młodsze uważa się też w grupie środkowopolskiej eg-
zemplarze z trójkątnymi wypustkami na brzegu (np. 
Kufel-Dzierzgowska 1984, 87). Tego rodzaju aplika-
cje na brzegach mis i czerpaków występują jednak na 
cmentarzyskach grupy górnośląsko-małopolskiej, np. 
w Zbrojewsku (Gedl 1999) czy Laskach (Malinowski 
1991; 1993), w grobach z V OEB. Trójkątna wypustka 
na wylewie wystąpiła w Treście tylko na niewielkim 
fragmencie brzegu naczynia, pochodzącym prawdo-
podobnie z przystawki z grobu 156 (tabl. XXIX:b). Nie 
mamy jednak pewności, że jest to fragment czerpaka.

Czerpaki występują w Polsce Środkowej dosyć po-
wszechnie. Jako przykład można przywołać zabytki 
z cmentarzyska w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sie-
radz (Kufel-Dzierzgowska 1984, tabl. IV, gr. 11:2, 3; V, 
gr. 15:4; VI, gr. 17:3), w Łubnicach, pow. Wieruszów 
(Kaszewski 1986, tabl. I:2, 6; II:6, 23; III:5, 20), czy 
w Zakrzewie, pow. Sieradz (Urban 2003, tabl. V:1–12). 
Znajdowane są także w późnych zespołach, np. na 
cmentarzysku w Zalewie, pow. Sieradz, gdzie wystą-
piły zarówno czerpaki z wyodrębnioną szyją, małym, 
wypukłym dnem i taśmowatym uchem (Jadczykowa 
1988, tabl. II:16; VII:13; X:1; XII:3), jak i naczynia w 
kształcie wycinka kuli z uchami taśmowatymi (Jad-
czykowa 1988, tabl. XX:7). Wspomniane stanowisko 
jest datowane przez autorkę na okres Ha D (poza 
czerpakami inwentarz ceramiczny z Zalewu nie przy-
pomina zespołu z Tresty). Jest to forma powszechna 
także w północnej Małopolsce, znana np. z Nagłowic, 
pow. Jędrzejów (Miśkiewicz 1958, 214), czy z Nidy, 
pow. Kielce (Miśkiewicz 1968, 150). Czerpaki są też 
bardzo popularne w grupie górnośląsko-małopol-
skiej; szczególnie częste są tu formy o półkulistym 
dnie (Gedl 1962, 42). Nie stanowią one elementu 
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datującego – zarówno formy w kształcie wycinka kuli, 
jak i profilowane występują od IV OEB po okres lateń-
ski, choć najczęściej spotykane są w zespołach dato-
wanych na V OEB (Gedl 1962, 44).

III.1.5. Naczynia sitowate

W grobach z Tresty znaleziono jedynie 5 niewielkich 
fragmentów naczyń sitowatych, pochodzących z gro-
bów: 16 (tabl. III:g), 24 (tabl. IV:d), 258 (tabl. XLV:i, 
j) oraz ze znalezisk luźnych (tabl. XLVIII:f). Naczynia, 
z których pochodzą, wypalane były w atmosferze utle-
niającej. Mają barwę ceglastą, miejscami, zwłaszcza 
od strony wewnętrznej, szaroceglastą. Powierzchnia 
jest gładka, jedynie największy z zachowanych frag-
mentów posiada miejscami chropowatą powierzch-
nię noszącą ślady silnego przepalenia. Jako domieszka 
występuje piasek oraz w jednym przypadku tłuczeń 
granitowy i mika (grób 258). Zachowane skorupy są 
całe pokryte niewielkimi otworami o średnicy około 
2–3 mm. Otwory te wykonano poprzez nakłuwanie 
za pomocą ostrego narzędzia, prawdopodobnie za-
ostrzonego patyczka. Kłuto przy tym od zewnątrz, na 
co wskazują niewielkie wypukłości wokół otworu od 
strony wewnętrznej.

Niestety, żaden z zachowanych fragmentów nie daje 
możliwości rekonstrukcji formy naczynia. Jedynie 
największa skorupa, znaleziona luźno na arze 26 C, 
pozwala na przypuszczenie, że pochodzi z szyi wazy 
dwustożkowatej. Jest to o tyle uprawniona hipoteza, 
że znamy takie formy ceramiczne zachowane w do-
brym stanie na innych stanowiskach. Przykładowo, 
na osadzie kultury łużyckiej z Brześcia Kujawskiego, 
pow. Włocławek, znaleziono wazę dwustożkowatą 
posiadającą małe otworki rozmieszczone na całej 
powierzchni naczynia (Kaszewski 1967, tabl. XII:5). 
Znane są jednak także naczynia sitowate w formie 
garnków jajowatych (Kaszewski 1967, tabl. IV:4; 
XI:14), czy też mis (Urban 2003, tabl. VII:6, 7). Wy-
stępują na stanowiskach zarówno Polski Środkowej, 
np. w Wieruszowie-Podzamczu (Jadczykowa 1983), 
czy Zakrzewie, pow. Sieradz (Urban 2003), jak i poza 
jej obszarem, np. na Kujawach – Brześć Kujawski, 
pow. Włocławek (Kaszewski 1967, tabl. IV:4; XI:14; 
XII:5), na Mazowszu – Kamionka Nadbużna, pow. 
Ostrów Mazowiecka (Węgrzynowicz 1968, 238) czy 
w Małopolsce – Kraków-Bieżanów (Pieróg 2003, ryc. 
62:12).

Fragmenty naczyń sitowatych nie są pomocne 
przy ustalaniu chronologii, ponieważ występują już 
w zespołach kultury trzcinieckiej, a następnie podczas 

całego okresu rozwoju kultury łużyckiej (Jażdżewski 
1981, 326). Co więcej, spotykane są także w później-
szych wiekach, nawet w okresie wpływów rzymskich 
– np. w Mierzanowicach, pow. Opatów (Miśkiewicz 
1961, tabl. X:9, 12). Możemy więc stwierdzić, że na-
czynia sitowate są formą długotrwałą, występującą 
w różnych kulturach. Wśród badaczy brak jednomyśl-
ności co do funkcji tego rodzaju ceramiki. Niektórzy 
sugerują, że naczynia te mogły służyć jako przeno-
śne piecyki (Jadczykowa 1983, 286). Jednak w wielu 
przypadkach brak na ich ściankach śladów wtórnego 
przepalenia, takich jak spumeksowana powierzchnia 
lub szklista powłoka, które są charakterystyczne dla 
naczyń poddanych długotrwałemu działaniu wyso-
kich temperatur (Kaszewski 1967, tabl. IV:4; XI:14; 
XII:5). Być może więc pełniły fukcję cedzideł, używa-
nych np. do produkcji sera (Gedl 1962, 53) lub były 
używane do przyrządzania naparów z ziół (Węgrzy-
nowicz 1962, 108). Tę ostatnią interpretację zakwe-
stionował J. Wrzesiński (1994, 195–199). Niestety, 
ceramika z Tresty nie dostarcza nowych argumentów 
w tym sporze. Jedyny fragment, który nosi ślady moc-
nego przepalenia w ogniu (tabl. XLVIII:f), mógł owe-
mu przepaleniu ulec zarówno w trakcie użytkowania 
naczynia w charakterze piecyka, jak i w ogniu stosu 
pogrzebowego. Można jednak stwierdzić, iż bardziej 
prawdopodobne wydają się teorie łączące naczynia 
sitowate z funkcją gospodarczą, związaną z przetwór-
stwem produktów mlecznych. Ich obecność może, 
zgodnie z przypuszczeniami H. Wiklaka (1972, 40), 
świadczyć o praktykowaniu hodowli przez plemiona 
z terenu Polski Środkowej.

III.1.6. Naczynia miniaturowe

Na cmentarzysku w Treście Rządowej wystąpiły 
2 naczyńka miniaturowe. Obydwa pochodzą spo-
za kontekstu: zostały znalezione luźno na arze 30 B 
(tabl. XLVIII:j) oraz bez lokalizacji (tabl. L:b). Mają wy-
sokości odpowiednio: 9 i 6 cm. Kształtem przypomi-
nają zwykłe amfory w formie waz dwustożkowatych, 
z dolepionymi w dolnej części szyjki uszkami – po-
dobnie jak w przypadku dużych amfor występujących 
w Treście. Zwłaszcza większe naczyńko, z ara 30, jest 
wierną kopią amfor o zwykłych rozmiarach, o bania-
stym brzuścu i zwężającej się ku górze szyi. Mniejsza 
amforka ma szyjkę nieco rozszerzającą się w górnej 
części, zaś dno lekko wypukłe, przez co nie da się 
go stabilnie postawić. Wśród tej grupy naczyń czę-
ste są półkuliste dna (Jadczykowa 2001, 108) – jest 
to cecha, która potwierdza, iż wykonywano je nie dla 
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celów użytkowych, lecz specjalnie w celu rytualnego 
umieszczenia ich w grobach.

Formy naczyń miniaturowych w kulturze łużyckiej 
są bardzo zróżnicowane – zazwyczaj odzwierciedlają 
różne typy naczyń o zwykłych rozmiarach, występu-
jące na danym cmentarzysku. Są dosyć często spoty-
kane na cmentarzyskach. Występują na stanowiskach 
datowanych na V OEB/Ha C w grupie górnośląsko-
-małopolskiej, np. w Krakowie-Bieżanowie (Pieróg 
2003, ryc. 47:9, 94:4; 105:6; 134:12). Są znane tak-
że z innych grup kultury łużyckiej, np. z grupy ślą-
skiej (Wołów Śląski – Różycka 1956, ryc. 16:b–l) czy 
z grupy wschodniowielkopolskiej, w której należą 
do stałych elementów wyposażenia grobów (Jadczy-
kowa 2001, 114). Są bardzo liczne na stanowiskach 
grupy wschodniowielkopolskiej w Polsce Środkowej 
w okresie Ha D (por. Jadczykowa 1988, 47).

III.1.7. Fragmenty naczyń

W niektórych grobach w Treście występują ułamki 
naczyń najprawdopodobniej nie będące częściami 
popielnic ani przystawek. Jest to udokumentowa-
ne w przypadku 12 grobów (wliczając w to 3 groby 
z fragmentami naczyń sitowatych)13. Fragmenty te nie 
dają możliwości rekonstrukcji form, jednak ich cechy 
technologiczne są podobne do innych naczyń wystę-
pujących w grobach. Nie można wykluczyć, że dostały 
się one do jam grobowych przypadkiem i są to za-
bytki zalegające na wtórnym złożu. Niemniej jednak 
występowanie pojedynczych fragmentów ceramiki 
w grobach jest poświadczone także na innych stano-
wiskach kultury łużyckiej. Wśród kamieni i bruków 
w zasypiskach jam grobowych spotyka się często 
skorupy i fragmenty naczyń glinianych. Skłoniło to 
niektórych badaczy do wysunięcia przypuszczenia, 
że przedmioty te były deponowane intencjonalnie, 
zapewne wrzucane do grobu podczas ceremonii po-
grzebowych (Gedl 1975, 133). Stanowiłyby wówczas 
rodzaj symbolicznego wyposażenia pochówków, bę-
dąc świadectwem określonych wierzeń (Malinowski 
1962, 87; Węgrzynowicz 1973, 44). Występowanie 
fragmentów ceramiki może się wiązać ze zwyczajem 
intencjonalnego tłuczenia naczyń, które miało miejsce 
prawdopodobnie podczas ceremonii pogrzebowej; 
być może zresztą nie niszczono naczyń, lecz potłuczo-
ne ich fragmenty zbierano np. z okolic chaty zmarłe-

13 Chodzi o obiekty: 16 (tabl. III:g, h), 24 (tabl. IV:d), 32 (tabl. 
VII:b), 54, 89 (tabl. XVII:i–n), 141 (tabl. XXV:f–j), 144 (tabl. 
XXVII:g, h), 156 (tabl. XXIX:a, b), 164 (tabl. XXXI:d, e), 177, 
214, 258 (tabl. XLV:i, j).

go (Wiklak 1972, 21). Obyczaj ten był stwierdzany na 
niektórych cmentarzyskach kultury łużyckiej, także w 
Polsce Środkowej (Wiklak 1972, 21; Kaszewski 1986, 
135). Mogło się to wiązać ze stypą pogrzebową (Jaż-
dżewski 1931, 61) lub też z zabiegami magicznymi 
(Thompson 1958, 467).

III.1.8. Ornamentyka

Wśród zasobu naczyń z cmentarzyska w Treście Rzą-
dowej zdecydowana większość pozbawiona była ja-
kichkolwiek zdobień. Jedynie 30 naczyń było zdobio-
nych, stanowią więc one zaledwie 11% całości zbioru. 
Nie uwzględniono przy tym naczyń zaopatrzonych 
w pojedyncze linie ryte u nasady szyi, które występo-
wały na 109 wazach. Są one bowiem mało widoczne 
i podkreślają jedynie tektonikę naczynia. Wyróżniono 
następujące rodzaje zdobień:
1. pionowe listwy plastyczne, umieszczone na wydę-

tości brzuśca wazy z grobu 25 (tabl. V:d);
2. guzy plastyczne, przylepiane tuż pod największym 

wydęciem brzuśca lub na największej jego wydęto-
ści; występują na wazach z grobów: 41 (tabl. IX:c), 
15114 (tabl. XXVIII:d), 208 (tabl. XXXIX:f), 214 (tabl. 
XLI:f), 247 (tabl. XLIII:m) oraz na wazach z arów 
25 D (tabl. XLVIII:g), 37 D (tabl. XLIX:e), a także na 
garnkach z grobów: 45 (tabl. X:c), 46 (tabl. X:c), 211 
(tabl. XL:b), 243 (tabl. XLIII:k);

3. ornament w postaci tzw. odcisków skośnie żłob-
kowanego naszyjnika – występuje u nasady szyi 
na wazach z grobów: 84 (tabl. XVII:c), 203 (tabl. 
XXXVIII:b), 247 (tabl. XLIII:m) oraz na fragmentach 
ceramiki z grobów 192 (tabl. XXXVI:b–d), 245 (tabl. 
XLIII: e–j), 251 (tabl. XLV:a–c);

4. linie ryte na szyi (więcej niż jedna); występują na 
wazach z grobów 83 (tabl. XVII:a), 94 (tabl. XVIII:b) 
i 264 (tabl. XLVI:i). Na naczyniu z grobu 83 wystę-
pują 2 linie ryte u nasady szyi, na wazie z grobu 264 
– minimum 3 linie ryte u nasady szyi. W przypad-
ku popielnicy z grobu 94 – u nasady szyi występują 
2 linie ryte, zaś ok. połowy wysokości szyi – 3 linie;

5. linie ryte, nad nimi ornament z trójkątów; wystąpi-
ły na wazie z grobu 96 (tabl. XVIII:f);

6. ornament skośnych kresek w grupach naprzemian-
legle pochyłych; wystąpił na amforze z grobu 101 
(tabl. XIX:d);

7. skośne kreski; występują w górnej części brzuśca, 
nad załomem, na całym obwodzie wazy z grobu 

14 W tym przypadku guzki występują u nasady szyi.
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151; dodatkowo u nasady szyi umieszczono na tym 
naczyniu guzki plastyczne (tabl. XXVIII:d);

8. ornament figuralny w postaci schematycznych 
przedstawień antropomorficznych; wystąpił na wa-
zie z grobu 217 (tabl. XL:c, d);

9. niewielkie ukośne kreseczki w górnej części brzuś-
ca nad jego załomem; znajdują się na wazach z gro-
bu 244 (tabl. XLIV:b) oraz z arów: 32 C (tabl. XLVIII-
:k, l) i 38 D (tabl. XLVIII:m, n). Oprócz naczynia z ara 
32 C (bardzo słabo zachowanego) na tych okazach 
wystąpiły też guzki plastyczne dolepiane na wydę-
ciu brzuśca. Ukośne, potrójne kreski tworzące trój-
kąty wystąpiły też na fragmencie naczynia z grobu 
285 (tabl. XLVI:f);
Wazy i garnki, na których występują guzy i listwy 

plastyczne, znajdują liczne analogie wśród ceramiki 
zarówno z Polski Środkowej, jak i z terenów położo-
nych bardziej na południe. Powtórzmy, iż naczynia 
wazowate ze zdobieniem w postaci guzków i liste-
wek, zakwalifikowane do odmiany B-4 wg klasyfikacji 
J. Miśkiewicza (1968), są typowe dla grupy górnoślą-
sko-małopolskiej i można je datować na V OEB – Ha C 
(Gedl 1982, 25). Garnki zdobione nalepianymi guzka-
mi (odmiana E-2 wg J. Miśkiewicza) także występu-
ją powszechnie w kulturze łużyckiej, np. w Niechmi-
rowie-Małej Wsi, pow. Sieradz (Kufel-Dzierzgowska 
1984, tabl. VII, grób 20:58); w Janowicach Poduszow-
skich-Antoniowie, pow. Busko (Miśkiewicz 1962, tabl. 
VI:27), czy w Nidzie, pow. Kielce (Miśkiewicz 1968, 
147). Tak zdobione garnki występują głównie w gro-
bach datowanych na koniec epoki brązu i na okres 
halsztacki (Kufel-Dzierzgowska 1984, 87). Są też po-
pularne w okresie Ha D i przechodzą nawet do wcze-
snego okresu lateńskiego (Miśkiewicz 1968, 147).

Odciski skośnie żłobkowanego naszyjnika (zwane 
inaczej ornamentem „pseudosznurowym”) są zna-
nym motywem zdobienia naczyń kultury łużyckiej. 
Najbliższa analogia pochodzi z Myśliborza, pow. 
Opoczno, gdzie odkryto wazę zdobioną drobnymi 
kreseczkami przypominającymi odciski naszyjnika 
oraz guzkami plastycznymi na brzuścu (Balcer 1964, 
ryc. 9a), a więc identycznie jak w przypadku naczynia 
z grobu 247 z Tresty. Poza tym w Myśliborzu wystę-
pują też inne wazy zdobione odciskami naszyjnika 
(Balcer 1964, ryc. 9:b, c). Inne stanowiska, na których 
stwierdzono naczynia zdobione ornamentem „pseu-
dosznurowym”, to np. Warszawa-Grochów (Gądzikie-
wicz-Woźniak, Miśkiewicz 1968, tabl. III:9; XXXII:7) 
czy Janowice Poduszowskie-Antoniów (Matoga, Ma-
toga 1985, tabl. II:10; III:10). Na tym ostatnim sta-
nowisku, podobnie jak w Treście i Myśliborzu, jedno 

z naczyń zdobionych tym ornamentem posiadało tak-
że guzy dolepione na brzuścu. Z uwagi na tę ostatnią 
cechę jest datowane na V OEB (Matoga, Matoga 1985, 
123–124). Ornament odcisków skośnie żłobkowane-
go naszyjnika występuje na naczyniach datowanych 
przeważnie na schyłek V OEB i na okres halsztacki 
(Matoga, Matoga 1985, 125). Omawiany sposób zdo-
bienia jest szczególnie charakterystyczny dla wcze-
snej epoki żelaza (Matoga, Matoga 1985, 125). Reasu-
mując, mimo iż ten typ ornamentu jest powszechny 
w okresie halsztackim (Miśkiewicz 1968, 144), to 
występuje już w epoce brązu, i to nie tylko w jej naj-
młodszym okresie. Wysunięto nawet przypuszczenie 
(Walicka 1958, 273), iż ornament tego typu występo-
wał w Polsce Środkowej najwcześniej w IV OEB.

Grupy małych skośnych kresek, zaobserwowane 
w Treście na trzech naczyniach, występują z reguły 
na formach datowanych na okres halsztacki – jak np. 
w Warszawie-Grochowie, stan. Brylowszczyzna (Gą-
dzikiewicz-Woźniak 1961, tabl. III:10; VI:5), czy Nidzie 
pow. Kielce (Gądzikiewicz-Woźniak, Miśkiewicz 1977).

Z powyższych uwag wynika, że choć niektóre sposo-
by zdobienia naczyń reprezentowane w Treście mo-
gły się pojawiać już w IV OEB (ornament pseudosznu-
rowy?), a inne – nawet w okresie Ha D (dolepiane na 
garnkach guzki), to jednak w większości utrzymane 
są w stylistyce typowej dla V OEB i Ha C. Najliczniej-
sze i najbliższe analogie znajdują się na stanowiskach 
grupy górnośląsko-małopolskiej, choć w większości 
nie są rzadkością także w innych ugrupowaniach kul-
tury łużyckiej.

Naczynia zdobione (ornamentem rytym bądź pla-
stycznym) wystąpiły łącznie w 25 grobach. Spośród 
pochowanych w nich zmarłych dysponujemy oznacze-
niami antropologicznymi dla 17 osób. W pięciu gro-
bach były to dzieci (infans I – 2 osoby, infans II – 3 oso-
by, infans I/II – 1 osoba), natomiast jeśli chodzi o osoby 
dorosłe, większość stanowili mężczyźni w wieku okre-
ślonym jako adultus-maturus (6 osób) lub maturus (2 
osoby). Pozostałe trzy osoby były to kobiety w wieku 
adultus (1 osoba) i adultus-maturus (2). Choć wydaje 
się, że obecność naczyń zdobionych w grobach osób 
dorosłych koreluje z płcią zmarłego (niemal połowa 
rozpoznanych przypadków to mężczyźni), to jednak 
wielkość próby, z jaką mamy do czynienia, skłania do 
ostrożności w formułowaniu wniosków.

III.1.9. Technologia

W oparciu o analizę zabytków ceramicznych ze sta-
nowiska Tresta Rządowa wydzielono dwie grupy 
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technologiczne ceramiki sepulkralnej: 1) naczynia 
o ściankach barwy szarej lub ciemnoszarej, wewnątrz 
brunatnoszarej lub ceglastoszarej; z gliny z domieszką 
drobno- i/lub średnioziarnistą, o powierzchni gładkiej 
(za wyjątkiem powierzchni intencjonalnie chropo-
waconych, występujących w przypadku zdecydowa-
nej większości waz i garnków), wypalone średnio lub 
mocno, rzadziej słabo lub bardzo słabo; 2) naczynia 
o barwie ceglastej lub ceglasto-brunatnej, z gliny o do-
mieszce drobno- i/lub średnioziarnistej, o powierzchni 
gładkiej, wypalone mocno lub bardzo mocno.

Podział na wymienione grupy technologiczne sto-
suje się właściwie do całego materiału ceramiczne-
go z Tresty, przy czym wazy i amfory odpowiadają 
w większości charakterystyce grupy 1., zaś naczynia 
garnkowate, sitowate i miniaturowe nawiązują do 
grupy 2. Wykres na ryc. 4 obrazuje przynależność po-
szczególnych form ceramiki do 1. lub 2. grupy techno-
logicznej.

Warto przyjrzeć się cechom technologicznym po-
szczególnych form ceramicznych:
1. Wazy. W zakresie technologii ta grupa naczyń wy-

kazuje cechy typowe dla ceramiki kultury łużyckiej, 
tj: a) domieszka jednolita we wszystkich przypad-
kach; dominuje tłuczeń drobno- i średnioziarnisty, 
z rzadka – gruboziarnisty, brak natomiast szamotu. 
W rzadkich przypadkach jako element składowy 
tłucznia granitowego występuje mika (grób 179); 
b) wypał przeprowadzany w atmosferze raczej 
redukcyjnej niż utleniającej; c) dominacja barwy 
szarej i ciemnoszarej, jedynie w przypadku 13% 
naczyń barwa jest ceglasta; wtedy z reguły brak 
chropowacenia (por. niżej); d) powierzchnia na-
czyń jest starannie wygładzona – za wyjątkiem 
chropowaconych partii brzuśca; e) chropowacenie 
występuje na wszystkich okazach (poza jednym na-
czyniem).

Jeśli chodzi o przynależność do wydzielonych 
grup technologicznych, do grupy 1. zaliczono 87% 
waz, zaś do grupy 2. – 13%. Znacznie częściej niż 
w przypadku naczyń o barwie szarej brzuśce naczyń 
o ściankach koloru ceglastego są gładkie – dotyczy 
to 9 spośród 27 naczyń (33%). Naczynia wykonano 
ręcznie, bez użycia koła. Formowano je z taśm gli-
ny o szerokości ok. 4–5 cm i przyklejano jedna nad 
drugą, począwszy od pierwszej taśmy przyklejonej 
bezpośrednio do dna. O stosowaniu tej techniki 
świadczą wyraźnie widoczne na niektórych naczy-
niach miejsca połączeń taśm, manifestujące się w 
postaci poziomych nieznacznych wypukłości lub 
zagłębień.

W zdecydowanej większości przypadków (95%) 
brzuśce naczyń są chropowacone przy pomocy na-
rzuconej na powierzchnię brzuśca gliny; pozostałe 
5% waz jest zupełnie gładkich. Stan zachowania 
pięciu naczyń nie pozwala na stwierdzenie, czy 
brzusiec był chropowacony, czy też nie15. Chropo-
wacenie wykonywano po uprzednim uformowaniu, 
wygładzeniu i zapewne częściowym przesuszeniu 
naczyń. Świadczą o tym przykłady waz, z których 
odpadły płaty zewnętrznej powłoki, użytej do ob-
mazywania – pod spodem znajduje się gładka, ufor-
mowana powierzchnia naczynia. Używano gliny 
z domieszką średnio- i gruboziarnistego tłucznia 
kamiennego. Nakładano ją na powierzchnię naczy-
nia palcami, umyślnie pozostawiając wyraźne ciągi 
ułożone w układzie poziomym (w przypadku 64% 
chropowaconych naczyń) lub pionowym (15%). 
Czasem ciągi palcowe nie mają jednolitego układu 
lub cechy tej nie da się określić z uwagi na słaby 
stan zachowania naczyń (19%). W przypadku 4 waz 
(2%) zastosowano inną technikę chropowacenia, 
mianowicie zanurzanie naczynia w papce glinianej 
lub narzucanie na ściankę gliny rozrobionej z wodą 
(tabl. XXXII:f; XXXIII:f; XXXVI:f; XXXVI:h). Prakty-

15 Nie są one ujęte w obliczeniach procentowych.

Ryc. 4. Przynależność form ceramiki naczyniowej do 
grup technologicznych

Fig. 4. Attribution of vessel forms to technological gro-
ups
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kowanie różnych sposobów obmazywania w ob-
rębie tej samej społeczności jest poświadczone na 
terenie Polski Środkowej, m.in. w Łodzi-Rudzie Pa-
bianickiej, Okołowicach czy w Piaskach Bankowych 
(Wiklak 1972, 53). Przeważnie chropowacenie nie 
obejmuje części przydennej naczynia, kiedy jest 
ono wykonane przez nałożenie gliny palcami, nato-
miast gdy brak ciągów palcowych, część przydenna 
jest także chropowacona. Ta obserwacja może po-
twierdzać, iż w tym drugim przypadku zanurzano 
naczynie w glinianej papce. Obmazywanie nigdy nie 
występuje na górnej części brzuśca i na jego naj-
większej wydętości, która zawsze jest wygładzona. 
Chropowacenie dolnej części naczyń miało prawdo-
podobnie charakter funkcjonalny – miało ułatwiać 
ich trzymanie i przenoszenie w taki sposób, aby nie 
wyślizgiwały się z rąk.

2. Garnki. Naczynia tej grupy charakteryzują się dosyć 
jednolitą technologią, w zasadzie wszystkie można 
zaliczyć do grupy 2. Garnki mają barwę ceglastą, 
ewentualnie (rzadko) szaroceglastą. Wewnątrz 
ich barwa jest zazwyczaj szaroceglasta. Wypał jest 
mocny, naczynia wypalano w atmosferze utlenia-
jącej. Domieszka schudzająca to tłuczeń kamienny, 
najczęściej średnioziarnisty, czasem także drobno-
ziarnisty lub gruboziarnisty. Jako domieszka wystę-
puje też piasek. Wszystkie garnki mają powierzch-
nię chropowaconą i obmazywaną. Wykonywano 
to podobnie jak w przypadku waz, a więc poprzez 
narzucanie na powierzchnię naczynia gliny obficie 
schudzonej domieszką gruboziarnistego tłucznia. 
Naczynia były uprzednio przesuszone i miały wy-
gładzoną powierzchnię. Na chropowaconej po-
wierzchni występują w przypadku 16 naczyń wy-
raźne żłobki wykonane palcami. Zazwyczaj mają 
one układ pionowy, w trzech przypadkach poziomy 
(naczynia z grobów: 196, 203, 213). Na powierzch-
ni dwudziestu garnków chropowacenie jest cha-
otyczne. Nie są tu widoczne ciągi palcowe, podob-
nie jak w przypadku niektórych waz. Można sądzić, 
iż jest to spowodowane zastosowaniem odmiennej 
technologii obmazywania – prawdopodobnie zanu-
rzaniem w płynnej glince (por. wyżej). Dotyczy to 
naczyń z grobów: 18, 24, 46, 47, 57, 63, 72, 73, 74, 
81, 82, 89, 105, 131, 133, 135, 136, 149, 150, 156. 
Cztery naczynia zachowały się w stopniu niepozwa-
lającym na zrekonstruowanie sposobu chropowa-
cenia.

3. Amfory przynależne do 1. grupy technologicz-
nej charakteryzują się szarą barwą i dosyć solid-
nym wypałem przeprowadzonym w atmosferze 

redukcyjnej. Jako domieszka został użyty piasek i 
tłuczeń kamienny drobnoziarnisty. Do tej grupy na-
leży większość, bo 13 z 16 amfor. Do drugiej gru-
py zaliczamy amfory o barwie ceglastej, o bardzo 
mocnym wypale, schudzane domieszką w posta-
ci tłucznia drobnoziarnistego i piasku. W jednym 
przypadku (amfora z grobu 199) wśród domieszki 
zidentyfikowano drobinki tłucznia ceramicznego. 
Jednak z uwagi na fakt, iż jest to odosobniony przy-
padek w skali stanowiska, nie można wykluczyć, że 
dostała się ona do gliny przypadkowo. Do grupy 2. 
zaliczono trzy naczynia, z grobów: 101, 153, 199. 
Powierzchnia amfor jest wewnątrz i na zewnątrz 
gładka. W przeciwieństwie do waz i garnków jajo-
watych nie występuje tu chropowacenie.

4. Czerpaki. Do 1. grupy technologicznej należą na-
czynia z grobów: 16, 135 (B), 221 oraz 257, nato-
miast do grupy 2. zaliczono czerpaki znalezione 
w obiektach: 135 (C) oraz oba naczyńka z grobu 
184. Czerpaki charakteryzują się niezbyt mocnym 
wypałem. Produkowane były z gliny chudej, z do-
mieszką w postaci piasku i ewentualnie także drob-
noziarnistego tłucznia. Mają gładką powierzchnię, 
zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej 
stronie.
Zarówno naczynia sitowate, zachowane w postaci 

niewielkich fragmentów, jak i oba naczynia miniatu-
rowe przyporządkowano do 2. grupy technologicz-
nej.

III.2. Przedmioty brązowe

Na omawianym cmentarzysku wystąpiło 67 przed-
miotów brązowych. Wszystkie były niewielkich roz-
miarów, za wyjątkiem bransolety z grobu 180. Takie 
ubóstwo wyposażenia w metale nie jest zaskakujące 
na cmentarzysku położonym w Polsce Środkowej. 
W porównaniu z innymi regionami Polski liczba na-
rzędzi i broni oraz ozdób z brązu i żelaza jest na tym 
terenie, podobnie jak we wschodniej Polsce, wyjątko-
wo mała (Gądzikiewicz-Woźniak, Miśkiewicz 1977, 
476). Zważywszy, że cmentarzysko z Tresty wykazuje 
powiązania z grupą górnośląsko-małopolską, nie jest 
również dziwnym fakt, iż dominują drobne ozdoby. 
Począwszy od V OEB jest to bowiem typowe dla in-
wentarzy tej grupy (Blajer 1995, 104). Wszystkie za-
bytki metalowe, jakie występują w grobach z Tresty, 
są wykonane z brązu i mają funkcję ozdób. Zupełnie 
brak narzędzi czy broni, a także jakichkolwiek przed-
miotów z żelaza czy ołowiu. Wykres na ryc. 5 ilustruje 
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strukturę ilościową poszczególnych typów zabytków 
brązowych16.

Największą grupę przedmiotów metalowych stano-
wią kółka i skręty brązowe17 lub ich fragmenty – 51 
zabytków, czyli aż 78% zbioru. Określenie ,,kółka” jest 
tu nieco umowne, ponieważ nie znaleziono ani jedne-
go zabytku będącego domkniętą obręczą. Większość 
z tych znalezisk (37 sztuk) to przedmioty zachowane 
częściowo – często zagięte na końcach w sposób wska-
zujący na to, iż są fragmentami spiralki. Nie dotyczy to 
jedynie 3 niepełnych kółek (gr. 128, tabl. XXIV:e; gr. 
170, tabl. XXXII:c; gr. 266, tabl. XLVII:a), które stanowią 
odrębną całość. 11 zabytków zachowało się w stopniu 
niepozwalającym na wysuwanie przypuszczeń odno-
śnie ich pierwotnego wyglądu. Średnica kółek mieści 

16 Prócz przedmiotów ujętych w powyższym zestawieniu, 
znaleziono też blaszkę, będącą fragmentem nieokreślone-
go przedmiotu, oraz bryłkę stopionego brązu (por. niżej).

17 Występują w grobach: 7 (tabl. II:b), 9 (tabl. II:e), 16 (tabl. 
III:f), 27 (tabl. VI:a), 28 (tabl. VI:c), 30 (tabl. VI:f), 51 (tabl. 
XI:e), 54 (tabl. XI:f), 61 (tabl. XIII:e), 64 (tabl. XIV:e), 65 
(tabl. XIV:d), 72 (tabl. XV:b), 73 (tabl. XV:f), 74 (tabl. XV:d), 
75 (tabl. XV:h), 76 (tabl. XVI:a), 77 (tabl. XVI:d), 80 (tabl. 
XVI:i), 89 (tabl. XVII:h), 93 (tabl. XVIII:c), 107 (tabl. XX:b), 
109 (tabl. XX:i), 118 (tabl. XXII:j, k), 125, 128 (tabl. XXIV:e), 
136 (tabl. XXVI:a), 139 (tabl. XXVI:e), 140 (tabl. XXVII:a), 
141, 144 (tabl. XXVII:f), 145 (tabl. XXVII:d), 148 (tabl. 
XXVII:c); 158 (tabl. XXIX:d), 164 (tabl. XXXI:c), 170 (tabl. 
XXXII:c), 171 (tabl. XXX:f) 174 (tabl. XXXIII:a, b, c), 190 
(tabl. XXXII:a), 197 (tabl. XXXVI:i), 205 (tabl. XXXVIII:o), 
208 (tabl. XXXIX:e), 210 (tabl. XXXIX:c), 215 (tabl. XXXI-
X:d), 220, 266 (tabl. XLVII:a), 272, 276, 295, 297, 303 (tabl. 
XLVI:l).

się w przedziale 1–1,5 cm; tylko 5 zabytków wyróżnia 
się wielkością. Są to: spiralnie zwinięty skręt o średni-
cy 0,6 cm (gr. 61, tabl. XIII:e), a także 4 większe kółka, 
o średnicach: 2 cm (gr. 197, tabl. XXXVI:i), 2,5 cm (gr. 
118, tabl. XXII:k), 2,8 cm (gr. 148, tabl. XXVII:c) oraz 
2,9 cm (gr. 30, tabl. VI:f). Wszystkie zabytki są wyko-
nane z cienkiego drutu brązowego, o przekroju zbli-
żonym do okrągłego i średnicy 1–1,5 mm. Na dwóch 
przedmiotach występuje ornament. Jeden fragment 
kółka brązowego jest zdobiony trzema ukośnie poło-
żonymi rzędami drobniutkich kreseczek (gr. 205, tabl. 
XXXVIII:o), inny zaś – imitacją tordowania w postaci 
ornamentu z ukośnych nacięć, występującego tylko 
od wewnętrznej strony kółka (gr. 208, tabl. XXXIX:e).

Rozważania nad funkcją wymienionych znalezisk 
są utrudnione w przypadku ich pochodzenia z cmen-
tarzysk ciałopalnych, na których najczęściej jesteśmy 
pozbawieni możliwości zaobserwowania ich ułożenia 
względem ciała zmarłego. Dlatego najbardziej miaro-
dajne są analizy funkcji ozdób w odniesieniu do gru-
py górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej, gdzie 
u schyłku epoki brązu i w początkach epoki żelaza 
występował obrządek szkieletowy. Analizę występo-
wania przedmiotów brązowych w grobach grupy gór-
nośląsko-małopolskiej przeprowadziła E. Szydłowska 
(1963). Doszła ona do wniosku, że kółka brązowe 
były ozdobami noszonymi na czole. Zawieszki skro-
niowe, w formie kółek z drutu brązowego, noszono 
zwykle po jednej z każdej strony przyczepione do 
paska lub krajki zawiązanej na głowie. Niekiedy za-
chowały się fragmenty takich krajek, na przykład 
w grobie z miejscowości Łabędy-Przyszówka, pow. 
Gliwice (Szydłowska 1963, 47). Na cmentarzysku 
w Przyszówce zachowały się też inne przedmioty 
stanowiące bliskie analogie do zabytków z Tresty – 
kółka będące fragmentami spiralek, o końcach zacho-
dzących na siebie (Szydłowska 1963, ryc. 3:c). Należy 
nadmienić, iż wśród badaczy brak jednomyślności 
co do interpretacji takich zabytków. K. Jażdżewski 
(1932, 97) uważał, że ozdoby tego typu pełniły funk-
cję zausznic, Z. Durczewski widział w nich pierścionki 
(1946, 109), natomiast D. Durczewski interpretował 
kółka brązowe jako uchwyty do włosów (1960, 32). 
Z kolei J. Miśkiewicz uważał, że niektóre spośród skrę-
tów, zwłaszcza małe, wchodziły pierwotnie w skład 
naszyjników (1968, 157). W świetle przekonującej 
interpretacji E. Szydłowskiej teorie powyższe należy 
chyba uznać za chybione.

