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I. Wstęp

wieś kleszewo1 zlokalizowana jest 4 km na północ od 
Pułtuska, na południowo-wschodnim skraju mezore-
gionu wysoczyzny ciechanowskiej, bezpośrednio przy 
krawędzi doliny dolnej narwi2. teren wsi znajduje się 
na wyraźnie wyeksponowanym, rozległym wyniesieniu, 
zbudowanym z glin zwałowych, iłów warwowych oraz 
piasków rzecznych i wodnolodowcowych. Pagórek ten 
od północy, zachodu i południa ograniczony jest młod-
szymi geologicznie (holoceńskimi) piaszczystymi tera-
sami nadzalewowymi byłych3 i obecnych prawobrzeż-

1 gmina Pułtusk, powiat pułtuski, województwo mazowieckie.
2 J. kondracki 2002, 185.
3 Prawobrzeżne dopływy narwi na tym jej odcinku charaktery-
zują się dużym spadkiem i znaczną prędkością przepływu, cze-
go rezultatem są częste zmiany sieci rzecznej. Manifestują się 

nych dopływów narwi (m.in. Przewodówki i Pełty), 
a  od wschodu – jej rozległą doliną4. wielokulturowe 
stanowisko nr 8 (azP 46-67/23) zlokalizowane jest na 
północnym zboczu tego wyniesienia, około 500 m na 
zachód od krawędzi doliny narwi i około 400 m na po-
łudniowy zachód od Pełty5 (ryc. 1–5).

one licznymi obniżeniami, przecinającymi lekko pofałdowany, 
równinny, urozmaicony pagórkami krajobraz tej części wyso-
czyzny ciechanowskiej (k. Jakubowski 1969, 11–18; J. nowak, 
M. zapalska 1975, 73–77; e. Smolska et alii 2017, 10–12). Proce-
sy te dobrze ilustruje przykład rzeki Przewodówki, która obecnie 
wpada do Pełty w kleszewie, a pierwotnie uchodziła do narwi 
w okolicach kacic, czyli około 8 km dalej na południe (J. no-
wak, M. zapalska 1975, 76).
4 J. nowak 1956.
5 współrzędne geograficzne: n 52°73΄72.5˝, e 21°08΄75.6˝.

ryc. 1. Lokalizacja stanowiska 8 

w kleszewie.  

oprac.: M. woźniak
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ryc. 2. numeryczny model terenu okolicy stanowiska 8 w kleszewie z zaznaczeniem jego lokalizacji. oprac.: t. rakowski
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ryc. 3. numeryczny model terenu okolicy stanowiska 8 w kleszewie (rzut izometryczny).  

a – widok od północy. B – widok od wschodu. oprac.: t. rakowski

ryc. 4. widok na stanowisko od północnego wschodu. 

fot.: M. woźniak

ryc. 5. centralna część stanowiska, widok od wschodu.  

fot.: M. woźniak
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I.1. Historia badań

cmentarzysko odkryto jesienią 1961 roku, podczas 
rozkopywania pagórka w celu pozyskania surowca bu-
dowlanego6. wydobyte zabytki, przypuszczalnie po-
chodzące z co najmniej dwóch zespołów (w niniejszej 
pracy: groby 1/1961 i 2/1961), zostały zabezpieczone 
przez właściciela pola i przekazane do ówczesnego wy-
działu oświaty i kultury Prezydium Powiatowej rady 
narodowej w Pułtusku. Stanowisko ulegało dalszym 
zniszczeniom w wyniku intensywnej eksploatacji żwi-
rowni przez warszawskie Przedsiębiorstwo Budowla-
ne nr 3, oddział w Pułtusku, prowadzonej do połowy 
1962 roku. odkryte w trakcie tych prac zabytki zostały 
jednak częściowo uratowane, a informację o ich pozy-
skaniu zgłoszono służbom konserwatorskim. w efek cie, 
we wrześniu 1962 roku, decyzją aleksandry for bert- 
-koftowej, ówczesnej kierownik wydziału kultury 
Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w  war-
szawie, wydano zakaz wydobywania piasku i żwiru na 
obszarze stanowiska do czasu przeprowadzenia badań 
archeo lo gicznych. Materiały zabytkowe odkryte w latach 
1961–1962 znalazły się w gestii andrzeja kempistego, 
pełniącego funkcję konserwatora zabytków archeo-
logicznych na woj. warszawskie, który przekazał je do 
Państwowego Muzeum archeologicznego w warszawie 
(dalej: PMa). ich dalsze losy omówione są w rozdziale 
i.3. we wrześniu 1963 roku a. kempisty wizytował sta-
nowisko osobiście. w trakcie inspekcji zao bser wował 
w ścianach wybierzyska pozostałości obie któw arche-
ologicznych, co zaowocowało decyzją o rozpoczęciu 
prac ratowniczych. Podjęto je w roku następnym. dnia 
2 czerwca 1964 stanowisko inspekcjonował Stefan woy-
da, który w tymże roku objął po a. kempistym funk-
cję konserwatora zabytków archeologicznych na woj. 
warszawskie. wizja lokalna miała na celu oględziny 
obiektu oraz przygotowanie zaplecza dla planowanych 
na lipiec i sierpień tego roku badań wykopaliskowych 
(zatrudnienie robotników i zorganizowanie noclegów 
ekspedycji). w jej trakcie zarejestrowano pięć częścio-

6 Materiały archiwalne dotyczące dziejów stanowiska w klesze-
wie w okresie od jego odkrycia do rozpoczęcia badań stacjonar-
nych znajdują się w archiwum wojewódzkiego urzędu ochrony 
zabytków w warszawie, delegatura w ciechanowie. obejmują 
one: 1) korespondencję prowadzoną między konserwatorem 
zabytków a właścicielem pola, na którym zlokalizowane jest 
stanowisko, dotyczącą zakazu eksploatacji żwirowni niszczącej 
nawarstwienia i obiekty kulturowe oraz kwestii odszkodowa-
nia za wyłączenie tych gruntów z użytkowania; 2) sprawozda-
nie z inspekcji stanowiska przeprowadzonej przez Stefana woy-
dę w 1964 roku; 3) dokumentację związaną z organizacją badań 
terenowych (praktyki studenckie, wynajem pomieszczeń, an-
gaż robotników itd.).

ryc. 6. kleszewo, stan. 8. Stefan woyda podczas badań  

w roku 1967. fot.: archiwum MSHM

wo zniszczonych jam grobowych7 oraz zabezpieczono 
niewielki zbiór materiałów znalezionych w żwirowni.

Stacjonarne badania wykopaliskowe prowadzone 
były pod kierunkiem S. woydy przez dziewięć sezo-
nów, od 1964 do 1972 roku (ryc. 6). objęto nimi oko-
ło 7250 m2 powierzchni stanowiska. Prace badawcze 
pierwszego sezonu koncentrowały się wokół krawędzi 
rozległej żwirowni (ryc. 7, 8). w latach następnych suk-
cesywnie rozszerzano obszar badań na zachód, wschód 
i południe od wybierzyska, a w ostatnim sezonie tak-
że na północ od niego. odkryto około 1100 obiektów 
archeologicznych, z których połowę stanowią groby 
kultur przeworskiej i wielbarskiej (Plan 1 – na wkład-
ce). oprócz reliktów nekropoli ze schyłku starożytno-
ści zarejestrowano też kilkaset jam o charakterze osad-
niczym, bez inwentarza lub z ceramiką z epoki brązu 
i – być może – wczesnej epoki żelaza (kultury trzci nie c-

7 wg notatki służbowej S. woydy z inspekcji stanowiska: W pro-
filach piaśnicy widocznych jest 5 jam grobowych. Są to prawdo-
podobnie te same groby, które zaobserwował w czasie ostatniej 
inspekcji dr A. Kempisty. w tym miejscu należy więc zdemento-
wać pojawiające się w literaturze informacje, jakoby a. kempisty 
prowadził na stanowisku badania w 1963 roku (np. t. dąbrow-
ska 2008, 145). z racji pełnionej funkcji konserwatora zabyt-
ków archeologicznych jedynie pośredniczył on w przekazaniu 
materiałów zabytkowych do PMa.
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kiej i łużyckiej), około 30 pochówków wczesnośrednio-
wiecznych oraz materiały krzemienne z epoki ka mienia 
(np.  paleolit schyłkowy, mezolit). Badania S.  woydy 
ujawniły prawdopodobnie całą zachowaną część ne-
kropoli przeworsko-wielbarskiej. w trakcie pro wadzo-
nych prac uchwycono jej wschodnią, zachodnią i po łu d-
niową granicę. w wyniku wybierania piasku de wastacji 
uległa jej część północno-wschodnia i partia północna 
części centralnej8. Brak grobów w obrębie wykopów 
sondażowych zlokalizowanych kilkanaście metrów na 
północ od głównego obszaru badań sugeruje, że pół-
nocne rubieże cmentarzyska znajdowały się najpew-
niej na obszarze zniszczonym przez żwirownię. nie są 
znane całkowite zasięgi osady z epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza ani cmentarzyska średniowiecznego. trud-
no jest też określić, jak duża była pierwotnie nekropo-
la przeworsko-wielbarska. Biorąc pod uwagę rozmiar 
zniszczeń (około 10 arów) oraz gęstość zalegania po-
chówków na obszarze rozciągającym się bezpośrednio 
na wschód i na zachód od wybierzyska (6–10 grobów 
na ar), zakładam, iż dewastacji uległo od kilku do kil-
kunastu procent pierwotnej liczby obiektów.

8 Mniejsze zniszczenia, w formie niewielkich rowów i lejów po 
wybuchach pocisków, odsłonięto także w innych partiach stano-
wiska; występowały one jednak tylko sporadycznie.

I.2. Metodyka badań 
wykopaliskowych 

wykopy badawcze we wszystkich sezonach prac wy-
kopaliskowych wytyczane były w oparciu o jedną siat-
kę arową. Poszczególne obiekty domierzano w ramach 
dwu wymiarowego, prostokątnego układu współrzęd-
nych, którego początek stanowił południowo-zachodni  
narożnik danego ara. głębokość ich zalegania domie-
rzano od powierzchni gruntu bądź określano ją za po-
mocą niwelatora względem reperów. do dziś nie za-
chowały się jednak informacje dotyczące wysokości 
bezwzględnych tych ostatnich. wszystkim obiektom, 
niezależnie od ich funkcji i datowania, nadawano nu-
merację ciągłą podczas kolejnych sezonów badań. 
w trakcie prac terenowych przypuszczalnie nie spo-
rządzano roboczego planu zbiorczego stanowiska (albo 
nie zachował się on do dziś), co skutkowało w niektó-
rych wypadkach zdwojeniem numeracji tych samych 
obiektów, badanych częściowo podczas różnych sezo-
nów. Problem ten dotyczy przede wszystkim rozleg-
łych, niezbyt wyraźnie rysujących się w terenie, a two-
rzących skomplikowane układy stratygraficzne, jam 
osadniczych. zestawienie obiektów nie zawsze było na 
bieżąco aktualizowane, stąd też w ewidencji znajdują 
się również takie, które w toku późniejszej eksploracji  

ryc. 7. kleszewo, stan. 8. rok 1964 – pierwszy sezon badań. ar 28, widok z północnego wschodu, u dołu kadru ściana żwirowni. 

fot.: archiwum MSHM
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zostały zweryfikowane negatywnie, jako niebędące 
dziełem człowieka (np. ślady po korzeniach). w kilku 
wypadkach doszło też do zdublowania poszczególnych 
numerów lub powstania luk w numeracji.

nawarstwienia były eksplorowane poziomami me-
chanicznymi. obiekty archeologiczne odkrywano poni-
żej humusu, którego miąższość wahała się od kilkunastu 
do kilkudziesięciu centymetrów, zazwyczaj około 20– 
–30 cm. calec stanowił mniej lub bardziej żwirowa-
ty piasek, a w południowej części badanego obsza-
ru – zwarta, twarda warstwa gliniastego żwiru. two-
rzyła ona naturalną granicę nekropoli; w jej obrębie 
zarejestrowano tylko pojedyncze obiekty. od trzecie-
go sezonu badawczego, w związku z obecnością licz-
nych obiektów o jasnych, słabo uchwytnych wypeł-
niskach, po wyeksplorowaniu ciemnych jam grobów 
ciałopalnych niwelowano mechanicznie powierzch-
nię badanych arów poniżej poziomu ich spągów. za-
bieg ten umożliwił rejestrację jam osadniczych oraz 
grobów inhumacyjnych, zarówno starożytnych, jak 

i średniowiecznych. Podobny charakter wypełnisk jam 
osadniczych i grobów inhumacyjnych powodował, iż 
w wypadku niektórych obiektów niezawierających wy-
posażenia lub szczątków ludzkich (które mogły ulec 
całkowitemu rozkładowi), nie było możliwe jedno-
znaczne określenie ich funkcji. Stąd też wskazaną w po-
niższym opracowaniu liczbę grobów inhumacyjnych 
kultury wielbarskiej należy traktować jako najmniej-
szą możliwą. Podobna uwaga dotyczy bardzo płytkich 
jam o ciemnym wypełnisku, w których nie zarejestro-
wano materiału zabytkowego ani przepalonych kości. 
obiekty te zostały wyłączone z niniejszego opracowa-
nia, choć należy mieć na uwadze, iż część z nich mogła 
być reliktami silnie zniszczonych grobów ciałopalnych.

obiekty archeologiczne eksplorowano kilku- lub kil-
kunastocentymetrowymi poziomami mechanicznymi. 
Mniejsze jamy cięto na pół, większe – na ćwiartki; 
w  przypadku obiektów rozległych, o nieregularnych 
zarysach, linie przekrojów dostosowywano do ich 
kształtów. Materiał zabytkowy pozyskany z każdego 

ryc. 8. kleszewo, stan. 8. Schemat siatki arowej i rozplanowanie wykopów w poszczególnych sezonach badawczych. 

oprac.: M. woźniak
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z poziomów mechanicznych (nazywanych w dokumen-
tacji warstwami) zazwyczaj metrykowano osobno, opi-
sując go kolejnymi małymi literami alfabetu (np. jama 
103: warstwa 1 – 103a; warstwa 2 – 103b itd.). w ten 
sposób w pierwszym sezonie sygnowano wszystkie za-
bytki, w tym kości, węgle drzewne, kamienie, drewno 
itd. Począwszy od drugiego sezonu z tego systemu wy-
łączono zabytki specjalne (czyli tzw. wydzielone), na-
dając im w obrębie inwentarza poszczególnych obiek-
tów kolejne numery, poprzedzone skrótem „s.” (np. 
jama 113: 113/s.1 – zapinka; 113/s.2 – igła itd.)9. zabyt-
ki masowe oraz tzw. wydzielone opatrywano w trakcie 
badań metryczkami z informacją o ich lokalizacji w ob-
rębie jamy. zachowały się one do dziś. Podane na nich 
informacje mają różny stopień dokładności, od lako-
nicznych, typu: z wypełniska jamy, część południowa, 
na N od profilu, po bardzo precyzyjne (np. grób 122, 
zapinka 122/s.1: 6,75/VIII,20; -25 cm od poz. rys. 
planu)10.

dokumentacja graficzna planów i profili obiektów 
wykonywana była kolorowymi kredkami na papierze 
milimetrowym. groby i inne obiekty mniejszych roz-
miarów rysowano w skali 1:10 (ryc. 9), jamy osadnicze 

9 Spowodowane było to faktem, iż szczególnie bogate zespoły 
grobowe zawierały więcej zabytków niż jest liter w alfabecie ła-
cińskim. Stąd też, aby nie dublować oznaczeń, zdecydowano się 
na tę zmianę zapisu.
10 zapis ten oznacza, że zabytek został znaleziony 6,75 m na pół-
noc i 8,20 m na wschód od południowo-zachodniego narożni-
ka ara, 25 cm poniżej poziomu, na którym zadokumentowano 
plan obiektu. 

dokumentowano najczęściej w skali 1:20. w wyjątko-
wych wypadkach (np. układu elementów kolii z grobu 
884 – ryc. 10) stosowano też większą skalę, np. 1:5 lub 
1:2. kilkadziesiąt obiektów oraz ogólny widok na sta-
nowisko w trakcie badań zostało uwiecznionych na 
czarno-białych fotografiach. 

dokumentację polową uzupełniają dzienniki badań 
prowadzone w trakcie wszystkich sezonów wykopali-
skowych. Mają one różną wartość poznawczą. znajdu-
ją się w nich opisy eksplorowanych obiektów, pomiary, 
uwagi na temat stanowiska, informacje o kolejnych eta-
pach prowadzenia prac, dane o pogodzie, liczbie pra-
cowników, niekiedy także szkice poglądowe. najwięk-
sze znaczenie mają dzienniki autorstwa S. woydy oraz 
Małgorzaty Pannenko (później: woydy, bratowej Ste-
fana). zawarte w nich uwagi są bardzo precyzyjne 
i wnoszą wiele cennych informacji o charakterze sta-
nowiska i odkrywanych obiektów. od roku 1966, oprócz 
S. woydy i M. Pannenko, dzienniki prowadzili też pra-
cownicy techniczni, przede wszystkim studenci, którzy 
eksplorowali i dokumentowali obiekty. zapisywali oni 
jednak obserwacje dotyczące wyłącznie badanych przez 
siebie jam. Stąd też informacje o poszczególnych obiek-
tach rozproszone są w około 20 brulionach. znajdują-
ce się w nich opisy często są bardzo lakoniczne, szcze-
gólnie w odniesieniu do obiektów niebędących 
grobami.

w trakcie badań albo tuż po ich zakończeniu sporzą-
dzano inwentarze polowe zabytków. każdy ich „rocz-
nik” składa się z dwóch tomów. Jeden obejmuje inwen-
tarz zabytków masowych, drugi – zabytków specjalnych. 

ryc. 9. kleszewo, stan. 8. rysunkowa dokumentacja polowa planu i profilu grobu 524. rys.: S. woyda
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ryc. 10. kleszewo, stan. 8. rysunkowa dokumentacja polowa układu elementów kolii i zapinek w grobie 884. rys.: M. woyda

wymieniono w nich wszystkie przedmioty odkryte na 
cmentarzysku. ich rejestr wzbogacony jest o informa-
cje przepisane z metryczek, a w przypadku zabytków 
specjalnych – także o rysunki poszczególnych przed-
miotów wykonane niedługo po ich odkryciu (ryc. 11). 

dzięki temu w kilku wypadkach możliwe było odtwo-
rzenie pierwotnego składu poszczególnych zespołów 
grobowych bądź opisanie form zabytków, których stan 
zachowania w późniejszym okresie uległ wyraźnemu 
pogorszeniu. 
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I.3. Materiały zabytkowe

Materiały archeologiczne z odkryć przypadkowych 
przekazywano do PMa dwukrotnie. w 1962 roku Je-
rzy Bydliński, główny inspektor muzealny PMa, do-
starczył jedno naczynie, które pozyskał w nieznanych 
okolicznościach (w niniejszym opracowaniu opisane 
jako pochodzące z grobu [?] 1/1962). Pozostałe zabyt-
ki przekazał w roku 1963 a. kempisty11. w skład zna-
lezisk przypadkowych wchodzą: dwie zapinki, igła, 
szydło, nożyk, przęślik, cztery całe naczynia gliniane, 
kilka dalszych, zachowanych częściowo oraz niewiel-
ki zbiór niecharakterystycznych fragmentów cerami-
ki. Pochodzą one z co najmniej trzech zespołów gro-
bowych, w niniejszym opracowaniu określonych jako 
groby o nr. 1/1961, 2/1961 i 1/1962 oraz znaleziska luź-
ne o nr. 146, 149, 151, 155, 168. w styczniu 1980 roku 
grupę zabytków stanowiących część inwentarza gro-
bu 1/1961 PMa przekazało na własność Muzeum re-
gionalnemu w Pułtusku, gdzie znajdują się do dzisiaj 
(nr inw. MrP/a/3–8). 

Materiały z badań prowadzonych w latach 1964–1972 
znajdowały się w zbiorach wojewódzkiego konser-
watora zabytków na woj. warszawskie. Po utworzeniu 
przez S. woydę Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego w Pruszkowie (dalej: MSHM) weszły one 
w skład zbiorów tejże placówki. 

za udostępnienie materiałów archeologicznych po-
chodzących z cmentarzyska w kleszewie oraz za zgodę 
na ich publikację chciałbym podziękować: 
– Panu dr. wojciechowi Brzezińskiemu, dyrektorowi 
Państwowego Muzeum archeologicznego w warsza-

11 zob. przypis 7.

wie oraz Panu dr. hab. Jackowi andrzejowskiemu, kie-
rownikowi działu epoki żelaza tej instytucji. 
– Pani annie Henrykowskiej, byłej dyrektor Muzeum 
regionalnego w Pułtusku oraz Panu andrzejowi Po-
powiczowi, obecnemu dyrektorowi Muzeum. 

***

Prezentowana praca jest efektem realizacji dwóch pro-
jektów prowadzonych przez MSHM:
1. Kleszewo – największa nekropola kultur przeworskiej 
i wielbarskiej na Mazowszu i Podlasiu. Opracowanie 
monograficzne cmentarzyska – finansowanego ze środ-
ków narodowego centrum nauki (umowa nr 2013/09/ 
n/HS3/0288)
oraz 
2. Kleszewo – cmentarzysko kultur przeworskiej i wiel-
barskiej. Publikacja wyników badań, tom 1 – dofinan-
sowanego ze środków Ministra kultury i dzie dzictwa 
narodowego, pochodzących z funduszu Pro mocji kul-
tury, w ramach programu „ochrona zabytków archeo-
logicznych” (umowa nr 563/20/fPk/nid).

ryc. 11. kleszewo, stan. 8. fragment inwentarza polowego z roku 1967 dokumentujący dwa zabytki z grobu 355.  

w komórkach od lewej: nr inw. polowego oraz inw. zabytków MSHM (czerwony); nr obiektu, nr ara, lokalizacja na arze;  

głębokość zalegania zabytku od poziomu, na którym zadokumentowano obiekt; klasyfikacja funkcjonalna przedmiotu i jego szkic. 

fot.: archiwum MSHM





II. Katalog

II.1. Wprowadzenie

w katalogu uwzględniono wszystkie obiekty i zabytki 
ruchome odkryte na stanowisku, które można wiązać 
z aktywnością ludności kultur przeworskiej i wielbar-
skiej. Przez wzgląd, iż część z nich została już wprowa-
dzona do obiegu naukowego12, zdecydowałem się pozo-
stać przy numeracji nadanej podczas prac te renowych, 
w niektórych tylko wypadkach uzupełniając zapisy nu-
meryczne literą. opis poszczególnych obiektów zawie-
ra interpretację ich funkcji, lokalizację w obrębie siatki 
arowej, charakterystykę wypełniska, skrócone wyniki 
analizy materiału osteologicznego (I – antropologicz-
nej, II – archeozoologicznej), inwentarz, atrybucję kul-
turową i datowanie oraz ewentualne uwagi. opisy wy-
pełnisk oparłem na polowej dokumentacji rysunkowej 
i/lub opisowej. terminem „grób” określiłem obiekty, 
których sepulkralny charakter nie budzi wątpliwości. 
w ich wypełniskach znajdowały się kości ludzkie (albo 
nieokreślone kości przepalone, które zaginęły). Pozo-
stałe jamy, które można wiązać z okresem użytkowa-
nia cmentarzyska, figurują jako „obiekty”. ich funkcja 
zazwyczaj jest niejasna. nie można jednak wykluczyć, 
że część z nich to pozostałości zniszczonych pochów-
ków, kenotafy lub groby, w których kości nie zauwa-
żono podczas eksploracji albo uległy one całkowitemu 
rozkładowi. wielokulturowy i wielofazowy charakter 
stanowiska powoduje, że jako obiekty lub groby ze 
schyłku starożytności mogłem niesłusznie uznać jamy 
o młodszej albo starszej metryce, w inwentarzu których 
materiały z późnej epoki żelaza znalazły się przypad-
kowo, np. w rezultacie procesów podepozycyjnych czy 
przemieszania materiału podczas jego magazynowania. 
opisy wątpliwości znajdują się w uwagach. Materiały 

12 np. g. rau 1972, 175, ryc. 64; M. tempelmann-Mączyńska 
1985, 284, 285; J. wielowiejski 1986, 285.

kultur przeworskiej lub wielbarskiej znalezione w wy-
pełniskach grobów i obiektów średniowiecznych włą-
czono do grupy znalezisk luźnych, opatrując je odpo-
wiednią adnotacją.

System chronologii względnej wypracowany na 
podstawie materiałów ze stanowiska oparty został 
na współwystępowaniu przewodnich form zabytków 
odkrytych w zespołach zwartych. wydzielono siedem 
głównych faz użytkowania cmentarzyska, które nie-
kiedy udało się podzielić na krótsze odcinki (np. Va, 

Fazy użytkowania 

cmentarzyska  

w Kleszewie

Chronologia względna 

kultur przeworskiej  

i wielbarskiej

Kultura 

i a2

przeworska 

ii
a wczesne a3 (a2/a3)

b rozwinięte i późne a3

iii B1a (a3/B1–B1a)

iV B1b–B1c

V

a B2a

b B2b (późne B2a?–B2b)

c B2/c1–c1a

Vi c2 (c1?–c2)

wielbarska
Vii

a wczesne c3–d (c3?)

b późne c3–d (d1?)

tab. 1. Synchronizacja faz użytkowania cmentarzyska  

w kleszewie z chronologią względną  

kultur przeworskiej i wielbarskiej  

(por. t. Liana 1970; t. dąbrowska1981a; 1981b; 1988;  

k. godłowski 1992; r. wołągiewicz 1993;  

a. Maciałowicz 2009)
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Vb, Vc). fazy i–V obejmują okres użytkowania nekro-
poli przez ludność kultury przeworskiej. fazy Vi i Vii 
to czas, gdy na cmentarzysku chowali swych zmarłych 
przedstawiciele kultury wielbarskiej. Próbę synchroni-
zacji etapów funkcjonowania stanowiska z periodyzacją 
kultur przeworskiej i wielbarskiej prezentuje tabela 1. 
opracowany schemat szczegółowo omówiony zostanie 
w tomie poświęconym analitycznym studiom nad ma-
teriałem z cmentarzyska w kleszewie. 

zabytki sklasyfikowano na podstawie następujących 
opracowań: zapinki – J. kostrzewski 1919, o.  alm-
gren 1897, z uzupełnieniami J. andrzejowskiego 1994, 
S. demetza 1999 i t. Völlinga 1995; sprzączki – r. Ma-
dyda-Legutko 1987; klamry – r. wiloch 1995; okucia 
końca pasa – r. Madyda-Legutko 2011; szpile meta-
lowe – B. Beckmann 1966; kółka z drutu/pierścion-
ki – ch. Beckmann 1969; wisiory opasane – k. Stanek 
1999; paciorki szklane – t.e. Haevernick 1960, M. tem-
pelmann-Mączyńska 1985, o.V. gopkalo 2008; pacior-
ki i wisiorki bursztynowe oraz kamienne – M.  tem-
pelmann-Mączyńska 1985; igły – t. dąbrowska 1997; 
grzebienie – S.w. teuber 2005; uzbrojenie – t. Boch-
nak 2005; ceramika kultury wielbarskiej – r. wołągie-
wicz 1993. dla naczyń glinianych kultury przeworskiej 
przygotowano nowy system klasyfikacyjny (zob. roz-
dział  ii.2). w wypadku tych kategorii przedmiotów, 
które reprezentowane są tylko pojedynczo, odniesienia 
do literatury podano w inwentarzu.

Przy opisie naczyń glinianych w katalogu nie podano 
surowca, z którego je wykonano, a w wypadku naczyń 
lepionych w ręku (bez użycia koła) – także techniki wy-
konania. Brak informacji o charakterze masy ceramicz-
nej oznacza, że została ona schudzona piaskiem i/lub  
tłuczniem kamiennym o ziarnach nie większych niż 
1 mm. opis barwy i sposobu opracowania powierzch-
ni odnosi się do powierzchni zewnętrznych. gdy nie 
wskazano sposobu wykonania ornamentu, oznacza to, 
że jest on ryty albo nacinany/kłuty. określenie „nie-
charakterystyczne fragmenty ceramiki” odnosi się do 
ułamków naczyń o gładkiej lub zniszczonej powierzch-
ni, barwy ceglastej, brązowej, beżowej lub szarej. w in-
nych wypadkach wskazana jest faktura i/lub barwa ich 
powierzchni, np. „powierzchnia gładka, barwy czarnej” 
albo „chropowata, barwy brązowej”. obecność ceramiki 
kultur trzcinieckiej lub łużyckiej oraz materiałów krze-
miennych w grobach przeworskich lub wielbarskich zo-
stała jedynie zasygnalizowana. zabytki te szczegółowo 
scharakteryzowane zostaną w omówieniu materiałów 
z odpowiadających im faz funkcjonowania stanowiska.

numery zabytków na tablicach odpowiadają nume-
racji w katalogu. Plany i profile obiektów nieopatrzone 
podziałką liniową prezentowane są w skali 1:20. zapisa-
ne przy nich ujemne wartości liczbowe oznaczają głębo-

kość planu od powierzchni gruntu lub stropu obiektu 
(w tym drugim wypadku znajdują się one w nawiasie). 
Szkice zabytków tzw. wydzielonych wykonano przeważ-
nie w skali 2:3, a naczyń glinianych – 1:3. nieliczne od-
stępstwa od tej reguły powodowane są wyróżniającymi 
się rozmiarami przedmiotu (np. miecz z grobu 402). Po-
nieważ większość zabytków nie była poddana analizom 
składu chemicznego, wszystkie przedmioty wykonane 
ze stopów miedzi określone są umownie jako brązowe, 
a te ze srebrzystego lub białego metalu – jako srebrne.

analizę antropologiczną szczątków ludzkich wyko-
nał dr łukasz Maurycy Stanaszek (PMa)13. dr anna 
gręzak (wydział archeologii uniwersytetu warszaw-
skiego), dr hab. teresa tomek i mgr krzysztof wertz 
(oboje z instytutu Systematyki i ewolucji zwierząt Pan) 
określili przynależność gatunkową szczątków zwierzę-
cych, w tym kości i poroża wykorzystanych jako suro-
wiec do wyrobu przedmiotów. analizę tkanin przepro-
wadził prof. dr hab. Jerzy Maik (instytut archeologii 
i etnologii Pan), zaś szczątków roślin – dr katarzyna 
cywa (instytut Botaniki im. w. Szafera Polskiej aka-
demii nauk) i dr hab. Maria Lityńska-zając (instytut 
archeologii i etnologii Pan). 

II.2. System klasyfikacji naczyń 
glinianych kultury przeworskiej 

Prezentowany niżej podział typologiczny ceramiki 
kultury przeworskiej ma przede wszystkim charakter 
porządkujący. Jego podstawowym celem jest standary-
zacja opisu, co ułatwi omówienie tego stosunkowo du-
żego zbioru oraz skróci zapisy katalogowe. inspiracją 
dla zaproponowanego tu podziału naczyń jest syste-
matyka ceramiki ze wschodniomazowieckiego cmen-
tarzyska kultury przeworskiej w kamieńczyku, stan. 1, 
pow. wyszkowski14. zgodnie z tym wzorcem, naczynia 
z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpły-
wów rzymskich sklasyfikowano osobno.

13 Materiały osteologiczne z kleszewa badały w latach 60. i 70. ze-
szłego stulecia dr alina wiercińska z PMa (zob. a. wiercińska 
1965) oraz stomatolog dr Jadwiga wronka z ówczesnej akade-
mii Medycznej w warszawie. wstępna ekspertyza ł.M. Stanasz-
ka wykazała, iż w dużej części zbiorów osteologicznych znajdują 
się – niekiedy bardzo liczne – szczątki zwierząt, w tym kościa-
ne zabytki. Jako że obecność materiałów odzwierzęcych pośród 
szczątków ludzkich była sygnalizowana przez a. wiercińską 
(raporty w archiwum MSHM), zaszła obawa, iż brak wzmianek 
o kolejnych mógł wynikać z faktu uznania ich za ludzkie. Poja-
wiły się więc uzasadnione obiekcje względem trafności poczy-
nionych dawniej oznaczeń. w związku z tym, zadecydowano 
o  wykonaniu powtórnej, kompleksowej analizy materiału os-
teologicznego z cmentarzyska.
14 t. dąbrowska 1997, 101–108.
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II.2.1. Młodszy okres przedrzymski 

System klasyfikacji ceramiki z młodszego okresu 
przedrzymskiego jest zmodyfikowaną wersją typolo-
gii opracowanej przez t. dąbrowską15. odrębności od 
pierwowzoru wynikają przede wszystkim z potrzeby 
uwzglę dnienia specyfiki kleszewskiego materiału. zbiór 
po dzielono na siedem grup, wśród których wydzielono 
niekiedy typy (ryc. 12). w prezentowanej pracy zrezy-
gno wano z klasyfikowania wylewów według schematu 
t. dąbrowskiej16, zastępując go opisem. 

Grupa I – kubki lub odpowiadające im kształtem na-
czynia bezuche. Średnice ich wylewów mierzą 9–18 cm 
i są zbliżone lub nieco większe od wysokości. wyjąt-
kowo spotykane są też okazy o nieco większych lub 
mniejszych wymiarach.
typ i.1 – naczynia o zaokrąglonym brzuścu, o najwięk-

szej wydętości w połowie lub powyżej połowy wyso-
kości korpusu, z wyodrębnionym wylewem.

typ i.2 – naczynia o cylindrycznym lub nieco stożko-
watym (doniczkowatym) brzuścu, z wyodrębnio-
nym wylewem.

typ i.3 – naczynia o dwudzielnym korpusie: cylin-
drycznym nad załomem brzuśca i stożkowatym po-
niżej, z wyodrębnionym wylewem.

typ i.4 – kubki o zaokrąglonym – zazwyczaj w gór-
nej partii – korpusie, bez wyodrębnionego wylewu.

Grupa II – duże lub średniej wielkości misy. Średnice 
ich wylewów mieszczą się w granicach 15–30 cm i są 
zazwyczaj co najmniej dwukrotnie większe od wyso-
kości tych naczyń.
typ ii.1 – misy o półkulistym brzuścu, z wyodrębnio-

nym wylewem.
typ ii.2 – misy o dwudzielnym brzuścu, o największej 

wydętości w górnej partii korpusu, a także z wyod-
rębnionym wylewem. Linia ścianek dolnej partii kor-
pusu jest prosta lub nieco wklęsła. załom brzuśca 
jest zazwyczaj zaokrąglony, rzadziej dwustożkowaty.

typ ii.3 – misy o zaokrąglonym brzuścu, bez wyodręb-
nionego od zewnątrz wylewu, który bywa od środka 
pogrubiony i/lub ukośnie ścięty. Brzusiec półkulisty 
albo nieznacznie dwudzielny, o największej wydętości 
powyżej połowy wysokości. w tym ostatnim wypad-
ku linia ścianek dolnej części korpusu bywa wklęsła.

Grupa III – duże lub średniej wielkości trójdzielne na-
czynia z wyodrębnionym wylewem i baniastym brzuś-
cem, o największej wydętości w górnej, rzadziej środ-

15 t. dąbrowska 1973, 499–505; 1997, 101–104.
16 t. dąbrowska 1988, 15; 1997, 101.

kowej partii korpusu. Średnica brzuśca zazwyczaj jest 
większa od średnicy wylewu. wydzielona plastycznie 
szyjka jest cylindryczna albo stożkowata. Średnice wy-
lewów mierzą zwykle 10–22 cm, a tylko w wyjątkowych 
wypadkach – więcej. wysokość jest niemal zawsze 
większa od średnicy wylewu. 

Grupa IV – duże lub średniej wielkości trójdzielne na-
czynia wazowate z wyodrębnionym wylewem i dwu-
stożkowatym brzuścem, o ostrym lub zaokrąglonym 
załomie, wydzieloną plastycznie, mniej lub bardziej 
cylindryczną szyjką, osadzoną blisko załomu brzuśca. 
Linia ścianek dolnej partii korpusu przeważnie jest 
wklęsła. Średnice ich wylewów mierzą 12–24 cm. wy-
sokość jest mniejsza od średnicy wylewu. 

Grupa V – duże lub średniej wielkości dzbany z wy-
odrębnionym wylewem i zaokrąglonym brzuścem, 
o największej wydętości w połowie lub poniżej poło-
wy wysokości korpusu. Średnice ich wylewów mierzą 
10–14 cm. wysokość jest większa od średnicy wylewu.

Grupa VI – duże lub średniej wielkości dwudzielne 
garnki z wyodrębnionym wylewem i zaokrąglonym 
brzuścem, o największej wydętości w połowie lub po-
wyżej połowy wysokości korpusu. Średnice ich wyle-
wów mierzą zazwyczaj 15–25 cm. wysokość jest więk-
sza lub zbliżona do średnicy wylewu.
typ Vi.1 – okazy o średnicy brzuśca wyraźnie większej 

od średnicy wylewu, niekiedy zaopatrzone w ucha.
typ Vi.2 – okazy o średnicy brzuśca zbliżonej do śred-

nicy wylewu, niekiedy zaopatrzone w ucha.

Grupa VII – małe i miniaturowe naczynka o wysokości 
nie większej niż 10 cm, najczęściej wynoszącej 5–7 cm.
typ Vii.1 – smukłe naczynka o zaokrąglonym brzuścu, 

z wyodrębnionym wylewem.
typ Vii.2 – miski lub czarki o mniej lub bardziej dwu-

stożkowatym brzuścu, z wyodrębnionym wylewem.
typ Vii.3 – miseczki lub czarki o zaokrąglonym brzuś-

cu, z wyodrębnionym wylewem.
typ Vii.4 – trójdzielne naczynka wazowate z wyodręb-

nionym wylewem (miniatury grupy iV).
typ Vii.5 – naczynka bez wyodrębnionego wylewu, 

o dwudzielnym bądź zaokrąglonym brzuścu. 

II.2.2. Okres wpływów rzymskich

za kryteria podziału typologicznego ceramiki z okresu 
wpływów rzymskich uznano: ukształtowanie korpusu, 
wyodrębnienie lub brak wyodrębnienia wylewu oraz 
gabaryty naczynia. wydzielono cztery grupy, wśród 
których wyróżniono szereg podtypów (ryc. 13). 
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ryc. 12. kleszewo, stan. 8. klasyfikacja formalna naczyń kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego  

oprac.: M. woźniak
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ryc. 13. kleszewo, stan. 8. klasyfikacja formalna naczyń kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich  

oprac.: M. woźniak
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Grupa A – naczynia trójdzielne z plastycznie wyod-
rębnioną szyją.
typ a.1 – wysokie misy lub wazy o cylindrycznej szyi, 

osadzonej bezpośrednio nad załomem brzuśca. Brzu-
siec zaokrąglony lub nieco dwustożkowaty. Średni-
ce ich wylewów mierzą powyżej 13 cm i przeważnie 
są co najmniej półtorakrotnie większe od wysoko-
ści naczynia. 

typ a.2 – średniej wielkości naczynia wazowate o stoż-
kowatej szyi i zaokrąglonym brzuścu. Średnice ich 
wylewów mierzą 13–16 cm.

typ a.3 – miseczki o niskiej, cylindrycznej szyi, wyod-
rębnionej w górnej partii korpusu. Brzusiec zaokrąg-
lony. Średnice ich wylewów mierzą poniżej 13 cm.

Grupa B – naczynia o dwudzielnym korpusie, ostro lub 
łagodnie profilowane, z wyodrębnionym wylewem.
typ B.1 – dwustożkowate misy o załomie brzuśca 

umieszczonym w  górnej partii korpusu. Średnica 
wylewu jest co najmniej półtorakrotnie większa od 
wysokości naczynia.
Podtyp B.1a – okazy o średnicy wylewu większej 
niż 17 cm.
Podtyp B.1b – okazy o średnicy wylewu mniejszej 
niż 17 cm.

typ B.2 – misy o zaokrąglonym załomie brzuśca umiesz-
czonym w  górnej partii korpusu. Średnica wy lewu 
jest co najmniej półtorakrotnie większa od wysoko-
ści naczynia.

typ B.3 – dwustożkowate wazy lub wysokie misy o za-
łomie brzuśca umieszczonym około lub powyżej 
⅔ wysokości korpusu. Średnica wylewu zbliżona lub 
nieco większa od wysokości naczynia. 
Podtyp B.3a – naczynia o średnicy wylewu większej 
niż 17 cm.
Podtyp B.3b – okazy o średnicy wylewu mniejszej 
niż 17 cm.

typ B.4 – dwustożkowate wazy o załomie brzuśca 
umiesz czonym około połowy wysokości korpusu. 
Podtyp B.4a – naczynia o wysokości powyżej 17 cm 
(ewentualnie o średnicy wylewu powyżej 17 cm, o ile 
całkowita wysokość jest nieznana).
Podtyp B.4b – naczynia o wysokości poniżej 17 cm 
(ewentualnie o średnicy wylewu poniżej 17 cm, o ile 
całkowita wysokość jest nieznana).

typ B.5 – wazy lub wysokie misy o zaokrąglonym 
brzuścu i największej wydętości w górnej jego par-
tii. Średnica wylewu zbliżona lub nieco większa od 
wysokości naczynia. 
Podtyp B.5a – naczynia o średnicy wylewu większej 
niż 17 cm.
Podtyp B.5b – naczynia o średnicy wylewu mniej-
szej niż 17 cm.

Grupa C – naczynia o dwudzielnym lub zaokrąglonym 
brzuścu, bez wyodrębnionego wylewu.
typ c.1 – naczynia o zaokrąglonym brzuścu, o najwięk-

szej wydętości w górnej partii korpusu.
Podtyp c.1a – garnki o średnicy wylewu większej niż 
20 cm. wysokość naczynia zbliżona albo większa od 
średnicy wylewu.
Podtyp c.1b – nieduże naczynia wazowate o średni-
cy wylewu mniejszej niż 15 cm. wysokość naczynia 
mniejsza od średnicy wylewu.

typ c.2 – naczynia o dwustożkowatym brzuścu, o naj-
większej wydętości w górnej partii korpusu.
Podtyp c.2a – garnki o średnicy wylewu większej 
niż 20 cm.
Podtyp c.2b – średniej wielkości lub małe wazy albo 
misy, o średnicy wylewu mniejszej niż 16 cm.

typ c.3 – średniej wielkości lub małe kubki albo bez-
uche naczynia, o beczułkowatym korpusie. Średni-
ce ich wylewów mierzą poniżej 15 cm. wysokość 
naczynia najczęściej zbliżona do średnicy wylewu.

Grupa D – małe naczynia o zaokrąglonym lub wklę-
słym dnie, o średnicy wylewu mniejszej niż 13 cm.
typ. d.1 – płytkie miski dwustożkowate (podtyp 

d.1a), trójdzielne (d.1b) lub o zaokrąglonym kor-
pusie (d.1c), z wyodrębnionym wylewem. wyso-
kość naczynia blisko dwukrotnie mniejsza od śred-
nicy wylewu.

typ d.2 – głębokie czarki o dwudzielnym (podtyp 
d.2a) lub trójdzielnym korpusie (d.2b), z wyodręb-
nionym wylewem. wysokość naczynia zbliżona lub 
mniejsza od średnicy wylewu.

typ d.3 – naczynka o półkulistym brzuścu, bez wy-
odrębnionego wylewu lub z krawędzią podkreśloną 
dookolną bruzdą. 

II.3. Obiekty 

Grób 1/1961 (ciałopalny, popielnicowy?)
odkryty przypadkowo przed badaniami archeolo-
gicznymi, zniszczony. kształt jamy i charakter jej wy-
pełniska nieznane. zapinki (1, 2) miały znajdować się 
w  popielnicy (3). Przynależność pozostałych przed-
miotów (4–10) do zespołu niepewna (zob. rozdz. i.1) 
(tabl. i, ii/1/1961). 
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa zapinka typu Jezeri-
ne iii; kabłąk zwężający się ku nóżce, z żeberkiem na 
spodniej stronie; nóżka zachowana szczątkowo, z nało-
żonym blaszanym pierścieniem przy kabłąku; dł. zach. 
4,2 cm, szer. 0,9 cm. 2. żelazna zapinka typu n-a; ka-
błąk w przekroju kolisty, z niewielkim, profilowanym 
grzebykiem poniżej szczytu; pochewka ażurowa; dł. 
7,3 cm, szer. 1,1 cm. 3. garnek typu Vi.1; wylew po-
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grubiony; powierzchnia gładka, barwy od brązowej do 
ciemnosza rej; śr. wylewu 21,5 cm, śr. dna 13,5–14 cm, 
wys. 28  cm. 4. żelazny nóż; trzpień rękojeści wyod-
rębniony jednostronnie; dł. 11 cm, szer. ostrza maks. 
2,2 cm. 5. fragment żelaznej igły typu ii; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. zach. 8,3 cm. 6. fragment żelaznego 
szydła; trzon w przekroju czworokątny; dł. zach. 6,7 cm. 
7. Przepalony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęs-
łych bie gunach; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; 
śr. 4,6–4,8 cm, wys. 2,2 cm. 8. Lekko przepalone na-
czynie typu i.2; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony 
rzędem odciskanych trójkątów; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej; śr. wylewu 9 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 
6,5 cm. 9. Przepalone fragmenty kubka o zaokrąglo-
nym brzuścu i lekko spłaszczonym wylewie; śr. wyle-
wu 10,5 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 12 cm. 10. Przepalo-
ne, grubościenne naczynie w kształcie wycinka kuli; śr. 
wylewu ok. 6 cm, wys. 5,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib.

Grób 2/1961 (ciałopalny, popielnicowy?) 
odkryty przypadkowo przed badaniami archeologicz-
nymi, zniszczony. kształt jamy i charakter jej wypeł-
niska nieznane. w zbiorach PMa zbiór przepalonych 
kości, przypuszczalnie z wnętrza naczynia (tabl.  ii/ 
2/1961). I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. garnek typu c.1a; dno wyodrębnione; 
powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej; śr. wylewu 
26 cm, śr. dna 14 cm, wys. 19,5 cm. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób (?) 1/1962 (ciałopalny popielnicowy?) 
odkryty przypadkowo przed badaniami archeologicz-
nymi, zniszczony. kształt jamy i charakter jej wypełni-
ska nieznane (tabl. ii/1/1962).
Inwentarz: 1. Misa typu c.1b; dno wyodrębnione; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 13 cm, 
śr. dna 8 cm, wys. ok. 9 cm. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 1 (ciałopalny, jamowy), ar 23
odkryty w obrywie żwirowni, na głębokości 25 cm. 
zachowana część jamy o zarysie półkolistym, o wymia-
rach ok. 70×35 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
25 cm. wypełnisko ciemnoszare, w centrum czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i wyposażenie (tabl. iii/1). I. Płeć nieokreś-
lona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. Przedmiot kościany (zaginął). 2. dwa 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.

Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 2 (ciałopalny, jamowy), ar 15
odkryty w obrywie żwirowni, na głębokości 40 cm. za-
chowana część jamy o nieregularnym zarysie, o wymia-
rach ok. 70×25 cm; w profilu zbliżona do czworokąta, 
o głębokości 45 cm. wypełnisko szare i brązowo-szare, 
w dolnej części ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w spągu zapinka (1) (tabl. iii/2). I. Płeć nie-
okreś lona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment brązowej, jednoczęściowej za-
pinki trąbkowatej typu almgren 78 lub 79; sprężyna na 
żelaznej osi; cięciwa przytrzymywana haczykiem; głów-
ka w przekroju niemal czworokątna, o zaokrąglonych 
narożnikach, z dookolną bruzdą wzdłuż krawędzi; dł. 
zach. 2,5 cm, szer. 4,5 cm. 2. 14 przepalonych fragmen-
tów misy typu B.1a; powierzchnia zniszczona, barwy 
od ceglastej do beżowo-szarej; śr. wylewu ok. 22 cm, 
wys. zach. ok. 12 cm. 3. ok. 25 fragmentów naczynia 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 4. Przepalony 
fragment naczynia o chropowatej powierzchni, barwy 
beżowej. 5. dziesięć niecharakterystycznych fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 3 (ciałopalny, jamowy), ar 28
odkryty w obrywie żwirowni. zachowana część jamy 
o  zarysie zbliżonym do półkolistego, o średnicy ok. 
90 cm; w profilu trapezowata, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko górą ciemnoszare, poniżej czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki 
oraz liczne przepalone kości; w części centralnej bran-
soleta (1) (tabl. iV/3). I. Płeć nieokreślona, adultus–
–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty nadtopionej brązowej 
bransolety; obręcz w części środkowej sztabkowata, 
w przekroju niemal owalna, od zewnątrz profilowa-
na dwiema bruzdami, z ukośnymi nacięciami po bo-
kach, w dalszej części drucikowata; przypuszczalna śr. 
ok. 5 cm. 2. kilkanaście, po części przepalonych frag-
mentów naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy od brązowo-szarej 
do czarnej; śr. wylewu ok. 18 cm. 3. trzy przepalone 
fragmenty naczynia z uchem i pogrubionym, faceto-
wanym wylewem; powierzchnia szorstka, barwy szaro- 
-beżowej; śr. wylewu ok. 22 cm. 4. Sześć przepalonych 
fragmentów naczynia o zaokrąglonym brzuścu; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-brązowej. 5. ok. 
50 niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
frag mentów ceramiki.
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 5 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 80×60 cm; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 35 cm. wypełnisko ciemnoszare, 
miejscami czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone fragmenty ceramiki i przepalone kości (tabl. iii/5).  
I. Płeć nieokreślona, adultus–maturus. II. Ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty wazy typu 
B.4b (?), z uchem; pod wylewem dwie dookolne bruzdy, 
nad załomem brzuśca rząd dużych trójkątów wypełnio-
nych punktami; powierzchnia zniszczona, barwy od ce-
glastej do szaro-beżowej; śr. wylewu ok. 12 cm. 2. cztery 
przepalone fragmenty misy typu B.2 (?); powierzchnia 
zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 
22 cm. 3. fragment naczynia o niemal cylindrycznym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 4. dwa 
fragmenty ceramiki o chropowatej powierzchni, barwy 
jasnobrązowej (wczesna lub późna epoka żelaza). 5. 11 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 6 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 100 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 30 cm. ok. 10 cm od stropu, 
przy jej ne krawędzi, kilka kamieni zalegających w linii 
łuku. wypełnisko żółto-szare. w stropie jamy liczne frag-
menty ceramiki i przepalone kości, poniżej pojedyncze 
fragmenty ceramiki; w części środkowej dwa kamienie 
o wymiarach ok. 15×18 cm (tabl. iV/6). I. Płeć nieokreś-
lona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. fragment naczynia grupy B; powierzch-
nia gładka (?), barwy ceglasto-szarej. 2. ok. 20 frag-
mentów naczynia o nieznacznie pogrubionym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 3. dwa 

przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia szorstka, barwy beżowej. 4. ok. 40 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki. 5. dwa fragmenty ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?). 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 7 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o nieregularnym zarysie, o wymiarach ok. 60× 
70 cm, kształt profilu nieokreślony (niewidoczny). wy-
pełnisko żółto-szare. w jamie rozproszone fragmenty 
ceramiki i przepalone kości (tabl. iV/7). I. Kobieta (?), 
adultus.