Kółka i spirale z drutu brązowego nie posiadają 
żadnych walorów chronologicznych. Występują bo-
wiem na terenie kultury łużyckiej przez cały okres jej 

Ryc. 5. Liczba poszczególnych rodzajów zabytków brązo-
wych odkrytych na stanowisku w Treście Rządowej

Fig. 5. Number of particular types of bronze objects
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trwania, od III OEB do okresu halsztackiego włącznie 
(Mikłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 1968, 105). Naj-
częściej są spotykane w grupie górnośląsko-mało-
polskiej (Szydłowska 1963, 49). Znaleziska takie są 
popularne także na innych terenach. W Polsce Środ-
kowej występują np. na cmentarzysku w Łubnicach, 
pow. Wieruszów (Kaszewski 1986, tabl. V:21, 22; tabl. 
VII:2, 3, 4; tabl. XXII:12), w Piaskach Bankowych, pow. 
Łowicz (Jadczykowa 2001, 125) czy w Żabokrzekach, 
pow. Łęczyca (Wiklak 1963, tabl. XVII:2–4, 13). Na 
cmentarzysku w Topoli Wielkiej, pow. Ostrów Wiel-
kopolski, znaleziono kółko zdobione tordowaniem; 
podobnie jak w przypadku zabytku z grobu 208 z Tre-
sty (D. Durczewski 1962, tabl. IV:7). Cmentarzysko to 
jest datowane na okres Ha C i początki Ha D, jednak 
sama forma opisywanego przedmiotu także należy do 
długotrwałych.

Paciorki rurkowate18 są drugą pod względem liczeb-
ności grupą zabytków brązowych. Okazy całe lub ich 
fragmenty wystąpiły w 7 grobach, stanowiąc ok. 10 % 
wszystkich brązów. Paciorki wykonane są z cienkiej 
blaszki brązowej, zwiniętej w niedomkniętą, zwęża-
jącą się rurkę. Grubość blaszki wynosi ok. 0,3 mm, 
średnica rurki – od 3 mm w najcieńszym, do ok. 5–6 
mm w najszerszym miejscu. Długość paciorków wy-
nosi 5–12 mm. Paciorki rurkowate były używane jako 
elementy naszyjników (Kaszewski 1987). Są charak-
terystyczne dla V OEB oraz dla początków Ha C (Gedl 
1962, 109–110; Mikłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 
1968, 105). Zabytki takie występują powszechnie 
w Polsce Środkowej. Przykładami mogą tu być cmen-
tarzyska w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sieradz 
(Kufel-Dzierzgowska 1984, tabl. VII:51), w Podulach, 
pow. Łask (Mikłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 1968, 
105) oraz skarb ze Strobina, pow. Wieluń (Kaszewski 
1987, tabl. II:3). Przedmioty te są też powszechne na 
stanowiskach grupy górnośląsko-małopolskiej (Szy-
dłowska 1966, tabl. 100:7); występują np. na osadzie 
w Lesie Podłężu, pow. Żywiec (Gedl 1962, 112).

Wśród zabytków brązowych z Tresty można rów-
nież wydzielić grupę znalezisk określanych jako gu-
ziczki. Trzy zabytki należące do tej kategorii należą do 
dwóch różnych typów:
1) guziczek miseczkowaty – pojedynczy egzemplarz 

z grobu 13 (tabl. III:d). Jest to przedmiot w formie 
wycinka kuli, nieckowato wklęsły, zaopatrzony 
w pętelkę po stronie wewnętrznej. Średnica zabyt-
ku wynosi 2 cm, wysokość (mierzona z pętelką) 

18 Występują w grobach: 35 (tabl. VIII:a), 56, 57 (tabl. XII:g), 
78 (tabl. XVI:d), 96 (tabl. XVIII:c), 230 (tabl. XLIII:a), 234 
(tabl. XLIII:b).

– 0,5 cm. Wykonany jest z cienkiej blaszki, grubości 
1 mm. Guziczki takie, podobnie jak paciorki rurko-
wate, datuje się na schyłek epoki brązu i na okres 
halsztacki (Gedl 1962, 109–110; Mikłaszewska-Bal-
cer, Miśkiewicz 1968, 105). Były zapewne używane 
nie do zapinania ubrań, lecz służyły jako ozdoby 
głowy (Gedl 1962, 110). Guziczki miseczkowate są 
dosyć powszechną formą, wiele zabytków tego typu 
znanych jest z grupy górnośląsko-małopolskiej 
(Gedl 1962, 110; Szydłowska 1963, 49). Występują 
na przykład w Pichlicach, pow. Wieluń (Z. Durczew-
ski 1946, tabl. XCIV:1–12), Podborzanach, pow. 
Strzelce Opolskie, czy Piasku, pow. Lubliniec (Gedl 
1962, 110). Na ostatnim z wymienionych stanowisk 
znaleziono guziki wykonane z ołowiu. Znane są też 
z innych terenów Polski, np. z Polski Środkowej. Na 
cmentarzysku w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sie-
radz, znaleziono ponad 100 guziczków miseczko-
watych (Kufel-Dzierzgowska 1984, 88-89). Wystę-
pują także w południowej strefie kultury łużyckiej 
– w Hradeninie pod Kolinem czy w Seloutkach na 
Morawach (Gedl 1962, 110).

2) guziczki romboidalne w formie małej blaszki za-
opatrzonej w dwie naprzeciwległe wypustki, za-
gięte pod spód. Do tego typu należą 2 okazy pocho-
dzące z grobów 123 (tabl. XXIII:b) oraz 184 (tabl. 
XXXV:g). Zabytki mają wymiary około 5×5 mm, 
grubość blaszki – 1 mm. Według E. Szydłowskiej 
(1963, 49) takie przedmioty również stanowiły 
część ubioru głowy, wchodząc w skład diademu lub 
paska noszonego na czole; nabijane były za pomocą 
trójkątnych wypustek na owe paski lub krajki. Da-
towanie oraz zasięg występowania znalezisk tego 
rodzaju jest zbliżony jak w przypadku guziczków 
miseczkowatych. Bardzo często zresztą te dwa typy 
zabytków współwystępują na tym samym stanowi-
sku, np. w Niechmirowie-Małej Wsi, pow. Sieradz 
(Kufel-Dzierzgowska 1984, 88–89), czy w Strobi-
nie, pow. Wieluń (Kaszewski 1987, tabl. III; IV), sta-
nowiąc zapewne w niektórych przypadkach części 
tego samego diademu.
W grobie 111 wystąpiła zawieszka brązowa (tabl. 

XX:g). Przedmiot składa się z pętelki o kształcie zbli-
żonym do kolistego oraz z owalnej wypustki. Wydaje 
się, iż najbliższymi analogiami, do jakich można od-
nieść ów zabytek, są zawieszki w kształcie trójkątów 
z pętelkami, uważane za kolejny rodzaj ozdób głowy, 
znane głównie z cmentarzysk grupy górnośląsko-ma-
łopolskiej (Szydłowska 1963, 49). Były one zawiesza-
ne na diademach przy pomocy brązowych kółek prze-
wleczonych przez pętelkę zawieszki. Znajdowano je 
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właśnie w takim układzie w pobliżu głowy zmarłego. 
Przykładem mogą być odkrycia w Piasku, pow. Lubli-
niec (Reyman 1932, ryc. 37:a, b, c), w Boronowie, pow. 
Lubliniec (Jażdżewski 1932, 108, ryc. X), czy w Kwa-
czale, pow. Chrzanów (Czapkiewicz 1935, 147). Zna-
ne są też z terenów Polski Środkowej (Kufel-Dzierz-
gowska 1995, tabl. III:6). Ozdoby omawianego typu 
występują na stanowiskach datowanych na V OEB 
oraz na Ha C (Reyman 1932, 64; Kufel-Dzierzgowska 
1984, 89).

Przyjmując jako analogię zawieszki o wypustkach 
trójkątnych (z braku zabytków o bliższym podo-
bieństwie) zakładamy, iż zabytek z grobu 111 jest 
przedmiotem niekompletnym, być może nieudanym. 
W związku z tym równie prawdopodobna jest hipo-
teza, iż w pierwotnym zamyśle brązownika miała to 
być zawieszka binoklowata, lecz nieudany odlew spo-
wodował, iż brak jest drugiej pętelki, która powinna 
być umieszczona symetrycznie po drugiej stronie 
wypustki. Takie właśnie zawieszki wystąpiły w skar-
bie ze Strobina, pow. Wieluń, datowanym na schyłek 
epoki brązu (Kaszewski 1987, tabl. 1–2), a także na 
takich stanowiskach grupy górnośląsko-małopolskiej 
jak Dąbrowa, pow. Wieliczka (Krauss 1962, ryc. 3), 
czy też Kraków-Skotniki (Z. Durczewski 1946, tabl. 
LXXXIX:64).

W grobie 180 znaleziono bransoletę brązową (tabl. 
XXXIV:h). Jest ona niedomknięta, wykonana z pręta 
brązowego, z którego została uformowana poprzez 
gięcie. Świadczy o tym jej kształt, z lekko kanciastymi 
zagięciami, a także nadłamanie powstałe prawdopo-
dobnie na skutek gięcia. Jeden z końców bransolety 
jest wyraźnie zwężony. Przedmiot jest zdobiony po 
stronie zewnętrznej 15 grupami rytych kreseczek, 
lekko ukośnych w stosunku do osi obręczy, a równo-
ległych względem siebie. Średnica bransolety wynosi 
6 cm, zaś średnica pręta, z jakiego jest wykonana – od 
0,3 do 0,5 cm.

Wskazanie dokładnych analogii dla tego zabytku 
nastręcza poważnych trudności. W kulturze łużyckiej 
występują podobne, bardzo proste formy pozbawio-
ne jednak zdobień. Na przykład ze skarbu w Boja-
nowie Starym, pow. Kościan, znane są 2 bransolety 
otwarte z drutu giętego, w przekroju w przybliżeniu 
prostokątnego (Durczewski 1960, ryc. 4:5, 6). Od 
strony zewnętrznej jest to prostokąt nieco zaokrą-
glony, podobnie jak w przypadku bransolety z grobu 
180 na omawianym cmentarzysku. Skarb jest dato-
wany na okres Ha C (Durczewski 1960, 12). Podobna 
bransoleta, tworząca lekko niedomknięty okrąg, wy-
stąpiła np. w Piwonicach, pow. Kalisz (Długopolska 

1967, 202). Ten zabytek nie posiada jednak ornamen-
tu. Bransolety otwarte ze zwężającymi się końcami 
znaleziono w także w Łubnicach pow. Wieruszów, 
jednak i one albo nie są w ogóle zdobione (Kaszew-
ski 1986, tabl. VII:33; XXII:12), albo nieco inaczej niż 
okaz z Tresty, np. poprzecznymi żłobkami (Kaszew-
ski 1986, tabl. II:16; XXIX:17). Ozdoby tej odmiany 
występują w Wielkopolsce (Durczewski 1960, ryc. 
4:5, 6), w Polsce Środkowej (Ząbkiewicz-Koszańska 
1956, tabl. IX:20), w Małopolsce (Prokopowicz 1960, 
tabl. I:11) i na Śląsku (Gedl 1962, tabl. XLIII:19). Zna-
my więc liczne zabytki przypominające omawiany 
egzemplarz pod względem formy, która jest jednak 
bardzo prosta, zdeterminowana funkcją przedmiotu. 
Brak dokładnych analogii w zakresie zdobienia po-
woduje, iż trudno w sposób zdecydowany porówny-
wać bransoletę z Tresty do innych znalezisk, co być 
może pozwoliłoby wyciągać wnioski na temat jej 
chronologii. Najbardziej podobna pod względem ro-
dzaju ornamentyki jest bransoleta taśmowata ze zbli-
żonymi ku sobie końcami, zdobiona na całej długości 
grupami przeciwstawnych kątów ostrych i kresek 
poprzecznych, pochodząca z Januszewa, pow. Środa 
Wielkopolska, datowana na V OEB (Waga 1932, 244, 
ryc. 4:1). Dosyć bliską analogię stanowi też bransoleta 
z Sokoliny, pow. Pińczów, datowana przez Z. Durczew-
skiego (1946, tabl. CVII:5–7) na V OEB. Nieco zbliżone 
bransolety występują licznie na terenie Wielkopolski, 
gdzie najczęściej wykonane są z czworokątnego drutu 
brązowego (Szafrański 1955, 60–61, tabl. IV: 28–31; 
tabl. XXII: 271–285). Można więc jedynie bardzo ogól-
nie stwierdzić, że zabytki przypominające bransoletę 
z Tresty mieszczą się w przedziale chronologicznym 
obejmującym schyłek epoki brązu i okres halsztacki 
C i D.

Fragment bransolety brązowej wystąpił ponadto 
w grobie 179 (tabl. XXXIV:a). Jest to zwężający się 
koniec niedomkniętej bransolety, wykonany z pręta 
o przekroju zbliżonym do spłaszczonego owalu. Na 
końcu, od strony zewnętrznej, występuje zdobienie 
w postaci dwóch poprzecznych kresek. Tak zdobione 
bransolety z brązowego pręta występowały na tere-
nie grupy górnośląsko-małopolskiej, np. w Ziemięci-
cach, pow. Gliwice. Są one datowane na okres późno-
halsztacki (Dobrzańska 1961, ryc. 29:e).

W grobie 5 wystąpił fragment cienkiej blaszki brą-
zowej (tabl. I:f), o wymiarach około 8×8 mm. Niestety, 
nie jest możliwe zrekonstruowanie przedmiotu, któ-
rego była częścią. Podobnie rzecz się ma w przypadku 
niewielkiej bryłki stopionego brązu, która znajdowała 
się w grobie 205 (tabl. XXXVIII:o).
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Wspomnieć należy o dwóch zabytkach brązowych 
z cmentarzyska w Treście, nieujętych w niniejszym 
opracowaniu. Jest to fragment szczypczyków brą-
zowych oraz szpila z rozklepaną główką, zawiniętą 
w uszko. Niestety, przedmioty te zaginęły w trak-
cie przenoszenia zbiorów. Zachowały się jedynie 
wzmianki o ich istnieniu w dokumentacji polowej 
oraz w publikacjach w Informatorze Archeologicz-
nym (Twardowski 1968, 90; 1972, 323). Na ich pod-
stawie możemy stwierdzić, iż zaginione przedmioty 
reprezentują formy długotrwałe, niepozwalające na 
bliższe sprecyzowanie chronologii.

W trakcie analizy antropologicznej (Szczepanek, 
w tym tomie) zidentyfikowano obecność zielonych, 
seledynowych lub trawiastozielonych zabarwień na 
6 kościach (z grobów 186, 189, 205, 211, 290, 291). 
Dodatkowo w dokumentacji polowej zachowała się 
wzmianka o wystąpieniu zielonkawego nacieku na 
kości z grobu 255. Z reguły takie zabarwienia są in-
terpretowane jako pozostałości przedmiotów brą-
zowych. Pogląd ten można podać w wątpliwość na 
podstawie analizy chemicznej składu kości, której 
poddano okazy z grobów 205, 290 i 291 (Koszow-
ska, w tym tomie). W dwóch pierwszych przypad-
kach nie stwierdzono obecności miedzi, w związku 
z czym ustalono, że jasnozielone (seledynowe) prze-
barwienia nie są z pewnością pozostałościami ozdób 
lub innych przedmiotów wykonanych z miedzi lub 
jej stopów. Zabarwiona na kolor seledynowo-zielony 
i trawiastozielony powierzchnia kości z grobu 291 
zawierała natomiast 14,1–26,7% miedzi, co świad-
czyłoby jednoznacznie o powstaniu przebarwienia 
na skutek kontaktu badanego obiektu z przedmiotem 
z brązu. Badania chemiczne wykazały więc, że zielon-
kawe przebarwienia na kościach mogą być wynikiem 
zarówno złożenia do popielnicy niezachowanego 
przedmiotu z brązu lub miedzi, jak i innych czynni-
ków. Być może bardziej intensywny trawiasty lub 
niebieskawy kolor przebarwień kostnych świadczy 
o obecności miedzi, podczas gdy seledynowe przebar-
wienia powstały w inny sposób (Koszowska, w tym 
tomie).

Pięć zabytków brązowych z omawianego cmenta-
rzyska zostało poddanych analizie chemicznej (Ko-
szowska, w tym tomie). Były to przedmioty z grobów: 
171, 230, 234, 303 oraz 217. W ostatnim przypadku 
przedmiotem analizy była kulka stopionego brązu, 
przyklejona do kości należących do osobnika infans 
II, które jednak nie są w oczywisty sposób związane 
z tym wyjątkowym pochówkiem. Jeśli chodzi o wyni-
ki tej analizy, zwraca uwagę wysoka zawartość cyny 

w blaszce z grobu 234, która wynosi 5,3% wag., co 
jednak nie pozwala zaliczyć omawianego zabytku do 
grupy brązów wyskocynowych (Koszowska, w tym 
tomie). Kolejne 3 badane zabytki wykonane były 
również z brązów niskocynowych, dużo bardziej na 
ziemiach polskich w epoce brązu (Blajer et al. 1998, 
tab. 3). Jeden przedmiot (kółeczko z grobu 303) uległ 
całkowitemu spatynowaniu.

III.3. Przedmiot kamienny

W grobie 225 znaleziono wśród przepalonych kości 
fragment krążka kamiennego (tabl. XLII:f). Zachowa-
na część zabytku ma wymiary ok. 25×12 mm, posia-
da jedną regularną łukowatą krawędź, będącą praw-
dopodobnie wycinkiem okręgu, z drugiej zaś strony 
jest ułamana. Po stronie wewnętrznej występuje 
pozostałość nawierconego otworu o średnicy około 
3 mm. Grubość maksymalna zachowanej części – ok. 
4 mm.

Wydaje się, iż znaleziony przedmiot jest częścią 
krążka z otworami. Bardzo podobny wisiorek, z tym 
że wykonany z kości, wystąpił w kolekcji zabytków 
z Biskupina (Drzewicz 2004, tabl. XVIII:15). Analo-
giczne artefakty znajdowane były też m.in. w Woj-
ciechowicach, pow. Ostrowiec, Wojtkowicach, pow. 
Wrocław, Samborowicach, pow. Katowice czy Ba-
czynie, pow. Kraków (Drzewicz 2004, 40). Podobne 
zabytki, lecz wykonane z gliny, znajdowano na cmen-
tarzyskach w Przeczycach (Szydłowska 1968, tabl. 
27:s; tabl. 35:a) czy Zbrojewsku (np. Gedl 1999, tabl. 
XXII:15, 16). Nieco inne przedmioty z kości – tarczki 
połączone ze sobą trzonkiem, występują dość często 
na cmentarzysku w Zbrojewsku i są wówczas in-
terpretowane jako guziki (por. np. Gedl 1971, tabl. 
VII:17; 1999, tabl.XVII:15). Guziki takie nie posiada-
ją jednak otworów. Na wspomnianym cmentarzysku 
wystąpił też pojedynczy okaz wisiorka kamiennego 
(z jednym otworem) (Gedl 1999, tabl. XIX:14). W Bi-
skupinie wystąpiły także inne zabytki, które można 
uznać za dość bliskie analogie – rogowe przedmioty 
w postaci półkolistych tarczek z otworami. Odkryw-
cy uważali je za wisiorki-amulety lub guziki (Ko-
strzewski red. 1938, tabl. LXI:11–14).

Omawiany zabytek nie posiada walorów chronolo-
gicznych. Tego typu zabytki występowały już od neo-
litu aż po okres halsztacki. Pełniły one funkcję wisior-
ków lub amuletów; zastosowanie ozdobne i magiczne 
nie wyklucza się nawzajem, zwłaszcza w umysłowości 
społeczeństw tradycyjnych (Drzewicz 2004, 40–41).
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III.4. Obrządek pogrzebowy

Cmentarzysko w Treście Rządowej jest nekropolą 
płaską, na której stosowano wyłącznie ciałopalny ry-
tuał grzebalny. W czasie wykopalisk zarejestrowano 
308 grobów (Twardowski 1968; 1969; 1972; dane 
z dokumentacji polowej), spośród których posiadamy 
informacje na temat 291 pochówków, i tylko w odnie-
sieniu do tej grupy przeprowadzono analizę elemen-
tów obrządku pogrzebowego.

Groby odkryte na cmentarzysku w Treście dzielą 
się na dwa podstawowe typy: popielnicowe i jamowe. 
Niektóre były przykryte brukiem kamiennym lub po-
jedynczymi kamieniami. Planigraficzne rozmieszcze-
nie poszczególnych typów pochówków przedstawia 
plan stanowiska (ryc. 2), natomiast strukturę ilościo-
wą poszczególnych typów oraz obecność w nich ar-
chitektury kamiennej ilustruje wykres na ryc. 6.

Niemal wszystkie groby popielnicowe zawierały tyl-
ko po jednej popielnicy. W 7 grobach popielnicowych 
wystąpiły po 2 duże naczynia (gr. 184, 196, 203, 214, 
244, 258 i 273), ale tylko w przypadku trzech z nich 
(gr. 184, 203, 273) mamy pewność co do tego, iż oba 
naczynia były popielnicami. Jednoznacznie wynika 
to bowiem z opisu grobów w dokumentacji polowej, 
dodatkowo w przypadku grobu 203 dysponujemy ry-
sunkiem (tabl. XXXVIII:1). Jeśli chodzi o groby, 214, 
244 i 258, to ich stan zachowania (a także stan znale-
zionych w nich naczyń) nie pozwala na kategoryczne 

stwierdzenie, czy naczynia były popielnicami, czy też 
są pozostałościami naczyń zdeponowanych w charak-
terze darów grobowych. W przypadku grobu 258 do-
datkowym utrudnieniem jest fakt zniszczenia obiektu 
przez wkop nowożytny. Nie jest zupełnie jasne, czy 
popielnic zdeponowanych w bezpośrednim sąsiedz-
twie w grobach 218 i 219 nie należałoby uznać za 
pochówek podwójny, wydaje się jednak, że posiadają 
one osobne jamy grobowe i tak też zostały zinterpre-
towane przez odkrywców w dokumentacji polowej. 
W tej sytuacji za pewne pochówki podwójne uznać 
możemy jedynie trzy groby – 184, 203 i 273.

Warto nadmienić, że prócz szczątków ludzkich 
w dwóch grobach znaleziono też niewielką ilość kości 
zwierzęcych. Występowanie zwierzęcych szczątków 
kostnych w grobach ludzkich jest dosyć powszech-
nym zjawiskiem w kulturze łużyckiej. R. Abłamowicz 
i H. Kubiak przeanalizowali pod tym względem dużą 
liczbę (105) cmentarzysk z międzyrzecza Odry i Wisły 
(1999). Ich badania wykazały, że szczątki zwierzęce w 
grobach ludzkich wystąpiły na 81 stanowiskach, łącz-
nie w 768 grobach. Zjawisko to można obserwować 
w całym czasie trwania kultury łużyckiej, począw-
szy od końca II OEB po okres lateński włącznie. Zja-
wisko to było najbardziej popularne w południowej 
i zachodniej strefie badanego terytorium, rzadziej zaś 
obserwowano je na północnym wschodzie między-
rzecza Odry i Wisły. W tendencję tą zdaje się wpisy-
wać cmentarzysko w Treście z jedynie 2 pochówkami 
ze szczątkami zwierzęcymi. Co ciekawe, wspomniani 
badacze zaobserwowali, że w grobach kobiecych i ko-
biet z dziećmi występowały kości kozy/owcy i psa, 
zaś w męskich – bydła, świń i koni. Niestety nie jeste-
śmy w stanie odnieść się do tych danych z uwagi na 
zaginięcie zwierzęcego materiału kostnego z Tresty 
w trakcie wysyłki pocztą do analizy. Wiemy tylko, że 
kości zwierzęce wystąpiły w Treście w grobach 201 
i 203, zawierających prócz tego szczątki osób w wieku 
odpowiednio maturus i adultus-maturus.

III.4.1. Groby popielnicowe

Grobów popielnicowych odnotowano 281 (spośród 
291, o których mamy informacje); stanowią więc aż 
96,5% wszystkich obiektów. Szczątki zmarłego zbie-
rane z pogorzeliska stosu pogrzebowego składano 
w naczyniu ceramicznym i umieszczano w niewielkiej 
jamie. Niekiedy w popielnicy znajdowano też znisz-
czone w ogniu stosu przedmioty, jak w przypadku 
grobu 205, w którym wystąpiła bryłka stopionego 
brązu, czy też grobu bez lokalizacji z ara 26, ćw. C, 

Ryc. 6. Obecność architektury kamiennej w grobach 
dwóch typów występujących w Treście Rządowej: 1–groby 

przykryte brukiem kamiennym lub pojedynczym kamie-
niem, 2–groby pozbawione przykrycia brukiem lub kamie-

niem
Fig. 6. Stone architecture in two grave types at Tresta 

Rządowa: 1–graves covered with stone pavement or single 
stone; 2–graves without stone covering
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gdzie znaleziono silnie przepalony fragment naczy-
nia sitowatego. Odnośnie rodzaju naczynia użytego 
w charakterze popielnicy mamy informacje dla 255 
grobów. Jako popielnic w Treście Rządowej używa-
no przede wszystkim waz dwustożkowatych (w 200 
grobach – 78% znanych przypadków – w tym dwie 
popielnice w grobie 184), a także garnków jajowatych 
(41 grobów – 16,5%) oraz amfor (w 13 grobach – 5%) 
(zob. ryc. 7; 8). Oprócz tego w grobie 203 wystąpiły 
dwie popielnice – waza i garnek.

Rozmieszczenie na planie cmentarzyska grobów, 
w których zmarli złożeni byli do grobu w garnku lub 
amforze, wydaje się być zupełnie przypadkowe (ryc. 8).

Celem ustalenia, czy umieszczanie prochów zmar-
łych w garnkach lub amforach wiązało się z wiekiem 
lub płcią danej osoby, przeanalizowano dane uzy-
skane w toku analizy antropologicznej (Szczepanek, 
w tym tomie). Spośród 41 grobów z tą cechą, tylko 
dla 13 udało się dokonać oznaczenia. Przy tak małej 
próbie trudno oczekiwać pozytywnych rezultatów. 
Można jedynie domniemywać, że popielnica w kształ-
cie garnka jajowatego nie była atrybutem jakiejś 
określonej grupy wiekowej lub płci. W tego typu na-
czyniach składano bowiem zarówno dzieci (2 groby 
infans I, 1 grób infans II, 1 pochówek podwójny infans 
I wraz z juvenis), jak i osoby dorosłe (4 pochówki 
adultus-maturus, 1 grób maturus, 2 groby dorosłych 
o bliżej nieokreślonym wieku i płci). Zdarzały się też 
pochówki zbiorowe – wyżej wymieniony grób infans I 
z juvenis, pochówek infans II wraz z maturus i nieokre-
ślonym osobnikiem, pochówek osób infans I, adultus-
-maturus i maturus. Najwięcej jest więc dzieci, są też 
4 osoby adultus-maturus płci męskiej. W garnkach, 
z których udało się stwierdzić płeć zmarłego, pocho-
wano łącznie 4 mężczyzn i dwie kobiety. Analizowana 
grupa obiektów jest zbyt mała, by wyciągać z tych ob-
serwacji szersze wnioski.

Sześć osób spośród zmarłych pochowanych w am-
forach otrzymało oznaczenia antropologiczne. Wy-
stąpiły 4 groby infans I oraz 2 groby nieokreślonych 
osobników dorosłych. Jest więc dość wyraźna prze-
waga małych dzieci w tej grupie, niemniej jednak ana-
lizie poddano zaledwie kilka pochówków.

Groby popielnicowe odkryte na omawianej nekro-
poli dzielą się na „czyste” i obsypane pozostałościami 
stosu. Co do tej cechy mamy jednak informacje w od-
niesieniu tylko do 163 grobów – wśród nich 20 gro-
bów zawierało w jamie pozostałości stosu, pozostałe 
były pochówkami „czystymi”. Jeśli potraktujemy te 
obiekty jako próbę statystyczną, okaże się, iż w przy-
padku ok. 12% grobów popielnicowych stosowano 

obsypywanie pozostałościami stosu pogrzebowego19. 
Nie stanowią one zwartego skupiska w obrębie stano-
wiska, lecz są nieregularnie rozmieszczone na całym 
obszarze jego zasięgu (zob. ryc. 1 – plan stanowiska). 
Dwa spośród tych obiektów (gr. 30, 58 – 10%) są 
przykryte brukiem kamiennym. Jest to więc mniejszy 
odsetek grobów pod kamieniami niż wśród wszyst-
kich pochówków (32%), lecz zbyt mała liczba grobów 
omawianego typu nie pozwala na wyciąganie wnio-
sków z tej obserwacji.

Zwyczaj obsypywania grobów pozostałościami sto-
su pogrzebowego, zawierającymi częstokroć także 
część przepalonych kości, obecny był już w kulturze 
trzcinieckiej (Kostrzewski, Chmielewski, Jażdżew-
ski 1965, 141). W początkach III OEB jest charakte-
rystyczny dla pochówków grupy konstantynowskiej 
(Wiklak 1963, 16), zaś w 2. połowie III OEB jest obec-
ny na cmentarzyskach grupy środkowopolskiej (Ka-
szewski 1975, 129). Następnie w IV i V OEB liczba 
takich pochówków sukcesywnie wzrasta. Na terenie 
Polski Środkowej groby, w których obok popielnicy 
umieszczano resztki stosu, a wśród nich także szcząt-
ki zmarłego, występowały też w okresie halsztackim C 
i D (Jadczykowa 2001, 81). Obsypywanie grobów po-
zostałościami stosu odnotowywano również w grupie 
górnośląsko-małopolskiej. Zwyczaj ten najczęstszy 
jest w podgrupie kępińskiej (Kaszewski 1986, 135), 
gdzie występuje na licznych cmentarzyskach datowa-
nych na V OEB (Kaszewski 1975, 138). Przykładami 

19 Chodzi o groby: 25, 29, 30, 32, 35, 53, 58, 98, 100, 103, 
105, 106, 125, 126, 131, 148, 151, 159, 161, 166.

Ryc. 7. Rodzaje naczyń użytych w charakterze popielnic na 
cmentarzysku w Treście Rządowej

Fig. 7. Types of vessels used as urns on the Tresta Rzą-
dowa cemetery
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Ryc. 8. Rozmieszczenie grobów, w których wystąpił garnek (8) lub amfora (9), na cmentarzysku w Treście Rządowej 
(pozostałe symbole jak na ryc. 2)

Fig. 8. Spatial distribution of graves with pot (8) or amphora (9) on the Tresta Rządowa cemetery  
(other symbols as in fig. 2)
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Dysponujemy czterema rysunkami grobów jamo-
wych: 138 (tabl. XXVII:1), 185 (tabl. XXXIV: 3), 254, 
255 (tabl. XLV:2). W przypadku grobu 138 kości były 
złożone do niewielkiej jamy, w zwartym skupisku 
o kształcie zbliżonym do naczynia. Prawdopodobnie 
kości umieszczono w pojemniku z materiału orga-
nicznego, może skórzanym lub drewnianym. Podob-
nie ułożone były szczątki zmarłego w grobie 185, tyle 
że tu pod skupiskiem kości zaobserwowano niewiel-
ką jamkę o wypełnisku barwy jasnoszarej. Zapewne 
był to ślad dołka, w którym umieszczono pojemnik 
z kośćmi. Wygląd grobów 254 oraz 255 był dosyć zbli-
żony do wyżej omawianych pochówków; tu również 
kości występowały w skupisku, co prawdopodobnie 
odzwierciedla umieszczenie ich w pojemniku. W obu 
przypadkach występują też jamy o kolorze szarym21. 
Na podstawie kilku znanych nam grobów jamowych 
można stwierdzić, że były one konstruowane podob-
nie jak groby popielnicowe. Kości w pojemniku – z tą 
różnicą, że nie był on wykonany z gliny – umieszczano 
w płytkiej jamie, nieznacznie przekraczającej rozmia-
ry mieszka skórzanego, względnie tekstylnego, lub 
drewnianego naczynia.

Groby jamowe są bardzo częstą formą pochówku 
w całej kulturze łużyckiej. W Polsce Środkowej wystę-
pują już w III OEB w grupie konstantynowskiej, obok 
bardziej licznych popielnicowych (Wiklak 1963, 16), 
we wczesnej fazie grupy środkowopolskiej (Wiklak 
1963, 34–35), a następnie w IV OEB (Wiklak 1963, 
55). O ile w III OEB występują stosunkowo rzadko, 
to w IV OEB rozpowszechniają się na omawianym 
terenie (Wiklak 1972, 21). W V OEB występują w 
dalszym ciągu, jednak jest ich wyraźnie mniej niż w 
poprzednich okresach (Kaszewski 1975, 135). Groby 
bezpopielnicowe są również częste w grupie górno-
śląsko-małopolskiej; występują w podgrupie czę-
stochowsko-gliwickiej i krakowskiej, ale najczęściej 
spotykane są na stanowiskach podgrupy kępińskiej 
(Gedl 1975, 133). Np. na cmentarzysku z okresu Ha 
C w Zakrzówku Szlacheckim, pow. Radomsko, gdzie 
na 144 odkryte pochówki wystąpiło aż 101 grobów 
jamowych (Matysiak, Prokop 2005, 10). W okre-
sie halsztackim C w tej podgrupie zaszły przemiany 
w obrządku pogrzebowym, w wyniku których prze-
wagę na cmentarzyskach uzyskała jamowa forma gro-
bu (Kaszewski 1986, 153). Tego typu pochówki są też 
obecne w międzyrzeczu Pilicy i środkowej Wisły, lecz 
z reguły stanowią niewielki odsetek wśród grobów 

21 W przypadku grobu 254 jama jest słabiej widoczna, 
zwłaszcza w profilu.

są: eponimiczne stanowisko w Kępnie, pow. Wieluń 
(Śmigielski 1963, 181), w Praszce, pow. Wieluń (Ró-
żańska 1961, 306–307), czy też w Łubnicach, pow. 
Wieruszów. Na tym ostatnim stanowisku obsypywa-
nie zaobserwowano w przypadku 25 grobów spośród 
172 przebadanych pochówków (Kaszewski 1986, 
135), a więc groby tego typu stanowią tam 14,5%, 
podobnie jak w Treście. Obiekty omawianego typu 
znajdowano także na Śląsku – np. w Krzyżanowicach, 
pow. Racibórz, Branicach, pow. Głubczyce, Czarnową-
sach, pow. Opole (Gedl 1962, 143). Obecne są także 
w podgrupie krakowskiej, gdzie występują najliczniej 
w okresie Ha C (Gedl 1957, 216–217). Zwyczaj ten 
jest kontynuowany także w okresie Ha D (Dobrzańska 
1961, 173–174; Cabalska 1968, 141–143).

III.4.2. Groby bezpopielnicowe (jamowe)

Pochówki jamowe były znacznie mniej liczne, stano-
wiły jedynie ok. 3% (10 grobów)20. Pięć z nich przy-
krytych było kamieniami (124, 138, 188, 189, 290). 
Obiekty te nie występują w koncentracji, są rozmiesz-
czone w miarę równomiernie na terenie stanowi-
ska. Wprawdzie można zwrócić uwagę na brak gro-
bów jamowych w południowej części cmentarzyska, 
ale w tej strefie w ogóle zagęszczenie obiektów jest 
mniejsze, więc nie należy raczej wyciągać na tej pod-
stawie uogólnionych wniosków. Pochówki omawia-
nego typu z reguły są oddalone od siebie; nie dotyczy 
to tylko grobów 254 i 255, położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie na arze 31, ćw. A, oraz obiektów 185 
i 188, które występują pod zwartym brukiem kamien-
nym na arze 39, ćw. B.

Groby jamowe były bardzo ubogo wyposażone. 
Tylko w dwóch grobach znaleziono pozostałości 
jakichkolwiek przedmiotów. Ponad grobem 188, 
wśród bruku kamiennego, znaleziono fragmenty 
naczyń glinianych. W grobie 52 znaleziono frag-
menty ceramiki, natomiast w pochówku 255 na 
jednej z kości zachował się zielony nalot, zinter-
pretowany w notatce z dokumentacji polowej jako 
resztki patyny z niezachowanego przedmiotu brą-
zowego. Ta kość nie została jednak poddana ana-
lizie chemicznej, którą objęto 3 inne obiekty tego 
typu, a której wyniki wskazują, że nie można au-
tomatycznie interpretować wszystkich tego typu 
śladów jako efektów kontaktu kości z brązem (Ko-
szowska, w tym tomie).

20 Są to groby: 52, 124, 138, 185, 188, 189, 237, 254, 255, 
290.
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popielnicowych, np. w Nagłowicach-Wypalankach, 
pow. Jędrzejów (Miśkiewicz 1968, 161). Na stanowi-
sku w Myśliborzu, pow. Opoczno, odkryto 10 grobów 
jamowych na 114 wszystkich obiektów sepulklarnych 
(Salewicz 1939, 93).

Obecność w Treście Rządowej kilku grobów jamo-
wych, przy znacznie większej liczbie popielnicowych, 
generalnie wpisuje się w tendencję panującą w V OEB 
i w początkach epoki żelaza w grupie środkowopol-
skiej, jak i w grupie górnośląsko-małopolskiej (poza 
cmentarzyskami birytualnymi). Jedynie w podgrupie 
kępińskiej na stanowiskach z tego okresu odsetek po-
chówków jamowych jest bardziej znaczący.

Wśród 10 grobów jamowych wystąpiło 5 obiektów, 
co do których dysponujemy oznaczeniami antropolo-
gicznymi. Mimo tak małej liczby tych obiektów można 
zwrócić uwagę na ciekawą cechę – 3 spośród nich były 
to pochówki zbiorowe (60% grupy, podczas gdy odse-
tek grobów, w których pochowano więcej niż 1 osobę, 
wynosi dla całego stanowiska 14%). Były to 2 groby 
ze szczątkami trzech osób oraz jeden grób, w którym 
złożono 4 osoby. Prócz tej obserwacji nie odnotowano 
innych prawidłowości.

III.4.3. Bruki kamienne

Znaczna część grobów była przykryta kamieniami. 
Były to płaskie, nienoszące żadnych śladów obróbki 
płyty wapienne. Z zachowanej dokumentacji rysun-
kowej i opisowej wynika, iż brukami lub pojedyn-
czymi kamieniami przykryto 89 obiektów. Stanowią 
więc 32% wszystkich pochówków, o których posia-
damy jakiekolwiek informacje. Można je podzielić 
na: 1) pochówki przykryte pojedynczym kamieniem 
(łącznie 29 obiektów22). W przypadku dwóch gro-
bów (173 oraz 178) kamień znaleziono wewnątrz 
popielnicy. W dokumentacji opisowej odnotowano 
sugestię, iż prawdopodobnie pierwotnie kamienie te 
przykrywały popielnice i wpadły do nich już po zde-
ponowaniu przedmiotów w jamach (zob. katalog); 2) 
pochówki pod brukiem kamiennym – przykryte war-
stwą mniej lub bardziej licznych kamieni (co najmniej 
dwoma kamieniami sporych rozmiarów), łącznie 60 
obiektów23.
22 Są to groby nr 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 34, 50, 54, 

55, 57, 63, 65, 96, 99, 108, 116, 118, 133, 152, 155, 164, 
165, 173, 178.