Inwentarz: 1. trzy fragmenty naczynia o wyodrębnio-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 
2. trzy fragmenty naczyń o gładkiej powierzchni, bar-
wy czarnej. 3. ok. 15 niecharakterystycznych, w więk-
szości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób (?) 8 (ciałopalny, jamowy?), ar 23 
odkryty w obrywie żwirowni. Jama zniszczona, o nie-
określonym zarysie; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 15 cm. wypełnisko ciemnoszare, miejscami czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie jedna przepalona kość 
(tabl. V/8). I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 9 (ciałopalny, jamowy), ar 23
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 60 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
czarne z licznymi węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone przepalone kości, w centrum, ok. 10 cm po-
niżej stropu, fragmenty kubka (1) (tabl. V/9). I. Płeć 
nieokreślona, osoba niedorosła (?). 
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia pierwot-
nie gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 13 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 11 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 10 (ciałopalny, jamowy), ar 23
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 60×75 cm; w profilu półkolista, o nie-
równym dnie i głębokości 40 cm. wypełnisko szare 
i żółto-szare, w spągu ciemnoszare z licznymi węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki; w stropie żelazny pręt (2), na 
dnie skupisko ceramiki (tabl. V/10). I. Mężczyzna (?), 
adultus–maturus. II. Nieokreślone, zwierzęce (?) (2 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowego drutu o trój-
kątnym przekroju, dł. zach. 0,9 cm i 0,4 cm. 2. frag-
ment żelaznego, wygiętego pod kątem prostym pręta 
o spiczastym końcu (trzon gwoździa?); dł. zach. 1,5 cm. 
3. trzy przepalone fragmenty misy typu ii.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
beżowo-szarej; śr. wylewu ok. 23–24 cm, wys. zach. 
6 cm. 4. kilkanaście przepalonych fragmentów naczy-
nia z uchem i pogrubionym, facetowanym wylewem; 
powierzchnia szorstka, barwy beżowo-szarej; śr. wy-
lewu ok. 23 cm, wys. zach. 2,5 cm. 5. Przepalony frag-
ment naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
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powierzchnia gładka (?), barwy od ceglastej do szarej. 
6. dwa przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia gładka (?), bar-
wy beżowo-szarej. 7. ok. 65 niecharakterystycznych, 
w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 11 (ciałopalny, jamowy), ar 23 
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 40 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
nieliczne przepalone kości, w stropie fragmenty naczy-
nia (1) (tabl. V/11). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragmenty kubka typu i.1; wylew wychy-
lony; powierzchnia szorstka, barwy beżowo-szarej; śr. 
wylewu 6,5 cm, śr. dna 5 cm, wys. 6 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób (?) 12 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 65 cm, w czę-
ści nw zniszczona; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko ciemnosza-
re, w części w i w spągu czarne, z licznymi węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i frag menty ceramiki (tabl. V/12). I/II. Ssak (kość ludz-
ka lub zwierzęca – 1 fr.).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy brązowo-szarej. 2. niecharakterystycz-
ny odłupek krzemienny.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 13 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 200×110 cm; w części 
centralnej zniszczona przez wkop (?). na głębokości 
30 cm poniżej stropu wyraźnie mniejsza, z wyodrębnia-
jącym się w części S kolistym zaciemnieniem. w pro-
filu niec kowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare 
i żółto-szare; w części S ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi; w stropie pojedyncze kamienie śred-
niej wielkości. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w czarnej ziemi liczne fragmenty 
ceramiki; w części w, w zagłębieniu w dnie, zapinka (1), 
przepalone kości oraz ceramika. we wkopie fragmen-
ty szpili (2) i naczyń (8, 9) (tabl. Vi, Vii/13). I. Kobie-
ta (?), adultus.
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu H; kabłąk w prze-
kroju owalny, z niewielkim plastycznym występem przy 
pochewce; nóżka połączona z kabłąkiem pierścienio-

watą obejmą; na zakończeniu nóżki, za obejmą, trzy 
żłobki tworzące dwa pseudogrzebyki; pary poprzecz-
nych nacięć w połowie jej długości i przy pochewce; dł. 
zach. 2,8 cm, szer. 0,9 cm. 2. fragment żelaznej szpili 
hakowej (?); trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 1,3 cm. 
3. fragment żelaznego pręta o kolistym przekroju; dł. 
zach. 1,3 cm. 4. dwa przepalone fragmenty dużego trój-
dzielnego naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie; powierzchnia szorstka, barwy beżowo-szarej; śr. 
wylewu ok. 24 cm, wys. zach. 3 cm. 5. trzy przepalone 
fragmenty misy typu ii.1; wylew pogrubiony, faceto-
wany; powierzchnia zniszczona; śr. wylewu ok. 20 cm, 
wys. zach. 5 cm. 6. Przepalony fragment naczynia o zao-
krąglonym brzuścu, zdobiony pasmem ukośnych i po-
ziomych rzędów kresek oraz linii; powierzchnia szorst-
ka, barwy beżowo-szarej. 7. fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 
ok. 10 cm. 8. dziesięć przepalonych fragmentów naczy-
nia o zaokrąglonym brzuścu i nieznacznie wyodrębnio-
nym dnie; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
beżowo-szarej; śr. dna ok. 8 cm, wys. zach. ok. 11 cm. 
9. ok. 30 przepalonych fragmentów wysokiej misy typu 
B.1a; pod wylewem i nad załomem pojedyncza dookolna 
bruzda; dno wyodrębnione; powierzchnia zniszczona, 
pierwotnie prawdopodobnie gładka, barwy ceglasto- 
-szarej; śr. wylewu ok. 24 cm, śr. dna ok. 9 cm, wys. ok. 
17 cm. 10. Przepalony fragment naczynia o wyodręb-
nionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej. 11. Przepalony fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia szorstka, barwy beżowo-szarej. 
12. ok. 25 fragmentów naczynia zdobionego na brzuś-
cu dookolną bruzdą i ukośnymi liniami; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 13. dziesięć fragmentów grubo-
ściennego naczynia o chropowatej powierzchni, barwy 
ciemnoszaro-ceglastej. 14. ok. 125 niecharakterystycz-
nych, w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i, ewentualnie iia (nr. 8–12 – fazy iV–
–V).

Obiekt 14 (funkcja nieokreślona), ar 35
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 40 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko szare 
z drobnymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki (tabl. Viii/14).
Inwentarz: 1. dziesięć niecharakterystycznych, w więk-
szości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 15 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
60 cm; w profilu niemal prostokątna, o nierównym dnie 
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i głębokości 35 cm; w części n zniszczona. wypełnisko 
ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki  
(tabl. Viii/15). I. Późny infans I.
Inwentarz: 1. Brązowe kółko zwinięte z pręta o trój-
kątnym przekroju; śr. 0,7–0,8 cm, szer. pręta 0,3 cm. 
2–5. cztery fragmenty brązowych prętów (bransole-
ty?), dwa z nich łukowato wygięte; dł. zach. 1–2 cm, śr. 
0,3–0,4 cm. 6. Pięć niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (?).
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 18 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie w zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 80×50 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko od jasnoszare-
go do ciemnoszarego, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. Vii/18). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment naczynia o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 2. fragment naczynia o chropowatej 
powierzchni, barwy beżowej. 3. Sześć niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 19 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach ok. 80×50 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko od jas-
noszarego do ciemnoszarego, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. Viii/19). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty misy typu 
B.1b (?); powierzchnia gładka, barwy jasnobrązowej; śr. 
wylewu 16 cm, wys. zach. 4,5 cm. 2. trzy niecharakte-
rystyczne, przepalone fragmenty ceramiki. 3. fragment 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska.
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 20 (ciałopalny, jamowy), ary 23/24 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 110×100 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko jasnosza-
re i szare, w niższych partiach ciemnoszare, miejscami 
czarne, z węglami drzewnymi. w jamie, na głębokości 
10 cm od stropu: liczne węgle drzewne, przepalone ko-
ści oraz kilka skupisk ceramiki; w części n – pod frag-
mentami naczyń – igła (2), w części e zapinka (1). ni-
żej tylko pojedyncze przepalone kości (tabl. iX, X/20). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).

Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu almgren 65a; głów-
ka płaska, trójkątna; kabłąk w przekroju prostokątny 
o  zaokrąglonych krawędziach, z niewielkim dookol-
nym grzebykiem i małym występem na szczycie oraz 
pojedynczym żłobkiem wzdłuż obu boków; pochew-
ka ramowata; dł. 4,5 cm, szer. 1,2 cm. 2. żelazna igła 
typu  i  (?); trzon w przekroju kolisty; dł. pierwotnie 
10,5  cm. 3. frag ment żelaznej szpili hakowej; trzon 
w przekroju kolisty; dł. zach. 4,5 cm. 4. fragment żela-
znego szydła; trzon w przekroju z jednej strony czwo-
rokątny, z drugiej kolisty; dł. zach. 6,5 cm. 5. ok. 15 
fragmentów naczynia grupy iii; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. 
wylewu 18 cm, śr. dna ok. 9 cm, wys. 16,5 cm. 6. Sie-
dem przepalonych fragmentów misy typu ii.2; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu ok. 31 cm, śr. dna ok. 10, wys. 
ok. 8 cm. 7. trzy przepalone fragmenty misy typu ii.3; 
wylew od wewnątrz pogrubiony, ścięty; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu ok. 24 cm, 
śr. dna ok. 9 cm, wys. ok. 10 cm. 8. Przepalone frag-
menty kubka typu i.4; powierzchnia zniszczona, barwy 
od szarej do ceglastej; śr. wylewu ok. 13,5 cm, śr. dna 
ok. 13 cm, wys. 12 cm. 9. dwa przepalone fragmen-
ty naczynka typu Vii.2; wylew niemal cylindryczny; 
brzusiec wydęty pod wylewem; powierzchnia gładka, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 9 cm, śr. dna 
6 cm, wys. 9 cm. 10. cztery przepalone fragmenty ma-
łego naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do sza-
rej; śr. wylewu ok. 12 cm. 11. 30 fragmentów dużego 
naczynia o baniastym brzuścu; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. brzuśca ok. 24 cm. 12. ok. 80 nie-
charakterystycznych, w większości przepalonych, frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska.
Datowanie: faza iia.

Grób 21 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 80×60 cm; w profilu półkolista, o głębokości 
35 cm. wypełnisko żółto-szare i szare, w części n ciem-
noszare i czarne, z licznymi dużymi węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki (tabl. Viii/21). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment misy typu c.2b; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 
6,5 cm. 2. Pięć fragmentów dwustożkowatego naczynia 
z uchem i wychylonym wylewem (grupa B); powierzch-
nia gładka, barwy czarnej. 3. trzy przepalone fragmenty 
naczynia typu B.4b (?); pod wylewem i nad załomem 
brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia gładka, bar-
wy od beżowej do ciemnoszarej; śr. wylewu ok. 12 cm, 
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wys. zach. 6 cm. 4. Pięć fragmentów dużego naczy-
nia o chropowatej powierzchni, barwy beżowo-szarej. 
5. ok. 15 fragmentów ceramiki o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 6. dziesięć niecharakterystycznych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska.
Datowanie: faza V.

Grób 22 (ciałopalny, jamowy), ar 12
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
z  niewielkim odchyleniem na n, o wymiarach ok. 
150×110 cm; w profilu trapezowata, o głębokości 45 cm. 
wypełnisko w stropie szare i ciemnoszare, poniżej ciem-
noszare i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone fragmenty ceramiki i przepalone kości. od 
głębokości 10 cm poniżej stropu krawędź w jamy wyło-
żona dużymi fragmentami naczynia (3), ustawionymi na 
sztorc. w części centralnej przęślik (1) i bryłka szkła (2) 
(tabl. Xi, Xii). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalony dwustożkowaty przęślik z pia-
skowca; bieguny płaskie, powierzchnie boczne i jeden 
z biegunów ozdobione rytymi okręgami z punktem 
w środku; powierzchnia zniszczona, wytarta, barwy sza-
rej; śr. 2,9 cm, wys. 1,3 cm. 2. Bryłka stopionego szkła, 
prawdopodobnie bezbarwnego. 3. Przepalone fragmen-
ty garnka typu Vi.1; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglasto-beżowej, miejscami 
szarej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 14 cm, wys. 29,5 cm. 
4. dziesięć przepalonych fragmentów misy typu ii.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-brązowej, dno czarne; śr. wylewu ok. 
27 cm, śr. dna 9 cm, wys. ok. 10,5 cm. 5. dziewięć prze-
palonych fragmentów misy typu ii.2; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; 
śr. wylewu ok. 18 cm, śr. dna ok. 6 cm, wys. ok. 7,5 cm. 
6. dwa przepalone fragmenty misy typu ii.2; wylew po-
grubiony, facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 19 cm, śr. dna ok. 
7,5 cm, wys. ok. 8 cm. 7. Siedem przepalonych frag-
mentów dzbana grupy V; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; brzusiec zdobiony pasmem meandra schodkowego; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu ok. 11 cm, wys. zach. 6 cm. 8. ok. 25 przepalo-
nych fragmentów naczynia o baniastym brzuścu, zbli-
żonego do typu Vi.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 10 cm, 
wys. zach. 9 cm. 9. Pięć przepalonych fragmentów kubka 
typu i.1; wylew lekko pogrubiony, facetowany; brzusiec 
zdobiony dwiema dookolnymi liniami, między który-
mi rząd poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
brązowo-szarej; śr. wylewu ok. 16 cm, wys. zach. 6 cm. 
10. osiem przepalonych fragmentów naczynka typu i.2; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony dwie-

ma dookolnymi liniami, między którymi rząd ukośnych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy od brązowo-szarej 
do czarnej; śr. wylewu 9 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 6 cm. 
11. Przepalone fragmenty naczynka typu i.2; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
brązowo-szarej; śr. wylewu ok. 9 cm, śr. dna 7,5 cm, 
wys. 6 cm. 12. cztery przepalone fragmenty czarki typu 
Vii.3 (?); wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu ok. 8 cm, wys. zach. 
3,5 cm. 13. Przepalony fragment kubka typu i.2 (?); wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej. 14. trzy przepalone fragmenty czarki typu 
Vii.3; wylew pogrubiony, facetowany; powierz chnia 
zniszczona, barwy szaro-ceglastej i szarej; śr. wylewu 
10 cm, wys. zach. 3,5 cm. 15. Przepalony fragment na-
czynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglasto-brązowej; śr. wylewu ok. 11 cm, 
wys. zach. 3 cm. 16. Przepalony fragment trójdzielne-
go (?) naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 17. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-
szarej. 18. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowo-szarej. 19. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej. 20. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej. 21. Przepalony frag-
ment naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 22. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ciemnosza-
rej. 23. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 24. kilka przepalonych fragmentów przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 
25. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy od beżowej do szarej; śr. 
dna ok. 11 cm. 26. ok. 130 fragmentów dużego naczynia 
o baniastym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej; śr. dna ok. 16 cm. 27. ok. 20 fragmentów przyden-
nej części dużego naczynia; powierzchnia chropowata, 
w górnej (?) partii gładka, barwy beżowo-szarej; śr. dna 
ok. 15–17 cm. 28. Przepalony fragment małego naczynia 
o dwustożkowatym brzuścu (typ Vii.2?); powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. dna 4,5 cm, wys. zach. 3 cm. 
29. osiem przepalonych fragmentów przydennej części 
naczynia; ścianki boczne doklejone do krążkowatego, 
grubego dna; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej, 
miejscami szarej; śr. dna ok. 12 cm. 30. trzy przepalone 
fragmenty naczynia o mocno wydętym brzuścu, zdobio-
nym dwiema dookolnymi liniami, między którymi rząd 
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poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy cegla-
stej. 31. ok. 230 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki. 32. fragment ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska.
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 23 (ciałopalny, jamowy), ar 35
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty 
ceramiki i przepalone kości (tabl. X/23). I. Kobieta (?), 
adultus. II.1. Kura domowa (1 fr.). II.2. Ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. 11 przepalonych fragmentów misy ty-
pu B.1b; powierzchnia gładka, barwy ceglastej; śr. wy-
lewu 16 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 9 cm. 2. Przepalony 
fragment naczynia o niewyodrębnionym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy beżowo-szarej (kultura 
przeworska?). 3. cztery fragmenty przydennej części 
naczynia; powierzchnia chropowata, barwy brązowo-
-beżowej (kultura przeworska?). 4. ok. 20 niecharak-
terystycznych, w większości przepalonych, fragmentów 
ceramiki. 5. cztery fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 26 (ciałopalny, jamowy), ar 9
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 80×70 cm; w profilu niemal półkolista, o głę-
bokości 40 cm. wypełnisko żółto-szare, w części S-e 
ciemnoszare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne fragmenty ceramiki i przepalone kości (tabl. X/26). 
I. Kobieta (?), adultus–maturus. II. Kura domowa ? (1 fr.).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty kubka typu 
i.2; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony 
dwiema dookolnymi bruzdami, między którymi zyg-
zakowate pasmo utworzone z linii i rzędów kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wy-
lewu ok. 14 cm, wys. zach. 7,5 cm. 2. dwa przepalone 
fragmenty trójdzielnego naczynka; wylew pogrubiony, 
facetowany; szyjka niska; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 10 cm, wys. zach. 
ok. 4 cm. 3. dwa przepalone fragmenty naczynia o lekko 
zgrubiałym, niewyodrębnionym wylewie i zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
do szarej; śr. wylewu ok. 14 cm. 4. Przepalony fragment 
miniaturowej trójdzielnej wazy, zbliżonej do typu Vii.4; 
wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony dwoma rzędami 
poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy szarej; 
śr. wylewu ok. 10 cm, wys. zach. ok. 4  m. 5. dwa przepa-
lone fragmenty trójdzielnego naczynia o pogrubionym 

wylewie; brzusiec zdobiony dookolną bruzdą, pod którą 
trzy rzędy poziomych kresek; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 6. kilkanaście fragmentów naczynia 
zdobionego pasmem z wąskich prostokątnych pól, pu-
stych lub wypełnionych rzędami kresek; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 7. ok. 40 niecharakterystycz-
nych, w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 27 (ciałopalny, jamowy), ar 12
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 60 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 25 cm; w części w znisz-
czona. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węglami 
drzewnymi. w części środkowej duże fragmenty le-
żącego na boku naczynia (3); wewnątrz i obok niego 
liczne przepalone kości. w części ne fragment zapinki 
i przedmiotu z żelaza (1, 2) (tabl. Xiii/27). I. Płeć nie-
określona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki o konstrukcji 
środkowolateńskiej, najprawopodobniej typu B lub c; 
nóżka połączona z kabłąkiem za pomocą masywnej, 
pierścieniowatej obejmy; dł. zach. 2,2 cm. 2. fragment 
żelaznego, łukowato wygiętego pręta; jeden z końców 
spiczasty, drugi rozklepany; dł. zach. 3,5 cm. 3. ok. 20 
przepalonych fragmentów naczynia grupy iii; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
od beżowej do szarej; śr. wylewu 13 cm, śr. dna 12 cm, 
wys. 20 cm. 4. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy szarej. 5. fragment grubościennego naczynia 
o chropowatej powierzchni, barwy ciemnobeżowej. 
6. dwa niecharakterystyczne, przepalone fragmenty 
ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 28 (ciałopalny, jamowy), ar 12
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi ne- 
-Sw, o wymiarach ok. 80×50 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare, w czę-
ści ne czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone fragmenty ceramiki i przepalone kości (tabl. Xiii/ 
28). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty trójdzielne-
go (?) naczynia o pogrubionym, facetowanym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-beżowej. 
2. Przepalony fragment przydennej części naczynia; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 3. kil-
kanaście przepalonych fragmentów naczynia o pogru-
bionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy od 
ceglastej do ciemnoszarej. 4. dziesięć niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 29 (ciałopalny, jamowy), ar 29
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 100 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko czar-
ne z dużymi węglami drzewnymi; w części w kamień. 
w jamie rozproszone fragmenty ceramiki i przepalone 
kości (tabl. Xiii/29). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment trójdzielnego na-
czynia z uchem i pogrubionym, facetowanym wyle-
wem; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. 
wylewu ok. 11 cm, wys. zach. 3,6 cm. 2. fragment na-
czynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; brzu-
siec zdobiony pasmem ukośnych kresek, ponad którym 
dookolna linia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; 
śr. wylewu ok. 13 cm, wys. zach. 3,5 cm. 3. fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej. 4. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej. 
5. dziesięć fragmentów ceramiki o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 6. ok. 60 niecharakterystycznych, 
w większości przepalonych, fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Obiekt 31 (funkcja nieokreślona), ar 29
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 80 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko gó-
rą czarne, niżej ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie, do głębokości 10 cm od stropu, rozproszone 
fragmenty ceramiki (tabl. Xiii/31).
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki, w tym przepalone. 
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 32 (ciałopalny, popielnicowy), ar 34
odkryty w spągu humusu, na głębokości ok. 25 cm. 
zarysy jamy niewidoczne. naczynie (8) ustawione do 
góry dnem; wewnątrz niego skupisko przepalonych ko-
ści, wśród których przedmioty metalowe (tabl. XiV). 
I. Kobieta (?), wczesny adultus. II. Świnia (4 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki 
kapturkowej typu almgren 38–39; sprężyna na osi; ka-
błąk płaski, zwężający się ku nóżce, zdobiony wzdłuż 
boków pasmami pseudoperełkowania, z niskim profi-
lowanym grzebykiem przy nóżce; dł. zach. 3,4 cm, szer. 
3 cm. 2. trzy fragmenty nadtopionej brązowej zapinki, 
formy identycznej z nr. 1; dł. zach. 3,4 cm, szer. zach. 
1,7 cm. 3. żelazna sprzączka o półokrągłej, jednodziel-
nej ramie, typu d  1; rama w przekroju prostokątna, 

końce rozklepane, zachodzące na siebie; kolec w prze-
kroju ośmiokątny, zwężający się ku czubkowi; wym. 
4,7×3,8 cm. 4. Brązowe, płaskie, czworokątne okucie 
pasa; centralna część wypukła, zdobiona wokół rzędem, 
wyciśniętych od spodu, kolistych guzków; rzędy analo-
gicznych guzków także wzdłuż krawędzi i przekątnych 
okucia; w każdym z narożników otwór z małym nitem 
o półkulistej główce; wym. 4,2×3,5 cm. 5. Brązowe, pła-
skie, podłużne okucie pasa; część centralna elipsowa-
ta, zakończenia w formie czworokątnych płytek, zdo-
bionych po bokach pojedynczym wcięciem, a wzdłuż 
krawędzi – pasmem drobnych nacięć; w centrum obu 
zakończeń otwór z nitem o półkulistej główce; wym. 
3,8×0,8 cm. 6. Brązowe pierścieniowate okucie pasa; ra-
miona czworokątne, płaskie, z dwoma otworami, w któ-
rych nity o półkulistych główkach; krawędź przedniej 
części ramion zdobiona dwiema poprzecznymi bruz-
dami; część pierścieniowata masywna, w  przekroju 
półkolista, wewnętrzne powierzchnie starte; dł. 4,4 cm. 
7. Brązowe pierścieniowate okucie pasa, kształtu jak 
powyższe; krawędź ramion zdobiona rzędem drobnych 
pionowych nacięć, poniżej których dwie poprzeczne 
bruzdy; część pierścieniowata masywna, w przekroju 
półkolista, wewnętrzne krawędzie starte; dł. 3,6 cm. 
8. fragmenty wazy typu B.3a, z  trzema uchami; pod 
wylewem bruzda; w górnej partii brzuśca pasmo orna-
mentu, podzielone za pomocą uch na trzy segmenty, 
z których dwa w formie szerokiego meandra wypełnio-
nego punktami, a jedno złożone z pasma krokwiowego, 
z kołem wypełnionym punktami oraz – w dolnej par-
tii – dwiema dookolnymi liniami, między którymi dwa 
rzędy punktów; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. wylewu 25 cm, wys. zach. 15,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Obiekt 33 (funkcja nieokreślona), ar 29
Jama o zarysie niemal prostokątnym, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 150×60 cm; w profilu dwu-
dzielna, o głębokości 35–40 cm. wypełnisko jasnoszare. 
w stropie jamy nieliczne fragmenty ceramiki, w części 
Se drobne węgle drzewne (tabl. Xiii/33).
Inwentarz: 1. 15 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 34 (ciałopalny, jamowy), ar 29 
zwarte skupisko przepalonych kości w czystym pia-
sku, o średnicy ok. 10 cm i miąższości ok. 5 cm. wśród 
kości wyposażenie. ok. 5 cm poniżej kości niewielka 
szara smuga (zarys dna jamy grobowej?) (tabl. XV/34). 
I. Wczesny infans I.
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Inwentarz: 1. żelazna, jednoczęściowa zapinka zbli-
żona do typu almgren 148; sprężyna na osi; cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk łukowato wygięty, 
od spodu płaski, od wierzchu zniszczony, pierwotnie 
prawdopodobnie półokrągły; nóżka w przekroju trój-
kątna, z pojedynczymi poprzecznymi bruzdami u obu 
końców; dł. 3,1 cm, szer. 1,6 cm. 2. cztery nadtopione 
fragmenty wisiora opasanego grupy wschodniej, typu i; 
torebka z gładkich brązowych taśm, opasujących dużą 
bryłkę stopionego bezbarwnego, a miejscami nieznacz-
nie zielonkawego, szkła; zaczep w formie poprzecznej, 
obecnie dziewięciozwojowej spirali z cienkiego drutu; 
wym. 2,5×1,7×1,5 cm. 3. dwa nadtopione fragmenty 
wisiora opasanego grupy wschodniej, typu i; torebka 
z gładkich brązowych taśm, opasująca bryłkę zżużlo-
nego szkła nieokreślonej barwy, z wtopionymi w nią 
fragmentami przepalonych kości; zaczep zachowany 
szczątkowo, w formie spirali z cienkiego drutu; wym. 
1,4×1,2×1,0 cm. 4. kilkanaście bryłek i okruchów sto-
pionego seledynowego i zielonego szkła.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 36 (ciałopalny, jamowy), ar 21 
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębo-
kości 20 cm. wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmen-
ty ceramiki i przepalona kość; w części e przęślik (1) 
(tabl. XV/36). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalony dwustożkowaty przęślik gli-
niany o płaskich biegunach; powierzchnia częściowo 
zniszczona, pierwotnie gładka, barwy beżowo-szarej; śr. 
2,5 cm, wys. 1,9 cm. 2. Przepalony fragment naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej. 3. frag-
ment ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 
4. dwa niecharakterystyczne fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Obiekt 37 (funkcja nieokreślona), ar 15/21
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach 60×80 cm; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko ciemnosza-
re, miejscami czarne, z węglami drzewnymi. w stropie 
jamy rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. XV/37).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment misy typu ii.2; wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 19 cm, wys. 
zach. 5,5 cm. 2. Sześć przepalonych fragmentów kub-
ka typu i.2 (?); wylew pogrubiony, facetowany; brzu-
siec zdobiony pasmem meandra schodkowego (?); po-

wierzchnia gładka, barwy od czarnej do szarej; wys. 
zach. 5,5 cm. 3. Przepalony fragment naczynia zdobio-
nego doklejonymi pionowymi listwami; powierzchnia 
szorstka, barwy brązowo-beżowej. 4. dziesięć niecha-
rakterystycznych, w większości przepalonych, frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 38 (ciałopalny, jamowy), ar 21
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
90–100 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 25 cm. 
wypełnisko jasnoszare, z drobnymi węglami drzew-
nymi w stropie. w części n jamy fragmenty ceramiki 
i przepalone kości (tabl. XV/38). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie (?); powierzchnia niejednoli-
ta – szors tka, miejscami gładka, barwy beżowej. 2. frag-
ment naczynia o wychylonym, niewyodrębnionym 
wylewie; powierzchnia szorstka, barwy beżowo-ce-
glastej. 3. dziesięć niecharakterystycznych fragmen-
tów cera miki.
Kultura: przeworska.
Datowanie: fazy i–iia (?).
Uwagi: fragment wylewu nr 1 może pochodzić od na-
czynia nr 6 z grobu 68 (tabl. XXXi/68:6).

Grób 39 (ciałopalny, jamowy), ar 21
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach ok. 180×120 cm; w pro-
filu trapezowata, o głębokości 65 cm. wypełnisko sza-
re i  ciemnoszare, w dolnej partii czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. XVi). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. drobny ułamek naczynia o wyodrębnio-
nym, nieznacznie pogrubionym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy ciemnoszarej. 2. 20 niecharaktery-
stycznych, w większości przepalonych, fragmentów 
ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.

Grób 40 (ciałopalny, jamowy), ar 21
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 120 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
jasnoszaro-żółte, w części S i w szare z węgla mi drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki; w stropie przęślik (1) (tabl. XVii/40). 
I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. Przepalony, niemal dwustożkowaty przę-
ślik gliniany o płaskich biegunach; powierzchnia znisz-
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czona, barwy szaro-beżowej; śr. 4,2 cm, wys. 2,6 cm. 
2. dwa niecharakterystyczne, przepalone, zwarte ze 
sobą fragmenty ceramiki. 
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 41 (ciałopalny, jamowy), ar 21
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 110×70 cm; w profilu półkolista, o głębo-
kości 50 cm. wypełnisko w stropie jasnoszare, poniżej 
ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone liczne przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki; w części centralnej przedmiot żelazny (1) 
(tabl. XVii/41). I. Płeć nieokreślona, adultus. II.1. Koza 
lub owca (2 fr.). II.2. Kura domowa (1 fr.). II.3. Ssak (2 fr.).
Inwentarz: 1. żelazny przedmiot złożony z dwóch tra-
pezowatych blaszek; krawędzie jednej z nich zawinię-
te na drugą; węższe zakończenie uformowane w rur-
kę; przestrzeń wewnątrz pusta; wys. 2 cm, szer. 2 cm. 
2. trzy przepalone fragmenty misy typu ii.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do brązowej. 3. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. trzy fragmenty 
ceramiki o chropowatej powierzchni, barwy jasnobrą-
zowej. 5. ok. 40 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 42 (ciałopalny, popielnicowy), ar 34
zarys jamy niewidoczny. w czystym piasku dolna 
część naczynia (5). wewnątrz niego zwarta warstwa 
przepalonych kości, wśród których, ok. 10 cm powyżej 
dna, wyposażenie (1–4). w spągu humusu ponad po-
pielnicą, w skupisku o średnicy ok. 50 cm: fragmenty 
popielnicy (5) i drugiego naczynia (6) oraz luźne frag-
menty ceramiki (7, 8), a także część przepalonych kości 
(tabl. XViii/42). I. Fetus/infans I (ponadto dwa frag-
menty kości osoby dorosłej, nieokreślonej płci). II.1. Gęś 
gęgawa (3 fr.). II.2. Gęś gęgawa (?) (6 fr.). II.3. Ptak (9 fr.). 
Inwentarz: 1. Brązowa, jednoczęściowa zapinka z grze-
bykiem na główce, typu almgren 120; sprężyna na osi; 
cięciwa przytrzymywana haczykiem; kabłąk łukowato 
wygięty, w przekroju niemal trójkątny, grzebyk półkoli-
sty, mało wydatny; nóżka krótka, w przekroju trójkątna, 
u jej końca równoległa do krawędzi bruzda; dł. 2,4 cm, 
szer. 2,5 cm. 2. fragment żelaznej, jednoczęściowej za-
pinki zbliżonej do typu almgren 148; kabłąk łukowato 
wygięty, w przekroju od spodu płaski, od wierzchu pię-
ciokątny; nóżka w przekroju trójkątna, wyodrębniona 
od kabłąka wąskim grzebykiem, z dwiema rytymi linia-
mi tworzącymi kąt oraz poprzeczną bruzdą u jej koń-

ca; dł. 7,6 cm. 3. Przepalony przęślik gliniany w formie 
ściętego stożka; bieguny wklęsłe; powierzchnia gładka, 
barwy szaro-ceglastej; śr. 4 cm, wys. 2,5 cm. 4. Przepa-
lony niemal cylindryczny przęślik gliniany; bieguny lek-
ko wklęsłe; powierzchnia zniszczona, barwy beżowej; 
śr. 2 cm, wys. 1,3 cm. 5. ok. 70 fragmentów wazy zbli-
żonej do typu B.3a; dno wyodrębnione; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; śr. wylewu ok. 17 cm, śr. dna 
9 cm, wys. 14 cm. 6. osiem fragmentów naczynia typu 
B.3b; powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 
ok. 16 cm, wys. zach. 9,5 cm. 7. Przepalony fragment 
naczynia zdobionego na brzuścu dwiema dookolnymi 
liniami, między którymi naprzeciwległe małe trójkąty, 
wypełnione ukośnymi kreskami; powierzchnia gładka, 
barwy beżowo-szarej. 8. 30 niecharakterystycznych, 
w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb (nr 7 – fazy i–iii).

Grób 43 (ciałopalny, jamowy), ar 21
Jama o zarysie zbliżonym do czworokątnego, wydłużo-
nym na osi e-w, o wymiarach ok. 100×70 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko jasnoszare, 
w części S i e szare. w jamie rozproszone przepalone 
kości i wyposażenie (tabl. XViii/43). I. Płeć nieokreślo-
na, adultus–wczesny maturus. II. Koza lub owca (8 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa, dwuczęściowa za-
pinka o cechach ii i iV grupy almgrena; sprężyna na 
osi, zaczątek sprężyny osadzony w otworze w główce 
i rozklepany w formę stożka; cięciwa przy kapturku 
pęknięta, jej „luźny” koniec wsunięty w odstęp między 
zwojami sprężyny, gdzie brak części osi; kabłąk łuko-
wato wygięty, płaski, zwężający się ku nóżce, zdobiony 
wzdłuż obu krawędzi i na środku podwójnymi pasmami 
pseudoperełkowania, poniżej którego cztery poprzecz-
ne bruzdy w dwóch grupach i półkolisty, profilowany 
grzebyk; nóżka w przekroju pięciokątna, zwieńczona 
profilowanym stożkowatym guzkiem; dł. 5,9 cm, sze-
rokość 3,7 cm. 2. żelazna szlufka (?) z czterokrotnie 
wygiętej taśmy o zwężających się zakończeniach; wys. 
2,8 cm, szer. 1 cm. 3. dwustożkowaty przęślik gliniany 
o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, barwy be-
żowej; śr. 3,2 cm, wys. 2 cm. 4. fragment naczynia z wy-
odrębnionym wylewem; powierzchnia gładka, barwy 
szaro-beżowej. 5. trzy fragmenty ceramiki o gładkiej 
powierzchni, barwy czarnej. 6. 11 niecharakterystycz-
nych, w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.
Uwagi: nietypowa budowa aparatu sprężyny zapinki 
jest rezultatem naprawy, ewentualnie współczesnych 
zabiegów konserwatorskich (sprężyna jest obecnie skle-
jona z kilku fragmentów).
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Grób 44 (ciałopalny, jamowy), ar 21
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy 
ok. 60  cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 15 cm. wypełnisko szare, w stropie, przy 
krawędzi  n, niewielki kamień. w jamie rozproszo-
ne fragmenty ceramiki i pojedyncze przepalone kości 
(tabl. XVii/44). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Pięć przepalonych fragmentów dwu-
stożkowatego naczynia o wyodrębnionym wylewie; 
pod wylewem i na załomie brzuśca dookolna bruzda; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 2. cztery nie-
charakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 45 (ciałopalny, jamowy), ar 34
Jama o zarysie zbliżonym do trójkątnego, o wymiarach 
ok. 100×90 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare, z dużą 
liczbą niewielkich kamieni. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki; duże skupisko cera-
miki w części S; w części w zapinka (1) (tabl. XiX/45). 
I. Płeć nieokreślona, adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu k; między 
zwojami sprężyny masywna oś; na główce zgrubienie; 
kabłąk w przekroju rombowaty, z dookolnym grzeby-
kiem na szczycie, poniżej którego poprzeczny żłobek; 
dł. zach. 4,8 cm, szer. 1,8 cm. 2. dwa przepalone frag-
menty misy typu ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy od beżowej do szarej; śr. 
wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 7 cm. 3. cztery przepa-
lone fragmenty misy typu ii.1; wylew pogrubiony, fa-
cetowany; powierzchnia gładka, barwy szaro-ceglastej; 
śr. wylewu ok. 25 cm, wys. zach. 4,5 cm. 4. kilkanaście 
przepalonych fragmentów naczynia o baniastym brzuś-
cu; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobio-
ny pasmem meandra omegowatego (?), utworzonego 
linii oraz rzędów kresek; powierzchnia gładka, bar-
wy ceglastej; śr. wylewu ok. 11 cm, wys. zach. 4,5 cm. 
5. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie i brzuścu zdobionym dwiema do-
okolnymi bruzdami, między którymi grupy ukośnych 
linii i poziomych kresek; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej; śr. wylewu ok. 9 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
6. Przepalony fragment naczynia grupy iii; wylew pogru-
biony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy szaro- 
-beżowej. 7. ok. 130 niecharakterystycznych, w więk-
szości przepalonych, fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 46 (ciałopalny, jamowy), ar 21
odkryty na głębokości ok. 75 cm. Jama o zarysie zbli-

żonym do czworokątnego, o wymiarach ok. 40×40 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości ok. 10 cm. wypełni-
sko jasnoszaro-żółte. w jamie zwarte skupisko przepa-
lonych, czystych kości, z drobnymi węglami drzewnymi 
i fragmentami ceramiki. kości również poza widocz-
nym zarysem jamy (tabl. XiX/46). I. Kobieta (?), adul-
tus–maturus.
Inwentarz: 1. ok. 20 fragmentów dwustożkowatego 
naczynia o wychylonym wylewie, typu B.1a lub B.3; 
nad załomem brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 2. Przepalony fragment dwu-
stożkowatego naczynia z dookolną bruzdą nad zało-
mem brzuśca; powierzchnia gładka, barwy beżowo-
-ceglastej. 3. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.
Uwagi: Prawdopodobnie z tej jamy pochodzi znale-
ziony na wyższym poziomie przęślik (zob. znaleziska 
luźne, nr 140; tabl. ccciV/zL:140). 

Grób 47 (ciałopalny, jamowy), ar 34
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 100 cm; w pro-
filu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 30 cm. 
wypełnisko w stropie ciemnoszare, poniżej czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XX). I. Płeć nie-
określona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. Sześć przepalonych fragmentów naczy-
nia grupy iii; wylew pogrubiony, facetowany (?); po-
wierzchnia gładka, barwy jasnobrązowej; śr. wylewu 
ok. 22 cm. 2. dwa przepalone fragmenty misy typu 
ii.2; wylew pogrubiony, facetowany (?); powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej; śr. wylewu ok. 26 cm, wys. 
zach. 6 cm. 3. Przepalone fragmenty dzbana grupy V, 
z facetowanym uchem; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; brzusiec zdobiony dwiema poziomymi bruzdami, 
między którymi dwa naprzeciwległe rzędy niewielkich 
łuków o polach wypełnionych ukośnymi kreskami, 
wątek główny po obu stronach zwieńczony obiegają-
cym ucho pasmem dwóch równoległych linii, między 
którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia gładka, 
barwy od beżowej do brązowej; śr. wylewu ok. 11 cm, 
wys. zach. ok. 12 cm. 4. Siedem fragmentów dzbana 
grupy V, z uchem; brzusiec zdobiony dwiema dookol-
nymi bruzdami, między którymi dwa naprzeciwległe 
rzędy niewielkich łuków o polach wypełnionych ukoś-
nymi kreskami oraz wzór tzw. kopertowy, miejscami 
wypełniony kreskami; oba wątki oddzielone od siebie 
pionowymi bruzdami, między którymi rząd ukośnych 
kresek; analogiczne pasmo poniżej i po obu bokach 
ucha; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wyle-
wu ok. 12 cm, wys. zach. 7,5 cm. 5. cztery przepalone 
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fragmenty kubka typu i.2; wylew pogrubiony, faceto-
wany; brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi bruzda-
mi, między którymi grupy krótkich, pionowych kre-
sek; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszaro-czarnej. 
6. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, face-
towanym (?) wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 7. Przepalony fragment misy typu i.1; wylew po-
grubiony, facetowany; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 8. Przepalony fragment misy typu i.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
beżowo-szarej. 9. Przepalony fragment dużego naczy-
nia o pogrubionym, masywnym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. wylewu 
ok. 15 cm. 10. Przepalony fragment naczynia zdobione-
go na brzuścu zygzakiem z linii i kresek; powierzchnia 
zniszczona, barwy beżowej. 11. fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy szaro- 
-beżowej; śr. dna ok. 13 cm. 12. fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy szaro- 
-beżowej; śr. dna ok. 14 cm. 13. dwa fragmenty dol-
nej części naczynia; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej; śr. dna ok. 15 cm, wys. zach. 12 cm. 14. cztery 
niecharakterystyczne fragmenty ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 15. ok. 70 niecharakterystycz-
nych, w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 48 (ciałopalny, jamowy), ar 18
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi e-w, o wymiarach ok. 100×90 cm, w części w znisz-
czona; ok. 20 cm poniżej stropu – o zarysie niemal pro-
stokątnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
130×75 cm, w części Sw zniszczona; w profilu niecko-
wata, o głębokości 40 cm. wypełnisko w stropie części 
centralnej szare, poniżej i wzdłuż krawędzi – czarne 
z licznymi węglami drzewnymi. w jamie, głównie czar-
nej ziemi, rozproszone przepalone kości i wyposaże-
nie (tabl. XXi). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. dwa nadtopione fragmenty silnie wygię-
tej brązowej sztabki o trójkątnym przekroju, z pasmem 
drobnych nacięć wzdłuż krawędzi; prawdopodobnie 
kabłąk zapinki typu almgren 2; dł. zach. 1,3 cm, szer. 
0,5 cm. 2. nadtopiony brązowy pierścień brodawko-
waty; śr. pierścienia (bez guzków) 3,2 cm. 3. nadto-
piony fragment brązowego pierścienia brodawkowa-
tego; dł. zach. 2,3 cm. 4. ułamek brązowego drutu; dł. 
zach. 0,4 cm, śr. 0,2 cm. 5. żelazna igła typu ii, zwinię-
ta w kółko (zawieszka?); trzon w przekroju kolisty; śr. 
kółka 2,8–3,0 cm, dł. igły 11 cm. 6. fragment żelazne-
go nożyka sierpikowatego o tordowanym uchwycie; 
dł. zach. 4,3 cm. 7. Połowa pierścieniowatego pacior-
ka z bezbarwnego szkła, ze spiralnymi żółtymi nitka-

mi, grupy 23 wg t.e. Haevernick; śr. ok. 3 cm. 8. dwa 
nadtopione fragmenty pierścieniowatego paciorka 
z  żółto-zielonego, przezroczystego szkła, z fioleto-
wymi/purpurowymi nitkami, grupy 23 wg t.e. Hae-
vernick. 9. dziewięć drobnych fragmentów paciorka 
z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, z biały-
mi nitkami. 10. fragment paciorka z jasnoniebieskiego, 
przezroczystego (?) szkła. 11. Bryłka stopionego jasno-
niebieskiego szkła. 12. Bryłka stopionego brązowego, 
przezroczystego szkła. 13. Przepalony dwustożkowa-
ty przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; śr. 2,9 cm, 
wys. 1,3 cm. 14. dwa przepalone fragmenty naczynia 
zbliżonego do typów ii.3 i c.1a; wylew od wewnątrz 
ścięty; powierzchnia gładka, barwy beżowo-brązowej; 
śr. wylewu ok. 21 cm, wys. zach. 12 cm. 15. Przepalo-
ny fragment przydennej części małego naczynia; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej; śr. dna 7 cm, 
wys. zach. 6 cm. 16. Przepalony fragment trójdzielne-
go naczynia o cylindrycznej szyjce; wylew wychylo-
ny; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 17. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o lekko wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej. 
18. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 
19. Przepalony fragment naczynia o  cylindrycznym, 
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej. 20. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto- 
-brązowej. 21. Przepalony fragment naczynia o lekko po-
grubionym, niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ciemnoszarej. 22. ok. 30 przepalonych 
fragmentów naczynia o cylindrycznym, wyodrębnio-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy jasnoszaro- 
-beżowej. 23. Przepalony fragment naczynia o ostrym 
załomie brzuśca i wydzielonej szyjce (?); powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej. 24. trzy niecharakterystycz-
ne fragmenty ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 25. ok. 75 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów cera miki. 25. niecharakterystyczny 
fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.
Uwagi: Paciorek nr 7 opisany jako pochodzący z ziemi 
wyrzuconej (prawdopodobnie z jamy 48).

Grób 49 (ciałopalny, jamowy), ar 18
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o  wymiarach ok. 100×60 cm, w profilu nieckowata, 
o głębokości 30 cm. wypełnisko w stropie części cen-
tralnej szare, poniżej oraz w części e ciemnoszare, miej-
scami czarne, z węglami drzewnymi. w części S jamy 
fragmenty ceramiki i przepalone kości (tabl. XiX/49). 
I/II. Kości zaginęły.
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Inwentarz: 1. Sześć przepalonych fragmentów dwu-
stożkowatego naczynia o nieznacznie wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Obiekt 50 (funkcja nieokreślona), ar 34
Jama dwuczęściowa. część w o zarysie prostokątnym, 
o wymiarach ok. 60×50 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 20 cm. wypełnisko szare z bardzo dużą ilością 
węgli drzewnych, szczególnie w spągu; w części S duże 
kawałki węgli ułożone prostopadle do siebie; w stro-
pie jamy i obok niej fragmenty ceramiki. część e ja-
my o zarysie czworokątnym, o wymiarach 25×25 cm; 
w profilu trójkątna. wypełnisko identyczne jak w czę-
ści w, z nieco mniejszą ilością węgli drzewnych; w czę-
ści nw i e duże węgle tworzyły zaokrąglony narożnik 
(tabl. XXii/50).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o dwu-
stożkowatym brzuścu z dookolną bruzdą nad załomem; 
powierzchnia zniszczona, barwy beżowo-ceglastej. 
2. Prze palony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy od szarej do ceglastej. 
3. cztery niecharakterystyczne, przepalone fragmen-
ty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.
Uwagi: część ceramiki z obiektu zaginęła.

Grób 51 (ciałopalny, jamowy), ary 17/18
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 210×100 cm; w profilu niemal 
prostokątna, o głębokości ok. 50 cm; profil części S wy-
raźnie dwudzielny (odrębny obiekt?). wypełnisko jas-
noszare i szare; w niższych partiach i przy krawędziach 
ciemnoszara i czarna warstwa o miąższości 10–20 cm, 
z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. XXiii–XXV).  
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. żelazny przedmiot złożony z dwóch pół-
kulistych blaszek; przestrzeń wewnątrz pusta; śr. 2,2 cm, 
wys. 0,9 cm. 2. żelazna szpila o kulistej, nieco spłasz-
czonej główce, zbliżona do typu 48; trzon w przekroju 
kolisty; dł. pierwotnie ok. 7 cm, śr. główki 0,6 cm. 3. że-
lazne szydło; trzon w przekroju z jednej strony kolisty, 
z drugiej czworokątny, z rzędami drobnych nacięć na 
krawędziach; dł. 6,4 cm. 4. żelazne szydło; trzon w prze-
kroju czworokątny; dł. 6,8 cm. 5. cztery skorodowane 
fragmenty żelaznego przedmiotu z cienkiej blachy; jeden 
z nich łukowato wygięty; wym. ok. 1,7×1,3 cm, 2,2×1 cm, 
1,6×0,7 cm i 1×0,8 cm. 6. ok. 30 fragmentów naczynia 
grupy iii; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony pas-
mem pięciu równoległych prostokątnych pól, pustych 

bądź wypełnionych rzędem ukośnych kresek, zakończo-
nym zakreskowanym trójkątem; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. wylewu ok. 20 cm, śr. dna ok. 13 cm, 
wys. ok. 25 cm. 7. 20 fragmentów naczynia grupy iii; wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej; śr. wylewu 24 cm, śr. dna 13,5 cm, wys. ok. 
36 cm. 8. fragmenty naczynia grupy V; wylew pogru-
biony, facetowany; dno od spodu nieznacznie wklęsłe; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 11,5 cm, 
śr. dna 10 cm, wys. 19 cm. 9. kilkanaście częściowo 
przepalonych fragmentów (jednego?) kubka typu i.2; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony pas-
mem drobnych kresek w formie meandra schodkowego 
(?) oraz poziomą bruzdą poniżej; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej i ceglastej; śr. wylewu ok. 17 cm, śr. 
dna 10,5 cm, wys. ok. 12 cm. 10. 15 przepalonych frag-
mentów kubka typu i.4; powierzchnia zniszczona, pier-
wotnie słabo wygładzona, barwy od szarej do beżowo- 
-ceglastej; śr. wylewu 16 cm, śr. dna 9 cm, wys. ok. 15 cm. 
11. trzy przepalone fragmenty wazy zbliżonej do gru-
py iV; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobio-
ny pasmem złożonym z linii i rzędu kresek w układzie 
nawiązującym do meandra omegowatego; powierzchnia 
zniszczona, barwy pomarańczowej i szarej; śr. wylewu 
18 cm, wys. zach. 6 cm. 12. dwa przepalone fragmenty 
małego garnka o zaokrąglonym brzuścu; wylew pogru-
biony; powierzchnia szorstka, barwy od pomarańczowej 
do szarej; śr. wylewu ok. 13 cm, wys. zach. ok. 7,5 cm. 
13. trzy przepalone fragmenty dwustożkowatej misy; 
wylew wychylony; powierzchnia gładka (?), barwy od 
szarej do beżowej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 6 cm. 
14. Przepalony fragment naczynka wazowatego typu 
Vii.4; wylew pogrubiony; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej; śr. wylewu ok. 7–8 cm, wys. zach. 4 cm. 
15. Przepalony fragment naczynia o  niewyodrębnio-
nym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy beżowo- 
-szarej. 16. dwa fragmenty wpuszczanej płaskiej po-
krywki z  płasko-kulistym uchwytem; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; śr. uchwytu 2,2 cm, wys. zach. 
1,6 cm. 17. fragment naczynia o pogrubionym, faceto-
wanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 
18. Przepalony fragment naczynia o  niewyodrębnio-
nym, nachylonym do środka wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy beżowo-szarej. 19. Przepalony frag-
ment naczynia zdobionego dwiema poziomymi liniami, 
między którymi rząd poziomych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej. 20. Przepalony fragment na-
czynia zdobionego dwiema poziomymi liniami, między 
którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 21. Przepalony fragment naczynia 
z uchem, zdobionego dwiema poziomymi liniami, mię-
dzy którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglasto-szarej. 22. Przepalony fragment 
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przydennej części naczynia; dno lekko wyodrębnione; 
powierzchnia zniszczona, barwy szaro-brązowej; śr. dna 
9 cm, wys. zach. 6 cm. 23. dwa przepalone fragmenty 
części przydennej naczynia; powierzchnia gładka (?), 
barwy od ceglastej do szarej; śr. dna ok. 10,5 cm, wys. 
zach. ok. 4 cm. 24. Przepalony fragment przydennej czę-
ści naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. 
dna ok. 10 cm, wys. zach. 3 cm. 25. ok. 80 niecharakte-
rystycznych fragmentów ceramiki o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej; zapewne z naczyń o nr. 6–8. 26. ok. 
120 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 27. cztery fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób (?) 52 (ciałopalny, jamowy?), ar 34
Jama o zarysie zbliżonym do czworokątnego i wymia-
rach ok. 110×60 cm; w profilu nieckowata, z przegłę-
bieniem w części środkowej, o głębokości 35 cm. wy-
pełnisko szaro-czarne, miejscami brązowe, w części Sw 
czarne z licznymi węglami drzewnymi. w jamie nie-
liczne, rozproszone fragmenty ceramiki i jedna kostka 
(tabl. XXii/52). I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: 1. cztery niecharakterystyczne fragmenty 
ceramiki, w tym ułamek naczynia o ostrym załomie 
brzuśca. 2. fragment ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 54 (ciałopalny, jamowy), ar 18
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
70 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-
bokości 20 cm. wypełnisko szare, w części e ciemno-
szare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki; przepalone kości wyłącznie w war-
stwie ciemnoszarej (tabl. XXii/54). I. Płeć nieokreślo-
na, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment naczynia o zaokrąglonym 
brzuścu i niewyodrębnionym, nachylonym do środka 
wylewie; powierzchnia gładka, w dolnej partii brzuśca 
delikatnie chropowata, barwy beżowej i brązowej; śr. 
wylewu 15 cm, wys. zach. 7 cm (kultura przeworska?). 
2. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 3. Prze-
palony fragment naczynia o dwustożkowatym brzuścu 
z poziomą bruzdą nad załomem; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 4. niecharakterystyczny, przepa-
lony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iii (?).
Uwagi: fragmenty ceramiki o nr. 2–4 opisane jako 

obiekt 54A, który nie został wyróżniony podczas ba-
dań. Prawdopodobnie pochodzą one z górnej partii 
wypełniska jamy (warstwa 54a).