23 Są to groby nr 4, 23, 30, 46, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 91, 113, 
115, 117, 119, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
143, 145, 146, 156, 157, 158, 159, 163, 170, 176, 186, 188, 
189, 190, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 207, 209, 210, 213, 
214, 216, 217, 220, 234, 250, 251, 253, 258, 260, 282, 290. 

Na planie cmentarzyska oznaczono rejony wystę-
powania zwartego bruku kamiennego, pod którym 
zidentyfikowano 17 grobów (zob. ryc. 2). Bruki te 
występują w południowo-wschodniej oraz w central-
nej części stanowiska. Na pozostałym obszarze groby 
nakryte jednym lub kilkoma kamieniami są rozmiesz-
czone dosyć równomiernie, bez wyraźniejszych sku-
pisk. Można jedynie stwierdzić, że na wschodnich ru-
bieżach jest nieco mniej obiektów omawianego typu, 
niż w pozostałych częściach cmentarzyska.

W rozpatrywanej grupie obiektów znajduje się 
5 grobów jamowych: 124, 138, 188, 189, 290. Po-
chówki bezpopielnicowe stanowią więc około 4,5% 
grobów nakrywanych kamieniami oraz – jak już 
wspomniano – 3% wszystkich. W związku z tym na-
suwa się przypuszczenie, że w przypadku grobów ja-
mowych obecność kamiennej architektury była nieco 
częstsza, ponieważ dotyczy 5 z 10 pochówków, a więc 
50%, podczas gdy cecha ta występuje w przypad-
ku 84 z 281 grobów popielnicowych (30%). Do tego 
stwierdzenia należy jednak podchodzić z dużą ostroż-
nością z uwagi na zbyt małą ilość grobów jamowych, 
by można je było uznać za reprezentatywną populację 
statystyczną.

Zwyczaje budowania obstaw kamiennych wokół 
grobów ciałopalnych oraz nakrywanie popielnic czy 
też grobów jamowych kamieniami znane są na na-
szych ziemiach już w kulturach wczesnej epoki brązu 
(Jażdżewski 1948, 125). W późniejszym okresie wy-
stępowanie bruków kamiennych na cmentarzyskach 
było w dalszym ciągu zjawiskiem powszechnym. Już 
w najwcześniejszym stadium rozwoju kultury łużyc-
kiej groby obstawiano kamieniami i nakrywano bru-
kami kamiennymi (Gedl 1975, 127). Niekiedy bruk 
składał się z kilku warstw kamieni. Przypuszcza się, że 
w wielu wypadkach był on widoczny na powierzchni 
cmentarzyska (Gedl 1975, 133). Takie przypuszcze-
nie można też wysunąć odnośnie nekropoli w Tre-
ście Rządowej ze względu na płytkie występowanie 
kamieni, które jedynie w nielicznych przypadkach 
znajdowały się głębiej niż wylewy popielnic. Zazwy-
czaj używano nieobrobionych kamieni, zwykle były to 
płyty wapienne i granitowe, czasem – zwłaszcza przy 
budowie nasypów nagrobnych – otoczaki pochodze-
nia polodowcowego (Gedl 1962, 142). W Polsce Środ-
kowej kamienie układano na grobach (jak również i w 
ich wnętrzu – w charakterze obstawy) już w II OEB. 

Bruk grobu 138 nie zalegał bezpośrednio nad obiektem, 
ale na podstawie jego położenia względem grobu wydaje 
się prawdopodobne, że jest on związany z tym pochów-
kiem.
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Reasumując, zwyczaj nakrywania grobów kamie-
niami jest bardzo powszechny w epoce brązu i w po-
czątkach epoki żelaza w wielu grupach kultury łużyc-
kiej. Ich obecność w Treście Rządowej nie pozwala ani 
na uściślenie chronologii cmentarzyska, ani na wycią-
ganie wniosków co do przynależności do konkretnej 
grupy regionalnej kultury łużyckiej.

III.4.4. Jamy grobowe

Na ogólną liczbę 271 grobów dysponujemy w doku-
mentacji polowej rysunkami 212 obiektów. W pozo-
stałych przypadkach na ogół posiadamy podstawowe 
informacje dotyczące rodzaju grobu z dokumenta-
cji opisowej; stąd możemy określić dosyć dokładnie 
udział procentowy grobów popielnicowych i bez-
popielnicowych. Jeśli chodzi o dokładniejszy opis 
obiektów, tzn. stwierdzenie, czy dany grób posiadał 
widoczny zarys jamy grobowej, czy też nie, to jest on 
możliwy w przypadku, gdy posiadamy rysunek obiek-
tu. Na podstawie zachowanej dokumentacji rysunko-
wej 212 grobów, które potraktujemy jako próbę staty-
styczną, można stwierdzić co następuje:
1) prawie połowa obiektów nie posiadała w ogóle 

widocznego w profilu zarysu jam – dotyczy to 102 
grobów spośród rozważanych przypadków (ok. 
48%)24. Spośród nich kilka posiadało nikły zarys 

24 Były to groby: 1 (tabl. I:1), 3 (tabl. I:2), 7 (tabl.II:1), 18, 19 
(tabl. IV:1), 24 (tabl. IV:3), 31 (tabl. VII:2), 36 (tabl. VIII:2), 
40 (tabl. IX:2), 43 (tabl. X:1), 44 (tabl. X:3), 46, 47 (tabl. 
X:2), 48 (tabl. XI:1), 50 (tabl. XI:3), 54 (tabl. XI:4), 58 (tabl. 
XIII:1), 63 (tabl. XIV:2), 64 (tabl. XIV:3), 65 (tabl. XIV:4), 
73 (tabl. XV:4), 74 (tabl. XV:3), 75 (tabl. XV:5), 77 (tabl. 
XVI:1), 79 (tabl. XVI:2), 81 (tabl. XVI:2), 86 (tabl. XVII:f), 
87 (tabl. XVII:4), 89 (tabl. XVII:5), 91 (tabl. XVII:6), 93 
(tabl. XVIII:4), 94 (tabl. XVIII:3), 106 (tabl. XX:2), 107 (tabl. 
XX:1), 108 (tabl. XX:3), 110 (tabl. XX:6), 113 (tabl. XXI:2), 
114 (tabl. XXI:3), 116 (tabl. XXII:1), 117 (tabl. XXI:5), 118 
(tabl. XXII:3), 119 (tabl. XXII:2), 121 (tabl. XXIII:1), 122 
(tabl. XXIII:3), 123 (tabl. XXIII:2), 124 (tabl. XXIII:4), 126 
(tabl. XXIV:2), 127 (tabl. XXIV:3), 135 (tabl. XXV:2), 136 
(tabl. XXVI:1), 137 (tabl. XXVI:1), 139 (tabl. XXVI:1), 140 
(tabl. XXVII:1), 141 (tabl. XXV:3), 142 (tabl. XXVI:2), 143 
(tabl. XXVI:3), 149 (tabl. XXVIII:1), 154 (tabl. XXVII:2), 
156 (tabl. XXIX:1), 157 (tabl. XXIX:3), 158 (tabl. XXIX:2), 
161 (tabl. XXX:2), 163 (tabl. XXXI:1), 165 (tabl. XXXI:2), 
166 (tabl. XXXI:3), 172 (tabl. XXXII:2), 176 (tabl. XXXIII:2), 
181 (tabl. XXXV:2), 182 (tabl. XXXIV:2), 183 (tabl. XXXV:1), 
186 (tabl. XXXIV:3), 188 (tabl. XXXVI:1), 189 (tabl. 
XXXVI:1), 190 (tabl. XXXII:1), 191 (tabl. XXXVI:2), 192 
(tabl. XXXVI:2), 198 (tabl. XXXVI:4), 203 (tabl. XXXVIII:1), 
204 (tabl. XXXVIII:2), 208 (tabl. XXXIX:4), 211 (tabl. XL:2), 
213 (tabl. XL:1), 216 (tabl. XXXIX:5), 222 (tabl. XLI:5), 
223 (tabl. XLII:3), 229 (tabl. XLII:5), 231 (tabl. XLII:6), 
233 (tabl. XLIII:2), 234 (tabl. XLIII:3), 238 (tabl. XLIII:5), 
239 (tabl. XLIII:7), 249 (tabl. XLIV:2), 250 (tabl. XLIV:1), 
251 (tabl. XLV:1), 252 (tabl. XLIV:1), 253 (tabl.XLV:3), 256 

W starszych etapach rozwojowych fazy łódzkiej zwy-
czaj ten zanika, by ponownie odżyć pod koniec III OEB 
(Wiklak 1963, 31). Kontynuowano go w kolejnych 
okresach. W drugiej połowie III OEB groby ciałopalne 
nakrywano rozległymi płaszczami kamiennymi, tak, 
że łączyły się w całość wraz z innymi grobami, two-
rząc bruki (Wiklak 1963, 81). Taki rozwój architektu-
ry grobowej można prześledzić na stanowisku w Nie-
chmirowie-Małej Wsi, pow. Sieradz, gdzie znajduje się 
cmentarzysko ciałopalne z najstarszymi pochówkami 
przynależnymi do grupy konstantynowskiej. Groby 
początkowo pozbawione były obstawy kamiennej, 
natomiast w IV OEB pojawiły się tam obstawy lub 
bruki kamienne (Kufel-Dzierzgowska 1995, 225). 
Obiekty tego typu występują na licznych nekropo-
lach w późnej epoce brązu oraz we wczesnym okre-
sie halsztackim – przykładem mogą być stanowiska 
w Błoniu, pow. Łęczyca (Lis 1986), w Piaskach, pow. 
Sieradz (Kufel-Dzierzgowska 1991), w Myśliborzu, 
pow. Opoczno (Salewicz 1938, 126). Kamienie jako 
element naziemnej architektury grobowej przetrwały 
na terenie Polski Środkowej aż po okres późnohalsz-
tacki, a nawet wczesnolateński, np. na stanowiskach 
w Piaskach Bankowych, pow. Łowicz, Siemiechowie, 
pow. Łask, czy Zalewie, pow. Pabianice (Jadczykowa 
2001, 86–87).

Nakrywanie grobów zwartymi brukami nie było 
charakterystyczne wyłącznie dla Polski Środkowej. 
Występowało także na wielu innych terenach, choć-
by w grupie wschodniowielkopolskiej (Gedl 1980, 
90). Jest to zwyczaj praktykowany także na Górnym 
Śląsku, z tym że nie występuje w jego południowej 
części, a jedynie na terenach zajmowanych przez gru-
pę górnośląsko-małopolską (Gedl 1962, 142). Groby 
nakrywano kamieniami także w międzyrzeczu Pilicy 
i środkowej Wisły, np. w Nidzie, pow. Kielce, Nagłowi-
cach-Wypalankach, pow. Jędrzejów, Bocheńcu, pow. 
Jędrzejów (Miśkiewicz 1968, 161). W grupie górno-
śląsko-małopolskiej kultury łużyckiej nasilenie wy-
stępowania grobów z obstawą kamienną przypada 
na V OEB i na początek okresu halsztackiego C, kiedy 
groby tego typu tworzą duże skupiska na cmenta-
rzyskach m.in. podgrupy kępińskiej, w południowo-
-zachodniej części Polski Środkowej (Z. Durczewski 
1946, 140, 155). Przykładem mogą być cmentarzy-
ska w Załęczu Wielkim, pow. Wieluń, Wieruszowie, 
Ochędzynie i Łubnicach, pow. Wieruszów (Kaszewski 
1975, 138). Kontynuację tego zwyczaju obserwujemy 
w okresie halsztackim D, czego dowodem są np. groby 
z obstawą kamienną na cmentarzysku w Łubnicach, 
pow. Wieruszów (Kaszewski 1986, 136).



107

wkopu dokoła urny w rzucie poziomym, natomiast 
w profilu nie uchwycono śladu jamy grobowej – 
dotyczy to grobów: 18, 19, 40, 44, 50, 166, 191, 
254, 285.

2) niemal tyle samo grobów – 101 (ok. 48%), posia-
dało widoczny zarys jamy grobowej. Na podstawie 
wyglądu jam można wydzielić:
a) groby z jamą o stosunkowo regularnym zarysie 
(68, co stanowi 32% całej próby statystycznej)25. 
Jamy te to dosyć płytkie, nieckowate zagłębienia 
– zazwyczaj nie są wkopane dużo głębiej niż dno 
urny umieszczonej w danym grobie. Głębokość jam, 
od poziomu wykrycia obiektu, waha się od 26 do 
38 cm. Wyjątkiem jest grób 35, wkopany w starszą 
jamę (prawdopodobnie będącą obiektem grupy 
konstantynowskiej), o głęb. 44 cm, gdzie popielni-
ca jest umieszczona znacznie płycej niż dno wkopu. 
Nie jest ona położona centralnie w obiekcie, lecz 
umieszczona przy wschodniej jego granicy. Jeszcze 
głębsza jest jama obiektu 70, która ma 58 cm do 
poziomu wykrycia. W rzucie poziomym omawiane 
obiekty mają zarys zbliżony do owalnego, o wymia-
rach ok. 60×50 cm. Grób 35 jest i pod tym względem 
wyjątkowy – jama ma wymiary 90×60 cm, nato-
miast jama grobu 70 jest w rzucie poziomym zbli-
żona rozmiarem do pozostałych obiektów. Nietypo-
wy kształt i rozmiar ma grób 174 (tabl. XXXIII:1), 
w którym popielnica umieszczona jest w stosunko-
wo regularnej jamie o kształcie wydłużonego owalu 
(o wymiarach 96×43 cm). W profilu jest to regular-
na niecka o głęb. 22 cm. W kilku przypadkach jamy 
były bardzo płytkie – występowały jedynie do głę-

(tabl. XLIII:9), 257 (tabl. XLVI:1), 262 (tabl. XLVI:6), 267 
(tabl. XLVII:3), 271 (tabl. XLVII:5), 285 (tabl. XLVI:4).

25 Są to groby: 15 (tabl. III:1), 16 (tabl. III:1), 17 (tabl. III:1), 
21 (tabl. V:1), 22 (tabl. V:1), 23 (tabl. V:1), 25 (tabl. V:3), 
27 (tabl. VI:1), 32 (tabl. VII:1), 33 (tabl. VI:5), 34 (tabl. 
VII:3), 35 (tabl. VIII:1), 42 (tabl. IX:4), 49 (tabl. XI:2), 53 
(tabl. XII:1), 55 (tabl. XII:4), 56 (tabl. XII:2), 57 (tabl. XII:3), 
59 (tabl. XIII:2), 60 (tabl. XIII:2), 61 (tabl. XIII:3), 62 (tabl. 
XIV:1), 66 (tabl. XIV:6), 70 (tabl. XV:1), 71 (tabl. XIV:5), 72 
(tabl. XV:2), 84 (tabl. XVII:1), 88 (tabl. XVII:3), 102 (tabl. 
XIX:2), 103 (tabl. XIX:2), 104 (tabl. XIX:2), 111 (tabl. XX:4), 
112 (tabl. XXI:1), 115 (tabl. XXI:4), 144 (tabl. XXVII:3), 152 
(tabl. XXVIII:3), 153 (tabl. XXVIII:2), 159 (tabl. XXIX:4), 
162 (tabl. XXX:4), 171 (tabl. XXX:3), 174 (tabl. XXXIII:1), 
177 (tabl. XXXIII:4), 178 (tabl. XXXIII:5), 180 (tabl. 
XXXIV:4), 184 (tabl. XXXV:3), 196 (tabl. XXXVII:3), 199 
(tabl. XXXVII:1), 202 (tabl. XXXVII:4), 205 (tabl. XXXVII:4), 
206 (tabl. XXXIX:1), 210 (tabl. XXXIX:2), 214 (tabl. XLI:4), 
215 (tabl. XXXIX:3), 217 (tabl. XL:3), 218 (tabl. XLI:2), 219 
(tabl. XLI:2), 220 (tabl. XLI:3), 221 (tabl. XLII:1), 224 (tabl. 
XLII:2), 230 (tabl. XLIII:1), 235 (tabl. XLIII:4), 260 (tabl. 
XLVI:2), 264 (tabl. XLVI:5), 287 (tabl. XLVIII:1), 272 (tabl. 
XLVII:2), 298 (tabl. XLVIII:3), 299 (tabl. XLVIII:4).

bokości kilku cm poniżej dna urny i nie były widocz-
ne na powierzchni. Dotyczy to obiektów: 53, 59, 60, 
102, 103, 177, 178, 199, 206, 210, 214, 217, 218, 
219, 230, 260.
b) groby z jamą nieregularną. Zidentyfikowano 33 
takie obiekty, co stanowi 15,5%26. Rozmiary obiek-
tów, tak w rzucie poziomym, jak i w profilu, przy-
pominają opisane powyżej jamy regularne. Trud-
no jednak w ich przypadku mówić o owalnych czy 
nieckowatych kształtach, gdyż granice są bardzo 
nieregularne, słabo widoczne. Mamy w ich wypad-
ku do czynienia ze strefami przemieszania wypełni-
ska obiektu i otaczającej go warstwy.
Część obiektów była zniszczona przez nowożyt-

ne wkopy. Spośród obiektów, dla których posiada-
my dokumentację rysunkową, dotyczy to 4 grobów 
(ok. 2%)27. Obok kilku grobów – mianowicie 175 
(tabl. XXXIII:3), 177 (tabl. XXXIII:4) oraz 230 (tabl. 
XLIII:1) – zaobserwowano wkopy mniej więcej odpo-
wiadające wielkością zwykłym jamom grobowym. W 
dokumentacji polowej brak jednak informacji na te-
mat charakteru tych obiektów. Z uwagi na ich kształt 
trudno rozstrzygnąć, czy są to groby jamowe z nie 
zachowanymi kośćmi, czy też np. dołki posłupowe, 
świadczące o umieszczaniu przy grobach słupów, któ-
rymi oznaczono pochówki. Ponieważ brak jest śladów 
niszczenia grobów przez młodsze pochówki w obrę-
bie całego cmentarzyska, można przyjąć, że były one 
w jakiś sposób oznaczane na powierzchni. Jamy w po-
bliżu 3 obiektów to jednak za mało, by wyrokować, 
czy pochówki były zaznaczone także w inny sposób 
niż za pomocą kamieni stosunkowo często układa-
nych nad grobami (por. niżej).

Na podstawie powyższej analizy wyglądu grobów 
można dojść do wniosku, że pod względem kształ-
tu jamy grobowej nie występowały większe różni-
ce pomiędzy poszczególnymi obiektami. Popielni-
ce umieszczano w jamach wykopanych w piasku, 
o wielkości niewiele przekraczającej rozmiary naczy-
nia. Kształt jamy jest czasem dość dobrze widoczny; 

26 Do tej grupy zaliczono groby: 5 (tabl. I:3), 20 (tabl. IV:2), 
26 (tabl. V:2), 28 (tabl. VI:2), 29 (tabl. VI:3), 30 (tabl. VI:3), 
39 (tabl. IX:1), 41 (tabl. IX:3), 90 (tabl. XVIII:1), 92 (tabl. 
XVIII:2), 109 (tabl. XX:5), 113 (tabl. XXI:2), 115 (tabl. 
XXI:4), 125 (tabl. XXIV:1), 160 (tabl. XXX:1), 170 (tabl. 
XXXII:2), 173 (tabl. XXXII:3), 175 (tabl. XXXIII:3), 179 
(tabl. XXXIV:1), 194 (tabl. XXXVI:3), 210 (tabl. XXXIX:2), 
212 (tabl. XLI:1), 227 (tabl. XLII:4), 237 (tabl. XLIII:4), 240 
(tabl. XLIII:8), 242 (tabl. XLIII:6), 243 (tabl. XLIII:10), 258 
(tabl. XLV:4), 259 (tabl. XLV:4), 266 (tabl. XLVII:1), 279 
(tabl. XLVII:4), 286 (tabl. XLVII:6), 289.

27 Dotyczy to grobów: 38 (tabl. VIII:3), 200 (tabl. XXXVII:2), 
207 (tabl. XXXIII:3).
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w przypadku innych grobów uległ on rozmyciu, stał 
się nieregularny, a granice niewyraźne. W przypadku 
części obiektów jamy stały się zupełnie niewidoczne. 
Czasem uchwycono nikły zarys w profilu, jednak nie 
zaobserwowano śladów wkopu w rzucie poziomym. 
Są też znane odwrotne przypadki, kiedy zarys jamy 
widać tylko na poziomie wykrycia obiektu. Należy 
to chyba interpretować w następujący sposób: groby 
nie różniły się od siebie w znaczący sposób, a jedynie 
stan ich zachowania jest różny. Niektóre jamy uległy 
częściowemu lub całkowitemu rozmyciu, co jest zja-
wiskiem częstym w przypadku stanowisk położonych 
na podłożu piaszczystym. Nie zaobserwowano żadnej 
różnicy w konstrukcji grobów popielnicowych i jamo-
wych – poza tym, że w tym drugim przypadku naczy-
nie ceramiczne zastąpiono prawdopodobnie worecz-
kiem lub pojemnikiem z materiału organicznego.

III.4.5. Relacje stratygraficzne z jamami o charakterze 
osadowym

Na stanowisku 1 w Treście Rządowej wystąpiły liczne 
jamy o charakterze prawdopodobnie osadowym, które 
jednak nie były jak dotąd przedmiotem żadnego opra-
cowania (por. rozdz. I.1). Wstępny ogląd materiałów 
zabytkowych z tychże jam wykazał, iż mamy do czynie-
nia z obiektami grupy konstantynowskiej, a także kul-
tury trzcinieckiej (Twardowski 1968, 90; 1970, 99). W 
dokumentacji rysunkowej uchwycono kilka przypad-
ków jam, które wchodziły w relacje z grobami. Grób 
43 prawdopodobnie był wkopany w zasypisko starszej 
jamy (tabl. X:1). Z podobną sytuacją mamy do czynie-
nia w przypadku grobu 172 (tabl. XXXII:2). Grób 234, 
jak wynika z rysunku (tabl. XLIII:3) i jego opisu (zob. 
katalog) przecięto profilem, na którym zarejestrowa-
no stropową część jamy. Z dokumentacji wynika, że 
jamy osadowe były starsze od analizowanego cmen-
tarzyska; a więc stratygrafia potwierdza obserwacje 
chronologiczne poczynione na podstawie analizy ma-
teriału zabytkowego. W tym kontekście nie można wy-
kluczyć, że również opisywany powyżej grób 35 (tabl. 
VIII:1), gdzie popielnica jest położona nietypowo – we 
wschodniej części dużej jamy, jest wkopany w starszy 
obiekt o przeznaczeniu innym niż sepulkralne.

Na cmentarzyskach kultury łużyckiej w pobliżu 
grobów znajdowano czasem jamy wypełnione czar-
ną ziemią z licznymi ułamkami węgli drzewnych 
i fragmentami ceramiki, które były prawdopodobnie 
ściśle związane z rytuałami pogrzebowymi (Miśkie-
wicz 1968, 160–161). Tymczasem jamy w Treście nie 
zawierały żadnych pozostałości stosu, zaś materiał 

zabytkowy w nich odnaleziony był starszy niż cera-
mika z grobów. W świetle posiadanych informacji 
wydaje się, że prawdopodobnie wszystkie tego rodza-
ju jamy występujące na stan. 1 w Treście Rządowej 
związane są z wcześniejszą chronologicznie osadą, 
a nie z cmentarzyskiem. To zagadnienie być może do-
czeka się w przyszłości obszerniejszego wyjaśnienia 
po przeprowadzeniu analizy jam.

III.4.6. Oznaczanie grobów na powierzchni

Brak wzajemnych relacji stratygraficznych grobów 
na dużych, długotrwałych cmentarzyskach łużyckich 
już dawno skłonił badaczy do wysunięcia przypusz-
czenia, iż musiały być one w jakiś sposób oznaczane 
ponad powierzchnią ziemi (Wiklak 1963, 18). Na nie-
których stanowiskach groby zaznaczano za pomocą 
słupków, których pozostałości w postaci zagłębień 
o średnicy 8–10 cm występują w Polsce Środkowej 
na cmentarzyskach kultury łużyckiej przy obiektach 
z końca III OEB (Słowik, pow. Zgierz, Stobnica, pow. 
Piotrków Trybunalski) (Wiklak 1963, 18–19). W Tre-
ście brak jest wyraźnych śladów tego typu obiektów, 
choć w bezpośrednim sąsiedztwie kilku grobów wy-
stępują jamy o nieznanym charakterze. Dotyczy to 
pochówków 125, 177, 204, 230. Obok nich znajdowa-
ły się zagłębienia o rozmiarach i kształcie zbliżonym 
do jam grobowych, pozbawione jednak wyposażenia. 
Wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że jamy 
towarzyszące pochówkom to groby symboliczne, 
a nie jamy posłupowe (por. niżej). Nie mamy tu więc 
wyraźnych śladów konstrukcji drewnianych wkopy-
wanych w ziemię dla oznaczenia grobów. Wprawdzie 
mogły się one nie zachować w piaszczystym podłożu, 
niemniej ich całkowity brak na tak dużym cmenta-
rzysku (prócz ewentualnie czterech wyżej opisanych 
wkopów, które jednak trudno interpretować jako doł-
ki posłupowe) jest znamienny.

Wśród grobów występujących w Treście Rządowej 
brak wprawdzie wyraźnego zróżnicowania chrono-
logicznego (zob. rozdz. VI.1), niemniej nie musi to 
oznaczać, że takie zróżnicowanie nie istniało. Mate-
riał ceramiczny, jak i nieliczne przedmioty brązowe 
nawiązują bowiem wyraźnie do grupy górnośląsko-
-małopolskiej (zob. rozdz. VI.1.5), a w tej grupie for-
my występujące u schyłku epoki brązu są długotrwałe 
i kontynuują się bez większych różnic stylistycznych 
we wczesnej epoce żelaza (Gedl 1982, 25–26; Jad-
czykowa 2001, 131). Cmentarzysko liczące ponad 
300 grobów musiało więc być użytkowane przez 
stosunkowo długi okres czasu. Niestety, na skutek 
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braku dobrych wyróżników chronologicznych trud-
no dokonać jakichkolwiek uściśleń. Jest jednak mało 
prawdopodobne, by cmentarzysko było użytkowane 
przez dużą grupę ludzi w krótkim odcinku czasu. 
Świadczy o tym ogólna wiedza o wielkości popula-
cji ludzkich w czasach kultury łużyckiej (Dąbrowski 
2009, 148–153), a także rodzaj i wielkość form osie-
dli, występujących na przełomie epoki brązu i epoki 
żelaza w Polsce Środkowej, gdzie na jednej z więk-
szych osad w Sanogoszczy, pow. Rawa Mazowiecka, 
odkryto zaledwie 17 jam gospodarczych (Kaszewski 
1975, 135).

Z powyższych rozważań płyną następujące wnio-
ski: a) nekropola użytkowana była przez stosunkowo 
długi okres czasu; b) żaden z młodszych grobów nie 
niszczy starszych pochówków; c) brak wiarygodnych 
śladów oznaczania grobów za pomocą konstrukcji 
lub słupków wkopanych w ziemię. W tej sytuacji wy-
daje się bardzo prawdopodobne, że większość lub 
niemal wszystkie groby z Tresty oznakowane były 
na powierzchni za pomocą kamieni. Wysuwane cza-
sem przypuszczenie, że groby na cmentarzyskach łu-
życkich oznaczone były za pomocą kopczyków ziemi 
(Wiklak 1963, 18), wydaje się nie mieć zastosowania 
odnośnie omawianego cmentarzyska, położonego na 
wydmie zbudowanej z bardzo sypkiego piasku. Nie-
trwałość takich kopczyków, rozsypujących się przy 
pierwszej większej ulewie lub wichurze, wyklucza 
funkcjonowanie takich konstrukcji. Nad częścią gro-
bów kładziono być może pojedyncze, niewielkie ka-
mienie polne, które nie zawsze zachowały się in situ. 
Groby, o których z całą pewnością wiemy, że były 
przykryte kamieniami, stanowią 32% wszystkich 
pochówków. Jednak wiele przesłanek wskazuje na 
to, iż nie dysponujemy pełnymi danymi na ten temat. 
Można przypuszczać, że część bruków uległa przesu-
nięciu na wyniesionej, piaszczystej wydmie, na jakiej 
znajdowało się cmentarzysko. Jest też bardzo możli-
we, że brak informacji co do niektórych pochówków 
wynika z luk w dokumentacji polowej, spowodowa-
nych czynnikami, o których była mowa na wstępie. 
Prawdopodobnie pierwotnie większa liczba grobów 
znajdowała się pod kamieniami i brukami; z obser-
wacji poczynionych w terenie wynika też, że więk-
szość z nich nakryta była pojedynczym kamieniem, 
rzadziej niewielkim brukiem kamiennym rozciąga-
jącym się nad kilkoma grobami (Twardowski 1968, 
90; 1970, 99). Zapewne dane rysunkowe na temat 
występowania bruków kamiennych, jakimi dyspo-
nujemy, nie odzwierciedlają rzeczywistego wyglądu 
powierzchni nekropoli.

III.4.7. Groby symboliczne

W sąsiedztwie pochówków 125, 177, 204, 230, 
od strony wschodniej (grób 125) lub południowej 
(w pozostałych przypadkach), zaobserwowano za-
głębienia o wypełniskach koloru ciemnoszarego lub 
szarego, mające kształt niecki o głębokości 27–30 cm. 
Zarówno kształtem, jak i rozmiarami obiekty te przy-
pominają jamy grobowe. Prawdopodobnie nie były to 
jamy posłupowe, gdyż w takim przypadku zapewne 
różniłyby się od klasycznej formy zagłębienia, w któ-
rym umieszczano popielnicę; należałoby też wówczas 
oczekiwać bardziej powszechnego ich występowania. 
Mogły to być pochówki jamowe, w których nie za-
chowały się kości lub zachowały się one w stanie tak 
szczątkowym, iż zostały przeoczone podczas eksplo-
racji. Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się, 
także w świetle znalezisk analogicznych jam na in-
nych stanowiskach, że być może jamy te zostały przy-
gotowane w celu złożenia pochówku, lecz nigdy nie 
umieszczono w nich kości. Mielibyśmy wówczas do 
czynienia z pochówkami symbolicznymi. W tym kon-
tekście warto wspomnieć, że w odległości ok. 100 m na 
południe od cmentarzyska odnaleziono naczynie wa-
zowate kultury łużyckiej przykryte kamieniem, co do 
którego wysunięto przypuszczenie, iż był to również 
grób symboliczny (Twardowski 1972, 323). Groby ta-
kie występują w całej kulturze łużyckiej (Malinowski 
1962, 138). W Polsce Środkowej znalezione były m.in. 
w Chodakach, pow. Poddębice, Piaskach Bankowych, 
pow. Łowicz, i Zalewie, pow. Pabianice (Jadczykowa 
2001, 87). Na stanowisku w Zakrzówku Szlacheckim, 
pow. Radomsko, odkryto pięć tego rodzaju obiektów. 
Były to głównie niewielkie jamy o owalnym kształcie 
i nieckowatym lub workowatym profilu, o wypełnisku 
koloru szarożółtego, szarobrązowego i brązowożółte-
go (Matysiak, Prokop 2005, 13). Groby symboliczne 
z Zakrzówka Szlacheckiego stanowią dosyć bliską 
analogię dla czterech opisanych jam z Tresty. Praw-
dopodobnie pochówki tego typu są związane z bliżej 
nieokreślonymi rytuałami eschatologicznymi (Młod-
kowska-Przepiórowska 1995, 116).

III.4.8. Wyposażenie grobów

Groby na analizowanym cmentarzysku były z reguły 
ubogo wyposażone – często nie zawierały nic prócz 
popielnicy lub pozostałości stosu pogrzebowego. 
10 grobów jamowych nie zawierało żadnego wypo-
sażenia, w przypadku 210 grobów popielnicowych 
była to tylko popielnica. Obiekty pozbawione darów 
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grobowych w liczbie 220 stanowią 74,5% (spośród 
295 rozpatrywanych grobów – w 13 przypadkach 
określenie tej cechy obrządku pogrzebowego nie było 
możliwe).

78 obiektów sepulkralnych zawierało wyposażenie, 
tj. inne przedmioty niż tylko naczynie (czy też po-
jemnik z materiału organicznego), w którym złożono 
szczątki zmarłego. Jest to 26% wszystkich obiektów, 
co do których posiadamy informacje na temat tej 
cechy. Były to głównie drobne przedmioty brązowe, 
które znaleziono w 65 grobach (w tym w grobie 118 
i 205 po 2 przedmioty). Kolejną grupę stanowią przy-
stawki w postaci mniejszych naczyń ceramicznych, 
znane z 23 pochówków. Fragmenty ceramiki wystąpi-
ły w 11 grobach. Często nie wiemy, na ile jest to efekt 
niekompletnego zachowania naczyń, a na ile – stoso-
wania określonych zwyczajów pogrzebowych (zob. 
wyżej). W związku z brakiem pewności co do inten-
cjonalnego umieszczania fragmentów ceramiki w gro-
bie nie wliczono tych obiektów do omawianej grupy. 
Wreszcie w sześciu grobach wystąpiło drugie duże 
naczynie. Trzy z nich uznano za pochówki podwój-
ne, pozostałe 3 obiekty (gr. 196, 244, 258) – za groby 
z wyposażeniem w postaci naczyń ceramicznych.

61 obiektów (21% całej grupy grobów, co do któ-
rych posiadamy informacje na temat występowania 
wyposażenia lub jego braku) to groby wyposażone 
tylko w jeden przedmiot (51 grobów – w przedmiot 
brązowy, 7 – w przystawkę, 3 – w drugie naczynie). 
Kolejne 10 obiektów (ok. 3%) było wyposażonych 
w 2 przedmioty, zaś groby zawierające 3 lub więcej 
przedmiotów stanowią niecałe 4,5% (12 obiektów). 
Brak w zasadzie pochówków wyróżniających się bo-
gactwem wyposażenia, trudno bowiem za taki uznać 
grób 96, zawierający fragment paciorka rurkowatego 
i dwie przystawki, czy też pochówek 118, z dwoma 
kółkami brązowymi i przystawką. W zasadzie jedy-
nym grobem wyróżniającym się inwentarzem jest 
obiekt 217, w którym kości zmarłego spoczywały w 
popielnicy z wyobrażeniami antropomorficznymi. 
Być może jest to pochówek osoby (najprawdopodob-
niej kobiety) odgrywającej istotną rolę w procedu-
rach związanych z obrzędami religijnymi. Co ciekawe 
nawet jej nie złożono do grobu żadnych „wartościo-
wych” przedmiotów. Tak więc sposób wyposażania 
zmarłych w przedmioty (jak i architektura grobo-
wa) na cmentarzysku w Treście Rządowej świadczą 
o wybitnie egalitarnym charakterze użytkującej je 
społeczności, bez warstwy uprzywilejowanej – o ile 
oczywiście tego rodzaju hierarchie znajdowały od-
zwierciedlenie w obrządku pogrzebowym.

Na podstawie badań antropologicznych (Szczepa-
nek, w tym tomie) przeanalizowano sposób wypo-
sażania grobów dziecięcych, by uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy zwyczaj wyposażania zmarłych 
w przedmioty był uzależniony od wieku zmarłych. 
Ogółem na stanowisku znajdowało się 55 pochów-
ków, dla których udało się uzyskać oznaczenia antro-
pologiczne infans I lub infans II (wliczono do tej grupy 
2 osobniki określone jako infans II/juvenis). Były one 
złożone w 54 grobach. Prócz tego wystąpiły szczątki 
3 osobników juvenis – po ich uwzględnieniu otrzymu-
jemy liczbę 58 osobników niedorosłych, których kości 
złożono w 55 grobach. W grobach tych wystąpiło 14 
przedmiotów brązowych. Zabytki brązowe wystąpi-
ły więc w 25,5% grobów dziecięcych, przy ogólnym 
odsetku w skali całego stanowiska wynoszącym 21% 
grobów (brązy wystąpiły ogółem w 65 grobach). Na-
wet jeśli uwzględnimy fakt, iż 2 spośród tych grobów 
zawierały także szczątki osoby dorosłej, nie zmienia 
to ogólnego wniosku, że pochówki dzieci nie były 
zaniedbywane, jeśli chodzi o wyposażanie w brązy. 
Najbardziej okazały zabytek brązowy – bransoletę 
zdobioną rytym ornamentem – znaleziono w grobie 
180 (w którym wystąpiły szczątki dziecka infans I) 
oraz osobnika, którego kości zachowały się w stopniu 
niepozwalającym na określenie wieku ani płci. Zwa-
żywszy jednak na rozmiary zabytku, nie wydaje się, 
by bransoleta o średnicy 6 cm była wyposażeniem 
grobu dziecka. Prawdopodobnie nieoznaczone antro-
pologicznie pozostałości szkieletu należały do osoby 
dorosłej, być może właściciela tej ozdoby.

Wyposażenie grobu w postaci naczyń niebędących 
popielnicami (przystawek) wystąpiło w 6 grobach za-
wierających szczątki osobników w wieku infans I (w 4 
spośród nich naczynia gliniane współwystępowały 
z brązami). W dwóch spośród tych grobów wystę-
powały też kości osobników dorosłych. Przy ogólnej 
liczbie 55 grobów z osobnikami młodszymi niż adul-
tus daje to odsetek około 11% grobów z wyposaże-
niem w postaci przystawek. Odsetek ten dla całego 
stanowiska wynosi 8%.

Jak już wyżej wspomniano, w skali całego stanowi-
ska ilość grobów z jakimkolwiek wyposażeniem (poza 
popielnicą) wynosi 26%, natomiast wśród grobów 
dziecięcych odsetek ten wyniósł 34,3% (16 grobów 
spośród 55). Bez uwzględnienia obiektów, w których 
prócz dzieci pochowano dorosłych, udział pochów-
ków z wyposażeniem jest jeszcze wyższy i wynosi 
36%. W związku z przytoczonymi danymi można 
się zastanawiać, czy przystawki w postaci niewiel-
kich naczynek, głównie czerpaków, a także drobne 



111

przedmioty z brązu nie były umieszczane nieco czę-
ściej w grobach dziecięcych, jednak wobec niewiel-
kich ilości analizowanych obiektów i zabytków zależ-
ności tej nie możemy uznać za istotną statystycznie. 
Powyższa analiza skłania nas jedynie do wniosku, że 
pochówki dzieci najwyraźniej nie były zaniedbywane 
pod względem wyposażenia.