Grób 55 (ciałopalny, jamowy), ar 17
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. wy-
pełnisko szare. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. XXii/55). I. Infans I (?).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty misy o nie-
znacznie pogrubionym wylewie, zbliżonej do typu B.2; 
powierzchnia szorstka (?), barwy ceglastej i szarej; śr. 
wylewu ok. 16 cm, wys. zach. 4,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iV (?).

Grób 56 (ciałopalny, jamowy), ar 17 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach 50×40 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 5–6 cm. wypełnisko szare, w części centralnej 
ciemnoszare. w stropie fragmenty ceramiki i przepalo-
ne kości (tabl. XXVi/56). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment małego naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
ceglasto-beżowej; śr. wylewu 8 cm, wys. zach. 2,5 cm. 
2. Sześć fragmentów naczynia o wychylonym wylewie, 
poniżej którego plastyczna listwa zdobiona ukośnymi 
nacięciami; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. 
wylewu ok. 22 cm, wys. zach. 4,5 cm. 3. fragment ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V (?).

Grób 58 (ciałopalny, jamowy), ar 34 
Jama zniszczona w części w; na głębokości 18 cm od 
poziomu wyróżnienia o zarysie owalnym, wydłużo-
nym na osi n-S, o wymiarach 90×60 cm; w profilu 
niecko wata, o głębokości 40 cm. wypełnisko górą szare, 
poni żej ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie 
roz pro szone fragmenty ceramiki i przepalone kości 
(tabl. XXVii). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej. 2. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej. 3. fragment naczynia zdobionego na brzuś-
cu poziomą bruzdą i rzędami (?) ukośnych kresek; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej. 4. Przepalony 
fragment przydennej części naczynia; powierzchnia 
gładka, barwy ceglasto-beżowej; śr. dna 5,5 cm, wys. 
zach. 2,5 cm. 5. trzy niecharakterystyczne fragmenty 
ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 6. ok. 
20 niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
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fragmentów ceramiki. 7. ok. 20 fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 59 (ciałopalny, jamowy), ar 34
Jama o nieregularnym zarysie, o wymiarach ok.140× 
120 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko w stropie szare, z kamieniami w części Se; poni-
żej ciemnoszare i czarne, z licznymi węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki; w stropie czarnej warstwy szydło (2) (tabl. XXVi/ 
59). I. Płeć nieokreślona, adultus. II. Mały lub średniej 
wielkości ssak (3 fr.). 
Inwentarz: 1. fragment silnie skorodowanej żelaznej 
zapinki nieokreślonego typu (zaginął). 2. żelazne szyd-
ło; trzon w przekroju czworokątny; dł. 9,9 cm. 3. Siedem 
przepalonych fragmentów misy typu ii.1; wylew po-
grubiony, facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy 
ciemnoszarej, miejscami brązowej; śr. wylewu 22 cm, śr. 
dna ok. 9 cm, wys. ok. 9 cm. 4. Przepalony fragment na-
czynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; brzusiec 
zdobiony dwiema poziomymi liniami, między którymi 
rząd ukośnych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 5. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej i szarej. 6. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy beżowej i szarej. 7. Przepalony 
fragment naczynia o wychylonym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy szarej. 8. Przepalony fragment na-
czynia zdobionego na brzuścu dwiema poziomymi li-
niami, między którymi dwa rzędy poziomych kresek; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 9. Przepalo-
ny fragment naczynia zdobionego na brzuścu rzędem 
ukośnych kresek i poziomą linią (ornament zach. częś-
ciowo); powierzchnia zniszczona, barwy beżowo-szarej. 
10. fragment ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 11. ok. 90 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki. 12. fragment ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 61 (ciałopalny, jamowy), ar 34 
rozległa jama o bliżej nieustalonym zarysie, o wymia-
rach ok. 310×220 cm, odtworzonych na podstawie za-
sięgu widocznego w przekrojach (w planie zarys niemal 
niewidoczny, wyraźnie mniejszy, określony głównie na 
podstawie obecności materiału zabytkowego). w pro-
filach jama nieckowata, o głębokości od 30 do 90 cm. 
wypełnisko szare, w części n nieznacznie ciemniejsze, 
z węglami drzewnymi; w spągu miejscami ciemnoszare; 

w części centralnej duży kamień. w stropie części S ja-
my skupisko ceramiki i kilka przepalonych kości, ok. 
10 cm niżej – fragmenty zapinki (3); w stropie części n: 
przepalone kości, kółko (5), fragment naczynia brązo-
wego (1) i brązowy przedmiot (4) (tabl. XXViii/61, 
XXiX/61). I. Płeć nieokreślona, adultus. II.1. Kura do-
mowa (3 fr.). II.2. Kura domowa (?) (1 fr.). II.3. Nieokreś-
lone (1 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment masywnego wyle-
wu brązowego naczynia; krawędź wychylona, pod nią 
kilka delikatnych poziomych bruzd. 2. Siedem frag-
mentów blachy brązowej; w części nadtopionych; praw-
dopodobnie pozostałości naczynia nr 1. 3. nadtopione 
fragmenty brązowej sprężyny (wraz z igłą) na osi, od 
zapinki; dł. zach. igły ok. 3 cm, dł. zach. osi sprężyny 
3,2 cm. 4. nadtopiony brązowy przedmiot (okucie lub 
wisiorek?) o kształcie zbliżonym do trójkąta, z otwo-
rem w części centralnej; wys. 1,4 cm, szer. maks. 0,8 cm. 
5. żelazne kółko ze sztabki o kolistym przekroju; śr. 
3,3 cm. 6. cztery przepalone fragmenty misy zbliżonej 
do typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy szarej i ceglastej; śr. wylewu ok. 33 cm, śr. dna 
ok. 15 cm, wys. ok. 10 cm. 7. dwa przepalone frag-
menty trójdzielnego dzbana; wylew wychylony; szyja 
wysoka, cylindryczna; przy wylewie masywne kolan-
kowate ucho o czworokątnym przekroju, z kanałem; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i beżowej; 
śr. wylewu 12 cm, wys. zach. 6 cm. 8. dwa przepalo-
ne fragmenty naczynia o baniastym brzuścu, zdobio-
nym pasmem meandra omegowatego, złożonego z linii 
i rzędu poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej; śr. brzuśca ok. 18 cm, wys. zach. 10 cm; być 
może fragmenty naczynia nr 7. 9. dziesięć fragmen-
tów przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy jasnobrązowej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 5,5 cm. 
10. trzy przepalone fragmenty małego naczynia o dwu-
stożkowatym brzuścu i niewyodrębnionym, nachylo-
nym do środka wylewie (typu c.2b?); powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej i ceglastej; wys. ok. 7–8 cm. 
11. cztery przepalone fragmenty trójdzielnej miseczki 
z plastycznie wyodrębnioną szyjką (typu d.2b?); wylew 
wychylony; szyjka stożkowata, z poziomą bruzdą nad 
brzuścem; brzusiec silnie wydęty pod szyjką, zdobiony 
grupami pionowych bruzd; powierzchnia zniszczona, 
barwy beżowej, brązowej i szarej. 12. Siedem przepa-
lonych fragmentów dwustożkowatego naczynia o wy-
chylonym wylewie; pod wylewem i nad załomem po-
jedyncze poziome bruzdy; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej. 13. Przepalony fragment 
dwustożkowatego naczynia o wyodrębnionym wyle-
wie; pod wylewem i nad załomem pojedyncze poziome 
bruzdy; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej 
i szarej. 14. fragment naczynia o niewyodrębnionym, 
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nieznacznie pogrubionym wylewie; powierzchnia gład-
ka (?), barwy jasnobrązowej. 15. fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej. 16. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej i szarej. 17. Sześć drobnych fragmen-
tów dwustożkowatego naczynia, zdobionego bruzdą 
i punktami nad załomem brzuśca; powierzchnia gład-
ka, barwy czarnej. 18. fragment ceramiki o szorstkiej 
powierzchni, barwy szaro-brązowej. 19. ok. 50 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (nr. 6, 15 – fazy i–ii).

Grób 62 (ciałopalny, jamowy), ar 34 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 60×40 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i wyposażenie (tabl. XXViii/62, XXiX/62).  
I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. trzy nadtopione fragmenty brązowej 
bransolety sztabkowatej o owalnym przekroju; przy-
puszczalna śr. ok. 4–5 cm. 2. Stopiony pierścieniowaty 
paciorek z niebieskiego, przezroczystego szkła, zbliżony 
do typu tM 30; śr. ok. 1,5 cm. 3. dwie bryłki stopionego 
niebieskiego, przezroczystego szkła. 4. ok. 150 fragmen-
tów wazy typu B.3, z uchem; brzusiec zdobiony trzema 
równoległymi pasmami wypełnionymi zygzakiem kro-
kwiowym, ukośną kratką oraz nieregularnym wątkiem 
złożonym z rozchodzących się w różnych kierunkach 
pojedynczych kresek, zakończonych wzorem „miotełki”; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej. 5. ok. 25 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 63 (ciałopalny, jamowy), ar 15
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 110×60 cm; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 20 cm. wypełnisko szare, nieco 
ciemniejsze w części środkowej, z węglami drzewnymi. 
w górnej części jamy rozproszone przepalone kości, 
w stropie fragmenty ceramiki (tabl. XXX/63). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia szorstka, 
barwy jasnobrązowej. 2. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej. 3. Przepalony fragment 
naczynia o niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 4. fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 

beżowej. 5. trzy przepalone fragmenty naczynia o chro-
powatej powierzchni, barwy brązowo-szarej. 6. cztery 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 64 (ciałopalny, jamowy), ar 15
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 40×30 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 20 cm. wypełnisko żółto-szare i szare, 
z licznymi węglami drzewnymi. w stropie rozproszone 
fragmenty ceramiki i przepalone kości (tabl. XXX/64). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy jas-
nobrązowej. 2. Przepalony fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; prawdopodobnie fragment naczynia nr 1 z grobu 
65/66. 3. dziesięć fragmentów grubościennego naczy-
nia o chropowatej powierzchni, barwy brązowo-szarej. 
4. trzy fragmenty ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 5. trzy niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (nr 2 – fazy iV–V).

Grób 65/66 (ciałopalny, jamowy), ar 15
Jama o nieregularnym zarysie, o wymiarach ok. 140× 
130 cm, w części środkowej i S zniszczona przez wkop; 
w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 
40 cm. wypełnisko w stropie części w brązowo-szare, 
w części e szare i ciemnoszare, poniżej szare, z węglami 
drzewnymi; w części S zwarte skupisko kamieni. w jamie 
roz proszone przepalone kości i ceramika (tabl. XXX/ 
65/66). I. Kobieta (?), adultus. II. Nieokreś lone (2 fr.).
Inwentarz: 1. ok. 25 przepalonych fragmentów wyso-
kiej misy typu B.1a; pod wylewem i nad załomem brzuś-
ca dookolna bruzda; dno wyodrębnione; powierzchnia 
zniszczona, barwy od ceglastej do szaro-beżowej; śr. 
wylewu ok. 25 cm, śr. dna ok. 14 cm, wys. ok. 15 cm. 
2. Przepalony fragment naczynia o nieco pogrubio-
nym, wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej. 3. Przepalony fragment grubościennego 
naczynia o chropowatej powierzchni, barwy brązowo- 
-ceglastej. 4. 25 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki. 5. 16 fragmentów 
ceramiki z epoki brązu.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.
Uwagi: ceramika z obiektu opisana jako: 65, 66, 65+66, 
66+67. zniszczenie centralnej części jamy spowodowa-
ło, że na poziomie wyróżnienia jawiła się jako dwa osob-
ne obiekty (65 i 66) zlokalizowane po e i w stronach  
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wkopu, stąd też ceramikę z obu metrykowano osobno. 
Po wykonaniu cięcia profilowego stwierdzono, iż sta-
nowią one jeden zespół 65/66 i tak też opisano materiał 
zabytkowy pozyskany w toku dalszej eksploracji. zapis 
66+67 to zapewne efekt pomyłki przy opisywaniu cera-
miki. obiekt 67 znajdował się ok. 4 m na w od grobu 
65/66. Liczne fragmenty naczynia nr 1, opisane jako 
66+67, znaleziono w wypełnisku grobu 65/66. w związ-
ku z tym, wszystkie fragmenty ceramiki opisane jako 
66+67 włączono do inwentarza omawianego zespołu.

Grób 67 (ciałopalny, jamowy), ar 15
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 85 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko sza-
re, w części środkowej ciemnoszare, miejscami czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki, w stropie części w – frag-
ment fibuli (1) (tabl. XXXii/67). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej, jednoczęściowej za-
pinki z górną cięciwą; sprężyna czterozwojowa; szer. 
1,2 cm. 2. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 68 (ciałopalny, jamowy), ar 15
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 120×80 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 30 cm. wypełnisko w stropie i w czę-
ści n  jasnoszare, w części S ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w części Sw, na głębokości 5 cm 
od stropu zapinka (1); obok, na głębokości 12 cm, po-
za ciemnym zarysem jamy (w żółtym piasku) w skupi-
sku: zapinka (2), igła (4) i klamra (3) (tabl. XXXi/68). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu H; nóżka połączona 
z kabłąkiem za pomocą pierścieniowatej obejmy; nóżka 
zdobiona czterema grupami nacięć; na kabłąku, przy po-
chewce, niewielki występ (trójkątny?); dł. 2,8 cm, szer. 
1,1 cm (zaginęła). 2. dwa fragmenty żelaznej zapinki 
typu k; główka zakończona płaskim, szerokim zgru-
bieniem; kabłąk z dookolnym grzebykiem na szczycie, 
w przekroju niemal trójkątny, przy główce masywniej-
szy; pochewka ramowata, ze „schodkowatą” poprzeczką 
i pierścieniem wewnątrz; dł. 7 cm, szer. 1,6 cm. 3. żelaz-
na dwudzielna klamra zawiaskowa typu iXe; obie części 
zdobione na powierzchni zewnętrznej mocno zatartym 
motywem linii w układzie schodkowym; przy zawiasie 
dwa równoległe żłobki; dł. elementów ok. 10 i 19 cm, 
szer. maks. 3,8 cm. 4. żelazna igła typu ii; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. 7,4 cm. 5. dwie małe żelazne blaszki; 
być może część klamry nr 3. 6. cztery przepalone frag-
menty naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie 

i zaokrąglonym (?) brzuścu; powierzchnia szorstka (?), 
barwy jasnobrązowej; śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 
4,5 cm. 7. Przepalony fragment misy o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy jas-
nobrązowej. 8. Przepalony ułamek naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia szorstka, 
barwy jasnobrązowej. 9. fragment naczynia o dwustoż-
kowatym brzuścu, z  poziomą bruzdą nad załomem; 
powierzchnia gładka, barwy ceglastej i beżowej. 10. 17 
niecharakterystycznych, w  większości przepalonych, 
frag mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i (nr 9 – fazy iV–V).

Grób 69 (ciałopalny, jamowy), ar 15
Jama o mało czytelnym zarysie, zbliżonym do owal-
nego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
70×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. 
wypełnisko jasnoszaro-żółte, miejscami ciemnosza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i ceramika 
(tabl. XXXi/69). I. Ko bieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. Sześć przepalonych (?) fragmentów naczy-
nia o szorstkiej powierzchni, barwy beżowej. 2. czte ry 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 70 (ciałopalny, jamowy), ar 15 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o  wymiarach ok. 130×100 cm; w profilu półkolista, 
o głębokości 35 cm. wypełnisko w części S ciemnoszare 
z węglami drzewnymi, w części n szare i brązowo-szare. 
w ciemnej warstwie rozproszone przepalone kości oraz 
wyposażenie. Liczne fragmenty ceramiki w humusie 
nad jamą (tabl. XXXii/70). I. Mężczyzna (?), adultus.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej, jednoczęściowej za-
pinki z górną cięciwą. 2. Stopiony paciorek (?) z białego, 
nieprzezroczystego szkła; wym. 1×0,7 cm. 3. Przepalo-
ny fragment misy typu ii.1; wylew pogrubiony, faceto-
wany; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do sza-
rej; śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. ok. 3 cm. 4. trzy 
przepalone fragmenty misy typu ii.3; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i beżowej; śr. wylewu ok. 24 cm, 
wys. zach. ok. 6 cm. 5. Przepalony fragment misy ty-
pu ii.3; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 
ok. 18 cm, wys. zach. 3 cm. 6. dwa przepalone frag-
menty naczynia o pogrubionym, facetowanym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 
ok. 18 cm, wys. zach. 1,5 cm. 7. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy jasnobrązowej. 8. Przepalo-
ny fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia szorstka, barwy jasnobrązowej. 
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9. ok. 120 niecharakterystycznych, w większości prze-
palonych, fragmentów ceramiki. 10. trzy fragmenty 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób (?) 71 (ciałopalny, jamowy?), ar 15
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
40 cm; w profilu półkolista, o głębokości 30 cm. wypeł-
nisko niejednolite, żółto-szare, miejscami szare z drob-
nymi węglami drzewnymi. w jamie jedna przepalona 
kość (tabl. XXXi/71). I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: brak. 
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Groby 73A i 73B, ar 30
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 130×70 cm; na głębokości ok. 10 cm 
od poziomu wyróżnienia wyraźnie dzieląca się na dwa 
osobne obiekty: grób 73A w części S i grób 73B w czę-
ści n (tabl. XXXiii/73a.73B).
Inwentarz grobów 73A i 73B (z górnej partii jam, 
wspólnej dla obu obiektów, bądź fragmenty o nieczy-
telnym nr. inw.): 1. cztery przepalone fragmenty jed-
noczęściowego grzebienia z poroża jelenia, typu e ic; 
uchwyt zdobiony kółkiem z punktem w środku; zach. 
wys. 4 cm, zach. szer. 0,8 cm. 2. dwa przepalone frag-
menty kubka grupy i; wylew pogrubiony, facetowany; 
brzusiec zdobiony dwoma trójkątnymi polami wypeł-
nionymi ukośnymi kreskami (wątek kopertowy) oraz ła-
manymi liniami; powierzchnia gładka, barwy beżowo- 
-brązowej, miejscami ceglastej. 3. dwa przepalone 
fragmenty czarki o cylindrycznym brzuścu i pogrubio-
nym, facetowanym wylewie (zbliżonej do typu Vii.3); 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej; śr. 
wylewu 7,5 cm, śr. dna ok. 5 cm, wys. 4,5 cm. 4. Prze-
palony fragment misy o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; brzusiec zaokrąglony; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej. 5. Przepalony fragment naczynia o po-
grubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy szarej; śr. wylewu ok. 11 cm. 6. Przepalony 
fragment naczynia zdobionego na brzuścu dwiema po-
ziomymi liniami, między którymi rząd pionowych kre-
sek; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 7. Przepalony 
fragment naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym 
do środka wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 8. fragment naczynia o wyodrębnionym dnie; 
powierzchnia gładka, barwy jasnobeżowej. 9. Przepa-
lony fragment przydennej części naczynia; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 10. trzy prze-
palone fragmenty naczynia na pustej od spodu nóżce; 
w  miejscu przejścia nóżki w brzusiec dookolna pla-

styczna listwa; powierzchnia gładka, barwy ceglastej 
i szarej; wys. zach. 4,5 cm. 11. ok. 35 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 12. 12 
fragmentów ceramiki, w większości grubościennych, 
o chropowatej powierzchni, barwy brązowej (epoka 
brązu/wczesna epoka żelaza?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i (nr. 2–6), faza V (nr. 1, 8, 10), 
faza i i/lub V (nr. 7, 9, 11).
Uwagi: fragmenty naczyń z młodszego okresu przed-
rzymskiego należy wiązać z grobem 73B, zaś ceramikę 
wczesnorzymską z grobem 73a. Sugeruje to przypusz-
czalna relacja stratygraficzna między oboma obiektami. 
z kolei liczna ceramika z epoki brązu może wskazywać 
na istnienie niezauważonej podczas badań jamy osad-
niczej, w którą wkopano oba obiekty. 

Grób 73A (ciałopalny, jamowy), ar 30
Jama o zarysie niemal owalnym, wydłużonym na osi 
n-S, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu niec kowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko w stropie nie jed nolite: 
brązowe, szare i szaro-czarne; poniżej, w czę ści S – jas-
noszare, w części n szare z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. XXXiii/73a). I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. 13 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 2. 15 grubościennych fragmen-
tów ceramiki o chropowatej powierzchni, barwy brą-
zowej i szarej (epoka brązu/wczesna epoka żelaza?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 73B (ciałopalny, jamowy), ar 30
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
70 cm, w części S przypuszczalnie naruszona przez jamę 
grobu 73a; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. 
wypełnisko w stropie szare, miejscami czarne, poniżej 
ciemnoszaro-czarne, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone przepalone kości i wyposażenie (tabl. XXXiii/ 
73B). I. Płeć nieokreślona, iuvenis/adultus.
Inwentarz: 1. dwie bryłki stopionego brązu. 2. dzie-
sięć niecharakterystycznych, przepalonych fragmen-
tów ceramiki. 3. Siedem grubościennych fragmentów 
ceramiki o chropowatej powierzchni, barwy brązowej 
(epoka brązu/wczesna epoka żelaza?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (?).

Grób 74 (ciałopalny, jamowy), ar 30
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach 110×80 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 20 cm. wypełnisko szare, w dolnej części 
ciemnoszaro-czarne z licznymi węglami drzewnymi. 
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w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. XXXii/74). I. Wczesny infans I. II. Kura 
domowa (1 fr.).
inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty misy typu 
ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gład-
ka, barwy od brązowej do czarnej; śr. wylewu 20 cm, 
wys. zach. 7,5 cm. 2. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej i szarej. 3. Przepalony frag-
ment naczynia zdobionego na brzuścu pasmem kre-
sek; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i sza-
rej. 4. Przepalony fragment naczynia zdobionego na 
brzuścu trójkątnym polem, wypełnionym ukośnymi 
kreskami; powierzchnia gładka, barwy szaro-beżowej. 
5. 50 niecharakterystycznych, w większości przepalo-
nych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 76 (ciałopalny, jamowy), ar 30
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 60 cm; w profilu 
trójkątna, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, w czę-
ści w czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XXXiii/ 
76). I. Ko bieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia niestarannie zagładzona, barwy be-
żowej. 2. dwa niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki. 3. fragment grubościennego naczynia 
o chropowatej powierzchni, barwy brązowo-szarej (epo-
ka brązu/wczesna epoki żelaza?).
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 77 (ciałopalny, jamowy), ar 30 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach 100×70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 35 cm. wypełnisko ciemnoszare, w części Se czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XXXiV/77). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła. II. Ptak (?) (2 fr.).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment trójdzielnego naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia gładka (?), barwy szarej. 2. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej i beżowej. 3. Prze-
palony fragment naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
gładka, barwy od szarej do brązowej. 4. Przepalony 
fragment misy typu ii.1; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; powierzchnia gładka, barwy od szarej do ceglastej. 
5. Przepalony fragment misy typu ypu ii.1; wylew po-
grubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy ce-

glastej. 6. Przepalony fragment naczynia zdobionego na 
brzuścu dwiema dookolnymi bruzdami, między który-
mi rzędy kresek; powierzchnia gładka, barwy od szarej 
do ceglastej. 7. Pięć przepalonych fragmentów naczynia 
zdobionego na brzuścu pasmem meandra omegowate-
go, złożonego linii i kresek; powierzchnia gładka, barwy 
szaro-ceglastej. 8. trzy przepalone fragmenty naczynia 
zdobionego na brzuścu poziomą bruzdą i pasmem zyg-
zaka złożonego z linii i punktów; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-beżowej. 9. fragment miseczkowatego 
naczynka z niewielkim podłużnym guzkiem na korpu-
sie; powierzchnia szorstka, barwy od ceglastej do beżo-
wej. 10. ok. 115 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 11. fragment ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (nr 8 – fazy iV–V?).

Obiekt 80 (funkcja nieokreślona), ar 30
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach 130×95 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare i żółto- 
-szare, miejscami ciemnoszare (przepalony humus zmie-
szany żółtym piaskiem) (tabl. XXXiii/80).
Inwentarz: 1. Pięć niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 81 (ciałopalny, jamowy), ar 30
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach 160×130 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, 
miejscami ciemnoszare, z węglami drzewnymi i kamie-
niami. w jamie rozproszone przepalone kości i wypo-
sażenie (tabl. XXXiV/81). I. Płeć nieokreślona, adultus–
-wczesny maturus. II.1. Owca lub koza (4 fr.). II.2. Nie-
określone (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowej sztabki; przekrój 
z jednej strony niemal kolisty, z drugiej prostokątny; 
dł. zach. 4 cm. 2. Przepalony fragment naczynia grupy 
iii; wylew pogrubiony, facetowany; szyja podkreślona 
z obu stron bruzdą; powierzchnia gładka, barwy szarej; 
śr. wylewu ok. 11 m; wys. zach. 3,5 cm. 3. Przepalony 
fragment misy typu ii.1; wylew lekko pogrubiony, bez 
facetowania; powierzchnia zniszczona, barwy ciem-
noszarej; śr. wylewu 20 cm, wys. zach. 5 cm. 4. dwa 
przepalone fragmenty kubka typu i.1; wylew nieznacz-
nie pogrubiony, bez facetowania; powierzchnia gład-
ka, barwy beżowej; śr. wylewu 17 cm, wys. zach. 9 cm. 
5. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy sza-
rej. 6. Przepalony fragment naczynia o cylindrycznej, 
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pustej od spodu nóżce; powierzchnia zniszczona, bar-
wy od ceglastej do szarej, z białymi przebarwieniami; 
śr. nóżki 12 cm, wys. zach. 3,5 cm. 7. Przepalony frag-
ment przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej i szarej; śr. dna ok. 9 cm, wys. zach. ok. 
2,5 cm. 8. ok. 150 niecharakterystycznych, w większo-
ści przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (nr 6 – faza V?).
Uwagi: Przedmiot brązowy (nr 1) został opisany jako 
jama 71A. obiekt o tym numerze nie był wyróżniony 
podczas badań. nr ara, współrzędne i data odkrycia 
zabytku jednoznacznie wskazują na grób 81 (zapewne 
pochodzi on z górnej partii jego wypełniska, tj. war-
stwy 81a).

Obiekt 82 (funkcja nieokreślona), ar 50
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi 
n-S, o wymiarach co najmniej 190×130 cm. zasięg 
nie uchwycony w całości z uwagi na barwę wypełniska 
zbliżoną do otaczającego calca. Jama w profilu trójkątna, 
o głębokości 80 cm. wypełnisko niejednolite, w części 
centralnej szare, miejscami ciemnoszare z licznymi wę-
glami drzewnymi; na obrzeżach jasnoszare. w części w 
zwarte skupisko węgli drzewnych oraz niespalonych 
kawałków drewna i kory sosny (?), poniżej, w centrum 
jamy oraz w części n – warstwa jasnopomarańczowe-
go (przepalonego?) piasku zmieszanego z brązowo- 
-szarą ziemią. na głębokości ok. 20–30 cm poniżej po-
ziomu wyróżnienia warstwa szarego piasku z kilkoma 
dużymi węglami drzewnymi, niżej – warstwa szarego 
piasku z  drobnymi węglami drzewnymi, o miąższo-
ści ok. 10 cm; w spągu warstwa jasnobrązowego pia-
sku, o miąższości ok. 20–30 cm. w górnej partii jamy 
rozproszone przepalone kości ludzkie i nieprzepalo-
ne zwierzęce oraz fragmenty ceramiki (tabl. XXXiX/ 
82). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?). II. Ssak (byd-
ło lub koń?) (2 fr.). 
Inwentarz: 1. Przepalony rozcieracz kamienny o niere-
gularnym kształcie; wym. ok. 8×8×5 cm. 2. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy szarej i ciemnosza-
rej. 3. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy od 
beżowej do szarej. 4. fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy jasnobrązowej. 
5. fragment naczynia zdobionego na brzuścu pozio-
mymi i pionowymi bruzdami oraz grupami ukośnych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 6. trzy 
fragmenty ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 7. ok. 25 niecharakterystycznych, w większo-
ści przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 

Datowanie: fazy i–ii (nr. 2, 3, 5), fazy iii–V (nr 4), 
fazy i–V (nr. 1?, 6, 7).
Uwagi: fragmenty niespalonego drewna wskazują na 
nowożytną metrykę obiektu; nie można wykluczyć, iż 
ceramika i kości wystąpiły na złożu wtórnym. 

Grób 83 (ciałopalny, jamowy), ar 30 
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
120 cm; w przekroju nieckowata, o głębokości 25 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, poniżej czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone nieliczne przepalo-
ne kości i fragmenty ceramiki; w części ne fibula (1) 
(tabl. XL/83). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapin-
ki oczkowatej serii głównej, typu almgren 46; cięciwa 
przytrzymywana przez szeroki, trapezowaty haczyk, 
zdobiony bruzdami; główka czworokątna z niewielki-
mi występami przy sprężynie, w których obwiedzione 
dookolnym rowkiem otwory, między nimi a krawędzią 
boczną występów – głębokie nacięcia; kabłąk płaski, 
z pasmem pseudofiligranu, przy nóżce profilowany do-
okolny grzebyk, powyżej i poniżej którego niewielkie 
żłobki; nóżka w przekroju trójkątna; dł. zach. 4,5 cm, 
szer. 2 cm. 2. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 3. Przepalony fragment naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka i lekko 
zgrubiałym wylewie; powierzchnia gładka, barwy od 
szarej do ceglastej. 4. dwa fragmenty naczynia o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 5. ok. 20 niecharak-
terystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV (nr 2 – fazy i–iia).

zespół obiektów 84–86, ary 44/50 
kompleks jam o mało czytelnych, trudnych do rozdzie-
lenia zarysach, zlokalizowanych wokół dużego kamie-
nia. wśród nich wyróżniono: grób 84 na e od kamie-
nia, naruszony od Sw przez obiekt nowożytny (jama 
87), a od w przez współczesny wkop wokół kamienia, 
oraz grób 85/86 składający się z jednej lub dwóch (?) 
jam o nieregularnych zarysach i nierozdzielonych wy-
pełniskach (tabl. XXXV–XXXViii). 

Grób 84 (ciałopalny, jamowy), ar 50
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 160×90 cm, od strony nw łącząca 
się z grobem 85/86 , tworząc z nim układ o nieustalonej 
wzajemnej relacji stratygraficznej; w profilu nieckowata, 
o głębokości 50 cm. wypełnisko ciemnoszare, poniżej 
czarne, z węglami drzewnymi; w części centralnej du-
ży kamień, o wymiarach ok. 90×50 cm, pod nim dwa 
mniejsze. wokół dużego głazu zniszczenia sięgające do  
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głębokości ok. 10 cm. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; w części n fragment przed-
miotu brązowego (1) (tabl. XXXV–XXXViii/84). I. Płeć 
nieokreś lona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. fragment brązowej sztabki o prostokąt-
nym przekroju; dł. zach. 1,3 cm. 2. fragment żelaznej, 
łukowato wygiętej sztabki o czworokątnym przekroju, 
z przywartym ułamkiem przepalonej kości; dł. zach. 
2,2 cm (zaginął). 3. osiem przepalonych fragmentów 
dwustożkowatej misy z uchem i wychylonym wyle-
wem; brzusiec zdobiony dwiema poziomymi liniami, 
między którymi rząd poziomych kresek; powierzch-
nia zniszczona barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 
16 cm, wys. zach. 7,5 cm. 4. cztery przepalone frag-
menty trójdzielnej wazy; wylew pogrubiony; brzusiec 
zaokrąglony; powierzchnia gładka, barwy ceglastej, 
miejscami szarej; śr. wylewu ok. 15 cm. 5. Pięć prze-
palonych fragmentów smukłego naczynia o dwustoż-
kowatym brzuścu, zdobionym pojedynczym pasmem 
prostokątnych pól podzielonych na trójkąty, z których 
część zakreskowana; powierzchnia gładka, barwy od ce-
glastej do ciemnoszarej; śr. dna 7 cm, wys. zach. 9 cm. 
6. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka (?), barwy 
szarej. 7. fragment dwustożkowatego naczynia o lek-
ko wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 8. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
9. Przepalony fragment naczynia o lekko wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy beżowo- 
-szarej. 10. Przepalony fragment naczynia zdobionego 
na brzuścu dwiema poziomymi liniami, między który-
mi pasmo pustych lub zakreskowanych trójkątnych pól; 
powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 11. ok. 40 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 12. 75 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 13. fragment wióra krzemien-
nego (epoka kamienia lub brązu).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.
Uwagi: na podstawie polowej dokumentacji rysunko-
wej i opisowej nie sposób obecnie stwierdzić, czy grób 
84 wkopany był w grób 85/86, czy na odwrót. dalsze 
fragmenty naczynia nr 3 wystąpiły w warstwie ornej 
(opisane jako: ar 44/a.b.d/64, ar 44/50/a/64).

Grób 85/86 (ciałopalny, jamowy) ar 44
Jama o nieregularnym zarysie i wymiarach maks. ok. 
320×220 cm; w części S łącząca się z jamą grobu 84. 
w  profilu nieregularna, z przegłębieniem do 70 cm 
w części S. wypełnisko szare i ciemnoszare, w czę-
ści nw liczne drobne przepalone kamienie oraz duże 
fragmenty węgli drzewnych, z których część w regu-

larnych rzędach. Piasek poniżej wypełniska jamy miej-
scami pomarańczowy (wyżarzony). w jamie rozpro-
szone przepalone kości, w części S fragmenty ceramiki 
i przedmiot żelazny (2), w stropie części n żelazna fibu-
la (1) (tabl. XXXV–XXXViii/85/86). I. Płeć nieokreś-
lona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. dziewięć fragmentów żelaznej, jedno-
częściowej zapinki o krótkiej sprężynie i silnie wygię-
tym kabłąku o kolistym przekroju, zapewne typu M-a 
lub n-a; dł. zach. 3,8 cm. 2. fragment żelaznego przed-
miotu w formie czterokrotnie wygiętej pod kątem pro-
stym sztabki o trójkątnym przekroju, zakończonej po 
jednej ze stron kolistą, płaską tarczką, wym. 2,7×0,9 cm. 
3. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 4. dwa 
fragmenty ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 5. Pięć niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii (?).

Obiekt 88 (funkcja nieokreślona), ar 30 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach 90×60 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 10 cm. wypełnisko szare 
i ciemnoszare. w jamie rozproszone drobne fragmen-
ty ceramiki (tabl. XL/88).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wyle-
wie wyodrębnionym za pomocą bruzdy; powierzch-
nia gładka, barwy brązowo-szarej. 2. fragment naczy-
nia o chropowatej powierzchni, barwy beżowo-szarej 
(epoka brązu i wczesna epoka żelaza?).
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 89 (ciałopalny, jamowy), ar 30
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 100×60 cm; w profilu półkolista, o głę-
bokości 50 cm. wypełnisko w części środkowej szare, 
poniżej i przy krawędziach ciemnoszare, miejscami 
czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki, w górnej części przepalone kości 
(tabl. XXXiX/89). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment misy typu ii.1; wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy beżowo-szarej; śr. wylewu 24 cm, wys. zach. 6 cm. 
2. Przepalony fragment miseczki zbliżonej do typów i.2 
i Vii.3; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec nie-
mal cylindryczny; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej; śr. wylewu 8 cm, wys. ok. 3 cm. 3. Przepa-
lony fragment przydennej części naczynia o chropo-
watej powierzchni, barwy beżowej i szarej. 4. ok. 75 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
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ceramiki. 5. fragment naczynia zdobionego plastycz-
ną listwą z odciskami paznokcia (epoka brązu/wczes-
na epoka żelaza?). 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 90 (ciałopalny, jamowy), ar 44
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 70×60 cm; w profi-
lu nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare 
i ciemnoszare, z węglami drzewnymi; częściowo zmie-
szane z żółtym piaskiem. w jamie nieliczne przepalone 
kości (tabl. XL/90). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 91 (ciałopalny, jamowy), ar 24
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, w stropie 
zniszczona, wydłużona na osi nw-Se, o wymiarach 
ok. 190×100 cm; w profilu nieregularna, z wyraźnym 
przegłębieniem w części n, o głębokości 45 cm. wy-
pełnisko szaro-czarne i czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; większość przedmiotów metalowych w części e 
(tabl. XLi/91) .I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment stopionej brązowej zapinki ty-
pu almgren 2ai, ewentualnie n-a; kabłąk w przekro-
ju kolisty, z dwustożkowatym dookolnym grzebykiem 
poniżej szczytu; dł. zach. 2,4 cm, szer. 1 cm. 2. frag-
ment brązowej sprężyny innej zapinki. 3. fragment że-
laznej igły typu ii; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 
7,5 cm. 4. fragment żelaznej sztabki o czworokątnym 
przekroju; dł. zach. 1,7 cm. 5. Pięć fragmentów żela-
znej, łukowatej, płaskiej sztabki o zaostrzonej jednej 
krawędzi (nożyk sierpikowaty?); dł. zach. 3,8 cm. 6. Sie-
dem przepalonych fragmentów dwustożkowatej misy, 
zbliżonej do typu ii.2; wylew nieznacznie pogrubiony; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 17 cm, wys. zach. 4,5 cm. 7. Przepalony frag-
ment trójdzielnego naczynia (grupa iV?); wylew lekko 
pogrubiony; szyja wyodrębniona nierównymi bruzda-
mi; brzusiec dwustożkowaty, zdobiony nad załomem 
pasmem grup ukośnych linii i pionowych kresek; po-
wierzchnia zniszczona, barwy beżowej i szarej. 8. 15 
fragmentów dwustożkowatego naczynia o wychylonym 
wylewie; brzusiec zdobiony nad załomem trzema po-
ziomymi bruzdami i rzędami poziomych kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu ok. 20 cm. 
9. Przepalony fragment przydennej części naczynia; po-
wierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej; śr. dna 
7,5 cm, wys. zach. 7,5 cm. 10. ok. 90 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.

Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 92 (ciałopalny, jamowy), ar 24
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. wy-
pełnisko szare, w części centralnej żółto-szare, z wę-
glami drzewnymi; w spągu drobne kamienie. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; 
w stropie fibula (1) (tabl. XLi/92). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu H; kabłąk 
w przekroju owalny; przy główce pozostałość pierście-
niowatej obejmy i zakończenia nóżki; dł. zach. 2,7 cm, 
szer. 1,2 cm. 2. Przepalony fragment kubka grupy i; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zaokrąglony, 
o największej wydętości w dolnej partii korpusu, zdo-
biony wąskim prostokątnym polem, wypełnionym rzę-
dem kresek; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 6 cm. 3. 13 przepa-
lonych fragmentów misy typu ii.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i  be-
żowej; śr. wylewu ok. 21 cm, wys. zach. 5 cm. 4. Prze-
palony fragment naczynia o wychylonym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-beżowej. 5. dwa 
niecharakterystyczne fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i, ewentualnie iia (nr 4 – fazy iii–V).

Grób 93 (ciałopalny, jamowy), ar 24 
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
70 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-
bokości 20 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. XL/93). I. Płeć nie-
określona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej. 2. cztery niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 95 (ciałopalny, jamowy), ar 24
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o  wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu 
niec kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko w czę - 
ści w czarne, w części e ciemnoszare, z węglami drzew-
nymi. w jamie, głównie w czarnej warstwie, rozpro-
szone przepalone kości i fragmenty ceramiki; w czę- 
ści w – przęślik (1) (tabl. XLii/95). I. Płeć nieokreślo-
na, adultus–maturus. II.1. Owca (1 fr.). II.2. Koza lub 
owca (7 fr.).
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Inwentarz: 1. Pięć bryłek stopionego brązu. 2. Prze-
palony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych 
biegunach; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
do szarej; śr. 2,7 cm, wys. 1,4 cm. 3. dwa przepalone 
fragmenty misy zbliżonej do typu B.1a; powierzchnia 
gładka, barwy jasnobrązowej; śr. wylewu ok. 25  cm, 
wys. zach. 5 cm. 4. Przepalony fragment naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
beżowo-szarej; śr. wylewu ok. 13 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
5. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej. 
6. Sześć niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.

Obiekt 98 (funkcja nieokreślona), ar 24
niemal całkowicie zniszczona jama o nieregularnym, 
rozczłonkowanym zarysie, o wymiarach ok. 180× 
120 cm; w profilu nieokreślona, zachowana szczątkowo, 
o głębokości do 10 cm. wypełnisko jasnoszare, miej-
scami szare z węglami drzewnymi; w stropie części n 
rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. XLii/98).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej. 2. cztery niecharakterystycz-
ne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii (?).
Uwagi: niewykluczone, że są to pozostałości jamy 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 99 (ciałopalny, jamowy), ar 24
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 80 × 70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko szare, w części e ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. XLii/99). I. Płeć nie-
określona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o zaokrąg-
lonym brzuścu i niewyodrębnionym, nachylonym do 
środka wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-szarej. 2. dziesięć niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 100 (ciałopalny, jamowy), ar 24
Jama o zarysie zbliżonym do prostokątnego, wydłużo-
nym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 120×80 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare 
i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w górnej czę-
ści jamy rozproszone wyposażenie i przepalone kości  

(tabl. XLiii/100). I. Kobieta (?), wczesny adultus.
Inwentarz: 1. Przepalony wisiorek ze szpona ptaka z ro-
dziny jastrzębiowatych (Accipitridae); u nasady kolisty 
otwór; wys. 2,7 cm. 2. Stopiony paciorek z ciemnego 
szkła z jasnym pasmem; wym. 1,7×1,4 cm. 3. Bryłka 
stopionego fioletowego szkła. 4. dwie bryłki stopionego 
szkła nieokreślonej barwy. 5. fragment żelaznego pręta 
o kolistym przekroju; dł. zach. 1,8 cm. 6. żelazne kół-
ko o czworokątnym przekroju; śr. 4 cm. 7. Bryłka sto-
pionego brązu. 8. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 15 cm, wys. zach. 
2,5 cm. 9. Przepalony fragment naczynia o zaokrąglo-
nym brzuścu, o największej wydętości w górnej partii 
korpusu; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; 
wys. zach. 9 cm (być może dalsza część naczynia nr 8). 
10. dziesięć przepalonych fragmentów grubościen-
nego naczynia o wyodrębnionym dnie; powierzch-
nia chropowata, barwy ceglasto-szarej; wys. zach. ok. 
7,5 cm. 11. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto- 
-szarej. 12. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
13. Przepalony fragment misy typu ii.1; wylew pogru-
biony, facetowany (?); powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej i szarej. 14. ok. 25 drobnych fragmentów na-
czynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 15. ok. 
45 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (nr 13 – fazy i–ii).

Grób 101 (ciałopalny, jamowy), ar 24
duża jama o nieregularnym zarysie, o wymiarach ok. 
220×220 cm; na głębokości ok. 15 cm od poziomu wy-
różnienia wyraźnie mniejsza, wydłużona na osi e-w, 
o wymiarach ok. 200×170 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 60 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, 
z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części Se 
przedmiot żelazny (2); w stropie zapinka (1) (tabl. XLiV– 
–XLVi/101). I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. żelazna zapinka miseczkowata; po obu 
stronach główki spiczaste występy; w otworze między 
zwojami sprężyny kółko z drutu (zaginęło); pochewka 
ramowata; dł. ok. 5,5 cm, szer. 0,8 cm. 2. dwa żelazne 
ósemkowate ogniwa połączone kółkiem, przez jedno 
przewleczona taśmowata skuwka, zakończona pierście-
niem (okucie drewnianej kasetki?); dł. zach. ok. 8,5 cm. 
3. Metalowa płytka; wym. 1,8×1,5 cm (zaginęła). 4. że-
lazny drut zwinięty w kółko; jeden z końców rozklepany, 
trapezowaty; na środku zewnętrznej powierzchni krót-
ka prosta bruzda; przekrój czworokątny; śr. 0,6–0,9 cm. 



45

5. Przedmiot żelazny w formie zgiętej na pół sztabki 
o półkolistym przekroju; wygięcie ukształtowane w kół-
ko; dł. zach. 2,5 cm. 6. Skorodowany przedmiot z żelaza 
(obecnie w czterech fragmentach); dł. pierwotnie ok. 
4 cm. 7. Mała bryłka skorodowanego żelaza. 8. Bryłka 
stopionego ciemnego szkła. 9. 12 fragmentów naczynia 
grupy iii; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdo-
biony sześcioma równoległymi bruzdami, pola między 
nimi: puste, wypełnione pasmem kresek, trójkątnych 
odcisków lub ornamentem krokwiowym; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu ok. 14 cm, śr. dna 
9,5 cm, wys. ok. 21 cm. 10. cztery fragmenty naczynia 
zdobionego co najmniej pięcioma poziomymi liniami, 
między którymi rzędy kresek oraz zakreskowane trójką-
ty; powierzchnia gładka, barwy czarnej; prawdopodob-
nie są to fragmenty naczynia nr 9. 11. dwa przepalone 
fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do sza-
rej; śr. wylewu ok. 24 cm, wys. zach. 4,5 cm. 12. cztery 
przepalone fragmenty misy typu ii.2; wylew lekko po-
grubiony, wychylony; powierzchnia gładka, barwy od 
ceglastej do ciemnoszarej; śr. wylewu ok. 18 cm, wys. 
zach. 3,5 cm. 13. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-brązowej. 14. dwa przepalone fragmen-
ty naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środ-
ka wylewie; powierzchnia gładka (?), barwy brązowo- 
-szarej. 15. trzy przepalone fragmenty naczynia o zao-
krąglonym brzuścu, zdobionym pojedynczymi rzędami 
poziomych i ukośnych kresek, między którymi pozioma 
linia; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-ceglastej. 
16. dwa fragmenty małego naczynia o dwustożkowa-
tym brzuścu (grupa Vii); powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 17. Przepalone fragmenty naczynia o zaokrą-
glonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy od ce-
glastej do ciemnobrązowej. 18. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do ciemnoszarej; śr. dna ok. 7,5 cm, 
wys. zach. 4,5 cm. 19–22. cztery przepalone fragmenty 
naczyń o pogrubionych, facetowanych wylewach; po-
wierzchnie zniszczone, barwy ceglastej, brązowej i sza-
rej. 23.24. dwa przepalone fragmenty naczyń o pogru-
bionych wylewach; powierzchnie zniszczone, barwy 
ceglastej, brązowej i szarej. 25. 50 fragmentów ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej; prawdopodob-
nie z naczynia nr 9. 26. ok. 140 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iia.

Grób 102 (ciałopalny, jamowy), ar 28
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
100 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-

bokości 20 cm. wypełnisko niejednolite, szare i ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
nieliczne przepalone kości i fragmenty ceramiki; w stro-
pie części w zapinka (1) (tabl. XLiii/102).
Inwentarz: 1. żelazna zapinka (zaginęła). 2. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.1; wylew pogrubiony, faceto-
wany; brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi liniami, 
między którymi rząd ukośnych kresek; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 
7,5 cm, wys. ok. 9 cm. 3. Siedem niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.
Uwagi: informacje o zapince pochodzą z dziennika 
badań i rysunku planu obiektu, gdzie naniesiona jest 
jej lokalizacja. Brak wzmianek o niej w inwentarzu po-
lowym i późniejszej dokumentacji. nie zachowała się 
do dziś jej metryczka, które sporządzano dla zabytków 
podczas wykopalisk. Prawdopodobnie więc zapinka za-
ginęła jeszcze w trakcie badań terenowych.

Groby 103A i 103B, ar 28
duża nieregularna jama, wydłużona na osi n-S, o wy-
miarach ok. 200×140 cm, złożona z dwóch łączących się 
ze sobą obiektów. na głębokości ok. 15 cm od poziomu 
wyróżnienia zachowana tylko w części n (grób 103A) 
(tabl. XLVii).

Grób 103A (ciałopalny, jamowy), ar 28 
Jama na głębokości 15 cm od poziomu wyróżnie-
nia – o zarysie kolistym, o średnicy ok. 100 cm; w profi-
lu półkolista, o głębokości 60 cm; naruszona (?) przez 
jamę grobu 103B; wypełnisko ciemnoszare, miejsca-
mi czarne, z węglami drzewnymi i dużym kamieniem 
w  centrum. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. XLVii/103a, XLViii/103a). 
I. Infans II. II.1 Koza lub owca (?) (1 fr.). II.2. Mały prze-
żuwacz lub świnia (3 fr.). II.3. Świnia (1 fr.). II.4. Ssak 
(1 fr.). II.5. Ku ra domowa (2 fr.). II.6. Ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty misy typu 
ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 25 cm, wys. zach. 
5 cm. 2. osiem przepalonych fragmentów naczynia 
o  pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; 
śr. wylewu 18 cm, wys. zach. 4,5 cm. 3. dwa przepalone 
fragmenty naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczo-
na, barwy od ceglastej do brązowej; śr. wylewu 19 cm, 
wys. zach. 9 cm. 4. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrąglonym 
(przysadzistym?) brzuścu; powierzchnia gładka, bar-
wy szaro-brązowej; śr. wylewu 12 cm, wys. zach. 6 cm. 
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5. Przepalony fragment trójdzielnego naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-brązowej; śr. wylewu 10,5 cm, wys. zach. 
3 cm. 6. Przepalony fragment naczynia z uchem  (?) 
i facetowanym wylewem; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 7. trzy przepalone fragmenty (jednego?) 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej. 8. dwa przepalone 
fragmenty naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 103B (ciałopalny, jamowy), ar 28
Płytka jama o nieokreślonym zarysie; w profilu niec-
kowata, o płaskim dnie i głębokości 15 cm. wypełni-
sko jasnoszare i szare. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XLVii/103B, 
XLViii/103B).
Inwentarz: 1. 11 fragmentów dwustożkowatego na-
czynia o wychylonym wylewie typu B.1a lub B.3; pod 
wylewem bruzda; brzusiec zdobiony dwiema dookol-
nymi liniami, między którymi pasmo „jodełkowe”; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 20 cm, 
wys. zach. 7,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Materiał zabytkowy i szczątki kostne z grobu 103B 

i stro pu grobu 103A, bez możliwości przyporządko-
wania do któregoś z nich: 1. ok. 170 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. I. Płeć 
nieokreślona, osoba niedorosła.