Jeśli chodzi o sposób wyposażania grobów w zależno-
ści od płci zmarłego, w przypadku umieszczania w nich 
przedmiotów z brązu udało się zaobserwować tę cechę 
jedynie w odniesieniu do 11 osobników wyposażonych 
w ozdoby – 6 mężczyzn i 5 kobiet. Daje nam to pewną 
przesłankę do stwierdzenia, iż żadna z grup płciowych 
nie była faworyzowana. Podobnie jest w przypadku 
wyposażania zmarłych w naczynia gliniane – tę cechę 
obrządku pogrzebowego obserwujemy w przypadku 6 
pochówków męskich i 4 kobiecych.

Prawdopodobnie wszystkie przedmioty brązowe 
znajdowały się wewnątrz popielnic. Dotyczy to za-
równo drobnych przedmiotów, tzn. kółek, skrętów, 
paciorków i guzików, jak również bransolety brą-
zowej z grobu 180 i fragmentu bransolety z grobu 
179. W wielu przypadkach groby były na tyle znisz-
czone, że nie udało się ustalić w sposób jednoznacz-
ny, czy dany przedmiot był umieszczony w urnie, 
czy też poza nią. Niemniej znamienny jest fakt, iż we 
wszystkich lepiej zachowanych grobach przedmioty 
brązowe odnaleziono wewnątrz naczyń, wśród prze-
palonych kości, zaś w gorzej zachowanych – wśród 
szczątków popielnic, również w pobliżu prochów 
zmarłego. Wydaje się, iż przedmioty te umieszczano 
w urnach osobno, dokładając je do zebranych z pozo-
stałości stosu kości. Świadczy o tym fakt, iż nie noszą 
one śladów działania ognia, a więc nie mogły stano-
wić części stroju nieboszczyka w momencie kremacji. 
W grobie 205 wystąpiły w tej samej popielnicy bryłka 
przetopionego brązu oraz skręt z drutu brązowego – 
zapewne przetopiony przedmiot był ozdobą zmarłe-
go, znajdującą się przy zmarłym spalonym na stosie, 
natomiast skręt umieszczono bezpośrednio w urnie 
jako wyposażenie grobowe.

W przeciwieństwie do metali przystawki w postaci 
naczyń glinianych znajdowały się poza popielnicami 
(wyjątek stanowi grób 221, gdzie czerpak umiesz-
czono wewnątrz większego naczynia wraz z procha-
mi zmarłego). Także w grobach 86, 115 i 252 mogła 
wystąpić taka sytuacja, lecz w tym przypadku zacho-
wały się tylko fragmenty naczyń, które mogą pocho-
dzić z rozbitych przystawek. Ze specyficznym sposo-
bem umieszczenia małych naczyń w grobie mamy do 
czynienia także w przypadku grobu 184, w którym 

znajdowały się dwie przystawki, z których większa, 
odwrócona do góry dnem, przykrywała mniejszą. 
Obie umieszczono obok jednej z popielnic.

III.5. Waza zdobiona przedstawieniami 
antropomorficznymi

Wśród zabytków z cmentarzyska w Treście Rządowej 
szczególne miejsce zajmuje waza zdobiona fryzem 
dookolnym, przedstawiającym sześć stylizowanych 
postaci ludzkich (zob. aplikacja z trójwymiarowym 
modelem cyfrowym naczynia na płycie CD dołączonej 
do tomu; ryc. 9–16; tabl. XL:d, c). Choć zabytek ten był 
już publikowany (Twardowski 1978), to jednak war-
to poświęcić mu osobny rozdział w niniejszej pracy, 
w którym zastanowimy się nad jego rolą i znaczeniem 
w świetle nowszych znalezisk oraz koncepcji badaw-
czych dotyczących sztuki pradziejowej.

Zabytek ten znaleziono w grobie 217 na arze 27 ćw. 
C, gdzie był zdeponowany w charakterze popielnicy. 
Grób, w którym został odnaleziony, w dokumenta-
cji polowej otrzymał numer 4. Obiekt położony był 
na północno-wschodnich obrzeżach stanowiska, 
na głębokości 31 cm od powierzchni ziemi, w jamie 
o wypełnisku szaro-żółtym, słabo odznaczającym się 
od otaczającej ziemi (fot. 3). Grób był przykryty bru-
kiem kamiennym. Badania antropologiczne wyka-
zały, iż osobą pochowaną w popielnicy była kobieta 
w wieku adultus-maturus (Szczepanek, w tym tomie). 
Prócz tego, jako pochodzące z omawianego grobu zo-
stały zametrykowane kości dziecka w wieku infans II, 

Ryc. 9. Waza z grobu 217, zdobiona fryzem antropomor-
ficznym

Fig. 9. Vase from grave 217 decorated with anthropo-
morphic frieze
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jednak ich przynależność do omawianego obiektu nie 
jest pewna28. Kości z pochówku kobiety przekazano 
do określenia wieku metodą AMS 14C, w wyniku czego 
otrzymano datę 2825±30 BP (2δ: 1108BC – 901 BC) 
dla frakcji węglanowej (kolagen nie zachował się) 
(zob. rozdz. VI.1).

Popielnica z grobu 217 reprezentuje grupę waz 
dwustożkowatych o rozchylonym brzuścu i zwężają-
cej się ku górze, cylindrycznej szyi, z załomem brzu-
śca umieszczonym ok. połowy wysokości naczynia. 

Popielnica była barwy ciemnoszarej, wewnątrz zaś – 
żółto-szarej. Jej powierzchnia była z zewnątrz gładka, 
poniżej załomu brzuśca chropowacona pionowym ob-
mazywaniem; wewnątrz zaś – gładka, a w niektórych 
miejscach lekko szorstkawa. Naczynie zostało wyko-
nane z gliny chudej z domieszką piasku i drobnoziar-
nistego tłucznia. Wypał był średnio solidny, przez co 
zabytek zachował się stosunkowo słabo (był mocno 

28 Brak informacji na temat dodatkowego pochówku w tym 
grobie w dokumentacji polowej, natomiast pudełko 
ze wspomnianymi kośćmi różni się od pozostałych opako-
wań, co nakazuje ostrożność w łączeniu obu grup kości.

zdekompletowany, posiadał też liczne rozwarstwie-
nia). U nasady szyi znajdowała się dookolna linia ryta.

Fryz antropomorficzny znajdował się na szyi naczy-
nia. Był on wyryty przy pomocy ostro zakończonego 
narzędzia; żłobki mają szerokość ok. 1 mm. Najlepiej 
zachowane przedstawienie – nadamy mu porządko-
wą nazwę „postaci A” (ryc. 11) – składa się z dwóch 
prostokątów, z których dolny ma wymiary ok. 38×31 
mm, zaś górny – ok. 22×24 mm. Prostokąty są wypeł-
nione pionowymi liniami; odległości między nimi wy-
noszą około 3 mm. W obrębie większego prostokąta 
umieszczono 9 takich linii, natomiast w mniejszym 
mieściło się ich 5. Oba prostokąty połączone były ze 

sobą z pewnością dwiema, a prawdopodobnie trzema 
liniami – jedna z nich (z prawej) wraz z prawym dolnym 
narożnikiem górnego prostokąta uległa uszkodzeniu. 
Poniżej dolnego prostokąta wyobrażono stylizowane 
przedstawienie nóg – dwie linie pionowe, długości ok. 
10 mm i 8 mm, oraz dwie kreski wyryte prostopadle do 
nich. Od lewego, górnego narożnika mniejszego (gór-
nego) prostokąta odchodzi ukośna linia ryta o długości 
ok. 7 mm, jednak nie znamy jej oryginalnej pełnej dłu-
gości, ponieważ nie zachowała się w całości. Z kolei po 
prawej stronie przedstawienia widoczna jest kolejna 
linia ryta, o długości 17 mm. Jednak również ona nie 
jest kompletnie zachowana; najbardziej prawdopo-
dobne wydaje się, iż odchodziła od prawego dolnego 

Ryc. 10. Fryz antropomorficzny na wazie z grobu 217 – 
detal

Fig. 10. Anthropomorphic frieze on the vase from grave 
217 – detail

Ryc. 11. Najlepiej zachowana postać ludzka (A) z fryzu 
antropomorficznego na urnie z grobu 217. Skala 1:1

Fig. 11. Best preserved human figure (A) from anthropo-
morphic frieze on the urn from grave 217. Life-size
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(niezachowanego) narożnika górnego prostokąta. Tak 
bowiem są wyryte obie pozostałe zachowane ukośne 
linie – umieszczone w lewym górnym rogu postaci A 
i postaci B (por. niżej). Jeśli hipoteza ta jest słuszna, 
wówczas linia miałaby długość ok. 25 mm. Oprócz tego 
od górnego prostokąta odchodzi ku górze krótka kre-
ska, długości około 6 mm; jednak ten fragment przed-
stawienia nie jest w całości zachowany, nie wiemy więc 
jak długa była to linia. Wysokość całego przedstawie-
nia wynosi 85 mm.

Przedstawienie B (ryc. 12) znajduje się na prawo 
od przedstawienia A. Złożone jest z dolnego prosto-
kąta wypełnionego ośmioma pionowymi kreskami 
oraz z nieznacznych pozostałości górnego prostokąta, 
z którego zachował się jedynie lewy górny narożnik. 
Od niego odchodzi ukośna linia długości 14 mm. Nie 
zachowała się linia tworząca górny bok dolnego pro-
stokąta. Miał on wymiary: szerokość 31, wysokość 
(zachowana) 25 mm. W dolnej części przedstawienia 

znajdują się stylizowane przedstawienia nóg – linie 
pionowe, oraz stóp – linie poziome. Cała postać jest 
nieco odchylona w lewo w stosunku do nasady szyi 
naczynia i zdobiącej ją linii rytej.

Główną częścią kolejnego przedstawienia fryzu, 
czyli rytu oznaczonego jako „postać C” (ryc. 13), jest 
prostokąt o wymiarach ok. 34×25 mm – z tym że jego 
wysokość była prawdopodobnie większa, lecz znów 
nie zachowała się górna część prostokąta. Podobnie 
jak w przypadku przedstawień A i B, prostokąt zaopa-
trzony jest w nogi ze stopami. Powyżej prawej nogi, 
u podstawy prostokąta, znajduje się ukośna wzglę-
dem jego dolnego boku niewielka kreska. Wydaje się 

jednak, iż jest ona dziełem przypadku. Prostokąt jest 
wypełniony pionowymi kreskami, tym razem – po-
dobnie, jak w przypadku postaci A – jest ich dziewięć.

Postać D (ryc. 14) jest najgorzej zachowanym 
przedstawieniem fryzu. Zachowały się jedynie frag-
menty zakreskowanego prostokąta – widocznych jest 
6 niekompletnych pionowych linii. Dzięki temu, że wi-
doczny jest lewy narożnik przedstawienia, możemy 
określić jego szerokość – wynosiła ona 30 mm. Zacho-
wał się też rysunek nóg złożonych z pionowych linii 
i nieco ukośnie względem nich usytuowanych kresek 
oznaczających stopy.

Kolejne przedstawienie, postać E (ryc. 15), skła-
da się z prawie kompletnie zachowanego prosto-
kąta – brak jedynie górnego boku, stąd nie znamy 
pełnych jego wymiarów. Zachowana wysokość pro-
stokąta – 27 mm, szerokość – 31 mm. Wypełniony 
jest dziewięcioma pionowymi kreskami. Poniżej pro-
stokąta wyobrażone są nogi, lecz w przypadku tego 
przedstawienia nie zachowały się stopy.

Postać F, położona na prawo od postaci E, a na lewo 
od pierwszej z opisywanych figur – postaci A, zacho-
wała się również tylko w dolnej części (ryc. 16). Jest 
zbliżona wielkością do innych postaci, lecz na skutek 

Ryc. 12. Postać B z urny z grobu 217. Skala 1:1 
Fig. 12. Figure B from the urn from grave 217. Life-size

Ryc. 13. Postać C z urny z grobu 217. Skala 1:1
Fig. 13. Figure C from the urn from grave 217. Life-size

Ryc. 14. Postać D z urny z grobu 217. Skala 1:1
Fig. 14. Figure D from the urn from grave 217. Life-size
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złego stanu zachowania nie jesteśmy w stanie od-
tworzyć rozmiarów dolnego, częściowo zniszczone-
go prostokąta. Jest on także wypełniony pionowymi 
kreskami, których prawdopodobnie było dziewięć – 
założywszy, że krótka kreska po lewej stronie to już 

pozostałość boku prostokąta. W dolnej części przed-
stawienia znajdują się nogi zaopatrzone w mniej wię-
cej prostopadłe stopy.

Reasumując, wnosząc po zachowanych fragmen-
tach, wydaje się, że wszystkie postacie były podob-
ne do siebie, a ich wygląd należy rekonstruować na 
podstawie najlepiej zachowanego przedstawienia 
A. Postać ludzka była więc wyobrażana za pomocą 
trzech prostokątów wypełnionych pionowymi linia-
mi. W obrębie największego z nich wyryto zazwyczaj 

9 linii – jedynie w przypadku postaci B jest ich 8. Mały, 
środkowy prostokąt jest przecięty pojedynczą linią, 
zaś w obrębie górnego jest ich pięć. Poniżej dolnego 
prostokąta wyobrażone są dwie cienkie, złożone z po-
jedynczych linii rytych nóżki, zaopatrzone w poziome 
kreski oznaczające stopy zwrócone w prawo. Ręce są 
wyobrażone także bardzo schematycznie – poprzez 
wyrycie dwóch linii ukośnie odchodzących od górne-
go prostokąta – lewa w górę, prawa ku dołowi. Głowa 
jest przestawiona albo w postaci niewielkiej kreski 

w górze przedstawienia, albo kreska ta jest szyją, zaś 
głowa nie zachowała się. Jednak oznaczałoby to, że 
była ona bardzo mała, gdyż niewiele pozostawiono 
miejsca między górą przedstawienia, a wylewem na-
czynia.

Wydaje się, iż dolny i górny prostokąt jest schema-
tycznym wyobrażeniem człowieka ubranego w szatę 
przewiązaną pośrodku; najmniejszy prostokąt byłby 
to pas. Można wprawdzie wyobrazić sobie, że mały 
prostokąt jest to szyja, zaś górny – głowa człowieka, ale 
wówczas postać byłaby znacznie bardziej karykatural-
na, zaś górne i boczne linie stałyby się niezrozumiałe, 
podobnie jak fakt wypełnienia wszystkich prostoką-
tów podobnymi pasami (Twardowski 1978, 138).

Postacie ludzkie z naczynia w Treście tworzą fryz 
narracyjny o nie do końca jasnej tematyce. Najbar-
dziej prawdopodobne wydaje się, że jest to przedsta-
wienie grupy ludzi w orszaku, procesji lub tanecznym 
korowodzie (Twardowski 1978, 143). Nie jest to fryz 
przedstawiający kroczących wojowników, gdyż brak 
jakiejkolwiek broni – jeśliby uznać ukośne kreski 
odchodzące od środkowego prostokąta za włócznie, 
wyobrażeni ludzie byliby pozbawieni rąk. Nieudoku-
mentowanym wydaje się pogląd, że mamy tu do czy-
nienia z „tańcem typu koło” (Hensel 1980, 263). Fakt, 
że przedstawione postacie tworzą okrąg, wynika 
z morfologii naczynia, na którym są przedstawione. 
Również liczne sceny wyobrażone na prahistorycz-
nych naczyniach, przedstawiające wydarzenia takie 
jak np. polowania czy pochód wojowników, których 
uczestnicy z pewnością nie poruszają się po okręgu, 
wyobrażane są wokół szyi lub brzuśca naczyń (por. 
niżej). Natomiast fakt, iż jedna z rąk skierowana jest 
ku górze, druga zaś ku dołowi, ma – jak się zdaje – od-
zwierciedlać dynamikę postaci, co potwierdzałoby, iż 
osoby wyryte na omawianym naczyniu przedstawio-
ne są w tańcu.

W powszechnym i dobrze udokumentowanym 
mniemaniu badaczy sztuki pradziejowej celem jej 
twórców nie było tworzenie przedstawień o walorach 
wyłącznie estetycznych (te były na drugim planie), lecz 
raczej ich działalność wypływała z przeświadczenia o 
możliwości ingerowania tą twórczością w otaczającą 
rzeczywistość i magicznego jej wpływu na świat (Fi-
lip 1974, 74; Gediga 2001, 12). Wynika to z charakte-
rystyki umysłowości ludów tradycyjnych, a więc za-
równo współczesnych plemion stojących na niższym 
etapie rozwoju cywilizacyjnego, jak i europejskich 
społeczeństw prahistorycznych. Myślenie tych ludzi 
nie opiera się na dychotomii sacrum-profanum (Ma-
isonneuve 1995, 7–20), lecz sfera sacrum przenika 

Ryc. 16. Postać F z urny z grobu 217. Skala 1:1
Fig. 16. Figure F from the urn from grave 217. Life-size

Ryc. 15. Postać E z urny z grobu 217. Skala 1:1
Fig. 15. Figure E from the urn from grave 217. Life-size
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codzienność. To, co astralne, duchowe jest zarazem 
rzeczywiste i na odwrót (Ostoja-Zagórski 1996, 417). 
Pierwiastek duchowy i myślenie magiczne są obecne 
we wszelkich przejawach działalności ludzkiej, w tym 
w sztuce. Z pewnością do przestrzeni stricte sakralnej 
należy cmentarz – świadczy o tym (jeśli w ogóle jest 
potrzeba uzasadniania tego sądu) choćby obecność 
rytuałów pogrzebowych, w omawianym przypadku – 
palenia zmarłych na stosie i umieszczania ich prochów 
w glinianych naczyniach lub pojemnikach z materii 
organicznej. Możemy domniemywać, że scena wyryta 
na naczyniu, w którym złożono prochy osoby zmarłej, 
nie była na nim umieszczona przypadkowo i nie miała 
funkcji wyłącznie estetycznej. Przedstawiony na sce-
nie figuralnej z Tresty taniec miał znaczenie rytualne, 
związane najprawdopodobniej z wierzeniami i obrzę-
dami eschatologicznymi. Wskazywałaby na to jedno-
znacznie sepulkralna funkcja naczynia, która skłaniać 
może do przypuszczeń, że być może przedstawio-
ne na naczyniu postacie to żałobnicy biorący udział 
w obrzędach pogrzebowych. Jest to jednak tylko jed-
na z możliwości. Równie dobrze scena może wyobra-
żać rytualny taniec pełniący funkcje apotropaiczne, 
chroniąc zmarłego przed zaświatowymi demonami. 
Taniec jest nieodłącznym elementem szamańskiego 
kamłania (Szyjewski 2001, 345), a także wielu innych 
rytuałów w obrzędowości społeczeństw tradycyjnych 
(ibidem, 268, 274, 391, 405 i in.). Zważywszy, że spo-
śród kilkuset naczyń znalezionych na cmentarzysku 
w Treście tylko jedno zdobione było przedstawieniem 
figuralnym, pozostałe zaś były pozbawione ornamen-
tacji lub była ona bardzo uboga, można się domyślać, 
iż osoba pochowana w grobie 217 pełniła wyjątkową 
funkcję w życiu społeczności. Może była to funkcja 
sakralna – kobieta byłaby wówczas szamanką lub ka-
płanką kierującą obrzędami, w czasie których miały 
miejsce rytualne tańce.

Znalezienie analogii dla przedstawień z Tresty nie 
należy do łatwych zadań. Z ziem polskich znanych 
jest niewiele wyobrażeń antropomorficznych na na-
czyniach ceramicznych, które można przypisać kul-
turze łużyckiej. Najbliższą geograficznie analogią 
jest przedstawienie na wazie w Klimontowie, w pow. 
sandomierskim. Na naczyniu dwustożkowatym wy-
obrażona jest prawdopodobnie scena polowania. 
Dwóch lub ewentualnie trzech jeźdźców jest tu wy-
obrażonych bardzo schematycznie – tułów, jak i koń-
czyny są przedstawione w postaci kresek, głowy zaś 
– w postaci małych dołków. Podobnie schematycznie 
wyobrażone są wierzchowce oraz ścigane zwierzę 
(Antoniewicz 1929, 106; Gediga 1970, 115–116). 

Naczynie datowane jest na schyłek epoki brązu lub 
okres halsztacki (Gediga 1970, 256), ewentualnie na 
przełom okresu Ha D i wczesnego okresu lateńskiego 
(Miśkiewicz 1968, 143). Postacie ludzkie są tu wy-
obrażone zupełnie inaczej niż w Treście, tematyka 
sceny również jest odmienna. Kolejną różnicą jest to, 
że fryz figuralny jest uzupełniony motywami geome-
trycznymi – trójkątami oraz odciskami żłobkowanego 
naszyjnika u nasady szyi, a także grupami pionowych 
i ukośnych kresek na górnej części brzuśca. Natomiast 
podobnie jak na wazie z analizowanego cmentarzy-
ska, fryz wyryto na szyi wazy dwustożkowatej z linią 
rytą u nasady szyi.

Podobną scenę wyobrażono na misie z Biskupina. 
Tu także przedstawiono scenę polowania, w której 
jeźdźcy wraz z końmi są przedstawieni w zbliżony 
sposób, jak na wazie z Kilmontowa – w postaci poje-
dynczych rytych linii. Głowy są przedstawione w po-
staci dołków. Naczynie datowane jest na okres Ha D 
(Gediga 1970, 116–118, 256). O ile można doszukać 
się licznych analogii do przedstawienia z Klimonto-
wa, to przedstawienie z Tresty reprezentuje zupełnie 
inny styl i motyw.

Kolejne przedstawienie rytego fryzu figuralnego 
na naczyniu kultury łużyckiej pochodzi z miejscowo-
ści Łazy, pow. Zawiercie. Na naczyniu wazowatym, 
o baniastym brzuścu i cylindrycznej szyi, wyobrażono 
scenę polowania połączoną z ornamentem geome-
trycznym. Postacie ludzi i zwierząt przedstawiono 
bardzo schematycznie, przy pomocy linii (kończyny, 
tułów) i dołków (głowy jeźdźców). Naczynie jest da-
towane na okres Ha D (Gediga 1970, 109–113, 256). 
Ma ono wiele cech zbieżnych z wazą z Klimontowa czy 
misą z Biskupina, natomiast zupełnie nie przypomi-
na przedstawień z Tresty Rządowej. Podobnie rzecz 
się ma z wyobrażeniem z amfory z Sobiejuch, pow. 
Żnin, gdzie postacie jeźdźców w procesji wyrażone 
są za pomocą linii i małego dołka symbolizującego 
głowę. Naczynie powstało u schyłku okresu Ha C lub 
w okresie Ha D (Gediga 1970, 113–114, 256; Bukow-
ski 1971, 177).

Przedstawienia postaci ludzkich w bardzo zgeome-
tryzowanej formie występują też na amforze z Wene-
cji Górnej, pow. Żnin. Na brzuścu naczynia przedsta-
wiony jest tu fryz złożony z „wiszących” trójkątów, 
pod którymi umieszczone są 4 postacie ludzkie przed-
stawione w sposób bardzo schematyczny. Ciała ludzi 
wyobrażono w postaci trójkątów wypełnionych doł-
kami, zaopatrzonych w małe, skierowane na prawo 
nóżki ze stopami. Kończyn górnych nie wyryto, chyba 
żeby uznać za nie boki trójkątów tworzących korpus 
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lub ich przedłużenie u wierzchołków trójkątów (Za-
jączkowski 2000, 201–207). Głów nie wyobrażono; 
jedynie w przypadku jednego z przedstawień linia 
pionowa przebiegająca wzdłuż trójkąta jest prze-
dłużona nad jego wierzchołkiem i tworzy wypustkę, 
którą ewentualnie można uznać za namiastkę głowy. 
W stosunku do przytoczonych uprzednio rytów, scena 
na amforze z Wenecji jest bliższą analogią dla wazy 
w Treście, ponieważ występują na niej takie cechy 
zbieżne, jak: przedstawienie postaci ludzkiej w for-
mie figury geometrycznej (mimo że chodzi o trójkąt, 
a nie prostokąt); wyobrażenie nóg poprzez zakrzy-
wione linie obrócone w prawo; ewentualnie przedsta-
wienie głowy w formie wypustki. Trzeba jednak za-
znaczyć, że podobieństwo nie jest zbyt bliskie. Jeszcze 
mniej cech wspólnych z przedstawieniem z Tresty ma 
wyobrażenie z amfory znalezionej na cmentarzysku 
w Gąsawie, pow. Żnin, które mogło być użytkowane 
przez mieszkańców grodu w Biskupinie lub innych 
pobliskich osad (Grossman 2000, 209). W zasadzie 
motyw antropomorficzny z tej wazy łączy z oma-
wianym rytem jedynie geometryzacja przedstawień 
postaci ludzkich. Fryz znajdujący się na brzuścu na-
czynia, złożony z trójkątów o przecinających się nad 
wierzchołkiem ramionach, tworzących w ten sposób 
kształt zbliżony do klepsydry, na podstawie analogii 
z amforą wenecką można prawdopodobnie uznać za 
jeszcze silniej zeschematyzowane wyobrażenie an-
tropomorficzne (Grossman 2000, 222).

Dokładnych analogii do naczynia z Tresty próż-
no szukać także i poza ziemiami polskimi. W sztuce 
wschodnio- i południowo-wschodniohalsztackiej 
postacie ludzkie są wyobrażone w formie zgeome-
tryzowanej, w postaci prostokątów, jak w przypad-
ku przedstawień na situli z Magdalenskiej Gory czy 
na situli z Vače w Słowenii (Eibner 1980). Jednak 
w wymienionych przypadkach mamy do czynienia 
z daleko bardziej realistycznym przedstawieniem, 
głowa jest zaopatrzona w usta, oczy i uszy, cała syl-
wetka ma dużo lepiej oddane proporcje; są to dzieła 
sztuki pradziejowej stojącej na zupełnie innym stop-
niu rozwoju niż w przypadku rytu na interesującej 
nas wazie i nie sposób doszukiwać się tu jakichkol-
wiek powiązań.

Reasumując, trzeba uznać, iż przedstawienie 
z Tresty nie znajduje bliskich analogii wśród zabyt-
ków sztuki z Europy Środkowo-Wschodniej u schył-
ku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Stosunkowo 
największe podobieństwo wykazują postacie wy-
obrażone na wazie z Wenecji Górnej, pow. Żnin, lecz 
i tu podobieństwa ograniczają się do geometryzacji 

postaci i rysunku nóg. Można przy tym zauważyć, że 
przedstawienia z Wenecji Górnej czy też Łaz są znacz-
nie bardziej zbliżone do sztuki wschodniohalsztac-
kiej, co wydaje się zrozumiałe w świetle ich chrono-
logii (okres halsztacki), znacznie młodszej niż waza 
z Tresty Rządowej. W przypadku tych rytów możemy 
faktycznie mówić o wpływach z południa (Gedl 1991, 
140), w przeciwieństwie do ornamentu z Tresty, któ-
ry do momentu ewentualnego pojawienia się nowych 
odkryć należy uznać za przejaw oryginalnej, prawdo-
podobnie samorodnej sztuki, a także obyczaju, któ-
ry kazał umieścić prochy jednej z przedstawicielek 
lokalnej społeczności w naczyniu, na którym wyryto 
scenę narracyjną, przedstawiającą prawdopodobnie 
taniec.

Na zakończenie należy raz jeszcze podkreślić wagę 
omawianego zabytku. W obrębie kultury łużyckiej 
rysują się, jak zobaczyliśmy na przytoczonych przy-
kładach, dwie prowincje występowania przedstawień 
figuralnych z postaciami ludzkimi. Jedną z nich jest 
teren Dolnego Śląska, znajdującego się we wczesnej 
epoce żelaza pod wpływem kultury halsztackiej, dru-
gą zaś – tereny Wielkopolski i Kujaw (w większości 
chodzi o zabytki grupy wschodniowielkopolskiej kul-
tury łużyckiej). Obecność fryzu antropomorficznego 
na popielnicy w Treście Rządowej jest jednym z nie-
licznych, obok m.in. tak znanego zabytku, jakim jest 
waza z Klimontowa, przykładem występowania sztuki 
figuralnej na naczyniu kultury łużyckiej spoza wymie-
nionych ośrodków. Należy ona przy tym do niewielu, 
obok fryzu z Sobiejuch i ewentualnie z Wenecji Gór-
nej, scen narracyjnych przedstawiających ludzi pod-
czas sprawowania rytuałów – pozostałe są to bowiem 
sceny polowań. O randze zabytku stanowi także fakt, 
iż omawiana urna znaleziona została w trakcie wy-
kopalisk, in situ, dzięki czemu można było stwierdzić 
funkcję sepulkralną znaleziska i jego prawdopodobne 
powiązania ze sferą wierzeń eschatologicznych. Ko-
lejną ciekawą obserwacją jest pozycja chronologiczna 
zabytku. W wyniku analiz radiowęglowych uzyskał on 
bowiem oznaczenie odpowiadające w przybliżeniu IV 
OEB (por. wyżej oraz rozdz. VI.1). Również morfolo-
gia naczynia i jego dosyć ostre profilowanie mogłyby 
wskazywać na jego starszą pozycję chronologiczną 
względem większości waz z Tresty. Prawdopodobnie 
naczynie wykonano w początkach istnienia cmen-
tarzyska, u schyłku IV OEB. Ta obserwacja czyni też 
omawiany zabytek wyjątkowym ze względu na bar-
dzo wczesne datowanie, podczas gdy inne zabytki ce-
ramiczne kultury łużyckiej zdobione sztuką figuralną 
pochodzą przede wszystkim z wczesnej epoki żelaza. 
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IV.1. Informacje wstępne

Badania kości z grobów ciałopalnych zostały zainicjo-
wane w Polsce przez Adama Wrzoska (1928), który 
zwrócił uwagę na wartość naukową przepalonych ko-
ści. Podejmowane często w XX wieku badania na cmen-
tarzyskach ciałopalnych kultury łużyckiej i przewor-
skiej przyczyniły się do stałego doskonalenia metodyki 
badawczej, jak również ścisłej współpracy pomiędzy 
antropologami i archeologami nie tylko na etapie samej 
analizy szczątków, ale stopniowo także w trakcie pro-
wadzonych prac eksploracyjnych, poprzez obserwacje 
rozmieszczenia przepalonych kości w jamie grobowej, 
a przede wszystkim w popielnicy (Gładykowska-Rze-
czycka 2002). Eksploracja grobu przy udziale antro-
pologa lub bardzo skrupulatna segregacja materiału w 
trakcie badań umożliwiają uchwycenie obecności celo-
wych układów anatomicznych w urnie lub jamie grobu 
(Szczepanek, Jarosz 2005). W przypadku większej licz-
by osobników złożonych w jednej jamie bądź popielni-
cy taka eksploracja pozwala na obserwację wzajemnej 
relacji między nimi.

Spalone na stosie szczątki poddane działaniu wyso-
kiej temperatury ulegają znacznemu rozdrobnieniu 
i przez to stanowią bardzo trudny przedmiot badań. 
Zachowanie nielicznych fragmentów diagnostycz-
nych pozwala tylko na niewielki procent określeń płci 
u osobników dorosłych. Kolejnymi etapami analizy 
antropologicznej są określenia:
– barwy i stopnia przepalenia kości celem oszacowa-

nia temperatury stosu;
– obecności w materiale kostnym fragmentów kości 

zwierzęcych;
– liczby osobników znajdujących się w danym skupi-

sku kości na podstawie wcześniej przeprowadzonej 
segregacji materiału na poszczególne partie szkie-
letu;

– wieku w chwili zgonu wydzielonych wcześniej osob-
ników;

– płci u osobników dorosłych;
– występowania zmian patologicznych.

Metodyka badań kości z pradziejowych grobów cia-
łopalnych w ostatnich dekadach została wzbogacona 
o obserwacje związane ze zdarzeniami losowymi ana-
lizowanymi przez antropologów sądowych, takimi 
jak katastrofy lotnicze, kolejowe, ataki terrorystyczne 
oraz kataklizmy naturalne, np. pożary lasów, wybu-
chy wulkanów, trzęsienia ziemi (Fairgrieve 2008).

Na podstawie zabarwienia przepalonych kości 
określać można temperaturę, w jakiej szczątki ule-
gały spalaniu. Białe zabarwienie wskazuje, że kość 
osiągnęła temperaturę powyżej 8000C (Fairgrieve 
2008), czyli w miejscu spalania panowała tempera-
tura ok. 1000–12000C. Taka temperatura prawdo-
podobnie była uzyskiwana w czasie ciałopalenia na 
stosie (Piontek 2002). Kości pochodzące z jednego 
obiektu mogą wykazywać różnice w zabarwieniu - 
część z nich lub nawet pojedyncze większe fragmenty 
posiadają wtedy barwę od szaro-czarnej przez beżo-
wą do kremowej. Te różnice w zabarwieniu świadczą 
o niejednakowych warunkach, w jakich następowało 
ciałopalenie (temperatura stosu w jego różnych czę-
ściach, dostęp tlenu, obecność metali).

Na określenie liczby osobników pochowanych 
w jednym grobie pozwala obecność fragmentów 
diagnostycznych, które w szkielecie człowieka wy-
stępują pojedynczo bądź parzyście. Obserwuje się 
także różnice w masywności kośćca, a czasem zróż-
nicowanie stopnia przepalenia kości. Do fragmentów 
diagnostycznych, stosunkowo często odnotowywa-
nych przy analizie kości przepalonych, należą między 
innymi: przedni łuk pierwszego kręgu szyjnego (C1), 
ząb kręgu drugiego (C2), fragment okolicy bródkowej 
żuchwy, głowa żuchwy, wyrostki sutkowate i części 

Rozdział IV. Analiza antropologiczna przepalonych kości
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skaliste kości skroniowej, wyrostki czołowe kości 
jarzmowych, kości nadgarstka, stępu, rzepka, nasady 
kości długich (Gładykowska-Rzeczycka 1972).

W ustaleniu liczby pochowanych osobników może 
pomagać masa spalonych kości. Takie oszacowanie 
jest prowadzone w przypadku, gdy masa spalonych 
kości jest  znacznie większa od masy przepalonych 
kości jednego osobnika, ustalonej eksperymentalnie 
w krematorium (Gładykowska-Rzeczycka 1974). Na 
cmentarzyskach ciałopalnych bardzo często odnoto-
wuje się jednak występowanie pochówków cząstko-
wych, zawierających tylko kilka gramów przepalo-
nych kości.

Efektem przeprowadzonej analizy jest ustalenie naj-
mniejszej możliwej liczby osobników pochowanych w 
danym grobie (MNI – minimum number of individuals).

Wiek osobników w chwili zgonu określa się 
w oparciu o powszechnie przyjęte w antropologii 
kryteria anatomiczne i morfologiczne (Malinowski, 
Bożiłow 1997). W przypadku szkieletów dziecięcych 
uwzględnia się stan zaawansowania rozwoju uzębie-
nia oraz stopień osyfikacji kości długich (Scheuer, 
Black 2000). Oszacowanie wieku u osobników doro-
słych umożliwia głównie stopień obliteracji szwów 
czaszkowych (White, Folkens 2005). Zastosowane 
kryteria pozwalają na ustalenie wieku z dokładno-
ścią 1–2 lat przy szkieletach dziecięcych oraz około 5 
lat w przypadku osobników dorosłych. Jest to przy-
bliżony wiek rozwojowy (wiek szkieletowy, wiek zę-
bowy), nie zaś wiek kalendarzowy (Piontek 1999). 
Niejednokrotnie stan zachowania materiału kostnego 
nie pozwala na precyzyjne ustalenie wieku osobnika 
– w takich przypadkach używa się określenia „doro-
sły” lub „dziecko” (infans), zależnie od stopnia rozwo-
ju morfologicznego szkieletu oraz masywności kości. 
W trakcie analizy wiek w chwili zgonu oznaczano, 

przyjmując następujące klasy wieku (wg Kaczanow-
skiego 1992):
zgon okołoporodowy              0–3 miesiące
Infans I             0–7 lat
Infans II          7–15 lat
Juvenis              15–20 lat
Adultus        20–30 lat
Maturus                30–40–50 lat
Maturus/Senilis       50–60 lat
Senilis           60–x lat

W przypadkach gdy określenie wieku oraz płci osob-
nika nie było możliwe, stosowano określenie „?; ?”.

Oznaczenia płci u osobników dorosłych dokony-
wano, kierując się wykształceniem diagnostycznych 
w tym zakresie elementów morfologicznych szkieletu 
(White, Folkens 2005). W przypadkach gdy stan za-
chowania materiału był dobry, oznaczenia płci wyko-
nywano w oparciu o kilka elementów szkieletu. Przy 
zachowanych większych fragmentach czaszki ob-
serwowano ukształtowanie kości czołowej (stopień 
wydatności łuków brwiowych, ostrość brzegu nado-
czodołowego), jarzmowej (obecność tuberculum mar-
ginale na wyrostku czołowym), skroniowej (wielkość 
wyrostka sutkowatego), potylicznej (urzeźbienie 
łuski kości potylicznej), żuchwy (wydatność bródki, 
urzeźbienie kątów żuchwy). W przypadkach wątpli-
wych płci osobników nie określano.

IV.2. Wyniki analizy antropologicznej

Analizie antropologicznej poddano przepalone ko-
ści ze 138 grobów, w których pochowano łącznie 
162 osobników. Niestety, część materiału kostnego 

Ryc. 17. Typy pochówków: I – pochówki pojedyncze, II – 
pochówki podwójne, III – pochówki potrójne

Fig. 17. Types of burials: I – single burials, II – double 
burials, III – triple burials

Ryc. 18. Stopień przepalenia szczątków: I – szczątki 
przepalone silnie równomiernie, barwa kremowo-beżowa; 

II – szczątki przepalone silnie, częściowo barwa czarna, 
kremowo–szara, kremowo–beżowa

Fig. 18. Degree of bone burning: I – strongly, evenly bur-
ned remains, cream-beige colour; II – strongly, partly bur-

ned remains; black, cream-grey, cream-beige colour
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wskazuje, jak wspominano, na temperaturę stosu cia-
łopalnego wynoszącą ok. 1000–12000C. Tylko 15% 
szczątków było przepalonych nierównomiernie, ko-
ści miały wtedy barwę od czarnej poprzez szarą do 
beżowej. Nierównomierny stopień przepalenia kości 
świadczy o zróżnicowanych warunkach termicznych 
w trakcie ciałopalenia.

Na przepalonych kościach z 6 grobów obecne były 
zielone przebarwienia. Tylko w jednym przypadku w 
grobie, w którym kości były zabarwione, znaleziono 
przedmiot wykonany z brązu. Celem wykazania, czy 
zielone przebarwienia świadczą o pierwotnej obec-
ności pomiędzy kośćmi przedmiotu z brązu, przepro-
wadzono ich analizy fizyko-chemiczne (Koszowska, 
w tym tomie).

Stan zachowania analizowanego materiału oraz 
obecność fragmentów diagnostycznych umożliwi-
ły dokonanie określeń wieku i płci u większości po-
chowanych na cmentarzysku, a tylko dla 5% szcząt-
ków określenia te nie były możliwe (tab. 3; ryc. 19). 
Analizując rozkład wieku i płci pochowanych, należy 
zwrócić uwagę na znaczny udział pochówków dzieci 
(0–14 lat), wynoszący 32,71%. Szczątki kobiet stano-
wią 22,22%, a mężczyzn 17,9% wszystkich pochowa-
nych. Nieznaczna przewaga pochówków kobiet może 

 Płeć ? K M Razem

 Wiek N % N % N % N %

inf. I 40 24,69 40 24,69

inf. I/II 1 0,62 1 0,62

inf. II 10 6,17 10 6,17

inf. II/juv. 2 1,23 2 1,23

juv. 3 1,85 3 1,85

ad. 2 1,23 14 8,64 6 3,70 22 13,58

ad./mat.   10 6,17 11 6,79 21 12,96

mat. 5 3,09 9 5,56 10 6,17 24 14,81

mat./sen. 1 0,62 1 0,62

sen.   1 0,62 1 0,62

inf. 2 1,23     2 1,23

dor. 24 14,81 2 1,23 1 0,62 27 16,67

? 8 4,94 8 4,94

Razem 97 59,88 36 22,22 29 17,90 162 100,00

Tabela 2. Wiek i płeć pochowanych osobników (skróty jak w tabeli 3)
Table 2. Age and sex of buried individuals (abbreviations as in table 3)

zaginęła (por. rozdz. I.), dlatego też prezentowana 
seria stanowi pewną próbę losową, którą trudno jest 
bezspornie uznać za reprezentatywną dla całości ne-
kropoli. Szczegółowa analiza kości z poszczególnych 
grobów została zawarta w tabeli 3 (patrz koniec roz-
działu). Tabela 3, oprócz informacji anatomo-antro-
pologicznych, zawiera także podstawowe dane do-
tyczące lokalizacji grobu oraz podwójną numerację 
grobów – pierwsza (polowa) obowiązywała w trakcie 
prowadzonych badań wykopaliskowych oraz inwen-
taryzacji materiału, druga powstała podczas analizy 
archeologicznej materiałów. Kości analizowano ko-
lejno według numerów polowych grobów oraz nada-
nych w muzeum numerów inwentarzowych. Jeżeli 
materiał kostny pochodzący z danego grobu umiesz-
czony był pod kilkoma numerami inwentarzowymi, 
wówczas całość materiału z tego grobu porównywa-
no, a następnie dokonywano określeń antropologicz-
nych. 

Na cmentarzysku przeważały groby, w których zło-
żono szczątki jednego osobnika (86%). Ponadto ana-
liza antropologiczna pozwoliła na stwierdzenie, że 14 
grobów zawierało szczątki 2 osobników, a 5 grobów 
– szczątki 3 osobników (ryc. 17).

Wśród pochówków podwójnych przeważały po-
chówki osobnika dorosłego i dziecka (6 grobów), 
z czego w 4 grobach pochowano kobietę wraz z dziec-
kiem. Na uwagę zasługują dwa groby (nr 281 i 288), 
w których wraz ze szczątkami osobnika w wieku 

juvenis lub kobiety w wieku adultus złożono szczątki 
noworodka.

Większość szczątków była silnie przepalona, kości 
miały barwę kremowo-beżową (ryc. 18). Barwa taka
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Ryc. 19. Rozkład wieku i płci pochowanych osobników
Fig. 19. Age and sex distribution of buried individuals

wymieralności na cmentarzysku z Tresty Rządowej 
z innymi nekropolami kultury łużyckiej (ryc. 22). 
W tym celu wykorzystano dane zawarte w pracy M. 
Gedla i B. Szybowicz (2002).

Przedstawione dane wskazują, że nekropola 
z Tresty Rządowej należy do stanowisk sepulkral-
nych, na których stwierdzono stosunkowo duży 
odsetek zgonów w najmłodszych kategoriach wie-
kowych. Przyjmując, że udział ten jest zbliżony do 
realnego, można porównać uzyskane dane z wy-
znacznikami struktur wiekowych populacji przed-
stawionymi przez E. Rosset (za: Rymkiewicz 1995). 
Stwierdzone wartości zbliżone są do charaktery-
stycznych dla populacji progresywnej (40% dzieci), 
o wysokiej rozrodczości i stałym przyroście liczby 
ludności.

Analizując zróżnicowanie masy kości, materiał z 
poszczególnych grobów podzielono na szereg prze-
działów wagowych (ryc. 23), a następnie przedsta-
wiono zakres zmienności masy w grobach osobników 
o określonym wieku i płci (ryc. 24).

Prezentowane dane wskazują, że średnia masa ko-
ści z pojedynczego grobu wynosiła 615 g, a zakres 
zmienności tej wartości wynosił od 3–2225 g. Na ryci-
nie 23 widoczny jest brak zależności pomiędzy masą 
kości z grobu a liczbą pochowanych osobników. Uwagę 
zwraca także stosunkowo duży udział grobów z masą 
kości mieszczącą się w przedziale 10–50 g. Wartość 
ta związana jest raczej z dużym odsetkiem grobów 
wtórnie zniszczonych, nie jest to bezpośrednie świa-
dectwo pochówków cząstkowych. Duży udział gro-
bów, w których masa kości wynosiła powyżej 900 g, 
jak również obecność pochówków, w których wydaje 
się, że złożono kompletne szczątki przepalone na sto-
sie, wskazuje na pewne reguły obrządku pogrzebo-
wego. Można sugerować, że społeczność użytkująca 
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być jednak pozorna i związana z wtórną utratą części 
materiału badawczego, jak również dużym udziałem 
(14,81%) osobników, które zaklasyfikowano jako 
„dorosły” płci nieokreślonej.

Analiza paleodemograficzna analizowanej serii 
była w znacznym stopniu ograniczona, ponieważ 
pochowani nie stanowili zapewne całości populacji 
zasiedlającej dany teren, lecz jedynie mniej lub bar-
dziej reprezentatywną, wyselekcjonowaną próbę, do-
datkowo pomniejszoną o część kości, która zaginęła. 
Aby prześledzić rozkład wymieralności w analizowa-
nej serii ograniczono liczbę wyróżnionych kategorii 
wiekowych, przydzielając osobników z kategorii po-
średnich do kategorii wyższej (np. osobnika określo-
nego jako adultus/maturus do maturus itd.). Uzyskany 
w ten sposób rozkład wymieralności przedstawia ry-
cina 20.

Z otrzymanego rozkładu wymieralności osobników 
wynika, że największe nasilenie zgonów występo-
wało wśród dzieci do 7 roku życia (infans I) i wśród 
osobników dorosłych w kategorii wiekowej matu-
rus. Taki typ wymieralności charakterystyczny jest 
dla tzw. „cmentarzy naturalnych” przeciwstawianych 
cmentarzom, na których pochowano ofiary epidemii, 
charakteryzujących się zwiększoną wymieralnością 
we wszystkich kategoriach wiekowych (Margerison, 
Knüsel 2002). Zaobserwowano także (ryc. 21), że 
zgony kobiet następowały częściej w młodszych ka-
tegoriach wieku (adultus), zaś mężczyzn w starszych 
(adultus–maturus i maturus).

Zwiększona śmiertelność kobiet w kategorii adultus 
tłumaczona jest dużym ryzykiem zakażenia w okresie 
porodu i połogu w społecznościach przedindustrial-
nych (Gładykowska-Rzeczycka 1972; 1974).

Wysoki udział zgonów dzieci w kategoriach wie-
kowych infans I i II (0–14 lat) skłonił do porównania 
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Ryc. 20. Rozkład wymieralności w analizowanej serii z Tresty Rządowej
Fig. 20. Mortality distribution in the analysis

Ryc. 21. Wymieralność kobiet i mężczyzn
Fig. 21. Mortality among women and men
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Fig. 22. Mortality among children aged 0–14 in selected Lusatian culture cemeteries
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cmentarzysko starała się dokładnie zbierać szczątki 
przepalane na stosie, a następnie umieszczać je w 
grobie.

Warto także zauważyć, że masa kości z grobów 
osobników płci męskiej przewyższa wartości (śred-
nia, maksimum) z pochówków osobników płci 

żeńskiej. Widoczne są także różnice pomiędzy osob-
nikami z kategorii wiekowej infans I i II (ryc. 24).

Określenia liczby pochowanych oraz ich wieku 
i płci umożliwiały obecne w materiale diagnostyczne 
fragmenty szkieletu. Częstość występowania diagno-
stycznych elementów czaszki przedstawia rycina 25. 

Ryc. 24. Zestawienie masy przepalonych kości
Fig. 24. Mass of burned bones
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Ryc. 23. Zestawienie procentowe masy przepalonych kości w grobach: 1 – masa kości jednego osobnika; >1 – masa 
przemieszanych kości więcej niż jednego osobnika

Fig. 23. Percentage of burned bone mass in graves: 1–bone mass of one individual; >1– mass of mixed bones belonging 
to more than one individual
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Zauważyć należy, że u ponad połowy pochowanych 
(104 osobników) zachowała się część skalista ko-
ści skroniowej, przy czym u aż 54 osobników część 
skalista wystąpiła obustronnie. Często, u 1/3 osob-
ników, odnotowywano fragmenty żuchwy, głów-
nie wyrostki kłykciowe oraz trzon z okolicą bródki 
i zębodołami. Dzięki stosunkowo częstej obecności 

Ryc. 25. Częstość występowania określonych fragmen-
tów czaszki w analizowanym materiale

Fig. 25. Frequence of diagnostic skull fragments in ana-
lysed material

w materiale kości jarzmowej z wyrostkiem czoło-
wym oraz kości czołowej z okolicą nadoczodoło-
wą możliwe były określenia płci. Kości szkieletu 
postkranialnego reprezentowane są głównie przez 
fragmenty trzonów kości, długich, w pojedynczych 
przypadkach obecne były większe fragmenty na-
sad; stosunkowo częściej występowały fragmenty 
drobnych kości, na przykład kości nadgarstka czy 
też stępu oraz fragmenty paliczków. Dysponując 
danymi dotyczącymi lokalizacji grobów na cmenta-
rzysku, przeprowadzono analizę rozmieszczenia po-
chówków osobników o określonym wieku i płci na 
terenie nekropoli (ryc. 26–27). Ze względu na utratę 
części materiałów kostnych analiza ta nie jest pełna. 
Dostępne informacje pozwalają na stwierdzenie, że 
prawdopodobnie chowano obok siebie przedstawi-
cieli współczesnych sobie grup rodowych, nie two-
rząc prowincji grupujących osobników o danym wie-
ku bądź płci.

Analiza rozmieszczenia pochówków uzupełnia 
w ten sposób wnioski płynące z analizy wymieral-
ności w tej serii. Cmentarzysko z Tresty Rządowej 
wydaje się być zbliżone do innych znanych, współ-
czesnych mu serii, stanowiąc miejsce pochówku po-
pulacji zamieszkującej pobliski teren. Na podstawie 
źródeł antropologicznych trudno jest oszacować 
wielkość tej populacji. Cała nekropola nie została 
przebadana, część materiału zaginęła i dlatego nie 
można odtworzyć pod względem antropologicznym 
części cmentarzyska, która stanowiłaby zwarty kil-
kuarowy obszar stanowiący zarazem reprezenta-
tywną próbę. 

11,73%

12,96%

18,52%

33,95%

64,20%

część skalista kości skroniowej/
petrous parts of the temporal bone

fr. żuchwy/mandible fragments

fr. szczęki/upper jaw fragments

fr. k. jarzmowej/zygometic bone fragments

fr. oczodołu/orbit fragments
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
159/69 106 D 1 9 3   drobne fr. kości 1 ? ?

184/A/67 30 D 3 33 76
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej prawej i 
lewej, zawiązki zębów 

stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

192/A/67 30 B 7 37 1890
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, cz.skalista 

k.skroniowej lewa, fr. 
szczęki z zębodołami, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. kręgów, fr. 
miednicy 

1 ad. K?

327/67 31 B 9 54 102
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki 

zębów stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

138/B/67 31 B 10 55 1699
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. masywnych k. 
czaszki, część szwów 

obliterowana, korzenie 
zębów stałych, fr. 

szczęki i żuchwy, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa, lewa 
k. jarzmowa, fr. 

lewego oczodołu z 
zaznaczonymi łukami 

brwiowymi

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad.-

mat. M

142/67 31 B 11 56 62
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 

stałych, cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 

lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

  32 D 18 90 196
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

  39 A 14 147 120
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 inf. ?

242/A/67 45 AC 6 154 105

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa, prawa k. 

jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 dor. ?

127/A/67 46 A 7 162 602
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

370/69 31 (25)
A [C] 52 168 478

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 dor. ?
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Tabela 3. Tresta Rządowa, stan. 1. Zestawienie wyników analizy antropologicznej przepalonych kości dla poszczegól-
nych grobów

Objaśnienia skrótów: cz.–część; dor.–dorosły; fr.–fragment; k.–kość; K–kobieta; M–mężczyzna; l.os.–liczba osobników; inf. I–infans I; inf. 
II–infans II; juv.–juvenis; ad.–adultus; mat.–maturus; sen.–senilis

Table 3. Tresta Rządowa, site 1. Results of anthropological analysis of burned bones in particular graves
Abbreviations: cz.–part; dor.–adult; fr.–fragment; k.–bone; K–woman; M–Man; l.os.–number of individuals; inf. I–infans I; inf. II–infans II; 

juv.–juvenis; ad.–adultus; mat.–maturus; sen.–senilis
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

83/69 38 B 31 170 1054

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna, 
kremowo-beżowa

fr. k. czaszki, szwy w 
trakcie obliteracji, lewa 
k. jarzmowa, korzenie 

zębów stałych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K

91/69 38 B 35 171 1646
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, korzenie zębów 

stałych, fr. żuchwy, fr. 
oczodołu, fr. lewej k. 

jarzmowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. M?

71/69 38 B 33 172 632
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, fr. 

oczodołu, fr. szczęki

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

169/69 38 B 36 173 1446
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. K?

58/69 38 B 30 174 27
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista k. 
skroniowej lewa i fr. 

prawej, korzenie zębów 
mlecznych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

89/69 38 B 34 175 34
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 

stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

171/69 38 B 37 176 620
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. k. 
czołowej, szwy w 
trakcie obliteracji, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. M

171/69 38 B 37 176 655
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, fr. 

żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. K

W grobie 176 pochowano 2 osobników

216/69 38 D 40 177 417

silnie, częściowo 
nierównomiernie, 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, szwy w 
trakcie obliteracji, cz. 
skalista k. skroniowej 
prawa, prawa głowa 

żuchwy, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

216/69 38 D 40 177 452
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, korzenie 

zębów stałych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa, fr. 
oczodołu

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

216/69 38 D 40 177 470
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

W grobie 177 pochowano 3 osobników

174/69 38 D 38 178 987
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa i 
lewa, korzenie zębów 

stałych, fr. szczęki i 
żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K

213/69 38 D 39 179 1348

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych - fr. 

nadpalone, cz. skalista 
k. skroniowej prawa, 

fr. prawej i lewej k. 
skroniowej z wyr. 

sutkowatym, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad. M?
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13/69 25 C 13 180 17
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. lewej cz. 

skalistej k. skroniowej, 
zawiązki zębów stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

235/69 38 D 41 180 311
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ? ?

W grobie 180 pochowano 2 osobników

17/69 25 C 14 181 930
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
ostre, korzenie zębów 
stałych, cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 
lewa, fr. oczodołu

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. II ?

56/69 25 C 17 182 924
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, lewa k. 

jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 inf. II/

juv. ?

19/69 25 C 15? 184 673

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

przewaga 
kremowej

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa, 

zawiązki zębów stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

201/69 26 C 19 185 234
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki
fr. trzonów i nasad 

k. długich, fr. 
kręgów

1 ? ?

204/69 26 C 20 186 786
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, korzenie zębów 

stałych, fr. szczęki z 
zębodołami, fr. prawej 
i lewej k. jarzmowej, fr. 

głowy żuchwy

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich, 

fr. rzepki

1 inf. II ?

79/69 25 C 18 187 971
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, fr. 

szczęki

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. K

548/69 39 B 3 188 881

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, część 
szwów w trakcie 

obliteracji, fr. żuchwy, 
korzenie zębów 

stałych; 2 cz. skaliste 
k. skroniowej prawe 
i 2 lewe; inf. I: fr. cz. 

skalistej k. skroniowej, 
zawiązek prawego i 
lewego górnego I1

fr. trzonów i 
nasad k. długich; 

inf. I: nasady 
nieprzyrośnięte

3

ad.-
mat.; 
dor.; 
inf. I

M; 
?; ?

W grobie 188 pochowano 3 osobników: mężczyznę w wieku ad.-mat., dorosłego płci nieokreślonej i dziecko w wieku inf. I

538/69 39 B 1 189 1669
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

korzenie zębów stałych, 
fr.  żuchwy, fr. cz. 

skalistej k. skroniowej, 
fr. k. czołowej, fr. 

prawej k. jarzmowej z 
tuberculum marginale

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad.-

mat. M?

 

40,39, 
33,32 
A,B, 
C,D

4 189 2255
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. masywnych k. 
czaszki, szwy wolne, 

korzenie zębów 
stałych, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. M

  32 A 58 191 313
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 
mlecznych, cz. skalista 
k. skroniowej prawa i 
lewa, zawiązki zębów 

stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?
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260/69 32 A 52 192 279
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 
mlecznych, fr. żuchwy

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I/II ?

262/69 32 A 52 192 713
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa 
i prawa, fr. lewego 
oczodołu, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. M

W grobie 192 pochowano 2 osobników

309/69 32 A 55 193 1082
silnie, 

równomiernie; 
kremowo-szara

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa, 

korzenie zębów 
stałych, fr. żuchwy z 

zębodołami

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K?

  32 A 59 194 544
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie 

zębów mlecznych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

116/69 32 A 43 195 742
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej, 

fr. żuchwy z 
zębodołami

fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. miednicy, fr. 
łopatki

1 dor.? ?

197/69 32 A 51 196 961
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, korzenie 

zębów stałych, fr. 
oczodołu

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

327/69 32 A 57 198 1654

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

przewaga 
kremowej

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa, 

korzenie zębów stałych, 
fr. szczęki i żuchwy

fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. kręgów, k. 
główkowata i 
haczykowata 
nadgarstka, fr. 

miednicy

1 ad. K

276/69 32
A 54 199 1052

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, fr. 

szczęki

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

381/69 32 A 60 200 26
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

  fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ? ?

194/69 32 A 50 201 1116
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. masywnych 
k. czaszki, szwy 

obliterowane, korzenie 
zębów stałych, fr. 

szczęki i żuchwy, cz. 
skalista k. skroniowej 

lewa, prawa k. 
jarzmowa z tuberculum 

marginale

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 mat. M

109/69 32 C 41 202 661
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa i 
lewa, korzenie zębów 

stałych, fr. lewej k. 
jarzmowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. K

142/69 32 C 47 203 1376
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, fr. 

szczęki i żuchwy, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 mat. M

143/69 32 C 47 203 25
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 

lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?
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192/69 32 C 48 203 316

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

fr. szczęki i żuchwy, 
korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. M

W grobie 203 pochowano 3 osobników

106/69 32 C 40 204 443
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej, 

korzenie zębów 
mlecznych i stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 inf. II ?

101/69 32 C 39 205 626
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie 

zębów mlecznych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

139/69 32 C 46 206 1131
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. 
oczodołu, szwy w 
trakcie obliteracji, 
korzenie zębów 

stałych, fr. szczęki i 
żuchwy, cz. skalista k. 

skroniowej lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. M

184/69 32 C 49 207 224
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

51/69 32 C 35 208 668
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, zawiązek 

M3, cz. skalista k. 
skroniowej lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. II ?

64/69 32 C 36 209 293
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 

lewa, korzenie zębów 
mlecznych, zawiązki 

zębów stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

66/69 32 C 37 210 309
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa, 

zawiązki zębów stałych, 
korzenie zębów 

mlecznych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

75/69? 32 C 38 211 1248

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, fr, prawej 
i lewej k. jarzmowej z 
wyraźnym tuberculum 

marginale, fr. prawej 
i lewej cz. skalistej k. 

skroniowej, fr. szczęki i 
żuchwy, fr. masywnego 

wyr. sutkowatego, 
korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów 
1 ad.-

mat. M

311/69 32 C 56 212 214
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki część 
szwów obliterowana, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 mat. ?

131/69 32 C 44 213 1021

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa, 
prawa k. jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. M

325/67 32 C 33 214 931
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. masywnej k. czaszki, 
fr. cz. skalistej k. 

skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. M

36/69 32 C 33 214 210
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 inf. II ?
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36/69 32 C 33 214 137
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. żuchwy, 
korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ? ?

W grobie 214 pochowano 3 osobników

112/69 32 C 42 215 184
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 
stałych, fr. cz. skalistej k. 

skroniowej

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

239/69 27 C 6 216 980
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
ostre, cz. skalista k. 
skroniowej prawa 
i lewa, fr. żuchwy 
i szczęki, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

miednicy
1 inf. II/

juv. ?

272/69 27 C 4 217 625
silnie, częściowo 

nierównomiernie; 
kremowo–szara

fr. k. czaszki, szwy w 
trakcie obliteracji, 
korzenie zębów 

stałych, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej, prawa k. 
jarzmowa, fr. szczęki i 

żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K?

  217 220
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
ostre, korzenie zębów 

stałych, fr. cz. skalistej k. 
skroniowej

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. II ?

W grobie 217 pochowano 2 osobników

315/69 27 C 8 218 987

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara,  

kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i fr. lewej, 
korzenie zębów 

stałych, fr. żuchwy, fr. 
oczodołu

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat.-

sen. M?

315/69 27 C 8 218 977
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, korzenie 
zębów stałych, prawa 

i lewa, fr. oczodołu, 
prawy wyrostek 

sutkowaty, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 sen. K

W grobie 218 pochowano 2 osobników

317/69 27 C 9 219 256
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. szczęki, 
korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów i żeber, 
fr. miednicy, fr. 
paliczków, fr. k. 
nadgarstka, fr. 

rzepki

1 dor. ?

353/69 27 C 12 220 868
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, korzenie 

zębów stałych cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i fr. lewej, fr. 
szczęki i żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 mat. ?

321/69
cz. I 27 C 10 221 520

silnie, 
równomiernie; 

beżowo–rdzawa

fr. k. czaszki, masywna 
łuska k. potylicznej, 

korzenie zębów stałych, 
fr. szczęki i żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad. M

321/69
cz. II 27 C 10 221 623

silnie, 
równomiernie; 

beżowo–rdzawa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa, fr. 

masywnej żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 
kręgów, fr. C2

  ad. M
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293/69 27 C 7 222 556
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor.? ?

274/69 27 C 5 223 538
+31

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, cz. skalista k. 

skroniowej prawa 
i lewa, fr. żuchwy 
i szczęki, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad. K

323/69 27 C 11 224 948

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna, 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

korzenie zębów 
stałych, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K?

333/69 26 C 25 225 658
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

398/69 32 A 61 226 521
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
ostre, korzenie zębów 

stałych, fr. szczęki i 
żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. K

473/69 37 B 6 228 157
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

łopatki
1 dor. ?

465/69 37 B 1 229 353
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki część 
szwów obliterowana, 
fr. żuchwy, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

484/69 37 B 9 230 1069
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa i 

lewa, fr. żuchwy

fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. kręgów, fr. 
miednicy 

1 ad. K

467/69 37 B 2 231 40
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista k. 

skroniowej lewa

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

488/69 37 B 8 232 844
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. K?

469/69 37 B 3 234 634
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej, 

korzenie zębów 
stałych, fr. oczodołu

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów 
1 dor.? ?

469/69 37 B 3 234 901
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

nieliczne fr. k. czaszki, 
korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów 
1 dor.? ?

W grobie 234 pochowano 2 osobników

481/69 37 B 5? 235 1163
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

korzenie zębów 
stałych, fr.  żuchwy, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K

471/69 37 B 4 236 979
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, fr. 

żuchwy, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej lewej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. ?

471/69 37 B 4 236 842
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, cz. 

skalista k. skroniowej 
lewa, fr. oczodołu

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. M?

W grobie 236 pochowano 2 osobników
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  37 B 7 237 340
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa, 
fr. żuchwy, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

483/69 37 D 11 238 404
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 
mlecznych, cz. skalista 

k. skroniowej prawa 

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

487/69 37 D 10 239 723
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. ?

462/69 44 B 1 240 666
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

inf.: fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. prawego 

oczodołu; dor.: fr. 
k. czaszki, szwy 

zarośnięte

fr. trzonów i nasad 
k. długich 2 mat.; 

inf. ?; ?

W grobie 240 pochowano 2 osobników: osobnika w wieku maturus płci nieokreślonej i osobnika w wieku infans

459/69 44 D 2 241 255
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 ? ?

466/69 44 D 2 241 13
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 

mlecznych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

W grobie 241 pochowano 2 osobników

  26 A/C 18 243 1172
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

cz. skalista k. 
skroniowej lewa i 

fr. prawej, fr. szczęki 
i żuchwy, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad.-

mat. K?

192/69 26 C 21 244 447
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

cz. skalista k. 
skroniowej lewa i 

prawa, korzenie zębów 
stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. M

206/69 26 C 22 246 392
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki
fr. trzonów i nasad 

k. długich, fr. 
kręgów

1 mat. K?

  26 C 23 248 698
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, korzenie zębów 
stałych, fr.  żuchwy, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. K

307/69 31 A 49 249 843
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. M?

303/69 31 A 47 250 798
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 

lewa, korzenie zębów 
stałych, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 mat. M

301/69 31 A 46 251 79
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie 

zębów mlecznych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?
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305/69 31 A 48 252 292
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie 

zębów mlecznych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

227/69 31 A 43 253 905
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa i 
lewa, prawa i lewa k. 

jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

363/69 31 A 51 254 38
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki nieliczne fr. 
trzonów k. długich 1 dor.? ?

22/69 31 A 44 256 427
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. cz. skalistej 

k. skroniowej, korzenie 
zębów mlecznych, 

zawiązki zębów stałych, 
fr. oczodołu

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

231/69 31 A 45 257 335
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor.? ?

151/69 31 C 38 258 292
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
ostre, korzenie zębów 

mlecznych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

miednicy
1 inf. I ?

124a/69 31 C 34 260 308
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 

stałych, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej prawej i 

lewej

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

99/69 31 C 32 262 352
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 

mlecznych, zawiązki 
zębów stałych, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

20/69 31 C 41 263 1691
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, część 
szwów obliterowana, 

korzenie zębów stałych, 
fr.  żuchwy i szczęki, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K?

149/69 31 C 36 264 702

silnie, 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, korzenie zębów 

stałych, cz. skalista k. 
skroniowej prawa, fr. 

żuchwy z zębodołami, 
lewy wyrostek 

sutkowaty delikatnej 
budowy  

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. K

125a/69
cz. I 31 C 35 265 729

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa

fr. masywnych 
k. czaszki, szwy 

obliterowane, korzenie 
zębów stałych, fr. 
szczęki i żuchwy, 

prawa k. jarzmowa, fr. 
k. czołowej z okolicą 

nadoczodołową

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. M

125a/69
cz. II 31 C 35 265 1015

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa

liczne fr. trzonów i 
nasad k. długich   mat. M
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387/69 31 A 35 265 623

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna, 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy w 
trakcie obliteracji, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa, fr. 
wyrostka sutkowatego

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. K

  31 C 35 265 523
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K

W grobie 265 pochowano 3 osobników

221/69 31 C 40 266 268
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 

stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

46/69 45 D 10 267 385
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej prawa, 

korzenie zębów stałych 
i mlecznych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. II ?

251/69 33 A 2 268 9
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
ostre, cz. skalista k. 
skroniowej lewa, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad. ?

265/69 26 C 24 270 514
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

444/69 26 C 26 272 1049
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
obliterowane, cz. 

skalista k. skroniowej 
prawa i lewa, fr. k. 

czołowej z wyraźnymi 
łukami brwiowymi, 

korzenie zębów stałych, 
fr. szczęki i żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. M

3/69 31 A 28 273 322
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. delikatnych k. czaszki, 
cz. skalista k. skroniowej 
prawa i lewa, zawiązek 

M2, korzenie zębów 
mlecznych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

5/69 31 A 29 273 1115
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. żuchwy

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 juv.? ?

W grobie 273 pochowano 2 osobników

11/69 31 C 30 275 150
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 

lewa, korzenie zębów 
mlecznych, zawiązki 

zębów stałych

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

27/69 31 C 31 276 863
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, cz. skalista k. 

skroniowej prawa 
i lewa, fr. żuchwy, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 juv. ?

371/69 31 A 54 278 120
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. delikatnych k. czaszki
fr. trzonów i 

nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

39/69 32 C 34 279 1049
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. masywnych 
k. czaszki, szwy 

obliterowane, korzenie 
zębów stałych, fr. 

szczęki i żuchwy, cz. 
skalista k. skroniowej 
prawa, prawy i lewy 
wyrostek sutkowaty

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. M
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403/69 32 A 
i C 62 280 1268

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–szara

fr. k. czaszki, fr. prawego 
i lewego oczodołu, 

szwy obliterowane, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa, korzenie 
zębów stałych, fr. 
żuchwy, lewa k. 

jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów 
1 mat. M

305/A/67 32 D 281 1049
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, cz. skalista k. 
skroniowej prawa i 
fr. lewej, fr. szczęki 
i żuchwy, korzenie 

zębów stałych; inf. I: 
fr. delikatnej czaszki, 

zawiązki zębów 
mlecznych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 2

juv.; 
inf. I 

(zgon 
około-

porodo-
wy) 

?; ?

W grobie 281 pochowano 2 osobników: osobnika w wieku juvenis i inf. I (zgon okołoporodowy)

249/69 33 C 1 282 48
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy ostre fr. trzonów k. 
długich 1 ad. ?

268/69 33 A 283 15
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

drobne fr. k. czaszki fr. trzonów k. 
długich 1 ? ?

499/69 37 D 12 284 389
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, korzenie 
zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

238/69 38 D 42 285 827
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy w 
trakcie obliteracji, 

prawa k. jarzmowa z 
tuberculum marginale, 
fr. lewej k. skroniowej z 
cz. skalistą i wyrostkiem 
sutkowatym, fr. prawej 
cz. skalistej, fr. szczęki, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad.-

mat. M?

243/69 38 D 43 286 50
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 

mlecznych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

247/69? 38 D 43 286 395
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnej k. czaszki, 
fr. cz. skalistej k. 

skroniowej prawej i 
lewej, zawiązek M2

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

284/69 38 B/D 44 287 401
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej, 

korzenie zębów 
mlecznych i stałych, 

zawiązki zębów stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. II ?

345/69 38 D 45 288 1170
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

dor.: fr. k. czaszki, 
korzenie zębów stałych, 
cz. skalista k. skroniowej 

lewa i prawa; inf. I: cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa, fr. 
delikatnych k. czaszki

dor.: fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. miednicy; 
inf. I: fr. trzonów k. 

długich

2

ad.; inf. 
I (zgon 
około-

porodo-
wy)

K; ?

W grobie 288 pochowano 2 osobników: kobietę w wieku adultus i osobnika w wieku infans I (zgon okołoporodowy)

540/69 39 B 2 289 193
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej prawej 

i lewej, fr. żuchwy, 
zawiązek I1 i M1

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?
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501/69 40 A 1 290 214
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

dor.: fr. czaszki

dor.: fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. miednicy, fr. 
kręgów, paliczki

2 ad. K

  40 A 1 290 392
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

inf. I: fr. delikatnych 
k. czaszki, korzenie 
zębów mlecznych, 

zawiązki zębów stałych; 
dor: fr. k. czaszki, szwy 
wolne, korzenie zębów 

stałych

inf. I: fr. trzonów i 
nasad k. długich   inf. I ?

549/69 39B/ 
40A sk. 290 9

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa
fr. k. czaszki fr. trzonów k. 

długich   ? ?

W grobie 290 pochowano 2 osobników

526/69 40 A 2 291 479

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

dor.: fr. k. czaszki, szwy 
wolne, fr. k. czołowej 
z delikatnymi łukami 

brwiowymi, cz. skalista 
k. skroniowej prawa, 
fr. szczęki i żuchwy z 

zębodołami, fr. głowy 
żuchwy; inf. I: cz. 

skalista k. skroniowej 
lewa, fr. delikatnej 

czaszki

dor.: fr. trzonów i 
nasad k. długich, 
fr. kręgów i żeber, 

fr. miednicy, fr. 
paliczków, fr. k. 
nadgarstka, fr. 

rzepki

2 ad.; inf. I K; ?

W grobie 291 pochowano 2 osobników: kobietę w wieku adultus i dziecko w wieku infans I

547/69 40 A 3 i 4 ? 292 232

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor.? ?

44/69 45 D 9 293 931

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

przewaga 
kremowej

fr. masywnych k. 
czaszki, fr. k. czołowej 
z wyraźnymi łukami 

brwiowymi, fr. szczęki 
i żuchwy, prawa k. 

jarzmowa, cz. skalista k. 
skroniowej lewa

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad. M

46/69 45 C 10 294 575
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. żuchwy, 
korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor.? ?

93/69 45 B 11 295 1172
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, fr. k. 
czołowej, szwy w 

trakcie obliteracji, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa, korzenie 
zębów stałych, lewa k. 

jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 ad.-

mat. K

96/69 45 B 12 296 100
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. cz. skalistej k. 

skroniowej

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

284/69 45 B 13 297 787
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. k. czaszki, fr. cz. 
skalistej k. skroniowej, 
szwy wolne, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich, 

fr. rzepki

1 inf. II ?

  45 B 14 298 362

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara,  

kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie 

zębów mlecznych, cz. 
skalista k. skroniowej 

prawa i lewa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

428/69 45 B 16 299 40
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–szara

fr. delikatnych k. 
czaszki, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej prawej i 

lewej

fr. trzonów k. 
długich 1 inf. I ?

544/69 52 A ? 300 1448

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo–szara, 

szara, czarna, 
kremowo–beżowa

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, cz. skalista 

k. skroniowej lewa i 
prawa, fr. żuchwy z 

zębodołami, fr. głowy 
żuchwy, prawa k. 

jarzmowa, fr. prawego 
oczodołu, korzenie 

zębów stałych

fr. trzonów i 
nasad k. długich, 

fr. kręgów, fr. 
miednicy 

1 ad. K?

414/69 38/45 
D/B 14 302 23

silnie, 
równomiernie; 

kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 

stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

21/69 25 C 2 303 490
silnie, 

równomiernie; 
kremowo–beżowa

fr. delikatnych k. 
czaszki, zawiązki zębów 

stałych, cz. skalista k. 
skroniowej prawa

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. I ?

369/69 25 C 53 304 2034
silnie, częściowo 

nierównomiernie; 
kremowo–szara

fr. k. czaszki, szwy 
wolne, korzenie zębów 

stałych, fr. szczęki i 
żuchwy, fr. cz. skalistej 

k. skroniowej, fr. 
lewej k. jarzmowej, fr. 
prawej cz. skalistej k. 

skroniowej

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 ad. M?

121/67 31 A 8 305 30
silnie 

równomiernie; 
kremowo-beżowa

fr. czaszki fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

  38 A 306 359
silnie 

równomiernie 
kremowo-beżowa

fr. k. czaszki, cz. skalista 
k. skroniowej lewa, 

korzenie zębów stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 dor. ?

  39 B 307 120
silnie 

równomiernie; 
kremowo-szara

fr. delikatnych k. 
czaszki, korzenie zębów 

stałych

fr. trzonów i 
nieprzyrośniętych 
nasad k. długich

1 inf. II ?

153/69 39 C 39 308 4
silnie 

równomiernie; 
kremowo-beżowa

fr. k. czaszki fr. trzonów k. 
długich 1 ? ?

  13 309 928

silnie, częściowo 
nierównomiernie; 
kremowo-szara, 

kremowo-beżowa

fr. masywnej czaszki o 
szwach od wewnątrz 
obliterowanych, cz. 

skalista k. skroniowej 
lewa, korzenie zębów 

stałych

fr. trzonów i nasad 
k. długich 1 mat. M?

123/69 31 A 33 310 1543
silnie 

równomiernie; 
kremowo-beżowa

fr. k. czaszki, szwy w 
trakcie obliteracji, 
korzenie zębów 

stałych, fr. cz. skalistej 
k. skroniowej lewej, fr. 

szczęki i żuchwy, prawa 
k. jarzmowa

fr. trzonów i nasad 
k. długich, fr. 

kręgów
1 mat. K?
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Ryc. 26. Rozmieszczenie osobników o określonym wieku na terenie cmentarzyska (pozostałe symbole jak na ryc. 2)
Fig. 26. Distribution of individuals of an established age within the cemetery (other symbols as in fig. 2)
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Ryc. 27. Rozmieszczenie osobników o określonej płci na terenie cmentarzyska (pozostałe symbole jak na ryc. 2)
Fig. 27. Distribution of individuals of an established sex within the cemetery (other symbols as in fig. 2)
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Przedmiotem przeprowadzonych badań było pięć 
wyrobów z brązu występujących w urnach z pochów-
ków ciałopalnych ze stanowiska archeologicznego 
w Treście Rządowej. Oznaczono skład chemiczny nie-
zmienionych brązów, brązów z zaznaczonymi w nie-
wielkim stopniu procesami korozji i skład chemiczny 
patyn pokrywających wszystkie badane wyroby. Ana-
lizie chemicznej poddano również wybarwione kości, 
w celu ustalenia pochodzenia ich barwy i jej ewentu-
alnego związku z przedmiotami z brązu.