Grób 104 (ciałopalny, popielnicowy), ar 28
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach ok. 190×90 cm; w profi-
lu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare, 
w spągu ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. 
w centrum jamy popielnica (7); przy krawędzi n uło-
żona na boku misa (8); otwór popielnicy przysłonięty 
dużymi fragmentami chropowatego naczynia (12), na 
jednym z nich sprężyna zamka kasetki (3) i przedmiot 
brązowy (5). wewnątrz popielnicy (wciśnięte napo-
rem ziemi?) dalsze fragmenty chropowatego naczynia; 
ponad nimi fragment okucia kasetki (4), a pod nimi 
skupisko przepalonych kości, w którym dwie zapinki 
(1, 2) i przęślik (6). w czarnej ziemi wokół popielni-
cy rozproszone pojedyncze fragmenty ceramiki i kil-
ka przepalonych ułamków kości (tabl. XLiX, L/104). 
I. Fetus/infans I.
Inwentarz: 1. żelazna, jednoczęściowa zapinka o eso-
watym kabłąku, 10. serii V grupy almgrena; sprężyna 

na osi, cięciwa owinięta wokół główki; kabłąk w prze-
kroju trójkątny; dł. 3 cm, szer. 2 cm. 2. żelazna, jedno-
częściowa zapinka zbliżona do 7. serii V grupy alm-
grena; sprężyna na osi, cięciwa owinięta wokół główki; 
kabłąk wąski, w przekroju niemal prostokątny; nóżka 
w przekroju trójkątna, zwieńczona kulistym guzkiem; 
dł. 4,3 cm, szer. 2,1 cm. 3. fragment żelaznej spręży-
ny zamka kasetki; dł. zach. 3,4 cm. 4. trzy fragmen-
ty żelaznego, owalnego (?) okucia zamka kasetki; dł. 
zach. 4,2 cm, szer. 2 cm. 5. Brązowy, półkulisty pacio-
rek (?); korpus u podstawy profilowany; śr. 0,6 cm, wys. 
0,6 cm. 6. cylindryczny przęślik gliniany o wklęsłych 
biegunach; powierzchnia gładka, jasnoszaro-beżowa; 
śr. 2,6 cm, wys. 1,1 cm. 7. fragmenty misy typu B.1a; 
pod wylewem i nad załomem brzuśca dookolna bruz-
da; dno wyodrębnione; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej; śr. wylewu 25 cm, śr. dna 13 cm, wys. 13 cm. 
8. Przepalona misa typu d.1a; powierzchnia gładka, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 11,5–12,5 cm, 
wys. 5 cm. 9. Przepalony fragment naczynia o zaokrą-
glonym brzuścu; wylew niewyodrębniony, lekko wychy-
lony; powierzchnia gładka, barwy beżowej i ciemnosza-
rej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 6 cm. 10. Przepalone 
fragmenty naczynia typu B.1b (?); pod wylewem i nad 
załomem brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 11 cm, wys. zach. 
4  cm. 11. cztery przepalone fragmenty małego na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej; śr. wylewu 12 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
12. Przepalony fragment dużego, grubościennego na-
czynia o chropowatej powierzchni, barwy szarej; śr. 
brzuśca >40 cm, wys. zach. 24 cm. 13. ok. 15 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b.

Grób 105 (ciałopalny, jamowy), ar 28
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 50×30 cm; w profilu pół-
kolista, o głębokości 30 cm. wypełnisko ciemnoszaro- 
-brązowe, w części w czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w spągu zapinki i przęślik (1–3) (tabl. XLVi/ 
105). I. Infans I (ponadto ułamek kości osoby dorosłej, 
nieokreślonej płci).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa, jednoczęściowa za-
pinka 7. serii V grupy almgrena; sprężyna na osi, cię-
ci wa pierwotnie przytrzymywana haczykiem; kabłąk 
w przekroju trójkątny; na główce profilowany półko-
listy grzebyk; u końca nóżki kolisty, profilowany grze-
byk zwieńczony płasko-kulistym guzkiem; dł. 4,5 cm, 
szer. ok. 3 cm. 2. fragment brązowej, jednoczęściowej 
zapinki z grzebykiem na główce, typu alm gren 120, 
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lub 7. serii V grupy; cięciwa pierwotnie górna, przy-
trzymywana haczykiem; kabłąk w przekroju półkolisty; 
dł. zach. 1,5 cm. 3. Przepalony dwustożkowaty przęślik 
gliniany; jeden biegun płaski, drugi nieznacznie wklę-
sły; powierzchnia gładka, szaro-beżowa; śr. 3,2 cm, 
wys. 2,2 cm. 4. Przepalony (?) fragment grubościenne-
go naczynia o chropowatej powierzchni, barwy szaro- 
-brązowej. 5. osiem niecharakterystycznych fragmen-
tów naczynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b (Va?).

Obiekt 107 (funkcja nieokreślona), ar 27
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 90×80 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 20 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi (tabl. XLViii/107).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej blaszki; wym. 0,7×1 cm. 
2. cztery przepalone fragmenty naczynia z uchem; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 110 (ciałopalny, jamowy), ar 27
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 80 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 25 cm. wypełnisko brązowo- 
-szare, bez węgli drzewnych. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XLViii/110). 
I. Płeć nieokreś lona, adultus.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia szorstka, 
barwy beżowej. 2. Przepalony (?) fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej. 3. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy beżowej. 4. dziesięć niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 111 (ciałopalny, jamowy), ar 27
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 90×70 cm; w profilu trape-
zowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare, poniżej 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i fragmenty ceramiki, w części w 
zapinka (1) (tabl. L/111). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. cztery fragmenty żelaznej zapinki typu k; 
kabłąk w przekroju owalny, z dookolnym grzebykiem 
na szczycie; na główce półkuliste zgrubienie; nóżka 
zdobiona dwiema grupami potrójnych poprzecznych 
bruzd; pochewka ramowata; dł. 4,2 cm, szer. 1,4 cm. 

2. dwa fragmenty misy zbliżonej do typu ii.2; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej i szarej; śr. wylewu ok. 20 cm, wys. zach. 
8 cm. 3. fragment naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. 
wylewu 18 cm, wys. zach. 6 cm. 4. Pięć przepalonych 
fragmentów przydennej części naczynia o zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
do szarej; śr. dna 7,5 cm, wys. zach. 6 cm. 5. dwa prze-
palone fragmenty dużego naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
od szarej do ceglastej. 6. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej. 7. fragment naczynia o po-
grubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej. 8. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 9. 30 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 113 (ciałopalny, jamowy), ar 20
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
110–120 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. 
wypełnisko w stropie szare, poniżej czarne z licznymi 
węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki. w stropie części S igła (2), 
niżej – na głębokości ok. 25 cm – fragment zapinki (1) 
(tabl. Li/113). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki typu alm-
gren 67a; cięciwa przytrzymywana haczykiem; kabłąk 
w przekroju kolisty z profilowanym dookolnym grzeby-
kiem poniżej szczytu; dł. zach. 2,3 cm. 2. trzy fragmenty 
żelaznej igły; trzon w przekroju kolisty; łączna dł. zach. 
fragmentów 5,5 cm. 3. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 4. Siedem przepalonych fragmen-
tów naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 5. 30 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii (nr. 3, 4 – fazy i–ii).

Grób 114 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o zarysie zbliżonym do czworokątnego, o wymia-
rach ok. 120×120 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 40 cm. wypełnisko szare z węglami drzewnymi 
i dosyć dużymi kamieniami. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. Li/114). I. Płeć 
nieokreś lona, adultus.
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty wazy gru-
py  iV; wylew wychylony; powierzchnia gładka, bar-
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wy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 21 cm, wys. zach. 
5 cm. 2. Przepalony fragment naczynia o niewyodręb-
nionym, nachylonym do środka wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy ciemnoszarej. 3. fragment przy-
dennej części naczynia; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 3 cm. 
4. Przepalony fragment naczynia zdobionego dwiema 
poziomymi liniami, między którymi rząd poziomych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy szarej. 5. Przepa-
lony fragment naczynia zdobionego liniami i pasmem 
ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 
6. Przepalony fragment naczynia zdobionego liniami 
i rzędem ukośnych kresek; powierzchnia gładka, bar-
wy ceglastej i szarej. 7. ok. 40 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

fragmenty tych samych naczyń znalezione w wypełni-
skach grobów 113 i 114 (1–3) oraz w stropie obu jam 
(4, 5), bez możliwości przyporządkowania do inwen-
tarza któregoś z obiektów (tabl. Li/113.114): 1. trzy 
przepalone fragmenty misy zbliżonej do typu ii.2; po-
wierzchnia gładka, barwy szaro-beżowej; śr.  wylewu 
ok. 16,5 cm, wys. zach. 4,5 cm. 2. Przepalone fragmen-
ty przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy jasnobrązowej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
3. Przepalone fragmenty naczynia z uchem; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej. 4. 11 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.

Grób 115 (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 190×130 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 60 cm. wypełnisko szare, w części S 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi, w stropie duży pła-
ski kamień o wymiarach ok. 80×130×30 cm. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; 
w stropie części e okucie (1) i sprężyna zamka kaset-
ki (2) (tabl. Lii, Liii/115). I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. żelazne, płaskie, prostokątne okucie; na 
obu końcach pojedyncze otwory z nitami, z których je-
den z czworokątną, płaską podkładką; szer. 0,6 cm, wys. 
3 cm (zaginęło). 2. żelazna sprężyna zamka kasetki, 
trzon wygięty trzykrotnie; dł. zach. 5,5 cm. 3. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szaro-brązowej. 4. trzy 
przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy szarej i ceglastej. 
5. ok. 25 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Uwagi: Sprężyna zamka figuruje w inwentarzu zabytków 
jako znalezisko luźne z ara 19. obecnie wśród zabytków 
przypisanych do grobu 115 znajduje się fragment żelaz-
nego pręta, który pierwotnie nie wchodził w skład jego 
wyposażenia. Pochodzenie tego zabytu jest nieznane.

Grób 116 (ciałopalny, jamowy), ary 27/33 
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wy-
pełnisko jasnoszare i szare z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. Liii/116). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej i szarej. 2. fragment grubościennego 
naczynia o chropowatej powierzchni, barwy beżowej. 
3. Siedem niecharakterystycznych fragmentów cera-
miki, w większości przepalonych. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 117 (ciałopalny, jamowy), ar 27
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 150×70 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 30 cm. w stropie części nw dwa 
niewielkie kamienie o wymiarach ok. 15×8 cm. wypeł-
nisko w górnej partii jamy jasnoszare i szare, poniżej 
przeważnie czarne, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości, w centrum skupisko ka-
mieni oraz fragmentów ceramiki, w części n kolejne 
skupisko fragmentów ceramiki, pod którym zapinka (1) 
i igła (3), nieco niżej kolejna fibula (2); w części w no-
żyk (4) (tabl. LiV, LV). I. Płeć nieokreślona, maturus.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu H; ka-
błąk w przekroju owalny, z trójkątnym występem przy 
pochewce; nóżka połączona z kabłąkiem za pomocą 
pierścieniowatej obejmy; dł. zach. 2,1 cm. 2. żelazna 
zapinka typu k; kabłąk w przekroju kolisty, z dookol-
nym grzebykiem na szczycie; na główce kuliste zgru-
bienie; pochewka ramowata; dł. zach. ok. 9,5 cm, szer. 
1,6  cm. 3. dwa fragmenty żelaznej igły (?); dł. zach. 
6 cm. 4. żelazny nożyk sierpikowaty; zakończenie rę-
kojeści płaskie, półokrągłe, prostopadłe do ostrza; dł. 
zach. 8,3 cm. 5. Przepalone fragmenty kubka typu i.3; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony 
dwiema dookolnymi liniami, między którymi podwój-
ny zygzak; powierzchnia gładka, barwy szaro-beżowej; 
śr. wylewu ok. 13 cm, śr. dna 8 cm, wys. 9 cm. 6. Prze-
palone fragmenty kubka zbliżonego do typu i.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. wylewu 17,5 cm, wys. zach. 
10,5 cm. 7. Przepalone fragmenty misy typu ii.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
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ceglastej i beżowej; śr. wylewu ok. 22 cm, śr. dna 6 cm, 
wys. 8 cm. 8. Pięć przepalonych fragmentów misy typu 
ii.2; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglastej i beżowej; śr. wylewu ok. 23 cm, śr. 
dna 9 cm, wys. 6,5 cm. 9. 17 przepalonych fragmentów 
grubościennego garnka typu Vi.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i be-
żowej; śr. wylewu 20 cm, wys. zach. 9 cm. 10. Przepalone 
fragmenty dzbana grupy V; wylew pogrubiony, faceto-
wany; brzusiec zdobiony poziomą bruzdą, po obu stro-
nach której naprzemienne prostokątne pola wypełnione 
rzędami ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do ciemnoszarej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 
7,5 cm, wys. 16,5 cm. 11. cztery przepalone fragmenty 
dzbana typu V; wylew pogrubiony, facetowany; brzu-
siec zdobiony pasmem utworzonym z łamanych linii 
i rzędów kresek w układzie schodkowym; powierzch-
nia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. wylewu 11 cm, śr.  
dna 9 cm, przypuszczalna wys. ok. 15 cm. 12. Przepa-
lone fragmenty małego naczynia grupy iii, z dwoma 
uchami; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 15,5 cm, wys. zach. 
10,5  cm. 13. Przepalone fragmenty grubościennego 
garnka typu Vi.2; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia przy wylewie gładka, poniżej chropowata, 
barwy od brązowej do ciemnoszarej; śr. wylewu 36 cm, 
wys. zach. 24 cm. 14. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego na brzuścu pasmem linii i  kresek; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. dna ok. 8 cm, 
wys. zach. 5 cm. 15. Przepalony fragment naczynia 
z u chem (?) i pogrubionym, facetowanym wylewem; 
brzusiec zdobiony pasmem „jodełki”; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 16. Przepalony fragment misy 
o pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrąglonym 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i szarej. 
17. Przepalony fragment misy o pogrubionym, faceto-
wanym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzch-
nia gładka, barwy ceglastej. 18. Przepalony fragment 
trójdzielnego naczynia o wychylonym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy beżowej. 19. dwa frag-
menty ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 
20. dwa przepalone fragmenty ceramiki o chropowatej 
powierzchni, barwy brązowo-szarej. 21. ok. 80 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
22. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 118 (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profi-
lu nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, 

miejscami ciemnoszare, z węglami drzewnymi; w stro-
pie części Se dwa duże kamienie. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i wyposażenie (tabl. LVi/118). 
I. Płeć nieokreślona, adultus. II. Koza, owca lub świnia  
(1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki, zapewne 
trąbkowatej typu almgren 78 lub 79; wzdłuż krawę-
dzi główki dwie bruzdy; kabłąk w przekroju trójkątny; 
dł. zach. 1,9 cm. 2. dwa fragmenty brązowej bransole-
ty typu Kamieńczyk wg t. dąbrowskiej (1981a); obręcz 
w przekroju półkolista, zdobiona przy zakończeniach 
rzędami punktów; zakończenia profilowane; dł. zach. 
2,9  cm i 3,2 cm. 3. fragment brązowej szpili z  pół-
kulistą, profilowaną u dołu główką; trzon osadzony 
w prostokątnym (?) otworze w główce (naprawa?); dł. 
zach. 3,6 cm, śr. główki 0,7 cm. 4. nadtopione brązowe, 
prostokątne, płaskie okucie; u obu końców pojedyn-
cze otwory z nitami o kolistych główkach; dł. 3,8 cm, 
szer. 0,6 cm. 5. nadtopiony fragment brązowego, pro-
stokątnego, płaskiego okucia; wzdłuż krótszej krawędzi 
jednego z zakończeń dwie poziome bruzdy; dł. zach. 
2,5 cm, szer. 0,6 cm. 6. Pięć nadtopionych fragmentów 
brązowego, prostokątnego, płaskiego okucia. 7. Brązo-
wy przedmiot w formie otwartego kółka z niewielkim 
występem; śr. 1,2 cm. 8. fragment brązowej sztabki; na 
trzech ściankach dwie poprzeczne bruzdy; wym. zach. 
1,7×0,6×0,3 cm. 9. fragment brązowego drutu; dł. zach. 
2,5 cm. 10. fragment brązowego drutu; dł. zach. 1,8 cm; 
być może część trzonu szpili nr 3. 11. Bryłka stopio-
nego brązu. 12. żelazny gwóźdź z niemal prostokątną 
główką; trzon wygięty pod kątem prostym; dł. zach. 
2,5 cm. 13. fragment żelaznego gwoździa; główka za-
chowana szczątkowo; trzon wygięty pod kątem pro-
stym; dł. zach. 2,8 cm. 14. dwa przepalone fragmenty 
misy typu B.1b; pod wylewem i nad załomem brzuśca 
dookolna bruzda; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 6 cm. 15. fragmenty 
naczynia o słabo wyodrębnionym, nieznacznie wychy-
lonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 
16. dwa przepalone fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka barwy beżowo-ceglastej. 
17. ok. 35 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Obiekt 120 (funkcja nieokreślona), ar 41
zarejestrowany poniżej nowożytnego wkopu. Jama 
o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 90 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
szare, miejscami ciemnoszare. w jamie fragment ce-
ramiki i nieliczne przepalone kości (tabl. Liii/120). 
II. Świnia (5 fr.). 
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Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony (?) frag-
ment ceramiki starożytnej.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 121 (ciałopalny, popielnicowy), ar 20
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
70×50 cm; w profilu workowata, o głębokości 45 cm. 
wypełnisko szare z węglami drzewnymi, w nim kilka 
przepalonych kości i fragment stopionej zapinki (od 
nr. 1 albo 2). w stropie jamy dwa częściowo znisz-
czone naczynia (6, 7). w dolnej partii, w ciemniejszej 
ziemi z licznymi węglami drzewnymi i przepalonymi 
kośćmi, popielnica (5), wewnątrz której zapinki (1, 2), 
brązowy drut (3), bryłki brązu (4) i przepalone kości 
(tabl. LVii). I. Mężczyzna (?), maturus. II.1. Kura do-
mowa (3 fr.). II.2. Ptak, być może kura domowa (2 fr.). 
II.3. Koza lub owca (7 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa, jednoczęściowa za-
pinka trąbkowata typu almgren 78; cięciwa przytrzy-
mywana haczykiem; wzdłuż krawędzi główki bruzda; 
kabłąk w przekroju niemal trójkątny, z profilowanym 
dookolnym grzebykiem; nóżka w przekroju trójkątna; 
grzebyk na nóżce stopiony; dł. ok. 5 cm, szer. 3,8 cm. 
2. fragmenty nadtopionej i odkształconej zapinki, for-
my identycznej z nr. 1; brak sprężyny; dł. zach. 5,8 cm. 
3. fragment brązowego drutu; dł. zach. 1,5 cm (zaginął); 
być może część igły zapinki nr 1. 4. dwie bryłki stopio-
nego brązu. 5. waza typu B.3a; na załomie brzuśca pas-
mo ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy od 
ciemnobeżowej do szarej; śr. wylewu 25,5 cm, śr. dna 
10 cm, wys. 20 cm. 6. Przepalone fragmenty małej wa-
zy typu B.4b, z uchem; pod wylewem bruzda; brzusiec 
zdobiony nad załomem dwoma dookolnymi żłobkami, 
między którymi – miejscami – pasma ukośnych kresek; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 9 cm, 
śr. dna 6 cm, wys. 11,5 cm. 7. Przepalona misa typu 
B.1a; dno wyodrębnione; powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 19–20 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 11–12 cm. 8. Przepalony fragment naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 122 (ciałopalny, jamowy), ar 20 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 130×90 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 50 cm. wypełnisko w stro-
pie i na obrzeżach jasnoszare, poniżej czarne, z liczny-
mi węglami drzewnymi. w jamie, głównie w czarnej 
warstwie, rozproszone przepalone kości i fragmenty 

ceramiki, w części e zapinka (1) (tabl. LViii, LiX/122). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?). II. Nieokreślone  
(2 fr.).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu a; ka-
błąk w przekroju kolisty; nóżka połączona z kabłąkiem 
za pomocą płaskiej obejmy; dł. 6,1 cm, szer. 1,6 cm. 
2. Pięć przepalonych fragmentów kubka zbliżone-
go do typu i.2; wylew pogrubiony, facetowany; brzu-
siec zdobiony pasmem schodkowym złożonym z linii 
i kresek; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i szarej; 
śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 6 cm. 3. trzy przepalone 
fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony, faceto-
wany; powierzchnia gładka, barwy ceglastej; śr. wyle-
wu 24 cm, wys. zach. 5 cm. 4. Przepalone fragmenty 
misy typu ii.3; powierzchnia gładka, opracowana ma-
ło starannie, barwy beżowo-ceglastej, miejscami szarej; 
śr. wylewu 18 cm, śr. dna 8 cm, wys. 6,5–8 cm. 5. 30 
przepalonych fragmentów wazy grupy iV, z facetowa-
nym uchem; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec 
baniasty, zdobiony pasmem schodkowym złożonym 
z linii i kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowej; 
śr. wylewu 22,5 cm, śr. dna ok. 9 cm, wys. 15 cm. 6. 17 
przepalonych fragmentów dzbana grupy V; wylew po-
grubiony, facetowany; brzusiec zdobiony trzema do-
okolnymi liniami, między którymi dwa rzędy ukośnych 
kresek; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 10 cm, wys. 20 cm. 
7. trzy przepalone fragmenty garnka typu Vi.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej i ceglastej; śr. wylewu 28 cm, wys. zach. 9 cm. 
8. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 2 cm. 9. Prze-
palony fragment naczynia o zaokrąglonym brzuścu; po-
wierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej; śr. dna 9 cm, 
wys. zach. 6 cm. 10. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej. 11. Pięć przepalonych 
fragmentów naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
szarej. 12. Przepalony fragment naczynia o lekko wy-
chylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy jasno-
brązowej. 13. fragment naczynia z poziomym żłobkiem 
na brzuścu; powierzchnia gładka, barwy ceglasto- 
-szarej. 14. ok. 115 niecharakterystycznych, przepalo-
nych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i (nr. 12, 13 – fazy iV–V).
Uwagi: fragmenty wczesnorzymskich naczyń o nr. 12 
i 13 odkryto na poziomie wyróżnienia obiektu, zapew-
ne na złożu wtórnym.

Grób 125 (ciałopalny, jamowy), ar 20
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
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o wymiarach ok. 90×50 cm; w profilu niemal trapezo-
wata, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare, miejscami 
ciemnoszare, w części ne czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w części ne skupisko ceramiki (tabl. LVi/125). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. dziesięć przepalonych fragmentów wa-
zy grupy iV lub typu a.1; wylew pogrubiony, ścięty od 
strony zewnętrznej; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 7 cm, wys. ok. 13 cm. 
2. dwa przepalone fragmenty kubka typu i.4 lub c.3; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej, miejscami szarej; 
śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 9 cm. 3. dwa przepalone 
fragmenty małego naczynia o wyodrębnionym wylewie 
i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej. 4. ok. 25 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki. 5. fragment ceramiki 
z  epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iV.

Grób 127 (ciałopalny, jamowy), ar 20
odkryty na głębokości 15 cm. zarys jamy niewidoczny. 
zwarte, koliste skupisko przepalonych kości, o śred-
nicy ok. 25 cm i miąższości 12 cm (tabl. LX/127). 
I. Mężczyz na (?), maturus.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 128 (ciałopalny, jamowy), ar 47
odkryty na głębokości 25 cm, w części n zniszczony 
przez wkop nowożytny. zachowana część jamy o za-
rysie wydłużonym na osi e-w, o wymiarach maks. ok. 
160×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w stropie fragmenty przedmio-
tów metalowych (1–4) (tabl. LiX/128). I. Płeć i wiek 
nieokreślone17. II. Nieokreślone, zwierzęce? (2 fr.).
Inwentarz: 1. fragmenty żelaznej, kolistej blaszki; na 
powierzchni przywarte fragmenty innych przedmio-
tów z żelaza; śr. 2,7 cm. 2.3. dwa fragmenty nieokreś-
lonych przedmiotów z żelaza 4. fragment przedmiotu 
z nieokreślonego metalu. 5. 35 przepalonych fragmen-
tów kubka zbliżonego do typu i.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi 
liniami, między którymi rząd poziomych kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej i jasnoszarej; śr. wy-

17 kości mało diagnostyczne, być może pochodzące od dwóch 
osób: dorosłej i niedorosłej.

lewu 15 cm, wys. zach. 6 cm. 6. ok. 160 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (?).