V. 1. Opis zbadanych obiektów

V.1.1. Brązy

Próbka Br1 (grób 303): niedomknięte kółeczko 
o śr. 7 mm wykonane z drutu o śr. ok. 1 mm. Na po-
wierzchni pokryte jasnoniebieskimi i brunatnymi na-
lotami (ryc. 28:1). Warstwa najbardziej zewnętrzna, 
rzędu setnych mm, zbudowana jest z niebiesko-zielo-
nej, gładkiej fazy przemieszanej z szaro-brązowymi, 
drobnymi skupieniami, pochodzącymi prawdopo-
dobnie z gleby. Pod nią zalega drobnoziarnista faza 
jasnoniebieska, będąca głównym składnikiem patyny, 
która jak wykazują obserwacje przekroju poprzecz-
nego drutu pod lupą binokularną całkowicie zastąpiła 
brąz. W obrębie jasnoniebieskiej fazy zachowały się 
nieliczne, drobne, kilkudziesięciomikronowe ziaren-
ka czarnej fazy.

Próbka Br2 (grób 171): drut o średnicy 1,4–1,5 mm, 
skręcony w nieregularne „kółeczko” o średnicy 11 mm. 
Na powierzchni pokryty niebieskimi nalotami. War-
stwa najbardziej zewnętrzna, cieniutka, rzędu setnych 
mm, utworzona jest z błyszczącej, gładkiej „glazuli” 

o barwie szmaragdowo-niebieskiej. Miejscami ob-
lepiona jest brązowymi, drobnymi ziarenkami. Pod 
nią występuje faza jasnoniebieska, która stanowi ok. 
1/3 średnicy drutu. Barwą podobna jest do fazy z po-
przedniej próbki.

Próbka Br3 (grób 234): fragment łukowato wy-
giętej blaszki o rozmiarach 7×10 mm i grubości ok. 
0,5 mm, nierównej na brzegach, pokrytej cienką, ja-
snoniebieską warstewką, z drobnoziarnistym brunat-
nym nalotem (ryc. 28:2). Na zewnętrznej stronie łuku 
dominuje faza niebieska i tylko w jednym miejscu na 
brzegu występują niewielkie, plamiste skupienia fazy 
o wyraźnie zielonym zabarwieniu. Na wewnętrznej 
stronie łuku dominują fazy o niebiesko-zielonkawym 
odcieniu. Blaszka jest twarda, a przeobrażone fazy, 
powstałe kosztem brązu, występują tylko w cienkiej 
warstwie powierzchniowej, nieco grubszej na brze-
gach.

Próbka Br4 (grób 230): dwa fragmenty blaszki. 
Jedna, łukowato wygięta o rozmiarach 7×5 mm, jest 
niebieska, gdzieniegdzie pokryta szaro-brunatnymi 
nalotami. Na stronie zewnętrznej łuku występuje 
owalne skupienie, zbudowane z fazy zabarwionej 
na trawiastozielony kolor. Drugi mniejszy fragment 
blaszki jest płaski, o rozmiarach 6×3,5 mm. Pokryty 
jest szaro-brązowymi nalotami, spod których tylko 
miejscami prześwituje faza o zabarwieniu niebie-
skim. Na brzegach widoczne jest zróżnicowanie bar-
wy patyny, od jasnoniebieskiej do niebieskiej.

Próbka Br5 (prawdopodobnie z grobu 217): na 
fragmencie kości (2×1,0–0,7 cm), o zabarwieniu bia-
ło-beżowym i plamiście czarnym, występują dwie ku-
leczki z brązu. Jedna o średnicy 3 mm jest wciśnięta/
wtopiona w kość na głębokość ok. 1,5 mm. Ma ona 
chropowatą, czarną powierzchnię z nieregularnie 

Rozdział V. Badania składu chemicznego brązów, 
ich patyn i zabarwionych kości

Ewa Koszowska
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rozmieszczonymi jasnoniebieskimi i białymi skupie-
niami (ryc. 28:3). Druga, o średnicy ok. 2 mm i rów-
nież chropowatej powierzchni, jest czarna, z drobny-
mi niebieskawo-zielonkawymi nalotami.

V.1.2. Kości

Próbka K1 (kość z grobu 205): na fragmencie kości 
o rozmiarach ok. 1 cm, w jej części gąbczastej, wy-
stępują niewielkie (ok. 0,5 mm i mniejsze), owalne 
ziarna przeobrażonego brązu (największy o barwie 
czerwonej, pozostałe – czarne), wokół których kość 
uległa przebarwieniu na kolor seledynowo-zielony 
i trawiasto-zielony (ryc. 28:4). Obszary zabarwione 
są niewielkie – mają ok. 1 mm.

Próbka K2 (kość z grobu 290): dwa kilkucentyme-
trowe fragmenty kości z nierównomiernie rozłożo-
nym seledynowym nalotem. Nalot występuje tylko na 
zewnętrznej, zbitej części kości (ryc. 28:6).

Próbka K3 (kość z grobu 291): trzy kilkucenty-
metrowe fragmenty kości z plamiście rozłożonym 
seledynowym nalotem. Nalot występuje tylko na ze-
wnętrznej, zbitej części kości (ryc. 28:5).

V.2. Metody badań

Obserwacje makroskopowe przeprowadzono pod 
lupą binokularną NIKON. Oznaczenia składu che-
micznego w mikroobszarze wykonano w Labora-
torium Mikroskopii Skaningowej z Emisją Polową 
i Mikroanalizy w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, 
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektrono-
wego SEM typu Hitachi S-4700 z emisją polową, po-
łączonego ze spektrometrem dyspersji energii (EDS) 
– Noran Vantage. Obrazy powierzchni rejestrowano 
zarówno w wiązce elektronów wtórnych (SE), jak 
i wstecznie rozproszonych BSE-YAG. Otrzymane wyni-
ki zawartości poszczególnych pierwiastków, zgodnie 
z „bezwzorcową” procedurą przeliczeń (tj. używając 
standardów z biblioteki oprogramowania), zostały 
znormalizowane do procentów wagowych. Analizy 
wykonano w punktach lub w obszarach o rozmiarach 
kilkudziesięciu μm kwadratowych.

Błędy oznaczenia mierzonych pierwiastków w % 
wagowych przedstawiają się następująco: O (0.4), Ca 
(0.1), Na (0.07), K (0.04) , Mg (0.04), Si (0.06), Fe (0.1), 
Mn (0.1), Al (0.06), Cl (0.03), Cu (0.6), Sn (0.4), Sb (0.3), 
As (0.6), Pb (0.8), Ni (0.1), Co (0.1), Ag (0.2), Au (0.5).

Ze względu na bardzo małe rozmiary badanych 
obiektów z brązu i ich wartość archeologiczną do 

badań pobrano niewielkie, kilkudziesięciomiligra-
mowe fragmenty okazów, obejmujące patynę wraz 
z umieszczonymi na wewnętrznych stronach jej 
warstw reliktami brązu. Próbki zostały naklejone 
na holdery i napylone węglem. Z tego też względu 
w obliczeniach nie uwzględniono zawartości tego 
pierwiastka.

Wykonano kilkadziesiąt oznaczeń, z których wy-
brano najbardziej reprezentatywne, obejmujące: 21 
analiz brązów, 8 analiz brązów skorodowanych, 10 
analiz patyn, 9 analiz przebarwionych kości (łącznie 
48 analiz). Poszczególne analizy oznaczano nazwą 
próbki i symbolem analizy (np. Br1-1a, Br1-1b itd.). 
W tabelach zaprezentowano jedynie wyniki wybra-
nych 48 analiz (zob. tabela 4–8).

V.3. Wyniki

V.3.1. Skład chemiczny brązów

Spośród pięciu zanalizowanych wyrobów z brązu 
obiekt Br1 uległ całkowitej patynizacji, natomiast 
próbka Br3 wyróżnia się najwyższą  zawartością 
cyny (Sn) (tabela 5). Średnia zawartość tego pier-
wiastka wynosi 5,3% wag., przy dużej zmienności w 
różnych analitycznych punktach od 4,1 do 6,7% wag. 
Kolejnymi pierwiastkami są antymon (Sb) i złoto 
(Au), których średnia wartość równa się 0,4% wag., 
przy zmienności – odpowiednio od 0,3 do 0,6% wag. 
i od 0,1 do 0,8% wag. Średnie koncentracje srebra 
(Ag) i niklu (Ni) wynoszą po 0,2% wag. i wahają się 
w przedziale od 0,1 do 0,3% wag. Domieszki pozo-
stałych pierwiastków (As, Pb i Co) występują niejed-
norodnie i na ogół są na granicy lub poniżej granicy 
wykrywalności zastosowanej metody.

Powyższe punktowe analizy chemiczne zostały 
przeprowadzone w drobnych wiórkach nieprzeobra-
żonego brązu. Analizy wykonane w reliktach brązu 
tkwiących w obrębie patyny wykazały drastyczny 
wzrost w nich zawartości Sn, nawet do 20,7% wag., 
a Sb do 3,5% wag., pomimo stosunkowo niewielkich 
ilości tlenu (1,4 do 3,2% wag.) (tabela 5), wskazują-
cego na niewielki stopień korozji. Obraz tych reliktów 
w mikroskopie elektronowym, otrzymany w wiązce 
elektronów wstecznie rozproszonych, ujawnił den-
drytyczną strukturę brązu (ryc. 29:1–2), charakte-
rystyczną dla metalu odlewanego. Jaśniejsze obsza-
ry widoczne na zdjęciach odpowiadają fazie Sn-Cu. 
Faza występująca w ciemniejszych obszarach uległa 
całkowicie korozji i została zastąpiona przez patynę, 
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Ryc. 28. 1– fragment drucika z brązu Br1 całkowicie skorodowanego, zbudowanego z patyny złożonej z fosforanów 
i węglanów Cu; 2 – wygięta blaszka Br3 z powierzchnią pokrytą niebieską patyną, zanieczyszczona brunatnymi nalotami; 

3 – ciemna powierzchnia jednej z kuleczek Br5 z nieregularnie rozmieszczonymi jasno-niebieskimi i białymi nalotami; 
4 – fragment kości gąbczastej (K1) z wciśniętymi okruchami skorodowanego brązu; największe, czerwone ziarno, widocz-

ne w centralnej części, zbudowane jest na powierzchni z kuprytu (Cu2O); wokół niego zaznaczają się niewielkie strefy 
o zabarwieniu seledynowo-zielonym i trawiasto-zielonym; 5,6 – powierzchnie fragmentów kości zbitych K2 i K3 z seledy-

nowym zabarwieniem
Fig. 28. 1 – bronze Br1. Fragment of a corroded wire built of patina composed of phosphates and Cu carbonates; 

2 – bent plate Br3 with surface covered with blue patina and contaminated with brown tarnishes; 3 – dark surface of one 
of Br5 globules with unevenly placed bright-blue and white efflorescences; 4 – fragment of cancellous bone (K1) with 

scraps of corroded bronze; the surface of the biggest, red grain in the centre is built of cuprite (Cu2O); small celadon-green 
and grass-green zones can bee seen around the grain; 5, 6 – surfaces of compact bone fragments K2 and K3 with celadon 

tints
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Ryc. 29. 1 – wewnętrzna strona patyny z próbki Br3; widoczna struktura dendrytyczna; w części centralnej strefa koro-
zji z tlenkami Cu; zaznaczono punkty wykonania analiz; mikroskop elektronowy SEM, elektrony wstecznie rozproszone 
YAG-BSE; 2 – zbliżenie z wewnętrznej strony patyny z próbki Br3; widoczna struktura dendrytyczna; zachowane relikty 

fazy Sn–Cu (białe); zaznaczono punkty wykonania analiz; wokół nich występuje patyna złożona z fosforanów i węglanów 
Cu; mikroskop elektronowy SEM, elektrony wstecznie rozproszone YAG-BSE; 3 – wiórek brązu z próbki Br4; zaznaczono 

miejsca wykonanych analiz; mikroskop elektronowy SEM, elektrony wstecznie rozproszone YAG-BSE; 4 – patyna z próbki 
Br-4 złożona z mieszaniny fosforanów i węglanów Cu; w części gładkiej (analiza B4-2c), po prawej stronie przeważają 
fosforany; w części porowatej (analiza B4-2b) jest więcej węglanów; białe blaszki zbudowane są z siarczku srebra Ag2S 

(analiza B4-2a); mikroskop elektronowy SEM, elektrony wstecznie rozproszone YAG-BSE; 5 – przekrój poprzeczny drucika 
z brązu (B1) całkowicie skorodowanego, zbudowanego z patyny węglanowo-fosforanowej; fotografia w wiązce elektro-
nów wtórnych (SE) obrazuje morfologię powierzchni; 6 – przekrój poprzeczny drucika z brązu (B1); fotografia w wiązce 
elektronów wstecznie rozproszonych (YAG-BSE) – nikłe zróżnicowanie składu chemicznego badanej powierzchni; małe, 

białe wpryśnięcia to siarczki Ag i Ag rodzime
Fig. 29. 1 – inner side of patina from sample Br3; dendrite structure; in the centre: zone of corrosion with Cu oxides; 

points where the analyses were made are marked; electron microscope SEM, backscattered electrons YAG-BSE; 2 – inner 
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side of patina from sample Br3 – close-up; dendrite structure visible, preserved relics of Sn–Cu phase (white); points 
where the analyses were made are marked; around these points patina composed of Cu phosphates and Cu carbonates is 
present; electron microscope SEM, backscattered electrons YAG-BSE; 3 – bronze chip from sample Br4; points where the 
analyses were made are marked; electron microscope SEM, backscattered electrons YAG-BSE; 4 – patina from sample Br4 
composed of a mixture of Cu phosphates and Cu carbonates; in the smooth part (analysis B4-2c) phosphates are predomi-
nant on the right side; in the porous part carbonates prevail (analysis B4-2b); white plates are built of silver sulphate Ag2S 

(analysis B4-2a); electron microscope SEM, backscattered electrons YAG-BSE; 5 – cross-section of corroded bronze wire 
(B1) constructed of carbonate-phosphate patina; photo in the beam of secondary electrons (SE) shows surface morpho-
logy; 6 – cross-section of bronze wire (B1); photo in the beam of backscattered electrons (YAG-BSE) – small variation in 

chemical composition of the examined surface; small, white inclusions are Ag sulphates and native Ag

złożoną z fosforanów i węglanów Cu (tabela 5, anali-
za Br3-2d). W centralnej części obiektu widoczne jest 
amebowate, jasnoszare nagromadzenie skorodowa-
nego brązu (tabela 5, analiza Br3-2f). Proces korozji 
doprowadził do powstania tlenku miedzi (kupry-
tu), a zawartość chloru (Cl), w ilościach 0,85% wag., 
wskazuje na obecność fazy chlorkowej Cu.

Pozostałe trzy wyroby z brązu reprezentują, po-
dobnie jak próbka Br3, typ brązu niskocynowego, 
ze średnimi zawartościami tego pierwiastka od 2,2 
(Br2) do 3,5% wag. (Br4, Br5) (tabela 4; ryc. 29:3; 
31). Takie brązy zbudowane są wyłącznie z fazy α. 
Domieszki Sb są w nich znacznie niższe niż Sn i wy-
noszą od 0,2 do 1,0% wag. W obiekcie Br4 wyraźnie 
zaznacza się podwyższona koncentracja Ni (0,6% 
wag.), Ag i Pb (po 0,4% wag.), podczas gdy w próbce 
Br2 występuje domieszka Pb (0,6%) i Au rzędu 0,4% 
wagowych. Ponadto w próbce Br4 występują kilku-
nastomikronowe enklawy wzbogacone w ołów (Pb) 
(tabela 4 – analizy Br4 – 2a,b,c). Pierwiastek ten jest 
zasadniczo nierozpuszczalny w brązie i ulega od-
mieszaniu od stopu Cu-Sn w trakcie jego oziębiania 
(McCann et al. 1999).

Analizy chemiczne brązów, w których zaznacza się 
już korozja, ale brąz uległ tylko częściowemu prze-
obrażeniu, przedstawione są w tabeli 5. Na proces 
utlenienia wskazuje obecność tlenu, mieszcząca się 
w dwóch przedziałach: od 1,4 do 3,2% oraz od 4,5 do 
5,7% wagowych. Nawet przy niewielkim zaawanso-
waniu procesu korozji wzrasta znacząco zawartość 
Sn, od 6,3 do nawet 20,7% wag. (Br3) – ryc. 32. Takie 
wysokie koncentracje tego pierwiastka występują na 
ogół w przestrzeniach międzydendrytycznych stopu 
α. Strefy o zawartości tlenu rzędu 5% wag. posiadają 
już znacznie niższe zawartości domieszek i pojawia-
ją się w nich fazy tlenkowe Cu. Skoro kupryt (Cu2O) 
zawiera 11,18% wag. O, to można zawartość tej fazy 
w niecałkowicie skorodowanych strefach brązów 
oszacować na ok. 50% wagowych. W omawianych 
strefach, przylegających bezpośrednio do nieprze-
obrażonego brązu, zawartość miedzi (Cu) wzrasta 

do 87–93% wag. i na ogół spada zawartość pozosta-
łych pierwiastków: Sn do przedziału 0,9-3,9% wag., 
a Sb do 0,2–1,0% wag. Często w tej strefie pojawia się 
niewielka ilość Cl, sygnalizując obecność jednej z faz 
chlorkowych miedzi.

V.3.2. Skład chemiczny patyny

Wszystkie badane przedmioty (Br2–Br5) pokryte 
są patyną (ryc. 28:1–3). Zewnętrzna, bardzo cienka 
warstewka (rzędu dziesiątych części mm) ma ko-
lor niebieskawo-szmaragdowy i charakteryzuje się 
gładką, błyszcząca powierzchnią. Pod nią znajduje 
się warstewka zbudowana z faz niebieskich i jasno-
niebieskich, miejscami z odcieniem zielonkawym. 
Chemicznie jest to mieszanina fosforanu i węglanu 
Cu, charakteryzująca się dużą zawartością Sn (11,3–
23,5% wag.) i znacznie niższą Sb (0,9–2,8% wag.) 
(tabela 6). Ponadto, w porównaniu z brązem, fazy te 
charakteryzują się podwyższoną koncentracją arse-
nu (As) (0,7–2,5% wag.) i miejscami ołowiu (Pb) (do 
2,3% wag.). Cechą charakterystyczną jest niska za-
wartość Ag w niebieskiej patynie (0,0–1,14% wag.). 
Wynika to zapewne z faktu, że w obrębie patyny wy-
stępują drobne, kilku do kilkudziesięciu mikronowe, 
dendrytowe i blaszkowe skupienia Ag rodz. i siarczku 
srebra (Ag2S). Domieszki As i Pb miejscami osiągają 
wartości 2,5% wag.

Patyna zastąpiła całkowicie brąz w obiekcie Br1. 
Nie znaleziono w obrębie fazy niebieskiej (również 
we fragmencie z przekroju poprzecznego drucika) 
(ryc. 29:5, 6) nawet najmniejszych kilkumilimetro-
wych skupień o składzie nieprzeobrażonego brązu. 
Faza wtórna, czyli niebieska patyna, jest mieszaniną 
fosforanów i węglanów Cu i charakteryzuje się bar-
dzo wysoką domieszką Sb (6,1–7,4% wag.), przy sto-
sunkowo wysokich zawartościach Sn (14,1–21,3% 
wag.). Wysokie (dochodzące lokalnie do 8,82% wag.) 
i podwyższone zawartości Ag występują w analizach 
robionych z obszaru kilkudziesięciu mikrometrów. 
Podobnie jak w pozostałych próbkach, Ag występuje 
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Ryc. 30. 1 – powierzchnia seledynowo wybarwionej kości K2 z zaznaczonymi obszarami, w których wykonano analizy; 
mikroskop elektronowy SEM, elektrony wstecznie rozproszone YAG-BSE; 2 – kość z próbki K2 z widocznym poprzecznym 
przekrojem, nie zabarwionym na kolor seledynowy; analiza w punkcie K2-2a nie wykazała domieszek Fe, Al i Si; mikro-
skop elektronowy SEM, elektrony wstecznie rozproszone YAG-BSE; 3 – fragment kości gąbczastej (próbka K1) z wciśnię-
tym skorodowanym okruchem brązu (czerwone ziarno w centrum ryc. 28:4); fotografia wykonana w wiązce elektronów 

wtórnych (SE) obrazuje morfologię powierzchni, z widocznymi naskorupieniami faz miedziowych; 4 – fragment kości gąb-
czastej (próbka K1; czerwone ziarno w centrum ryc. 28:4); fotografia wykonana w wiązce elektronów wstecznie rozpro-
szonych (YAG-BSE) – wyraźne zróżnicowanie składu chemicznego badanej powierzchni; zaznaczono obszary, w których 
wykonano analizy; 5 – fragment kości gąbczastej (próbka K1) powyżej skorodowanego okruchu brązu z zaznaczonymi 

polami, w których wykonano analizy; są to strefy o barwie seledynowo-zielonej, mikroskop elektronowy SEM, elektrony 
wstecznie rozproszone YAG-BSE

Fig. 30. 1 – surface of celadon tinted bone K2; areas where the analyses were made are marked; electron microscope 
SEM, backscattered electrons YAG-BSE; 2 – bone from sample K2; cross-section is not celadon coloured; analysis in the 
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point K2-2a did not demonstrate admixtures of Fe, Al and Si; electron microscope SEM, backscattered electrons YAG-BSE; 
3 – fragment of cancellous bone (sample K1) with corroded bronze scrap (red grain in the centre of Fig. 28:4); photo in 

the beam of secondary electrons (SE) shows surface morphology with noticeable crusts of copper phases; 4 – fragment of 
cancellous bone (sample K1; red grain in the centre of Fig. 28:4); photo in the beam of backscattered electrons (YAG-BSE) 

– distinct variation in chemical composition of the examined surface; areas where the analyses were made are marked; 
5 – fragment of cancellous bone (sample K1) above the corroded bronze scrap; areas where the analyses were made are 

marked – these are celadon-green zones; electron microscope SEM, backscattered electrons YAG-BSE

tu w postaci własnej fazy – najczęściej Ag rodzimego 
(ryc. 29:4, 6).

Cechami sprzyjającymi patynizacji były niewielkie 
rozmiary przedmiotu i mała średnica drutu. Niewy-
kluczone, że obiekt był wykonany z tzw. „antymono-
wego” brązu. Być może był on mniej odporny na pro-
cesy przeobrażeń i dlatego uległ całkowitej korozji.

V.3.3. Skład chemiczny nalotów na kościach

Analiza fragmentów kości pochodzących z dwóch róż-
nych próbek K2 i K3 (ryc. 30:1), charakteryzujących 
się występowaniem na powierzchni jasnoseledyno-
wego zabarwienia, wykazała brak w nich Cu. Pierwia-
stek ten tylko w jednej z analiz występuje na granicy 
wykrywalności (tabela 7).

Poza dwoma podstawowymi składnikami apatytu, 
Ca i P, w analizach tych obecne są również Fe (żelazo), 
Al (glin) i Si (krzem). Analiza z niezabarwionego, po-
przecznego przełamu kości (ryc. 30:2) wykazała obec-
ność pierwiastków będących głównymi składnikami 
apatytu: Ca (wapń) i P (fosfor). Domieszki pozosta-
łych pierwiastków, takich jak Na (sód), Mg (magnez) 
i K (potas), są tego samego rzędu w obu analizach 
i wynikają z ich obecności w sieci krystalicznej apa-
tytu, jak podaje H. Skinner (2000): Na maks. do 10% 
Mg i K do 1% wag. Występujące na powierzchniach 
kości seledynowo zabarwionych duże domieszki Fe 
(1,8-3,9% wag.), Al (1,3–4,7% wag.), Si (1,8–11,0% 
wag.) czy Mn (0,2–0,5% wag.) (tabela 7) jednoznacz-
nie wskazują na skontaminowanie powierzchni kości 
materiałem ilastym (krzemianami lub glinokrzemia-
nami Fe). Nie można wykluczyć obecności fosforanu 
Fe, bowiem pierwiastki takie jak Al, Fe, Si nie wcho-
dzą do struktury apatytu w większych ilościach, a ich 
zawartość w kościach wynosi dla Fe od 0,01 do 0,1% 
wag., Cu od 0,01 do 0,1% wag., natomiast domieszki 
pierwiastków takich jak Al, Sn czy Si nie przekraczają 
0,01% wag. (Skinner 2000).

Dla porównania zbadano zielono-seledynowo i tra-
wiasto-zielono zabarwione strefy, występujące wokół 
wgniecionego w porowatą część gąbczastą kości nie-
wielkiego (500×800 μm) ziarenka brązu (ryc. 28:1, 
4; 30:4, 5). Wgniecione ziarno jest barwy czerwonej 

i, jak wykazała analiza EDS jego powierzchni, składa 
się głównie z kuprytu i miejscami z mieszaniny kupry-
tu i chalkozynu (Cu2S). W części seledynowo-zielonej 
występuje fosforan Cu, zawierający 51,7% Cu, o sto-
sunku atomowym Cu/P wynoszącym ~2.5. W części 
trawiasto-zielonej poza apatytem występują również 
minerały Cu, a zawartość tego pierwiastka wynosi od 
14,1 do 26,7% wag. (tabela 8).

V.4. Podsumowanie

Stwierdzono, że badane obiekty brązowe reprezentu-
ją typ brązu niskocynowego, jednofazowego. Blaszka 
Br3 uległa korozji typu II, w którym w pierwszym rzę-
dzie przeobraża się faza wysoko-Cu, podczas gdy faza 
wysoko-Sn pozostaje w tym czasie jeszcze nieskoro-
dowana. Wynika to z migracji kationów Cu z wnętrza 
do powierzchni materiału (McCann et al. 1999).

Brązy niskocynowe są bardzo często spotykane 
w wyrobach znajdowanych na terenie Polski. Po-
nad 100 zabytków zbadanych przez W. Blajera i kol. 
(1998) podzielonych zostało na 4 grupy: „Nida”, 
„Sieniawa”, „Cisa” i „Czechy”. W każdej z nich można 
znaleźć obiekty o podobnym do opisanego składzie. 
Również w niektórych zabytkach ze Szczebrzeszyna: 
siekierce, grocie czy obręczy, stwierdzono podobną 
zawartość Sn (1,9 – 5,5% wag.) (Kuśnierz 2007).

W literaturze przedmiotu spotyka się próby wska-
zania obszarów złożowych rud miedzi, wykorzysty-
wanych w produkcji brązu. Należy jednak pamiętać, 
że skład brązu jest wypadkową wielu czynników. 
Skład rud jest tylko jednym z nich. Należy tu uwzględ-
niać fakt, że w dawnych czasach eksploatowano strefy 
wietrzenia złóż, w których występowały tlenki, węgla-
ny, siarczany itp., lub tzw. strefy cementacji, w których 
gromadziły się siarczki wtórne. Obecnie eksploatacje 
prowadzi się w strefach siarczków pierwotnych. Za-
wartość zarówno głównych pierwiastków rudnych, 
jak i pierwiastków śladowych, jest różna w tych stre-
fach. Należy tu uwzględnić również zjawisko recyklin-
gu – ponownego wytapiania złomu brązowego.

Kolejnymi czynnikami są warunki technologicz-
ne wytopu, np. temperatura topnienia zależy od 



146

zawartości Sn. Procesy korozji również modyfikują 
pierwotny skład brązu, a patyna nie odzwierciedla 
ściśle tego składu. Przeprowadzone badania wyka-
zały, że zarówno w patynie tlenkowej, jak i węgla-
nowo-fosforanowej pewne pierwiastki się kumulują, 
podczas gdy zawartość innych drastycznie spada. 
Ponieważ w badaniach obiektów archeologicznych, 
ze względu na ich wartość, pobiera się niewielkie wa-
gowo próbki z zewnętrznej warstwy obiektu, w ma-
teriale badawczym może znaleźć się również patyna. 
Jeśli nie robi się oznaczeń zawartości tlenu, wskaźni-
kiem jej obecności może być suma pozostałych skład-
ników. Jeśli zamyka się ona np. na 95%, jest to sygnał, 
że kilkanaście do kilkudziesięciu procent wagowych 
stanowią w badanym obiekcie tlenki lub inne sole Cu.

W skład patyn powstałych kosztem brązów wcho-
dzą najczęściej następujące minerały – tlenki Cu: ku-
pryt Cu2O, rzadziej tenoryt CuO, węglany: malachit 
CuCO3·Cu(OH)2, rzadziej azuryt 2CuCO3·Cu(OH)2, oraz 
kasyteryt SnO2 (McCann et al. 1999). Ponadto opisy-
wano patyny siarczanowe zawierające brochantyt 
CuSO4·2Cu(OH)2 i antleryt, a gdy korozja zachodziła 
w środowisku morskim – patyny chlorkowe, składa-
jące się z chlorków, np. nantokitu CuCl czy atacamitu 
Cu2Cl(OH)3 (Martens et al. 2003; Festa et al. 2008). 
Jeśli w skład brązów wchodził Pb, mogą występować 
dodatkowo cerusyt PbCO3 i anglezyt PbSO4 (McCann 
et al. 1999).

W zbadanych patynach zawsze występował fosfor 
w ilościach od 4,2 do 11,2% wag., którego źródłem 
były współwystępujące kości. Nasuwa to wniosek, że 
jednymi z głównych składników patyn są fosforany 
Cu. Towarzyszą im węglany Cu, na co wskazuje wyso-
ka intensywność piku pochodzącego od pierwiastka 
węgla na widmach EDS, wielokrotnie przekraczająca 
jego poziom wynikający z napylenia próbek C. Drugą 
przesłanką jest wysoki stosunek atomowy Cu/P >3, 
znacznie wyższy od stosunków występujących w fos-
foranach Cu (libethenicie, pseudomalachicie czy cor-
netycie). Analizując zawartości P i intensywność piku 
C na widmach EDS, można wskazać strefy, w których 
przeważa jedna lub druga faza.

Jak wykazały wykonane przez autorkę badania 
spektroskopowe patyn brązów znalezionych w Opa-
towie, pow. Kłobuck (w przygotowaniu do druku), 
faza węglanowa najczęściej była reprezentowana 
przez malachit. Co do struktury faz fosforanowych, 
to sprawa jest bardziej skomplikowana. W zbada-
nych patynach niewielka zawartość Al wyklucza 
turkus [CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O] jako dominującą 
fazę. Domieszka fazy węglanowej zaburza stosunki 

Ryc. 32. Zróżnicowanie składu brązu nieskorodowanego 
(Br3) i brązu z niewielkim stopniem korozji (Br3 skor)
Fig. 32. Chemical composition of the uncorroded bronze 

(Br3) and slightly corroded bronze (Br3 skor)

Ryc. 31. Zróżnicowanie składu badanych brązów
Fig. 31. Chemical composition of the analysed bronze 
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Br-5
1a

Br-2
1a

Br-2
2a

Br-2
2b

Br-2
2c

Br-2
śr (n=4)

Br-3
1a

Br-3
1b

Br-3
1c

Br-3
1d

Br-3
1e

Br-3
śr (n=5)

O 0.93 0.63 0.55 0.00 0.21 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.06
Cu 93.94 94.67 94.94 95.29 93.55 94.61 92.78 93.81 90.06 92.50 90.82 91.99
Zn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As 0.00 0.20 0.00 0.00 0.42 0.16 0.07 0.00 0.00 0.00 0.36 0.09
Ag 0.25 0.16 0.24 0.31 0.08 0.20 0.00 0.18 0.40 0.10 0.39 0.21
Cd 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.25 0.18 0.00 0.09
Sn 3.46 1.49 2.14 1.69 3.47 2.20 5.03 4.05 6.67 4.65 6.26 5.33
Sb 0.17 1.33 0.88 1.04 0.60 0.96 0.31 0.26 0.47 0.32 0.63 0.40
Au 0.64 0.51 0.46 0.00 0.52 0.37 0.77 0.15 0.12 0.34 0.78 0.43
Pb 0.00 0.00 0.35 1.29 0.57 0.55 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.04
Fe 0.06 0.09 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01
Co 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ni 0.15 0.16 0.05 0.04 0.13 0.10 0.37 0.21 0.32 0.30 0.10 0.26
Si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.11 0.13 0.10
S 0.00 0.00 0.06 0.11 0.14 0.08 0.34 0.82 1.44 1.18 0.08 0.77
P 0.12 0.00 0.08 0.07 0.08 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Al 0.19 0.35 0.16 0.16 0.23 0.23 0.24 0.20 0.19 0.32 0.15 0.22
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99

Tabela 4. Skład chemiczny brązów (w % wagowych)
Table 4. Chemical composition of bronzes (weight percent)

Br-4
1a

Br-4
1b

Br-4
1c

Br-4
1d

Br-4
1e

Br-4
1f

Br-4
1g

Br-4
1h

Br-4
śr (n=8)

Br-4
2a

Br-4
2b

Br-4
2c

Br-4
śr (n=3)

O 0.32 0.96 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.29 0.00 0.10
Cu 92.58 91.41 92.44 94.18 94.34 93.21 93.53 94.37 93.26 86.09 85.40 75.86 82.45
Zn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
As 0.38 0.34 0.55 0.06 0.29 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.16 1.53 0.56
Ag 0.44 0.52 0.46 0.00 0.34 0.45 0.31 0.27 0.35 0.27 0.25 0.30 0.27
Sn 3.67 3.62 3.87 3.38 3.20 3.62 3.05 3.42 3.48 3.88 3.28 2.74 3.30
Sb 1.03 1.05 1.10 0.81 1.04 1.16 0.92 0.89 1.00 0.99 1.13 0.71 0.94
Au 0.00 0.26 0.23 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.10 0.76 1.29 0.61 0.89
Pb 0.00 0.87 0.00 0.46 0.00 0.42 1.52 0.27 0.44 7.08 7.17 17.79 10.68
Fe 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00 0.00 0.02 0.04 0.06 0.00 0.03
Co 0.08 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 0.00 0.19 0.07 0.09
Ni 1.16 0.53 0.16 0.72 0.43 0.46 0.54 0.60 0.58 0.49 0.53 0.25 0.42
S 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.10 0.00 0.17
Al 0.32 0.35 0.54 0.25 0.28 0.22 0.13 0.13 0.28 0.00 0.15 0.14 0.10
  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

stechiometryczne Cu/P, uniemożliwiając jednoznacz-
ne wskazanie którejś z potencjalnych faz, np. libethe-
nitu, pseudomalachitu czy cornetytu.

Seledynowozielone i trawiastozielone zabarwienie 
zbadanej kości (K3) wiąże się z obecnością na ich po-
wierzchni cienkich warstewek czy nagromadzeń mi-
nerałów Cu, co daje w rezultacie w analizach chemicz-
nych powierzchni kości zawartość tego pierwiastka 
rzędu od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
%. Na analogiczną przyczynę wskazali I. Reiche i kol. 
(2000). W zbadanych przez siebie zielonych kościach 

oznaczyli zawartości Cu maksymalnie osiągające 41% 
wag.

Jednakże kości z seledynowym zabarwieniem (K1, 
K2) nie zawierały domieszek Cu. Co więc mogło być 
przyczyną ich zabarwienia? Okazuje się, że przyczyną 
jasnozielonego zabarwienia kości, jak podają Skinner 
i Fitzpatrick (1992), może być wiwianit (fosforan Fe). 
Jeśli kości zalegają w warunkach, w których docho-
dzi do utleniania siarczków żelaza, to siarczany Fe 
mogą reagować z hydroksyapatytem i powstaje wte-
dy wiwianit i gips. W zbadanych kościach oznaczone 
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Br1-1b Br1-2a Br1-2b Br1-2c Br4-2b B4-2c Br2-1e Br3-2d Br3-2e Br5-1d

O 23,54 12,05 23,95 30,25 16,97 24,20 16,75 15,37 20,84 18,16

Mg 0,43 0,09 0,03 0,16 0,29 0,30 0,34 0,05 0,05 –

Al 1,10 0,45 0,56 0,62 0,22 0,05 0,12 0,61 0,30 2,31

Si 0,60 0,80 0,61 0,65 0,89 0,36 4,03 0,45 1,07 3,18

P 4,76 4,52 3,74 4,21 7,09 11,17 6,61 7,20 4,76 2,44

S 0,37 0,30 0,24 0,16 0,23 0,04 0,00 0,00 0,05 0,51

Ca 0,26 0,26 0,30 0,00 0,11 0,05 0,00 0,58 0,09 –

Mn 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,03 –

Fe 0,00 0,00 0,00 0,17 0,05 0,00 0,20 0,13 0,00 0,35

Co 0,09 0,26 0,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Ni 0,00 0,00 0,13 0,21 0,27 0,15 0,16 0,10 0,00 0,08

Cu 37,35 48,40 39,35 36,60 44,84 43,28 54,39 59,60 55,00 72,28

Zn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,19 0,00 0,00 0,00

As 1,00 0,38 0,69 0,00 2,48 0,94 1,49 0,65 0,00 0,09

Ag 1,33 1,65 8,72 2,56 0,10 0,07 0,14 0,06 0,00 0,13

Sn 21,28 21,02 14,31 14,63 23,54 17,47 11,28 12,01 14,35 0,27

Sb 7,25 7,39 6,11 7,03 2,81 1,90 1,94 1,17 0,88 0,12

Au 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,33 0,30 0,00

Pb 0,57 2,44 1,17 2,65 0,00 0,00 2,32 1,64 2,25 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabela 5. Skład chemiczny skorodowanych brązów (w % wagowych)
Table 5. Chemical composition of corroded bronzes (weight percent)

Tabela 6. Skład chemiczny patyny (w % wagowych)
Table 6. Chemical composition of patina (weight percent)

Br5-1a
 

Br2-1c
 

Br3-2a
 

Br3-2b
 

Br-3-2c
 

Br-3-śr
n=3

Br5-1c
 

Br2-1b
 

Br-3-2f
 

O 1.44 2.31 1.42 3.18 2.05 2.22 4.53 5.68 4.81
Cu 88.65 86.22 72.03 80.72 81.64 78.13 93.03 86.84 91.93
Zn 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
As 0.25 0.26 1.03 0.00 0.00 0.34 0.47 0.31 0.11
Ag 0.00 0.12 0.29 0.11 0.27 0.22 0.08 0.31 0.03
Cd 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.09 0.00
Sn 8.52 6.28 20.69 12.19 13.40 15.43 0.93 3.95 1.87
Sb 0.00 1.47 3.52 1.22 1.76 2.17 0.43 0.96 0.21
Au 0.00 1.38 0.00 0.49 0.00 0.16 0.00 0.10 0.00
Pb 0.00 0.96 0.59 0.47 0.00 0.35 0.00 0.00 0.17
Fe 0.19 0.00 0.00 0.12 0.11 0.08 0.00 0.00 0.00
Co 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02
Ni 0.00 0.00 0.26 0.14 0.00 0.13 0.01 0.20 0.00
Si 0.00 0.26 0.00 0.41 0.00 0.14 - 0.00 -
P 0.49 0.20 0.17 0.76 0.43 0.45 0.11 - 0.10
Cl - - -  -  - - 1.08 0.85
Al 0.27 0.24 0.00 0.19 0.34 0.18 0.27 0.33 -

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

kilkuprocentowe domieszki Fe mogą sygnalizować 
obecność takiej fazy, choć z drugiej strony nawet przy 
powiększeniach rzędu kilkudziesięciu tysięcy razy nie 
udało się znaleźć czystego fosforanu Fe. Reiche i kol. 

(2000) wskazują jeszcze jedną możliwość. Zbadali oni 
niebiesko zabarwioną kość słoniową, tzw. odontolit 
będący imitacją turkusu i stwierdzili, że przyczyną 
jego barwy jest podgrzanie do temperatury powyżej 
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K3-1a K3-1b K2-1a K2-1b K2-2a
O 23,18 25,55 32,78 34,02 29,99
F 0,00 0,11 0,56 0,44 0,00

Na 0,12 0,17 0,21 0,31 0,43
Mg 0,22 0,14 0,28 0,40 0,11
Al 1,28 2,15 2,17 4,66 0,00
Si 1,81 3,37 3,39 11,01 0,01
P 22,51 21,73 19,98 15,78 23,09
S 0,00 0,10 0,14 0,20 0,00
Cl 0,16 0,25 0,10 0,12 0,00
K 0,27 0,37 0,00 0,64 0,00

Ca 48,64 44,05 37,74 28,17 46,11
Mn 0,22 0,18 0,49 0,36 0,08
Fe 1,59 1,83 2,02 3,89 0,18
Cu 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
Sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

K3-1a K3-1b K2-1a K2-1b K2-2a
SiO2 3,07 5,81 6,40 20,54 0,03
Al203 1,93 3,31 3,63 7,77 0,00
P2O5 30,37 39,50 40,09 30,71 45,07
CaO 52,23 48,06 45,37 33,83 53,94
MgO 0,29 0,19 0,42 0,60 0,16
FeO 1,57 1,85 2,26 4,32 0,19

MnO 0,22 0,18 0,55 0,41 0,08
Na2O 0,19 0,20 0,23 0,39 0,45
K2O 0,00 0,35 0,00 0,66 0,00

Cu2O 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
SnO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO3 0,00 0,19 0,30 0,42 0,00

F 0,00 0,11 0,52 0,44 0,00
Cl 0,16 0,24 0,08 0,11 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

K1-3a K1-3b K1-4a K1-3c
O 27,99 26,82 31,55 22,01

Mg 0,22 – 1,37 –
Al 0,24 – 2,07 0,54
Si 0,56 0,83 5,61 1,06
P 15,02 10,74 8,20 3,89
S – 0,26 0,56 0,30

Ca 31,89 3,30 14,91 18,16
Fe – – 1,99 0,00
Co 0,00 0,13 0,00 –
Ni 0,08 0,00 0,00 0,11
Cu 14,13 51,70 26,69 10,18
As 0,09 3,48 0,98 2,67
Ag 0,15 0,31 0,35 0,18
Sn 0,00 0,11 0,82 4,48
Sb 8,87 0,72 2,82 34,78
Au 0,00 0,00 – 0,00
Pb 0,78 1,60 2,08 1,64

100,00 100,00 100,00 100,00

K1-3a K1-3b K1-4a K1-3c
SiO2 1,10 1,62 11,73 2,17
Al203 0,39 0,59 3,83 0,63
As2O3 0,11 4,48 1,27 3,46
Sb2O3 9,72 0,90 3,59 40,53
P2O5 31,43 24,06 18,34 8,60
CaO 40,80 4,49 20,42 24,66
MgO 0,48 1,42 2,23 1,15
FeO 0,39 0,35 2,25 0,00

MnO 0,00 0,18 0,16 0,00
NiO 0,08 0,00 0,00 0,14

Na2O 0,00 1,05 0,00 0,49
K2O 0,00 0,00 0,15 0,00

Cu2O 14,44 56,85 29,42 11,50
Ag2O 0,19 0,39 0,39 0,32
SnO2 0,00 0,29 1,49 3,20
PbO 0,78 1,68 2,19 1,73
SO3 0,00 0,62 1,35 0,73
Cl 0,10 0,13 0,12 0,00
F 0,00 0,90 1,08 0,68

100,00 100,00 100,00 100,00

Tabela 7. Skład chemiczny seledynowych przebarwień 
z kości (w % wagowych)(w pierwiastkach i w tlenkach)
Table 7. Chemical composition of celadon tints on bones 

(weight percent) (in elements and in oxides)

Tabela 8. Skład chemiczny seledynowo-zielonych 
i trawiasto-zielonych przebarwień z kości (w % wago-

wych) (w pierwiastkach i w tlenkach)
Table 8. Chemical composition of celadon-green and 

grass-green tints on bones (in elements and in oxides)

550°C. W trakcie tego procesu dochodzi do rekrysta-
lizacji apatytu i powstania nowej fazy fosforanowej – 
whitlockitu Ca3(PO4). Zabarwieniu na kolor niebieski 
ulegają jednak tylko kości już wcześniej sfosylizowa-
ne. Ponieważ na powierzchniach zbadanych, seledy-
nowo zabarwionych kości występują domieszki Si, Al, 
Fe, K niewykluczone, że przyczyną ich zabarwienia 
jest obecność glinokrzemianów Fe.

Seledynowo zabarwione kości znajdowane na sta-
nowiskach archeologicznych często są interpretowa-
ne jako wskaźniki obecności wyrobów z brązu, który 
uległ już rozkładowi, czyli sygnalizują tzw. „bogate 
pochówki” lub przynajmniej wyposażone w drobne 
przedmioty brązowe (inf. ustna A. Szczepanek). 

Należy być jednak bardzo ostrożnym przy tego typu 
interpretacjach. Jak wykazano, nie każde seledynowe 
zabarwienie kości musi być wywołane obecnością jo-
nów Cu. Pewność taką da analiza składu chemicznego 
powierzchni kości, w której zawartość Cu będzie wy-
stępowała na poziomie od kilku do kilkunastu % wag.
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Rozdział VI. Wnioski

VI.1. Chronologia cmentarzyska w Treście 
Rządowej i jego rola w pradziejach regionu

VI.1.1. Datowanie archeologiczne zabytków

W celu dokonania ostatecznych ustaleń chronologicz-
nych, dotyczących cmentarzyska w Treście Rządowej, 
podsumujmy informacje pozyskane w czasie analizy 
poszczególnych znalezisk. Na cmentarzysku w Treście 
mamy do czynienia z następującymi typami zabytków:
1. Wazy dwustożkowate odmiany B-1; datowanie: III 

OEB – okres lateński (Miśkiewicz 1968, 143).
2. Wazy dwustożkowate odmiany B-2; datowanie: III, 

IV i V OEB (Miśkiewicz 1968, 143).
3. Wazy dwustożkowate odmiany B-4; datowanie: V 

OEB – Ha C (Miśkiewicz 1968, 144).
4. Garnki typu D – esowate. Występują już w III OEB 

(Gedl 1967, 296), a także w IV OEB (Wiklak 1961, 
185). Egzemplarze słabiej profilowane, do jakich 
należy zaliczyć formy z Tresty, występują w okresie 
od IV OEB do początków Ha C (Nosek 1946, 324; 
Kaszewski 1969, 84, 101).

5. Garnki odmiany E-1 – są formą długotrwałą, wystę-
pującą od IV OEB po okres Ha D (Mikłaszewska-Bal-
cer, Miśkiewicz 1968, 102; Kaszewski 1975, 141; 
Kufel-Dzierzgowska 1984, 87), a nawet po wczesny 
okres lateński (Kaszewski 1986, 140).

6. Garnki odmiany E-2 – datowanie podobne jak 
w przypadku garnków odmiany E-1; formy te czę-
sto znajdowano na tych samych nekropolach. Wy-
stępują zarówno w epoce brązu, jak i w epoce żela-
za, począwszy od IV OEB po okres Ha D (Miśkiewicz 
1968, 147).

7. Garnki odmiany E-5 – formy jajowate z wyodręb-
nioną szyją. Datowane są na V OEB i okres halsztac-
ki C oraz D (Wiklak 1972, 55; Mikłaszewska-Balcer, 
Miśkiewicz 1968, 102).

8. Czerpaki odmiany H-1 – występują od V OEB po 
Ha D (Miśkiewicz 1968, 150; Kufel-Dzierzgowska 
1976, 175).

9. Czerpaki odmiany H-2; datowanie: V OEB – Ha D 
(Kufel-Dzierzgowska 1976, 175).

10. Czerpaki odmiany H6; datowanie: V OEB – Ha D 
(Kufel-Dzierzgowska 1976, 175).

11. Naczynia sitowate – nie wykazują cech dystynk-
tywnych chronologicznie. 

12. Naczynia miniaturowe – występują na stanowi-
skach kultury łużyckiej od V OEB / Ha C po Ha D 
(Jadczykowa 1988, 47; 2001, 114).

13. Kółka i skręty brązowe – występują od III OEB do 
okresu halsztackiego D włącznie (Mikłaszewska-
-Balcer, Miśkiewicz 1968, 105).

14. Paciorki rurkowate – datowane są na V OEB oraz 
na początki okresu Ha C (Gedl 1962, 109–110; Mi-
kłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 1968, 105).

15. Guziczki miseczkowate – datowane są podobnie 
jak paciorki rurkowate, tj. na V OEB – Ha C (Gedl 
1962, 109–110; Mikłaszewska-Balcer, Miśkiewicz 
1968, 105).

16. Guziczki romboidalne – również datowane na 
schyłek epoki brązu oraz na początki epoki żelaza 
(Gedl 1962, 109–110; Mikłaszewska-Balcer, Miśkie-
wicz 1968, 105).

17. Fragment zawieszki brązowej – o ile słuszna jest 
hipoteza, iż należy łączyć ją z zawieszkami o trójkąt-
nych wypustkach, powinien być datowany na V OEB 
i na Ha C (Reyman 1932, 64; Kufel-Dzierzgowska 
1984, 89). Jeśli jest to fragment zawieszki binoklo-
watej (co jednak wydaje się mniej prawdopodobne) 
– zasadniczo nie zmieniłoby to chronologii zabytku 
(Kaszewski 1987, tabl. 1–2).

18. Bransoleta z pręta brązowego – brak ścisłych ana-
logii; najbardziej zbliżone zabytki wystąpiły na sta-
nowiskach datowanych na Ha C i Ha D.

19. Szpila brązowa z rozklepanym i zawiniętym 
uszkiem, datowana od II OEB po wczesną epokę że-
laza (Gedl 1975a, 32–33).

20. Szczypczyki brązowe – zachowała się jedynie 
wzmianka o zabytku, niepozwalająca na poczynienie 
uściśleń chronologicznych (Twardowski 1968, 90).
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Chronologię poszczególnych form zabytków obra-
zuje tabela 9.

Jak wynika z zestawienia, w zasadzie wszystkie 
typy zabytków mogą występować zarówno w V OEB, 
jak i w okresie halsztackim C. Nie dotyczy to jedynie 
waz odmiany B-2 oraz bransolety. Szpile z rozklepa-
ną, zwiniętą w uszko główką występują już w kulturze 
przedłużyckiej, a następnie w III, IV i V OEB, a także 
we wczesnej epoce żelaza (Gedl 1983, 109), podob-
nie jak wazy typu B2 (Miśkiewicz 1968, 143); nato-
miast bransoleta z grobu 180, dla której nie udało się 
odnaleźć ścisłych analogii, posiada najwięcej cech 
wspólnych z zabytkami z okresu halsztackiego. Mogą 
to być argumenty poświadczające tezę, iż cmentarzy-
sko było użytkowane zarówno u schyłku epoki brązu, 
jak i w początkach epoki żelaza. Nie udało się jednak 
tego przypuszczenia w pełni potwierdzić metodami 
datowania przyrodniczego, które wskazywałyby na 
nieco wcześniejszy początek funkcjonowania nekro-
poli (por. niżej).

Część zabytków reprezentuje formy długotrwałe, 
które nie wnoszą nic do rozważań nad chronologią. 
Wazy odmiany B-1, naczynia sitowate, a także kółka 
i skręty brązowe, występują w całym okresie rozwo-
ju kultury łużyckiej; obecne są zarówno w III OEB, 
jak i u schyłku okresu halsztackiego. Podobnie długo-
trwałą formą są garnki odmiany E-1, występujące od 
IV OEB po okres halsztacki włącznie. Jest jednak dosyć 

liczna grupa zabytków z Tresty, które pozwalają na za-
wężenie chronologii stanowiska. Wazy odmiany B-4, 
garnki E-5, czerpaki H-1, H-2, H-6, naczynia miniatu-
rowe, paciorki rurkowate, guziki brązowe, zawieszka 
– wszystkie te przedmioty są typowe zwłaszcza dla 
schyłku epoki brązu i dla wczesnej epoki żelaza. Nie-
które zabytki, mimo iż mogłyby również występować 
w tym okresie, reprezentują jednak formy częste tak-
że w Ha D. Dotyczy to zwłaszcza garnka z grobu 46 
(tabl. X:c) czy też wysmukłych waz z grobów 53 (tabl. 
XII:a), 56 (tabl. XII:c), 128 (tabl. XXIV:f), 132 (tabl. 
XXV:a), 147 (tabl. XXVIII:b) (por. Przybyła 2003). Nie 
można więc wykluczyć, iż stanowisko funkcjonowało 
również u schyłku okresu halsztackiego, choć wów-
czas należałoby przyjąć (zważywszy na prawdopo-
dobną ciągłość użytkowania cmentarzyska), iż było 
ono użytkowane przez około 400–500 lat. Wydaje się 
to mało prawdopodobne, gdyż wówczas nekropola 
byłaby znacznie większa.

VI.1.2. Wyniki badań radiowęglowych

Zasadniczym celem datowań było zweryfikowanie 
tezy o ciągłości użytkowania cmentarzyska (młod-
sza i późna epoka brązu czy także początki wczesnej 
epoki żelaza), czego nie można było w sposób pew-
ny stwierdzić na bazie przesłanek stylistycznych 
(por. wyżej). Badaniom poddano próbki z 6 grobów. 

III OEB IV OEB V OEB Ha C Ha D LT A

wazy B1 X X X X X X
wazy B2 X X X
wazy B4 X X
garnki D (X) X X X
garnki E1 X X X X X
garnki E2 X X X X
garnki E5 X X X
czerpaki H1 X X X
czerpaki H2 X X X
czerpaki H6 X X X
naczynie sitowate X X X X X X
naczynie miniaturowe X X X
kółka/skręty brązowe X X X X X
paciorki rurkowate X X
guziczki miseczkowate X X
guziczki romboidalne X X
zawieszka X X
bransolety X X
szpila z rozklepaną główką zwiniętą 
w uszko

X X X X X

Tabela 9. Chronologia ramowa form zabytków z cmentarzyska w Treście Rządowej
Table 9. General chronology of artefact forms from the Tresta Rządowa cemetery
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Cztery z nich zanalizowano w Poznańskim Labora-
torium Radiowęglowym pod kierunkiem T. Goslara. 
Były to próbki spalonych kości ludzkich z grobów: 37, 
211, 217, 253. Datowano zawartą w kościach frak-
cję węglanową, ponieważ kolagen uległ zniszczeniu 
w wyniku przepalenia w ogniu stosu. Wiek kolejnych 
2 próbek, pochodzących z węgla drzewnego zacho-
wanego wśród kości w grobach 194 i 258, określo-
no w Laboratorium Datowań Bezwzględnych Marka 
Krąpca w Skale k. Krakowa 29. Wyniki oznaczeń pre-
zentuje tabela 10.

Przy analizie powyższych danych zwraca uwagę 
zwłaszcza uderzająco późna data uzyskana dla prób-
ki z grobu 194. W grobie tym wystąpiła waza odmia-
ny B-1, podczas gdy datowanie metodą radiowęglową 
umieszcza badany obiekt w okresie lateńskim bądź 
nawet wczesnorzymskim. W związku z tym musimy 
tę datę odrzucić jako sztucznie odmłodzoną30. Z kolei 
wiek innego obiektu, który uzyskał datowanie na pod-
stawie badań węgla drzewnego, grobu 258, określono 
na około XIV–XI w. Bardzo duża rozpiętość czasowa 
możliwej pozycji chronologicznej badanego obiek-
tu, jak również zaskakująco wczesne jego datowanie 

(być może już od końca II OEB) rodzi podejrzenia, iż 
próbka mogła być zanieczyszczona, co czyni ją mało 
przydatną dla naszych rozważań. Wynik ten jest jed-
nak możliwy do zaakceptowania, gdy założymy, że 
wiek próbki znajduje się w młodszej części odcinka 
czasu określonego przez zakres prawdopodobień-
stwa (XII–XI w. p.n.e.). Pod względem stylistycz-
nym naczynia z grobu 258 należałoby wiązać raczej 
z okresem V OEB (a więc schyłkiem XI–IX w. p.n.e.). 
Oczywiście w przypadku węgla drzewnego możliwe 
jest pochodzenie próbki z wnętrza pnia drzewa, co 

może „postarzać” próbkę o co najmniej kilkadziesiąt 
lat w stosunku do wieku badanego obiektu. Być może 
z taką sytuacją mamy do czynienia w grobie 25831.

Bardziej prawdopodobne daty uzyskano dzięki ba-
daniom kości z grobów: 37, 211, 217, 253. Najlepsze 
możliwości radiowęglowego datowania materiału 
kostnego uzyskujemy dzięki badaniu izotopu C14 za-
wartego w kolagenie, którego zawartość w kościach 
wynosi 10–15%. Jednak w procesie kremacji, przy 
temperaturach przekraczających 300˚C, kolagen 
ulega termodestrukcji. Pozostaje wówczas jedynie 
„węgiel kostny”, którego stopień przydatności do 
badań radiowęglowych jest zróżnicowany, gdyż jest 
uzależniony od poziomu zawartości węgla w zmine-
ralizowanych kościach (Chochorowski 2007, 105). 
W przypadku kości z Tresty, które były silnie przepa-
lone, możliwe było określanie wieku próbek jedynie 

Grób Nr lab. Surowiec Wiek 14C Kalibracja 1δ (68,2%) Kalibracja 2δ (95,4%) Uwagi

37 Poz-40921 kość 2890±30 BP 1118 BC (68,2%) 1020 BC
1208 BC (0,6%) 1201 BC

1196 BC (10,0%) 1140 BC
1135 BC (84,8%) 977 BC

<0,1% N, 0,1% C 
(węglan)

211 Poz-40919 kość 2780±40 BP
997 BC (64,8%) 896 BC
867 BC (3,4%) 860 BC

1019 BC (95,4%) 829 BC
<0,1% N, 0,1% C 

(węglan)

217 Poz-40922 kość 2825±30 BP 1012 BC (68,2%) 927 BC
1108 BC (0,2%) 1105 BC
1081 BC (1,3%) 1065 BC
1056 BC (93,9%) 901 BC

<0,1% N, 0,1% C 
(węglan)

253 Poz-40920 kość 2725±35 BP 902 BC (68,2%) 832 BC
970 BC (1,3%) 962 BC

932 BC (94,1%) 807 BC
<0,1% N, 0,1% C 

(węglan)

194 MKL-935
węgiel 

drzewny
2090±90 BP

350 BC (5,3%) 320 BC
210 BC (62,9%) 20 AD

370 BC (95,4%) 70 AD –

258 MKL-934
węgiel 

drzewny
3010±70 BP

1380 BC (59,7%) 1190 BC
1180 BC (8,5%) 1130 BC

1430 BC (95,4%) 1040 BC –

Na podstawie raportów T. Goslara (próbki z grobów: 37, 211, 217, 253) i M. Krąpca (próbki z grobów: 194, 258).

Tabela 10. Wyniki datowań radiowęglowych grobów z Tresty Rządowej, stan. 1
Table 10. Results of radiocarbon dating of selected graves from the Tresta Rządowa, site 1

30 W wyniku kontaminacji młodszym węglem w terenie bądź 
odmłodzenia „dobrego” węgla na etapie ponad 40-letnie-
go magazynowania w Muzeum w Radomiu.

29 Niestety, wybór grobów do datowania tylko w części 
oparty był o kryteria merytoryczne. W najciekawszych 
pochówkach najczęściej brakowało odpowiedniego mate-
riału do datowania, bądź też były przesłanki o jego kon-
taminacji. Z tego względu do badań przekazano próbki 
z różnych, pod względem jakości wyposażenia, grobów.

31 W opinii prof. M. Krąpca węgle z tego grobu raczej nie po-
chodziły z gałęzi, ale z pnia.
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na podstawie (znikomych ilości) frakcji węglano-
wych (por. tabela 10), gdyż kolagen uległ spaleniu 
w ogniu stosu. Dają one mniej pewne wyniki datowa-
nia. Należy zwrócić uwagę na to, że mogły zaistnieć 
takie czynniki, jak absorbowanie przez kości kwa-
sów próchnicowych podczas ich zalegania w glebie, 
co powoduje nieraz znaczne odmłodzenie oznaczeń 
(Chochorowski 2007, 106). Innym czynnikiem po-
tencjalnie wpływającym na wynik datowania może 
być w takim przypadku absorpcja węgla z węglanów 
wapnia zawartych w skałach wapiennych. Zasadni-
czo piaszczyste podłoże w Treście powinno wyklu-
czać możliwość takiego zanieczyszczenia, jednak 
obecność pojedynczych kamieni (w grobach 211 
i 217) oraz bruku kamiennego (gr. 253) ponad po-
pielnicami, z których pochodziły kości, sprawia, że 
trzeba się liczyć z możliwością zafałszowania wy-
ników datowania (postarzenia próbek w wyniku 
dodania węgla geologicznego niezawierającego już 
izotopu radioaktywnego). Wydaje się jednak, że daty 
uzyskane z grobów z Tresty nie są obarczone duży-
mi błędami. Wskaźniki archeologiczne pozwalają na 
ustalanie chronologii stanowiska raczej na schyłek V 
OEB i wczesny okres halsztacki (ewentualnie należy 
się liczyć z możliwością użytkowania nekropoli w 2. 
połowie IV OEB). Daty uzyskane dzięki przebadaniu 
próbek z Tresty sytuują analizowane groby raczej 
w IV oraz w początkach V OEB. Jeśli przyjęlibyśmy, 
że są one w znaczący sposób odmłodzone wskutek 
warunków podepozycyjnych albo procesów tafono-
micznych, dopiero wówczas ich datowanie stałoby 
w sprzeczności z „oczekiwanym”. Tymczasem raczej 
możemy tu mówić o uzyskaniu dat nieznacznie star-
szych od oczekiwanych. Poza kwestią węgla geolo-
gicznego może to być spowodowane jeszcze jednym 
czynnikiem: stosowaniem diety rybnej, przez którą 
do organizmów ludzi pochowanych na cmentarzy-
sku w Treście mogło dostawać się stosunkowo dużo 
„postarzonego” izotopu radioaktywnego, który jest 
typowy dla biotopów wodnych z uwagi na ich ogra-
niczony udział w wymianie węgla atmosferyczne-
go (inf. ustna M. Krąpca). W przypadku zmarłych 
z Tresty, zamieszkujących wybrzeże Pilicy, taki sce-
nariusz jest dosyć prawdopodobny. Z tego względu 
przed oznaczaniem wieku próbek z takich popula-
cji wskazane jest wykonywanie badań izotopowych 
kości pod kątem diety. To jednak poważnie utrudnia 
fakt, że mamy tu do czynienia ze szczątkami spalo-
nymi (Stepańczak, Szostek 2010).

Pomimo powyższych zastrzeżeń trzeba przyznać, że 
wyniki datowań otrzymanych dzięki badaniu kości są 

zbliżone do oczekiwanych, o ile przyjmiemy za bardziej 
prawdopodobne młodsze odcinki zakresów.

Dla grobu 211 uzyskano datowanie w granicach 
X–IX w. p.n.e., tj. odpowiadające mniej więcej Ha B1 
i Ha B2. W grobie tym wystąpiła popielnica w formie 
garnka o profilu esowatym, będącym na stanowisku 
formą nieco archaiczną, którą należy łączyć raczej z IV 
OEB, ale która często występuje także w obiektach z V 
OEB. W tym przypadku naczynie zdobione jest dodat-
kowo guzkami nalepionymi w górnej części brzuśca, 
co jest z kolei cechą występującą najczęściej już w V 
OEB (Kufel-Dzierzgowska 1984, 87; Miśkiewicz 1968, 
147). Dla grobu 253, w którym zmarłego pochowano 
w garnku o profilu esowatym, z brzegiem wychylo-
nym na zewnątrz, otrzymano wynik pozwalający go 
datować na Ha B1 lub Ha B2 (przy czym miałby być 
nieco młodszy od grobu 211). Na podstawie analizy 
wyposażenia ustalono, iż oba te groby mogły pocho-
dzić ze schyłku IV OEB lub być wynikiem przeżywania 
się starszych tradycji w V OEB, tak więc w tym przy-
padku datowanie uzyskane w laboratorium jest bar-
dzo zbliżone do oczekiwań.

Nieco starsze datowanie uzyskano dzięki przeba-
daniu próbki z grobu 37. Mógłby on być datowany 
na około XII–XI w. p.n.e., tj. na okres odpowiadający 
w przybliżeniu Ha A1–Ha A2, czyli początkowi IV 
OEB bądź nawet schyłkowi III OEB. W tym przypadku 
datowanie grobu wyposażonego w popielnicę dwu-
stożkowatą o formie bardzo typowej dla całego sta-
nowiska, a łączonej głównie z V OEB, jest starsze od 
oczekiwań. Można się zastanowić w tym przypadku 
nad ewentualnym postarzeniem próbki, np. podczas 
zalegania w ziemi.

Dla grobu, w którym wystąpiło naczynie zdobione 
fryzem z przedstawieniami antropomorficznymi uzy-
skano daty w granicach XI–X w. p.n.e., czyli Ha A2 – 
Ha B1; wg chronologii O. Monteliusa odpowiada to IV 
OEB. Zważywszy na nieco ostrzejsze niż w przypadku 
większości waz z Tresty profilowanie urny zdobionej 
antropomorficznie, nawiązujące do stylistyki typowej 
dla IV OEB, można uznać takie datowanie za dosyć 
dobrze odpowiadające oczekiwaniom związanym 
z analizą archeologiczną. Daje nam to przesłankę do 
twierdzenia, iż osoba złożona w tym grobie należała 
do społeczności zamieszkującej okolice Tresty w po-
czątkach istnienia omawianej nekropoli.

VI.1.3. Długość użytkowania cmentarzyska

Długość użytkowania nekropoli w Treście Rządowej 
jest bardzo trudna do oszacowania na podstawie 
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metod archeologicznych – jak na tak duże stanowi-
sko mamy do czynienia z bardzo jednorodnym ma-
teriałem zabytkowym. 90% naczyń stanowią wazy 
i garnki jajowate, prawie 80% brązów to kółka i skrę-
ty. Nieliczne zabytki, które mają starszą metrykę niż V 
OEB, jak garnki typu D, również posiadają analogie na 
cmentarzyskach z V OEB, gdzie występują jako formy 
archaiczne, relikty poprzednich okresów. Trudności 
napotykamy także, próbując ustalić liczebność gru-
py jednocześnie użytkującej cmentarzysko. Za dolną 
granicę liczebności samowystarczalnej grupy ludz-
kiej przyjmuje się ok. 30 osób (Kołodziejski, Piontek 
1980). Ponieważ w okolicy Tresty Rządowej są dosyć 
nieurodzajne, piaszczyste gleby, można byłoby przy-
jąć, iż grupa ludności, która mogła bez trudu się wyży-
wić w tym terenie, przy zastosowaniu prymitywnych 
metod uprawy roli – a była to grupa raczej uboga, 
o ile można wnosić z bardzo skromnego wyposażenia 
grobów – była prawdopodobnie niewielka. Z drugiej 
jednak strony nie znamy udziału hodowli, łowiectwa 
i zbieractwa w gospodarce miejscowej ludności; nie 
wiemy też, w jakim stopniu obrządek pogrzebowy 
jest rzeczywistym odbiciem prawdziwej majętności 
danej grupy. Brak możliwości odniesienia cmenta-
rzyska do konkretnego stanowiska osadowego czyni 
te rozważania czysto teoretycznymi. Spróbujmy więc 
odwołać się do przykładów z innych cmentarzysk. Dla 
porównania w oparciu o rozkład wymieralności obli-
czono, iż wielkość grupy ludzkiej użytkującej cmen-
tarzysko w Przeczycach wynosiła ok. 90–100 osób, 
w Kietrzu – 173–212 osób, w Bachórzu-Chodorówce 
– w starszej fazie (III–IV OEB) – 118, zaś w środkowej 
i najmłodszej (IV i V OEB) – 45 osób (Gedl, Szybowicz 
2002, 58). Natomiast wielkość populacji w Zakrzów-
ku Szlacheckim określono na zaledwie ok. 20 osób 
(Matysiak, Prokop 2005, 58). Wydaje się, że wielkość 
grupy użytkującej omawiane cmentarzysko można 
raczej odnosić do dwóch ostatnich przykładów, nie 
zaś do wielkich i bogatych cmentarzysk w Kietrzu 
i Przeczycach. W oparciu o te przykłady przyjmijmy 
hipotetycznie, jako jednoczesną liczebność popula-
cji w Treście, wartość przyjmowaną za minimalną 
ilość osobników samowystarczalnej grupy – 30 osób 
(Kołodziejski, Piontek 1980). Jeśli za M. Henneber-
giem (2002, 190) założymy, że współczynnik zgo-
nów w populacjach prahistorycznych wynosił około 
4,5% w skali roku, wyliczymy, iż zmarłych grzebano 
na cmentarzysku w Treście na przestrzeni maksy-
malnie około 260 lat. Liczebność populacji mogła 
być większa, w związku z czym cmentarzysko mogło 
być użytkowane krócej, lecz jak się wydaje raczej nie 

krócej niż przez około 200 lat. Pośrednim dowodem 
na to jest długość użytkowania innych cmentarzysk 
kultury łużyckiej. Dla przykładu, cmentarzysko w Ba-
chórzu-Chodorówce w fazie wczesnej, trwającej ok. 
200 lat, liczyło 281 pochówków; w fazie środkowej, 
trwającej także ok. 200 lat – 134 groby; w fazie naj-
młodszej w ciągu 150–200 lat powstało 124 grobów. 
Cmentarzysko w Zakrzówku Szlacheckim, liczące 144 
pochówki, użytkowano według J.T. Matysiaka i T. Pro-
kopa (2005, 58) przez ok. 200 lat.

W świetle przytoczonych argumentów i analogii 
z innych nekropoli kultury łużyckiej wydaje się, iż 
długość użytkowania cmentarzyska w Treście Rzą-
dowej wynosi około 200–250 lat, choć z uwagi na ro-
dzaj danych, jakimi dysponujemy, stwierdzenie to jest 
mocno hipotetyczne.

VI.1.4. Wnioski chronologiczne

Ponieważ w zasadzie brak zabytków nawiązujących 
wyłącznie do IV OEB (wyjątkiem są garnki odmiany 
D-4, ale te występujące w Treście reprezentują późną, 
słabo profilowaną formę naczyń tego typu) wydaje 
się, że cmentarzysko założono w V OEB lub u schyłku 
IV OEB. Rozmiary stanowiska wskazują jednak na to, 
że chronologia cmentarzyska nie ogranicza się tylko 
do schyłkowego okresu epoki brązu. Analiza danych 
archeologicznych skłania do wniosku, że nekropola 
była użytkowana w V OEB oraz w okresie halsztackim 
C. Obraz ten zaburzają nieco wyniki badań radiowę-
glowych, które wskazują na możliwość użytkowania 
cmentarzyska już w IV OEB. Być może więc formy czę-
ste w IV OEB nie są archaizującym elementem inwen-
tarzy z V OEB, lecz trzeba je traktować jako zabytki 
pochodzące z najwcześniejszej fazy użytkowania sta-
nowiska. Z uwagi na charakter użytych do datowania 
próbek prawdopodobne jest także „postarzenie” uzy-
skanych w laboratoriach dat.

Materiał ceramiczny jest dosyć jednorodny, jednak 
początek epoki żelaza nie manifestuje się w przemia-
nach stylistyki form ceramicznych, zwłaszcza w gru-
pie górnośląsko-małopolskiej, w której okazy znane 
z Ha C są kontynuacją typów naczyń fazy klasycznej 
(V OEB). Prawdopodobnie cmentarzysko porzuco-
no u schyłku okresu Ha C lub też w początkach Ha 
D – tej ostatniej ewentualności nie możemy wyklu-
czyć z uwagi na to, iż wiele form ceramicznych, jak 
i zabytków brązowych, jako długotrwałe mogłyby 
występować także i w tym okresie. Niemniej jednak 
brak jakichkolwiek przedmiotów, które byłyby pew-
nymi wyznacznikami chronologicznymi dla schyłku 
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okresu halsztackiego. Stanowiska datowane na Ha D 
z terenu Polski Środkowej, jak i z międzyrzecza Wisły 
i Pilicy, mają wyraźnie inny charakter niż omawiana 
nekropola (por. Miśkiewicz 1968, 168; Jadczykowa 
1988; 2001). Poza tym z uwagi na to, że cmentarzy-
sko raczej nie było użytkowane dłużej niż ok. 250 lat, 
przesunięcie momentu jego opuszczenia do Ha C/Ha 
D oznaczałoby, iż powstała ona u schyłku epoki brązu, 
co stoi w sprzeczności z datami uzyskanymi w wyniku 
badań węgla radioaktywnego.

VI.1.5. Przynależność kulturowa

Analizując poszczególne elementy kultury mate-
rialnej i obrządku pogrzebowego, manifestujące 
się na omawianym cmentarzysku, pod kątem jego 
przynależności do jednej z grup lokalnych kultury 
łużyckiej, stwierdzamy, że wykazuje ono najwięcej 
podobieństw do stanowisk grupy górnośląsko-mało-
polskiej i niewątpliwie do tej właśnie grupy należy je 
zakwalifikować. Świadczą o tym np.: wazy odmiany 
B-1 – najpowszechniejszy na stanowisku typ cerami-
ki – z licznymi analogiami na klasycznych cmentarzy-
skach grupy górnośląsko-małopolskiej. Przykładem 
są stanowiska w Balicach, Bocheńcu, Nagłowicach 
(Miśkiewicz 1968, ryc. 15:a, b, d, k, l), Zbrojewsku 
(Gedl 1990, 267, ryc. 41:b), Myśliborzu (Balcer 1964, 
ryc. 1, 3, 5, 8). Inne zabytki, na podstawie których do-
konano powyższego przyporządkowania, to: wazy 
odmiany B-4, z guzkami nalepianymi poniżej naj-
większej wydętości brzuśca (Miśkiewicz 1968, 144); 
garnki jajowate z guzkami nalepianymi pod wylewem 
(Wiklak 1972, 54); amfory z uszkami dolepianymi 
w dolnej części szyi (Kufel-Dzierzgowska 1995, 226); 
czerpaki o półkulistym dnie, które są szczególnie czę-
ste właśnie w grupie górnośląsko-małopolskiej (Gedl 
1962, 42). Również wątki zdobnicze występujące na 
ceramice znajdują najliczniejsze analogie na stanowi-
skach grupy górnośląsko-małopolskiej, podobnie jak 
kółka i skręty brązowe (Szydłowska 1963, 49), choć 
te są częste także w innych grupach.

Geograficznie cmentarzysko w Treście jest najbar-
dziej zbliżone do podgrupy kieleckiej. Została ona 
pierwotnie wydzielona jako osobna grupa kultury 
łużyckiej, lecz zasadność takiego ujęcia od dawna 
budziła wątpliwości badaczy (Nosek 1946, 305). 
Ostatecznie zakwestionował to J. Miśkiewicz (1968, 
187–189), wykazując podobieństwa cmentarzysk 
w Nidzie i Nagłowicach do stanowisk w Mydlni-
kach (obecnie Krakowie-Mydlnikach) i Kępnie, pow. 
loco. Obecnie to ugrupowanie traktowane jest jako 

podgrupa w obrębie grupy górnośląsko-małopolskiej 
(Gedl 1982, 29-30; 1995, 15–16). Za klasyczne stano-
wiska podgrupy kieleckiej uważa się cmentarzyska 
z Ludwikowa-Łopusznej i Nidy, pow. Kielce, Nietu-
liska Dużego, pow. Opatów (Miśkiewicz 1968, 187), 
Bocheńca, pow. Busko (Matoga 1985), Balic (Matoga 
1982), a także z Myśliborza, pow. Opoczno (Salewicz 
1938; Balcer 1964). Dystynktywnymi zabytkami, na 
podstawie których wydzielono to ugrupowanie, są: 
wazy z dolepianymi listwami poniżej największej wy-
dętości, misy z występami na krawędziach wylewów 
i wysokimi wyodrębnionymi szyjkami, zaopatrzo-
ne w pojedyncze ucha, wazy zdobione ornamentem 
pseudosznurowym oraz wazy zdobione pojedynczym 
żłobkiem na styku szyjki z brzuścem (Miśkiewicz 
1968, 187). Wszystkie te zabytki występują licznie 
na cmentarzysku w Treście (poza misami, które są tu 
mniej liczne). Podgrupa kielecka charakteryzuje się 
przewagą grobów ciałopalnych, podczas gdy w pozo-
stałych podgrupach grupy górnośląsko-małopolskiej 
(prócz krakowskiej) dominują inne typy pochów-
ków (np. groby jamowe w podgrupie kępińskiej). 
W podgrupie częstochowsko-gliwickiej stosowano 
natomiast różne typy pochówków, a nawet zróżni-
cowany ryt pogrzebowy (birytualizm). Tak więc za-
równo inwentarz, jak i typ obrządku pogrzebowego 
wskazują na to, iż cmentarzysko w Treście, o bardzo 
niewielkim udziale grobów jamowych (3%), należy 
zaliczyć do tego ugrupowania.

Podgrupa kielecka uformowała się na terenie Niec-
ki Nidziańskiej w ciągu fazy Bocheniec II, tzn. w V 
OEB (Gedl 1982, 29); faza ta trwała dalej, do okre-
su halsztackiego C. Brak dobrych datowników i nie-
wielka zmienność form ceramicznych sprawia, że 
nie jest możliwe wydzielenie odrębnej fazy, datowa-
nej na początki epoki żelaza. Dopiero w okresie Ha 
D zamanifestowały się przemiany, m.in. wynikające 
z pojawienia się wpływów ze strony grupy tarnobrze-
skiej (Gedl 1982, 30). Tak więc chronologia zespołu 
z Tresty, określona na V OEB i ewentualnie początki 
Ha C, dobrze koreluje z obrazem kulturowym w Niec-
ce Nidziańskiej, gdzie właśnie na ten okres datowana 
jest faza Bocheniec II. Cmentarzyska w Treście Rzą-
dowej i Myśliborzu, czy też materiały ze stanowiska 
w Piaskach, pow. Opoczno (Miśkiewicz 1961, 250), 
wyraźnie nawiązują do stylu charakterystycznego dla 
schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w dorze-
czu Nidy, gdzie położona jest większość stanowisk 
podgrupy kieleckiej.

W środkowej epoce brązu najbliższe okolice Tresty 
Rządowej, region położony na wschód od środkowej 
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Pilicy i Jeziora Sulejowskiego, między Czarną a Drze-
wiczką, związany był silniej z terenem Polski Środko-
wej. W III OEB na tym terytorium występują stano-
wiska nawiązujące do grupy konstantynowskiej, takie 
jak: Zarzęcin Duży, pow. Tomaszów Mazowiecki (Wę-
grzynowicz 1981), osada w Smardzewicach, pow. To-
maszów Mazowiecki (Wiklak 1969, 448), czy cmenta-
rzysko w Treście Rządowej (Twardowski 1968, 90). 
W IV OEB w tym rejonie występują materiały, które 
można zaliczyć do grupy środkowopolskiej kultury 
łużyckiej, np. na cmentarzysku w Białej Górze, pow. 
Tomaszów Mazowiecki (Wiklak 1969, 147), czy Gapi-
ninie, pow. Opoczno (Wiklak 1963, 109). Natomiast 
w V OEB sytuacja na tych terenach zmienia się wraz 
z pojawieniem się stanowisk grupy górnośląsko-ma-
łopolskiej w Treście Rządowej, Myśliborzu czy Pia-
skach.

W V OEB grupa środkowopolska przeżywa wyraź-
ny kryzys (Wiklak 1972, 38; Kaszewski 1975, 135, 
138). Dominujący uprzednio w dorzeczu środkowej 
i górnej Pilicy styl typowy dla Polski Środkowej wy-
party zostaje przez zespoły o cechach odmiennych, 
zbliżonych do grupy górnośląsko-małopolskiej (Miś-
kiewicz 1968, 186). Grupa ta u schyłku epoki brązu 
oddziaływała poważnie ku północy, na tereny Polski 
Środkowej, zwłaszcza wzdłuż Warty, o czym świadczą 
cmentarzyska w Podulach, pow. Łask (Mikłaszewska-
-Balcer, Miśkiewicz 1968), czy Niechmirowie-Nowej 
Wsi, pow. Sieradz (Kufel-Dzierzgowska, Urbański 
1985; 1987). Ślady tych oddziaływań uchwytne są na-
wet na Kujawach (Gedl 1995, 16). Ten proces znajdu-
je odzwierciedlenie także w omawianym rejonie nad 
Pilicą. O ile jednak oddziaływanie grupy górnośląsko-
-małopolskiej wzdłuż Warty wiąże się z podgrupą 
kępińską, to wpływy przenikające na północ wzdłuż 
Pilicy, w wyniku których powstały cmentarzyska 
w Myśliborzu czy Treście, należy łączyć z podgrupą 
kielecką grupy górnośląsko-małopolskiej. Stanowisko 
w Myśliborzu wykazuje przy tym kontynuację użyt-
kowania od III do V okresu epoki brązu, a więc wystę-
puje na tym terenie ciągłość zasiedlenia, począwszy 
od przedstawicieli kultury trzcinieckiej, a następnie 
grupy środkowopolskiej i górnośląsko-małopolskiej 

kultury łużyckiej (Balcer 1964, 55–58). Potwierdza to 
przypuszczenia, iż przenikanie elementów kulturo-
wych ostatniego z wymienionych ugrupowań na pół-
noc u schyłku epoki brązu miało charakter pokojowy 
i nie wiązało się z gwałtowną wymianą ludności za-
mieszkującej tereny północno-zachodniej Małopolski 
i Polski Środkowej. Najbardziej prawdopodobne wy-
daje się, że miało to miejsce na drodze przejmowania 
pewnych elementów kultury od sąsiednich ugrupo-
wań, w tym przypadku grupy górnośląsko-małopol-
skiej (Miśkiewicz 1968, 186). Owa dyfuzja idei odby-
wała się prawdopodobnie wzdłuż doliny Pilicy, nad 
którą można doszukać się pewnych ogniw łączących 
enklawę północną z terenami macierzystymi dla tej 
grupy (np. Pratkowice, pow. Radomsko – Kaszewski 
1975, 136–137, ryc. 4). Brak natomiast liczniejszych 
znalezisk grupy górnośląsko-małopolskiej w północ-
nej Małopolsce, na ziemi radomskiej. Może to być jed-
nak spowodowane złym stanem badań na tym tery-
torium.

Okolice Tresty Rządowej – ziemie położone nad 
środkową Pilicą, między Wysoczyzną Piotrkowską, 
a Wzgórzami Opoczyńskimi, były zarówno w IV, jak 
i w V OEB terenami peryferyjnymi względem zwartych 
skupisk osadnictwa. Między koncentracją stanowisk 
grupy środkowopolskiej znad Bzury, Neru, Widawki 
i Warty, a stanowiskami takimi jak Gapinin czy Biała 
Góra, a także Myślibórz (w młodszej fazie użytkowa-
nia) występuje rejon pozbawiony intensywnego osad-
nictwa. Wymienione stanowiska są więc najbardziej na 
wschód wysuniętą enklawą grupy środkowopolskiej, 
choć jej wpływy są widoczne w IV OEB w całej grupie 
wschodniej. Rozwój osadnictwa w tym rejonie zwią-
zany był z korzyściami, jakie niesie za sobą lokalizacja 
osady w dolinie dużej rzeki – Pilicy. Podobnie u schyłku 
epoki brązu oraz w początkach epoki żelaza, w okresie 
użytkowania cmentarzyska w Treście Rządowej, sta-
nowiło ono element enklawy stanowisk grupy górno-
śląsko-małopolskiej nad środkową Pilicą, oddalonej 
od zwartego osadnictwa podgrupy kieleckiej z Niecki 
Nidziańskiej. Omawiana nekropola jest najbardziej na 
północ wysuniętym dużym cmentarzyskiem grupy 
górnośląsko-małopolskiej.
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Cmentarzysko kultury łużyckiej w Treście Rządowej, 
pow. Tomaszów Mazowiecki, położone jest w pradoli-
nie Pilicy, na prawym brzegu tej rzeki. Obecnie miejsce, 
w którym znajdowała się nekropola zalane jest wodami 
Jeziora Sulejowskiego. Zostało ono przebadane pod-
czas prac ratowniczych przy budowie tego sztucznego 
zbiornika w latach 1967–1970 przez mgr. Wojciecha 
Twardowskiego. Cmentarzysko zajmowało teren około 
9 arów. Zostało przebadane niemal w całości; jedynie 
od strony zachodniej można się liczyć z występowa-
niem pewnej ilości nieodkrytych grobów. Na terenie 
nekropoli znajdowały się starsze jamy, związane praw-
dopodobnie z osadą grupy konstantynowskiej z III OEB. 
Materiały osadowe nie doczekały się jak dotychczas 
opracowania. Niestety, nie znamy także osady, którą za-
mieszkiwała ludność użytkująca cmentarzysko. Praw-
dopodobnie znajdowała się ona w obrębie pobliskich 
stanowisk 2 i 3 w Treście Rządowej, na których ziden-
tyfikowano ślady osadnictwa kultury łużyckiej ze schył-
kowego okresu epoki brązu (Twardowski 1972, 323).

Na stanowisku odkryto 308 grobów ciałopalnych, 
w ogromnej większości popielnicowych. Groby jamowe 
(bezpopielnicowe) stanowiły zaledwie ok. 3% wszyst-
kich pochówków. Wiele obiektów przykrytych było po-
jedynczym kamieniem lub brukiem kamiennym – łącz-
nie było to 87 grobów, a więc około 30% wszystkich 
obiektów. Groby były ubogo wyposażone, zwykle ich 
inwentarz ograniczał się do popielnicy, rzadziej dodat-
kowo do drobnych przedmiotów z brązu lub niewielkich 
naczyń o charakterze przystawek. Jako popielnic uży-
wano głównie waz dwustożkowatych, które stanowią 
74% materiału ceramicznego; a poza tym – dużo rza-
dziej – garnków jajowatych (16% wszystkich naczyń) 
i sporadycznie – amfor (6%). W charakterze przystawek 
zdeponowano czerpaki, naczynia miniaturowe oraz, być 
może, sitowate (te ostatnie mogą wiązać się ze starszą 
osadą i występować w grobach na wtórnym złożu).

Cmentarzysko w Treście Rządowej dostarczyło bar-
dzo nielicznych przedmiotów metalowych, z których 
prawie 80% stanowiły niewielkie kółka i skręty z drutu 

VII. Podsumowanie

brązowego. Chronologia cmentarzyska z konieczności 
została oparta głównie na cechach typologiczno-styli-
stycznych ceramiki i wsparta oznaczeniami radiowę-
glowymi. Na podstawie ogólnych przesłanek możemy 
stwierdzić, iż nekropola użytkowana była prawdo-
podobnie przez około 200–260 lat. Miało to miejsce 
począwszy prawdopodobnie od V OEB lub ewentual-
nie schyłku IV OEB po schyłek epoki brązu i być może 
początki epoki żelaza (Ha C). Materiał zabytkowy jest 
bardzo jednorodny i nie pozwala na dokonanie zróż-
nicowania chronologicznego poszczególnych grobów. 
Również datowanie 14C nie pozwoliło na wydzielenie 
faz użytkowania cmentarzyska. Badania radiowęglowe 
dały natomiast asumpt do rozważań, czy początków 
użytkowania nekropoli nie należałoby przesunąć na 
schyłek IV OEB. Daty uzyskane dla próbek z grobów 
37, 211 i ewentualnie 258 pozwalają umieszczać je 
w IV OEB. Za starsze można by uważać groby, w któ-
rych pojawiają się garnki o profilu esowatym (odmiana 
D-2 w klasyfikacji J. Miśkiewicza), które reprezentują 
formę archaiczną, wywodzącą się jeszcze od naczyń tu-
lipanowatych kultury trzcinieckiej (do tej grupy należy 
również datowany radiowęglowo na IV OEB grób 211). 
Równomierne występowanie tych zabytków na terenie 
nekropoli (brak koncentracji) także zdaje się wskazy-
wać, że prawdopodobnie złożone zostały do grobów 
współcześnie z pozostałymi typami popielnic.

W trakcie opracowywania materiałów z grobów 
przeprowadzono szereg analiz przestrzennego roz-
mieszczenia poszczególnych cech (typów zabytków) 
na cmentarzysku. Niestety, rozprzestrzenienie tych 
typów na planie cmentarzyska nie dało podstaw do 
wyciągania wniosków o istnieniu stref charakteryzują-
cych się dominacją jakiejś cechy. Wszystkie wydzielo-
ne typy ceramiki, a także przedmiotów brązowych czy 
wątków ornamentacyjnych, rozmieszczone były nie-
regularnie, w grobach rozrzuconych po całym terenie 
cmentarzyska.

Jeśli chodzi o próbę rekonstrukcji struktury spo-
łecznej badanej populacji, to pewnych przesłanek 
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dostarcza jedynie fakt, że na stanowisku występują 
bardzo niewielkie różnice, jeśli chodzi o konstrukcję 
i wielkość grobów. Teoretycznie wydaje się więc, że 
mamy tu do czynienia z egalitarnym modelem organi-
zacji miejscowej społeczności. Należy jednak przy tym 
pamiętać, że nie zawsze struktura społeczna znajdu-
je odbicie w źródłach archeologicznych. Przykładem 
może być gród w Biskupinie, gdzie wszystkie chaty 
były tej samej wielkości i konstrukcji, a mimo tego mu-
siała istnieć elita zdolna pokierować współplemień-
cami przy budowie fortyfikacji. Podobnie w Treście, 
w grobie podobnym do innych mogła spoczywać osoba 
mająca za życia uprzywilejowaną pozycję społeczną. 
Świadczyłaby o tym m.in. waza z grobu 217, na której 
znajduje się unikatowe w skali całej kultury łużyckiej 
wyobrażenie sześciu postaci ludzkich, wyryte na szyjce 
popielnicy. Szczególna rola pochowanej w nim kobiety 
nie musiała jednak wiązać się z posiadaniem władzy 
politycznej, a raczej z funkcją w sprawowaniu kultu, 
na przykład poprzez kierowanie obrzędami religijny-
mi. Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że scena 
wyryta na naczyniu przedstawia rytualny taniec. Ozna-
czenie antropologiczne szczątków jako pochówku oso-
by płci żeńskiej może świadczyć o wyjątkowej pozycji 
kobiet lub przynajmniej o równouprawnieniu płci w 
strukturze społecznej plemienia.

Poruszone w poprzednim akapicie kwestie wierzeń 
ludzi pochowanych na cmentarzysku nie mogą być, nie-
stety, szerzej omówione. Pewne jest tylko, że występo-
wała wiara w życie pozagrobowe, czego dowodem jest 
stosowanie określonych rytuałów pośmiertnych, w tym 
przypadku kremacji. Spalone zwłoki zmarłych starannie 
zbierano i umieszczano w naczyniu, a także wyposażano 
w dary grobowe. Są one dosyć skromne, należy jednak 
zauważyć, że część z nich, jak np. przedmioty z drewna 
lub jadło, mogła nie dotrwać do naszych czasów. W po-
bliżu grobów niestety nie zidentyfikowano obiektów, 
które można by łączyć z rytuałami pogrzebowymi. 
Ciekawym przejawem bliżej nieokreślonych wierzeń 
jest scena narracyjna z popielnicy, a także występowa-
nie pięciu obiektów zidentyfikowanych jako pochówki 
symboliczne. Wyrazem pewnych idei eschatologicznych 
jest oczywiście także stosowanie obrządku ciałopalne-
go. Prawdopodobnie rytuału spalenia zwłok zmarłego 
dokonywano w celu uwolnienia duszy, oczyszczenia jej 
z pierwiastka materialnego (Chochorowski 2005, 394). 
Dzięki temu dusza mogła opuścić świat ziemski i udać 
się w zaświaty, co symbolicznie ukazuje dym unoszą-
cy się nad stosem. W związku z tym istnieją sugestie, 
iż w przeciwieństwie do wierzeń ludzi stosujących 
inhumację, gdzie kładziono nacisk na kult zmarłych 

przodków i wyobrażano sobie ich życie na wzór ziem-
skiego, w przypadku kultur o obrządku ciałopalnym kła-
dziono nacisk na duchowy pierwiastek istoty ludzkiej, 
która po śmierci łączyła się z bóstwem, najczęściej solar-
nym (ibidem, 393–394). W sztuce kultury łużyckiej czę-
stokroć spotykane są przedstawienia uważane za sym-
bole słońca, np. kółka otoczone promieniami, trykwetry, 
znaki „X” (Gedl 1989, 688). O istnieniu kultu słońca wg 
niektórych archeologów świadczą także placki glinia-
ne („talerze”), które umieszczane są czasem w grobach 
w pozycji pionowej (Jadczykowa 2001, 93), co jednak 
nie wyklucza ich zastosowania praktycznego (Czopek 
1997). Podobne funkcje miałyby też pełnić małe glinia-
ne tarczki, tzw. kółka łużyckie (Gedl 1989, 692). Kult 
słońca i ognia często jest ze sobą powiązany, być może 
dlatego zmarły przechodził przez ogień w swej drodze 
w zaświaty, by połączyć się z solarnym bóstwem.

Nekropola w Treście, mimo położenia w Polsce 
Środkowej, należy niewątpliwie do grupy górnośląsko-
-małopolskiej. Świadczą o tym m.in. wazy z guzkami 
nalepianymi poniżej największej wydętości brzuśca, 
garnki jajowate z guzkami nalepianymi pod wylewem, 
amfory z uszkami dolepianymi w dolnej części szyi. 
Jest ona jednym z nielicznych tak daleko wysunię-
tych na północ stanowisk tej grupy, obok pobliskiego 
cmentarzyska w Myśliborzu, pow. Opoczno. W prze-
ciwieństwie do tego znanego stanowiska, na którym 
występowały także wcześniejsze chronologicznie 
materiały z IV OEB, reprezentujące stylistykę grupy 
środkowopolskiej, cmentarzysko w Treście zostało za-
łożone u schyłku IV lub już w początkach V OEB przez 
ludność, posiadającą kulturę materialną zbliżoną do 
typowej dla terenów położonych na południe od Pol-
ski Środkowej. Najliczniejsze nawiązania występują 
na Kielecczyźnie, w rejonie Niecki Nidziańskiej. Dla-
tego wydaje się, że możemy uważać cmentarzysko 
w Treście Rządowej za stanowisko podgrupy kieleckiej 
grupy górnośląsko-małopolskiej. Cmentarzysko wyka-
zuje także podobieństwa do grupy krakowskiej w kla-
sycznej fazie rozwoju (V OEB – Ha C). Wpływy grupy 
górnośląsko-małopolskiej dotarły tu prawdopodobnie 
na skutek pokojowej infiltracji grup ludności lub też 
wędrówki idei wzdłuż doliny Pilicy z Małopolski w kie-
runku północnym w schyłkowym okresie epoki brązu, 
kiedy to zasadniczo zmniejsza się potencjał osadniczy 
grupy środkowopolskiej. Omawiana nekropola stano-
wi więc kolejny argument poświadczający ekspansję 
kulturową grupy górnośląsko-małopolskiej do Polski 
Środkowej i zastępowanie przez nią osadnictwa grupy 
środkowopolskiej na części tego terytorium w schyłko-
wym okresie epoki brązu.
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Wykaz skrótów:
APolski – Archeologia Polski (Wrocław-Warszawa-
-Kraków-Gdańsk-Łódź) 
FAP – Fontes Archaeologici Posnanienses (Poznań)
IA – Inventaria Archaeologica. Pologne (Łódź, War-Pologne (Łódź, War-
szawa) 
ŁSA – Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne (Łódź)
MA – Materiały Archeologiczne (Kraków)
MS – Materiały Starożytne (Warszawa)
MiSROA – Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego 
Ośrodka Archeologicznego (Rzeszów)
MSiW – Materiały Starożytne i Wczesnośrednio-
wieczne (Warszawa)
PiMMAiEŁ – Prace i Materiały Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 
(Warszawa-Łódź)
Pr. Arch. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Prace Archeologiczne (Warszawa-Kraków, 
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The Lusatian culture cemetery at Tresta Rządowa 
(in the Tomaszów Mazowiecki district), is located in 
an ice-marginal valley of the river Pilica, on its right 
bank, in an area now submerged under Lake Sulejów 
(fig. 1). In 1967–1970, rescue investigation of the site 
was conducted by Wojciech Twardowski MSc, while 
the construction of the reservoir was in process. The 
cemetery was almost fully excavated, leaving now the 
possibility of further grave discoveries only to the west. 
One can also assume that the original number of graves 
within the investigated section of the site was higher 
than that recorded during the excavations as the area 
had been damaged by tree roots, illegal sand acquisi-
tion and looters. The necropolis contained some older 
pits as well, probably connected with the settlement of 
the Konstantynów group from the Bronze Age Period 
III. The materials from the settlement have yet to be 
studied. Our attempts to localise the settlement inha-
bited by the population which used the cemetery were 
unsuccessful. It was however most probably situated 
somewhere within the two nearby sites Tresta Rządo-
wa site 2 and site 3, where traces of the Lusatian cultu-
re occupation from the final period of the Bronze Age 
were recorded (Twardowski 1972, 323).

The site yielded 308 cremations, the vast majority of 
which were in urns. These were usually “pure” graves – 
only in 12% of cases were the graves covered with pyre 
remains. Pit graves (without urns) constituted only 
3% of the total number of burials. Many graves were 
covered with a single stone or stone pavement – this 
applies to 87 burials, about 30% of the total. The graves 
were sparsely furnished, with grave goods usually li-
mited to minor bronze objects or small vessels accom-
panying the urn. Almost 75% of graves were devoid of 
any ceremonial artefacts. Vessels used as urns were 
mainly biconical vases, which constituted 74% of ce-
ramic material, much less frequently egg-shaped pots 
(16% of vessels) and sporadically, amphorae (6%). The 

Tresta Rządowa, site 1. Lusatian culture cemetery 
from Central Poland (summary) 

accompanying vessels were scoops, miniature vessels 
and perhaps “sieve-vessels”, although the latter forms 
might have been secondarily deposited and connected 
with the older settlement.

The Tresta Rządowa cemetery produced very sparse 
bronze objects, almost 80% of which were small rings 
and springs made from bronze wire. There were also 
buttons and tubular beads, as well as two bracelets, 
including one very well preserved specimen decorated 
with oblique strokes (plate XXXIV:h). The closest pa-
rallels to this artefact come from assemblages dated to 
Period V.

Chemical analysis of five bronze objects showed that 
they were made of low-tin bronzes. Interesting conclu-
sions can be drawn from the chemical analysis of gre-
enish marks found on bones. This showed that two out 
of three such analysed bones bore marks which did not 
originate from contact with bronze objects. This sheds 
new light on the commonly accepted interpretation of 
such marks as traces of bronze ornaments originally 
present in grave inventories.

The most interesting find from the analysed site is 
a vase found in grave 217, used as an urn, decorated 
with a frieze featuring six anthropomorphic represen-
tations (plate XL:c, d). This artefact is entirely unique 
and finds no close analogies in the Lusatian culture nor 
in the whole of Central Europe. It seems most likely 
that the scene incised on the vessel represents a ritual 
dance. The vessel is characterised by a rather distinct 
carination, which refers to the style typical of Period 
IV. Also, the results of radiocarbon analysis date the 
object in question to the 11th–10th century BC, i.e. to 
periods Ha A2–Ha B1. Anthropological analysis reve-
aled that bone remains deposited in the urn belonged 
to a women of the adultus age category.

The chronology of the cemetery necessarily relied 
primarily on typological traits of pottery, while the 
chronology of metal objects and radiocarbon dating 
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were used only additionally (see Table 10). The results 
led to the conclusion that the necropolis was used for 
some 200–250 years in the late Bronze Age and at the 
turn of the Iron Age (Period IV/V – HaC). The assem-
blage is notably homogenous and does not allow for 
chronological distinctions between particular graves. 
Graves which contained S-shaped pots of D2 type (ac-
cording to J. Miśkiewicz) which represent an archaic 
form (originating from the tulip-shaped vessels of the 
Trzciniec culture) might be considered as being older. 
However, such vessels also appear on other late Bronze 
Age sites as relics of former periods. Their even distri-
bution (lack of clusters) throughout the necropolis in-
dicates that they were probably deposited into graves 
contemporaneously with urns of other types, or that 
they represent several zones of the cemetery founded 
at the same time and subsequently developing simul-
taneously. This is also the case with other artefacts – 
there is no evidence that any particular type of object is 
concentrated in any given area. While investigating the 
source basis we performed a number of analyses com-
paring the spatial distribution of particular pottery ty-
pes in the cemetery. Unfortunately, the distribution of 
particular artefact types provided no grounds for conc-
lusion as to the dynamics of the necropolis develop-
ment. All the identified pottery types, bronze objects 
and decoration motifs were spread irregularly over the 
entire area of the cemetery, forming no clusters in any 
particular zone.

During anthropological analysis no zoning was po-
ssible according to age or sex. There was a high num-
ber of child burials from the age categories infans I and 
II (0–15 years). Unfortunately, the entire bone material 
was not available for examination, which considerably 
limits the potential of paleodemographic analysis.

As for the attempts to reconstruct the social struc-
ture of the population, the only indications come from 
the fact that there are no significant differences in gra-
ve size and construction on the analysed site. Theore-
tically, this seems to suggest an egalitarian character of 
the local community. However, it should be remembe-
red that archaeological sources do not always give evi-
dence of social structure. As an example we can cite the 
fortified settlement at Biskupin, where all the houses 
were of the same size and construction and yet there 
must have existed an elite capable of leading the tribe-
smen to build the fortifications. Likewise, at Tresta, the 
deceased who in their lifetime enjoyed a privileged so-
cial position could have been buried in ordinary graves. 
This seems to be evident most notably from the vase 
found in grave 217, with its unique anthropomorphic 

frieze. However, the exceptional status of the woman 
buried there could have stemmed from her role in cult 
practices, for example leadership in religious ceremo-
nies, rather than from her political power.

Our knowledge of the religious beliefs of the popu-
lation buried at Tresta is scant. Specific posthumous 
rituals, here the cremation, are obvious signs of a belief 
in the afterlife. The cremated remains were carefully 
collected and placed into the vessel, and were furni-
shed with grave goods. The latter are rather modest, 
although it should be noted that elements of the offe-
rings, like wooden objects or food, may have disinte-
grated and not survived till our times. Unfortunately, 
in the vicinity of the graves no features were identified 
that could be connected with burial rites. Interesting 
manifestations of unidentified beliefs are five features 
identified as symbolic burials and the narrative scene 
from the urn. The cremation burial rite can obviously 
be seen as an expression of eschatological thinking as 
well. The ritual cremation of the body was probably 
performed to free the soul of the deceased and to puri-
fy it from its material form.

Regardless of its location in central Poland, the Tresta 
necropolis belongs certainly to the górnośląsko-mało-
polska (Upper Silesian – Little Poland) group of Lusa-
tian culture. This is evidenced, among other things, by 
vases with knobs below the maximal body width, pots 
with knobs below the rim or amphorae with small 
handles in the lower part of the neck. The analysed ce-
metery, along with the nearby cemetery at Myślibórz, 
Opoczno district, is one of very few sites representing 
this group so far to the north. Contrary to the well 
known site at Myślibórz, where chronologically earlier 
materials representing the style of the środkowopolska 
(Central Poland) group from Period IV were recorded, 
the Tresta cemetery was founded as late as Period V 
or very late Period IV by people whose material cultu-
re resembled that typical of the areas south of Central 
Poland. Most numerous parallels come from the Nida 
Basin, from the Kielce region. Therefore, it seems that 
the cemetery at Tresta Rządowa may be attributed to 
the Kielce sub-group of the górnośląsko-małopolska 
group. The cemetery also reveals a considerable simi-
larity to the Kraków sub-group from the classic phase 
of its development. The influences of the górnoślą-
sko-małopolska group reached the region in question 
probably through peaceful infiltration or as a result of 
northward migration of ideas along the Pilica valley 
from Małopolska in the final period of the Bronze Age, 
during times when the demographic potential of the 
środkowopolska group became significantly reduced. 
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Thus, the Tresta Rządowa necropolis yields further 
evidence that in the final stage of the Bronze Age the 
cultural forms typical of the górnośląsko-małopolska 
group expanded to Central Poland and at least partially 
replaced the settlement of the środkowopolska group.

Anthropological analysis
(Anita Szczepanek)

Burned bones found in 138 graves, containing the re-
mains of a total of 162 individuals, were subjected to 
anthropological analysis. Table 3 presents the deta-
iled results obtained for bones from particular graves. 

Most graves in this cemetery contained the rema-
ins of a single individual (86%). Moreover, through 
anthropological analysis we ascertained that 14 gra-
ves contained the remains of 2 individuals, and 5 gra-
ves contained the remains of 3 individuals (Fig. 17). 
Among double burials those of one adult and one 
child prevailed (6 graves). Four of these graves conta-
ined the remains of a woman and a child. Two graves 
merit special attention as they contained the remains 
of a newborn child along with the remains of an indi-
vidual of the age class juvenis (gr. 281) and a newborn 
along with a woman of the age class adultus (gr. 288).

The majority of the remains were heavily burned, 
with a creamy-beige colour of bones (Fig. 18). Such a 
colour indicates that the temperature of the pyre was 
about 1000–1200˚C. Only 15% of the remains were 
unevenly burned; the bones varied from a beige thro-
ugh grey to black, which reflects a varying temperatu-
re during cremation.

The state of preservation of the analysed material 
and the presence of diagnostic fragments allowed us 
to determine the age and sex of most individuals bu-
ried at the site. Such results were not possible for just 
5% of the remains (Table 2; Fig. 19). Analysis of the 
age and sex distribution of buried individuals reveals 
a large proportion of child burials (0–14 years of age), 
which amounts to 32,71%. 22,22% of the remains be-
longed to women, and 17,9% were those of men. Mor-
tality distribution indicates that the highest incidence 
of deaths was among children under 7 years of age 
(infans I) and among adults of the maturus age class. 
It was also observed that while grown female deaths 
occurred most often in the younger age classes (adul-
tus), for grown males they occurred more regularly in 
the older age categories (adultus-maturus and matu-
rus). The Tresta Rządowa necropolis belongs to such 
sepulchral sites where a relatively large proportion of 

deaths among the youngest age classes is observed. 
Assuming that this reported proportion is represen-
tative of the original, it can be stated that these values 
are typical of a progressive population with a high re-
production rate and a stable growth.

According to the presented data, the average bone 
mass found in a single grave was 615 g with a varia-
bility range of between 3 and 2225 g. The bone mass 
of male burials surpasses the values (average, maxi-
mum) of female burials. There are also clear differen-
ces between the individuals of age category infans I 
and II.

Diagnostic skeleton fragments present in the ana-
lysed material enabled us to determine sex, age and 
number of buried individuals. The incidence of dia-
gnostic skull elements is shown in Fig. 25. It should 
be noted that for more than half of the buried (104 
individuals) the petrous part of the temporal bone 
was preserved, and for as many as 54 individuals the 
petrous part was present bilaterally. Fragments of the 
mandible were regularly encountered – present in one 
third of the individuals. These were mostly condylar 
processes and the body of mandible with the mental 
area and alveoli. The relatively frequent presence of 
the jugular bone along with the frontal process and 
the frontal bone with the supraorbital area enabled 
sex determination. Bones of the postcranial skeleton 
were mostly represented by long bone fragments. In 
single cases larger fragments of epiphyses were pre-
sent. Fragments of small bones, such as carpal bones 
or tarsal bones and fragments of digits, were relative-
ly more common.

Following on from the data concerning the location 
of graves within the cemetery, analysis of the age and 
sex distribution was conducted (Fig. 26, 27). This 
analysis is incomplete due to a considerable loss of 
bone material in the Museum in Radom. The available 
information reveals the possibility that individuals 
belonging to contemporaneous family groups were 
buried next to each other, without creating provinces 
that would group together individuals of a particular 
age or sex.

Chemical investigations of bronzes, their patinas 
and tinted bones
(Ewa Koszowska)

In order to explain the origin of the celadon-green 
and grass-green tints on some of the burnt human bo-
nes from the Tresta Rządowa cemetery, the chemical 
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compositions of bronzes, their patinas and tints on 
bones were examined using an energy-dispersive X-
-ray spectrometer (EDS).

Five artefacts from the Tresta Rządowa cemetery 
were analysed. All of them were composed of low-tin 
single-phase bronzes, containing low amounts of Sn 
from 2,2 to 5,3 weight percent. Admixtures of other 
elements, such as Sb, Pb, Ni, Ag presented no more 
than 2,25 (wt. %) in total.

One object was fully patinised. Blue and bright-
-blue patina in various proportions of carbonates and 
phosphates prevailed in all cases. As compared with 
pure bronzes, patina was characterised by an incre-
ased concentration of certain elements, for example 

Sn, while the concentration of others, such as Ag, was 
reduced. Silver deposited itself as native Ag and silver 
sulphide.

It was concluded that celadon-green and grass-gre-
en tints on bones are connected with the presence of 
Cu salts on bone surfaces (the amount of copper in 
the chemical composition may reach as much as even 
several dozen weight percent). This may suggest the 
presence of bronze objects in the original grave in-
ventory. On the other hand, celadon tints recorded on 
some bones do not relate to Cu and may result from 
the appearance of Fe aluminosilicates or Fe phospha-
te phase on the bone surface (due to post-deposition 
conditions) or from exposure to high temperatures.
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Tablice

Legenda/Legend:

k1– żółty/yellow
k2 – jasnoszary/pale grey
k3 – szary/grey
k4 – rdzawy/russet
k5 – brunatny/brown
k6 – ciemnoszary/dark grey
k7 – wiśniowy/cherry red
k1/4 – żółty z odcieniem rdzawym/yellow with russet tone
k1(+4) – żółty z cętkami rdzawymi/yellow with russet specks

            – kamienie/stones
            – fragmenty ceramiki/fragments of pottery
            – kości/bones
            – granice warstw/boundaries of layers 
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Tablica I. Tresta Rządowa, st. 1. Ceramika (a–e), brąz (f)
Plate I. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a–e), bronze (f)
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Tablica II. Tresta Rządowa, st. 1. Ceramika (a, c, d, f, g), brąz (b, e)
Plate II. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a, c, d, f, g), bronze (b, e)
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Tablica III. Tresta Rządowa, st. 1. Ceramika (a–c, e, g–i), brąz (d, f)
Plate III. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a–c, e, g–i), bronze (d, f)
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Tablica IV. Tresta Rządowa, st. 1. Ceramika (a–e)
Plate IV. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a–e)
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Tablica V. Tresta Rządowa, st. 1. Ceramika (a–e)
Plate V. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a–e)
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Tablica VI. Tresta Rządowa, st. 1. Ceramika (b, d, e, g, h), brąz (a, c, f)
Plate VI. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (b, d, e, g, h), bronze (a, c, f)
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Plate VII. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a–e)



180

Grób 37

Grób 38

Grób 36Grób 35

0 40 cm

1–3

0 02 cm 8 cm

a b–e

k1+2

k1

k1+2

k1

k1 k1

k1

wkop
współczesnyk1

k1

1

2

3

a

b

c

d

e
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Plate XII. Tresta Rządowa, site 1. Ceramics (a–f), bronze (g)
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Fot. 3. Waza z fryzem antropomorficznym z grobu 217 – 
widok in situ

Photo 3. The in situ view of the vase decorated with 
anthropomorphic frieze from grave 217

Fot. 5. Dyskusja nad zabytkami z udziałem harcerzy pomagających w badaniach.  
Trzeci z prawej – Wojciech Twardowski, kierownik wykopalisk w Treście Rządowej

Photo 5. Discussion on artefacts with scouts participating in the research.  
Third from right – Wojciech Twardowski who ran the excavation in Tresta Rządowa

Fot 1. Widok ze stanowiska na Pilicę – obecnie teren 
zalany wodami Zalewu Sulejowskiego

Photo 1. View from the site on the Pilica river – the area 
now submerged under Lake Sulejów

Fot. 2. Widok stanowiska w czasie wykopalisk
Photo 2. View of the site during excavation

Fot. 4. Grób popielnicowy 184 w trakcie eksploracji
Photo 4. Urn grave 184 during exploration. 





Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne

Ożywienie gospodarcze i inwestycyjne 
w Polsce skutkuje w ostatnich latach 
nasileniem działań ratowniczych 
wobec zagrożonego dziedzictwa 
archeologicznego. Działania te 
najczęściej przybierają formę badań 
wykopaliskowych, poprzedzających 
inwestycje budowlane. Szansa na 
uzyskanie w ten sposób nowych źródeł 
do prehistorii i historii Polski jest jednak 
tylko częściowo wykorzystywana. Można 
bowiem śmiało stwierdzić, że skala 
badań przerosła możliwości szybkiego 
wprowadzenia ich wyników do obiegu 
naukowego. Spośród tysięcy powstających 
opracowań naukowych, tylko nieznaczny 
odsetek ukazuje się w postaci publikacji.

Odpowiedzią na tę sytuację jest seria 
Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, 
zainicjowana przez Wydawnictwo 
i Pracownię Archeologiczną PROFIL 
Magdaleny Dzięgielewskiej. Serię otwiera 
opracowanie materiałów z dawnych 
badań ratowniczych na cmentarzysku 
w Treście Rządowej, które na przełomie 
lat 60- i 70-tych XX w. zostało ocalone 
przed zalaniem wodami Zalewu 
Sulejowskiego.

Kolejne tomy będą referować również 
wyniki nowszych prac ratowniczych. 
Kładziemy nacisk na wysoki poziom 
merytoryczny i edytorski opracowań. Nie 
mniej istotne od aspektów naukowych są 
wszelkie formy popularyzacji, zwłaszcza 
z zastosowaniem nowoczesnych technik 
przekazu (wizualizacje, rekonstrukcje).

Zapraszamy do współpracy firmy 
i instytucje, którym zależy na 
upowszechnieniu wyników badań 
wykopaliskowych. W zakresie naszych 
możliwości leży zarówno pozyskanie 
środków na publikację, adiustacja 
opracowań do wersji drukowanej, jak 
i przeprowadzenie pełnej procedury 
wydawniczej. 

Wojciech Twardowski (ur. 1939) 
– absolwent Katedry Archeologii 
Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
(1964). Od roku 1964 kierownik 
działu archeologicznego Muzeum 
w Radomiu (obecnie Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego), od 2005 r. emerytowany. 
Prowadził prace wykopaliskowe na 
terenie miasta i regionu radomskiego. 
Kierował badaniami ratowniczymi 
w Treście Rządowej, poprzedzającymi 
budowę Zalewu Sulejowskiego. Autor 
wystaw archeologicznych i historycznych, 
popularyzator archeologii i historii 
regionu. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką 
za Opiekę nad Zabytkami. W Radomiu 
znany także jako dziennikarz-felietonista, 
redaktor miesięcznika kulturalnego 
„Kontakt” i szef popularnego kabaretu 
„Contra”.

Łukasz Oleszczak (ur. 1978) – absolwent 
Archeologii Śródziemnomorskiej (2003) 
oraz Archeologii Polski i Powszechnej 
(2008) w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant 
w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu 
w IA UJ. W latach 2005-2011 kierował 
licznymi badaniami wykopaliskowymi 
oraz powierzchniowymi, głównie na 
terenie Małopolski. Uczestnik wykopalisk 
na terenie Ukrainy i Rosji. Jego naukowe 
zainteresowania obejmują zagadnienia 
związane z kulturą łużycką w Małopolsce 
i Polsce Środkowej. Zajmuje się także 
archeologią Południowej Syberii wczesnej 
epoki żelaza, obecnie przygotowuje z tej 
dziedziny pracę doktorską.

Łukasz Oleszczak
Wojciech Twardowski
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