Grób 129 (ciałopalny, jamowy), ar 47
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 140×90 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, w czę-
ści S i e ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone fragmenty ceramiki, w części e przepalone 
kości, fragmenty bransolety (1) i stopionego przedmiotu 
z brązu (2), w części w bryłka szkła (3) (tabl. LXi/129).  
I.  Płeć nieokreślona, osoba dorosła. II. Kura domowa 
(1 fr.).
Inwentarz: 1. zakończenie brązowej bransolety sztab-
kowatej; przekrój kolisty; dł. zach. 1,8 cm. 2. fragment 
stopionego brązowego przedmiotu; dł. zach. 1,7  cm. 
3. Bryłka stopionego zielonego, nieprzezroczystego 
szkła. 4. Sześć przepalonych fragmentów miseczki 
typu a.3; brzusiec zdobiony w górnej partii trójkąt-
nymi polami, wypełnionymi ukośnymi i pionowymi 
kreskami; powierzchnia gładka (?), barwy od beżowej 
do szarej, śr. wylewu ok. 10–11 cm, wys. zach. 7,5 cm. 
5. trzy przepalone fragmenty miseczki typu a.3; po-
wierzchnia gładka, barwy od jasnobrązowej do szarej. 
6. dwa przepalone fragmenty miseczki typu a.3; brzu-
siec zdobiony kolistymi zagłębieniami; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej. 7. dwa przepalone fragmenty 
naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglasto-beżowej i szarej; śr. wylewu 12 cm, 
wys. zach. 4,5  cm. 8. Przepalony fragment naczynia 
o lekko wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ceglastej i szarej. 9. Pięć przepalonych frag-
mentów naczynia o dwustożkowatym brzuścu, zdo-
bionym pasmem zygzaka krokwiowego; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 10. fragment naczynia na pustej 
od spodu nóżce; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 
11. ok. 50 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–Va.

Obiekt 130 (funkcja nieokreślona), ar 45
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
110×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w stropie jamy drobne fragmenty cera-
miki (tabl. LX/130).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym (?) wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy cegla-
stej. 2. Przepalony fragment naczynia z wyodrębnioną 
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szyjką; powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 3. niecha-
rakterystyczny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.

Groby 131A i 131B, ary 46/47/52/53
odkryte na głębokości 25 cm. duża jama składająca się 
z dwóch łączących się ze sobą obiektów: grobu 131A 
w  części n i grobu 131B w części S. określenie ich 
wzajemnej relacji stratygraficznej niemożliwe z powo-
du zaburzenia nawarstwień przez aktywność zwierząt 
(liczne nory) (tabl. LXii/131a.131B).

Grób 131A (ciałopalny, jamowy), ary 46/47/52/53
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 240×100 cm; w części Sw łącząca się z jamą 
grobu 131B; w profilu nieckowata, o głębokości 45 cm. 
wypełnisko szare, w spągu i przy krawędzi e – ciem-
noszare, z licznymi dużymi węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone fragmenty ceramiki i przepalone ko-
ści; w części w kamień; w centrum fragment żelaznej 
blaszki (1) (tabl. LXii/131a). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej blaszki o wymiarach 
4,5×3 cm. 2. cztery niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki. 
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 131B (ciałopalny, jamowy), ary 46/47/52/53
Jama o nieokreślonym zarysie, prawdopodobnie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wy-
miarach ok. 160×80 cm; w części nw łącząca się gro-
bem 131a; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko ciemnoszare z licznymi węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki (tabl. LXii/131B). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy ceglastej. 2. Przepalony fragment naczynia o nie-
znacznie pogrubionym, wyodrębnionym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej. 3. trzy niecharak-
terystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV (?).

Grób 132 (ciałopalny, popielnicowy), ar 20
Jama o nieczytelnym zarysie stropu; na głębokości 10 cm 
od poziomu wyróżnienia – o zarysie owalnym, wydłu-
żonym na osi e-w, o wymiarach ok. 60×40 cm; w pro-
filu półkolista, o głębokości 30 cm. wypełnisko jasno-
szare z węglami drzewnymi. w centrum jamy, w nieco 
ciemniejszej ziemi, zniszczona popielnica (44), w niej, 
w jasnym piasku, skupisko przepalonych kości i więk-

szość elementów wyposażenia. nieco ponad popielnicą 
przepalone kości, paciorek (30), dwa fragmenty bran-
solety (5) i dwie bryłki zielonego i bezbarwnego szkła 
(34) (tabl. LXiii–LXV). I. Kobieta (?), iuvenis. II.1. Kura 
do mo wa (8 fr.). II.2. Ku ra domowa (?) (1 fr.). II.3. Owca 
lub koza (7 fr.). II.4. Ssak (4 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty nadtopionej brązowej za-
pinki oczkowatej typu almgren 60; kabłąk płaski, z pas-
mem pseudofiligranu; nóżka trapezowata, w przekroju 
trójkątna, z pojedynczymi bruzdami wzdłuż krawędzi 
i trzema parami „oczek”, z czego ostatnia wewnątrz ra-
mion kąta; dł. zach. 7 cm. 2. nadtopiona brązowa, dwu-
częściowa zapinka kapturkowa typu alm gren 38–39; 
sprężyna na żelaznej osi, zaczątek sprężyny zwieńczony 
kulistym zgrubieniem i osadzony w otworze w główce;  
kabłąk zwężający się ku nóżce, z wąskim, wysokim, pół-
okrągłym profilowanym grzebykiem, zdobiony wzdłuż 
krawędzi, na środku i wzdłuż grzebyka pojedynczymi 
pasmami pseudoperełkowania; nóżka wąska, w prze-
kroju trójkątna, z poprzeczną bruzdą u jej końca; dł. 
5 cm, szer. 3 cm. 3. Sześć fragmentów nadtopionej brą-
zowej zapinki, formy identycznej z nr. 2; w bruzdach na 
grzebyku ślady srebrzystej inkrustracji; na nóżce bryłka 
stopionego szkła; dł. zach. 5 cm; do główki przywarty 
duży fragment bransolety nr 4. 4. dwa fragmenty sto-
pionej brązowej bransolety sztabkowatej o pogrubio-
nych zakończeniach; obręcz w przekroju owalna; za-
kończenia w przekroju niemal czworoboczne, zdobione 
trzema podwójnymi rzędami punktów i pojedynczy-
mi kółkami; pierwotna śr. obręczy >5,5 cm. 5. cztery 
nadtopione fragmenty brązowej bransolety tej samej 
formy co powyższa; śr. obręczy ok. 7 cm. 6. żelazna 
sprzączka o jednodzielnej, półokrągłej, w  przekroju 
czworokątnej ramie, typu d 1; kolec prosty, w przekroju 
trójkątny; wym. 4,7×4,1 cm. 7–9. trzy brązowe, pierście-
niowate okucia pasa z kółkiem; ramiona okuć płaskie, 
prostokątne, zaopatrzone u końca w nit o zaokrąglonej 
główce, górne krawędzie zdobione od zewnątrz pasmem 
drobnych nacięć i bruzdą; część pierścieniowata masyw-
na, o trójkątnym przekroju, zdobiona parą podwójnych 
ukośnych, nacięć; kółka masywne, profilowane; wym. 
okuć 4,6–4,7×0,8 cm, śr. kółek 3,1–3,3 cm. 10–12. trzy 
brązowe złącza ogniwkowe, każde złożone z masywnego 
kółka i dwóch pierścieniowatych okuć; ramiona okuć 
prostokątne, zaopatrzone w dwa nity o zaokrąglonych 
główkach, zdobione wzdłuż krawędzi pojedynczymi 
bruzdami, część pierścieniowata masywna, o trójkątnym 
przekroju, zdobiona parą podwójnych ukośnych nacięć; 
dł. 8,5–8,7 cm, śr. kółek 1,9–2 cm. 13–15. trzy brązo-
we, płaskie, prostokątne okucia pasa, zdobione wzdłuż 
krawędzi pojedynczymi bruzdami; na zakończeniach  
pojedyncze nity o zaokrąglonych główkach; wym. 
4,3×0,8–0,9 cm. 16. nadtopione brązowe, prostokątne, 
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płaskie okucie pasa, zdobione wzdłuż krótszych boków 
i przekątnych rzędem wyciskanych kolistych punktów; 
w każdym z narożników nit o kulistej główce z zakle-
panym na czworokątnej podkładce trzonem; wym. 
4×2,5 cm. 17–19. trzy brązowe, prostokątne, płaskie 
okucia pasa; u obu końców pojedynczy nit o kulistej 
główce z zaklepanym na czworokątnej podkładce trzo-
nem; wym. 3,8–4×0,9 cm. 20. zdeformowany, nadto-
piony wisior złożony z dwóch blaszanych, niemal pół-
kulistych, połówek połączonych nitem o krążkowatej 
główce; każda z części zdobiona dwiema podwójny-
mi bruzdami przecinającymi się pod kątem prostym 
w miejscu osadzenia nitu, a jedna z części – dodatkowo 
podwójnym okręgiem wokół główki nitu; śr. ok. 5,5 cm, 
szer. 3,5 cm. 21. dwa nadtopione fragmenty brązowe-
go wisiora opasanego grupy wschodniej, typu i; taśmy 
zdobione wybijanymi punktami; szer. zach. 1,5  cm, 
wys. zach. 2,7 cm. 22. dwa nadtopione fragmenty brą-
zowego wisiora opasanego grupy wschodniej, typu ic; 
taśmy gładkie; torebka w  przybliżeniu prostopadło-
ścienna z bryłką stopionego czerwonego i niebieskiego 
szkła wewnątrz; szer. zach. 1,5 cm, wys. zach. 3,2 cm. 
23. żelazny przedmiot (wisiorek lub okucie?) w kształ-
cie czworokątnej ramki o dłuższych bokach wklęsłych 
oraz z zaokrąglonymi i wyodrębnionymi narożnikami, 
zdobionymi wybitym kółkiem; wym. 2×1,5 cm. 24–

–29. Sześć nadtopionych (jeden zachowany fragmenta-
rycznie) paciorków melonowatych z tzw. fajansu egip-
skiego, typu tM 171; powierzchnie barwy turkusowej; 
śr. 1,6–2 cm, wys. 1,4–1,8 cm. 30. Miniaturowy krąż-
kowaty paciorek z niebieskiego, przezroczystego szkła, 
typu tM 46; śr. 0,3 cm, wys. 0,1 cm. 31. Stopiony kuli-
sty (?) paciorek z jasnozielonego (ewentualnie bezbar-
wnego), przezroczystego szkła; śr. 1,7 cm. 32. Stopiony 
paciorek z bezbarwnego (?), przezroczystego szkła; śr. 
ok. 1,5 cm, wys. zach. 0,8 cm. 33. Bryłka stopionego 
jasnozielonego, przezroczystego szkła z pasmami szkła 
czerwonego i niebieskiego, przypuszczalnie z wisiora 
opasanego nr 21 lub 22. 34. ok. 50 bryłek stopionego 
lub zżużlonego szkła bezbarwnego, zielonego, niebie-
skiego i czerwonego. 35. fragment brązowej sztabki 
o czworokątnym przekroju; dł. zach. 1,2 cm. 36. nadto-
piony fragment brązowego drutu; dł. zach. 1,9 cm; być 
może fragment cięciwy zapinki nr 1. 37. dwa fragmenty 
brązowej igły; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 5 cm. 
38. dwa fragmenty brązowej blaszki. 39. dwa fragmen-
ty brązowego nitu o półkulistej główce i wygiętym pod 
kątem prostym trzpieniu; dł. zach. 1,4 cm. 40. Przepa-
lony dwustożkowaty przęślik gliniany o nieznacznie 
wklęsłych biegunach; powierzchnia zniszczona, spę-
kana, barwy szarej; śr. 2,3 cm, wys. 1,2 cm. 41. Przepa-
lony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych bie-
gunach; powierzchnia gładka, barwy beżowej i szarej; 

śr. 2,7 cm, wys. 2,2 cm. 42. Przepalony dwustożkowaty 
przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej i szarej; śr. 3,8 cm, wys. 1,4 cm.  
43. Przepalone miniaturowe naczynie; wylew niewyod-
rębniony, nachylony do środka; brzusiec dwustożkowa-
ty, o załomie w połowie wysokości; dno wyraźnie wyod-
rębnione, od spodu zniszczone; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej; śr. wylewu 2,5 cm, śr. dna 2,4 cm, wys. 
3,8 cm. 44. fragmenty wazy typu B.3a, z trzema ucha-
mi; brzusiec zdobiony pasmem meandra między rzę-
dami ukośnych kresek, punktów i dookolnych linii; 
ucha taśmowate, przewężone w części środkowej; dno 
nieznacznie wyodrębnione; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej; śr. wylewu ok. 22 cm, śr. dna 12,5 cm, wys. 
23,5 cm. 45. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej. 
46. Przepalony fragment naczynia o dwustożkowatym 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 
47. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy szarej. 48. dziesięć niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 133 (ciałopalny, jamowy), ar 20
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do prostokątnego, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o  wymiarach ok. 150×80 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 30 cm. wypełnisko jasnoszare, w spągu 
nieznacznie ciemniejsze, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. LX/133). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła. 
II. Owca lub koza (?) (1 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowego, prostokątne-
go, płaskiego okucia; powierzchnia zewnętrzna pokry-
ta rzędem wybijanych kółek; u obu końców otwory na 
nity, w jednym z nich mały nit z płaską główką; wym. 
3,5×0,8 cm. 2. nadtopiony fragment brązowego, pła-
skiego okucia z otworem i nitem o płaskiej główce; dł. 
zach. 1,1 cm. 3. dwa przepalone fragmenty przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy ceglastej 
i szarej; śr. dna 8 cm, wys. zach. 5 cm. 4. Przepalony 
fragment naczynia o cylindrycznej nóżce, zdobionej 
trzema dookolnymi żłobkami; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglasto-brązowej; śr. dna 5 cm, wys. zach. 
4,5 cm. 5. Przepalony fragment naczynia o wyodręb-
nionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 
6. Przepalony fragment naczynia z poziomą bruzdą na 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 
7. 12 niecharakterystycznych, przepalonych fragmen-
tów ceramiki. 8. fragment ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska.
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Datowanie: faza V.
Uwagi: nad jamą, w spągu humusu, sprężyna zapinki i 
dwa fragmenty (jednego?) okucia (zob. znaleziska luź-
ne, nr. 30, 55; tabl. cccii/zL:30, cciii/zL:55). 

Grób 134 (ciałopalny, jamowy), ar 53
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko szare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone nieliczne 
przepalone kości (tabl. LXi/134). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 135 (ciałopalny, jamowy), ar 53
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
65×50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki (tabl. LXi/135). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 136 (ciałopalny, jamowy), ar 47
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 60×40 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 20 cm. wypełnisko szare z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości, w stropie 
fragmenty ceramiki (tabl. LXVi/136). I. Płeć nieokreś-
lona, iuvenis/adultus (?).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie; brzusiec zaokrąglony, o naj-
większej wydętości bezpośrednio pod wylewem; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. wylewu 
10,5 cm, wys. zach. 4,5 cm. 2. ułamek naczynia zdo-
bionego plastyczną listwą; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej. 3. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–V.

Grób 137 (ciałopalny, jamowy), ar 47
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 50×40 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemno-
szare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXVi/137).  
I. Fetus/infans I.

Inwentarz: 1. 15 fragmentów naczynia o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).
Uwagi: fragmenty ceramiki mogą pochodzić z na-
czynia, którego ułamki odkryto również w sąsiednim 
grobie 138 (nr 2).

Grób 138 (ciałopalny, jamowy lub popielnicowy?), 
ar 47
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 60×40 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 15 cm. wypełnisko jasnoszare, nieznacznie ciem-
niejsze od otaczającego calca, bez węgli drzewnych. 
w części w duże fragmenty ceramiki zalegające pio-
nowo w linii łuku, wewnątrz którego liczne przepalone 
kości; drobne fragmenty ceramiki i przepalone kości 
też w części S; w części e szpila (1) (tabl. LXVi/138). 
I. Mężczyzna (?), adultus–maturus. II.1. Kura domowa 
(1 fr.). II.2. Kura domowa (?) (1 fr.). II.3. Ssak (1 fr.). 
Inwentarz: 1. żelazna szpila o zaokrąglonej główce, 
zbliżona do typów 48, 50 i 52; dł. zach. 4,3 cm. 2. ok. 
70 fragmentów naczynia o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 3. Przepalony fragment naczynia zdobionego 
trzema ukośnymi, równoległymi liniami; powierzchnia 
gładka, barwy szarej i beżowej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V (?).

Grób 140 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama w stropie o nieregularnym zarysie, wydłużonym na 
osi ne-Sw, o maksymalnych wymiarach 240×150 cm, 
w części środkowej zniszczona przez rów, na głębokości 
20 cm od poziomu wyróżnienia o zarysie niemal pro-
stokątnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
170×90 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, miejscami czarne, z  dużą 
ilością węgli drzewnych, w części e i na obrzeżach sza-
re. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki i prze-
palone kości (tabl. LXVii, LXViii/140). I. Infans I–II. 
II. Ptak (2 fr.).
Inwentarz: 1. dziesięć przepalonych fragmentów wa-
zy grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony, facetowany; 
brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi liniami, między 
którymi pasmo zakreskowanych trójkątów; powierzch-
nia gładka, barwy od szarej do ceglastej; śr.  wylewu 
ok. 22 cm, śr. dna 10,5 cm, wys. ok. 15 cm. 2. ok. 20 
przepalonych fragmentów garnka typu Vi.1, z dwo-
ma uchami; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy beżowo-ceglastej; śr. wylewu ok. 14 cm, śr. dna 
10 cm, wys. ok. 18 cm. 3. dwa przepalone fragmen-
ty misy typu ii.2; wylew pogrubiony, facetowany (?); 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. Przepalony 
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fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i brązowej. 
5. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 6. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej i ceglastej. 7. trzy 
przepalone fragmenty trójdzielnego naczynia; wylew 
wychylony; szyja cylindryczna; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej. 8. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 9. 20 częściowo przepalonych fragmentów ce-
ramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 10. 140 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 11. fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 141 (ciałopalny, jamowy), ar 39
odkryty na głębokości 20 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 140×120 cm; 
w profilu trapezowata, o nierównym dnie i głębokości 
40 cm. w części nw trzy duże kamienie wielkości ok. 
20×30 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w górnej części jamy pozostałe 
wyposażenie (tabl. LXiX/141). I. Płeć nieokreślona, 
osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka typu almgren 68; głów-
ka od spodu płaska, od wierzchu zaokrąglona; kabłąk 
w przekroju kolisty z profilowanym grzebykiem; nóżka 
zwieńczona kulistym, nieco spłaszczonym guzkiem; po-
chewka z trzema kolistymi otworami różnej średnicy; 
dł. 6,6 cm, szer. 2,2 cm. 2. nadtopiony fragment brą-
zowej zapinki oczkowatej typu almgren 60 lub 61; ka-
błąk płaski, z pasmem pseudofiligranu; dł. zach. 3 cm, 
szer. zach. 2 cm. 3. Przepalony dwustożkowaty przęślik 
gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, 
barwy szarej; śr. 3,6 cm, wys. 1,8  cm. 4. Sześć lekko 
przepalonych fragmentów naczynia typu a.2; brzusiec 
zaokrąglony, o największej wydętości pod szyjką; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej, miejscami szarej; śr. 
wylewu 16 cm, wys. zach. 6 cm. 5. ok. 30 fragmentów 
naczynia o lekko zaokrąglonym brzuścu i wychylonym 
wylewie, wyodrębnionym dwiema nierównymi bruz-
dami; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 
20 cm, wys. zach. 5 cm. 6. dwa przepalone fragmenty 
naczynia o lekko wychylonym wylewie, wyodrębnio-
nym dwiema nierównymi bruzdami; powierzchnia 
gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 
14 cm, wys. zach. 4 cm. 7. ok. 15 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki. 8. fragment 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. 

Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV, ewentualnie Va.
Uwagi: zapinkę oczkowatą (nr 2) znaleziono kilka 
cm poniżej wkopu nowożytnego, który naruszył strop 
obiektu 141. nie można więc wykluczyć, że w rzeczy-
wistości zalegała ona w obrębie wkopu, a nie jamy 
grobowej.

Obiekt 142 (funkcja nieokreślona), ar 39
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie; w profilu trapezowata, o głębokości ok. 50 cm. 
wypełnisko żółto-szare, nieznacznie ciemniejsze od 
otaczającego calca. ok. 40 cm poniżej stropu zarys ja-
my w przybliżeniu kolisty, o średnicy ok. 60–70 cm; 
w centrum skupisko kamieni średniej wielkości oraz 
fragmenty ceramiki (tabl. LXVi/142).
Inwentarz: 1. Kilka fragmentów ceramiki wczesnorzym-
skiej (zaginęły).
Kultura: przeworska (?).
Datowanie: fazy iii–V (?).

Grób 144 (ciałopalny, jamowy), ar 27
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o nieregularnym za-
rysie, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 140× 
90 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głęboko-
ści 30 cm. wypełnisko jasnoszare, miejscami szare z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty cera-
miki i przepalone kości; w stropie fragment zapinki (1)  
(tabl. LXVi/144). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu H; kabłąk 
w przekroju czworokątny, dł. 3,4 cm. 2. Przepalony frag-
ment naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy szarej. 3. ok. 20 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
4. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i, ewentualnie iia.

Grób 145 (ciałopalny, jamowy), ary 52/53
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok.  
200×100 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 40 cm. wypełnisko szare, miejscami ciem-
noszare, z dużymi węglami drzewnymi i kamieniami. 
w jamie roz pro szone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. LXViii/145). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment naczynia zdobionego pozio-
mą bruzdą i rzędem głębokich, ukośnych kresek po-
wyżej; powierzchnia gładka, barwy szarej. 2. Siedem 
nie charakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-  
ramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–V.
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Grób 146 (ciałopalny, jamowy), ary 52/53
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 190×120 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 30 cm. wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i wyposażenie (tabl. LXX/146). I. Płeć nieokreślo-
na, osoba dorosła (?). II.1. Ptak (16 fr.). II.2. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1.2. dwa żelazne nity o półkulistych głów-
kach; trzony wygięte pod kątem prostym, w przekro-
ju czworokątne, dł. zach. 2,5 i 3 cm, śr. główek 0,6 cm. 
3. Brązowy przedmiot z taśmy zwiniętej w uszko; wym. 
1,3×0,6 cm. 4. 45 bryłek stopionego brązu. 5.6. dwa 
przepalone paciorki melonowate z tzw. fajansu egip-
skiego, typu tM 171; powierzchnie barwy turkusowej, 
częściowo odbarwione; śr. 1,6–1,7 cm, wys. 1,4–1,5 cm. 
7. kilkanaście bryłek stopionego zielonego, nieprzezro-
czystego i ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła. 
8. Przepalony płaski, karbowany guzek gliniany z płyt-
kim kolistym zagłębieniem; śr. 1,9 cm, wys. 1 cm. 
9. Prze palony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklę-
słych biegunach; powierzchnia gładka, barwy beżowej; 
śr. 4,3 cm, wys. 1,6 cm. 10. dziewięć fragmentów na-
czynia typu a.2 (?); brzusiec zdobiony dwiema pozio-
mymi liniami, między którymi zygzak (?) utworzony 
z ukośnych linii i kresek; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 8 cm. 11. dzie-
sięć przepalonych fragmentów naczynia o chropowatej 
powierzchni, barwy beżowej; przypuszczalna śr. dna 
ok. 9 cm, wys. zach. 5 cm. 12. 20 niecharakterystycz-
nych, w większości przepalonych, fragmentów cerami-
ki. 13. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 147 (ciałopalny, jamowy), ary 51/52
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wy-
miarach ok. 150×70 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko ciemno-
szare, w częściach n i S czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w części n nit (1), w centrum fragmenty przed-
miotów żelaznych (tabl. LXXi/147). I. Płeć nieo kreś lona, 
maturus. II.1. Owca lub koza (5 fr.). II.2. Kura domowa 
(1 fr.). II.3. Ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. żelazny nit o kolistej, płaskiej główce; 
trzon o przekroju czworokątnym; śr. główki 2,2 cm, 
dł. zach. 2 cm. 2. żelazny nit; główka zniszczona; trzon 
o przekroju zbliżonym do kolistego, koniec zaklepa-
ny na czworokątnej podkładce; śr. główki 1,2–1,5 cm, 
dł. 1,5 cm. 3. fragment żelaznej sztabki o trójkątnym 

przekroju, jeden z końców lekko wygięty (c-kształtne 
okucie pochwy miecza?); dł. zach. 4,1 cm. 4. fragment 
żelaznego kółka z drutu, śr. 1,7 cm. 5. dwa łukowa-
to wygięte fragmenty żelaznego drutu; śr. ok. 0,2 cm. 
6. Pięć żelaznych sztabek o trójkątnym przekroju; 
dł. zach. 0,8–2 cm. 7. dwa fragmenty okucia (?) z że-
laznej blachy, z kolistym otworem. 8. ok. 20 ułamków 
żelaznych blaszek. 9. Siedem niecharakterystycznych 
fragmentów przedmiotu lub przedmiotów z żelaza. 
10. cztery przepalone fragmenty trójdzielnego naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrą-
glonym brzuścu, zdobionym w górnej partii dwiema 
do okolnymi liniami, między którymi rząd ukośnych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i szarej; 
śr. wylewu ok. 17–18 cm, wys. zach. 5 cm. 11. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia szorstka, barwy brązowo-ce-
glastej. 12. dwa przepalone fragmenty naczynia o nie-
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia przy wylewie 
gładka, poniżej chropowata, barwy szarej. 13. Prze-
palony fragment naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy szarej. 
14. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej i szarej; śr. dna 
ok. 18–20 cm. 15. ok. 75 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 16. trzy fragmenty ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 148 (ciałopalny, jamowy), ar 53 
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 90×40 cm; 
w profilu trójkątna, o głębokości 25 cm. wypełnisko sza-
re i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i wyposażenie (tabl. LXXii/148).  
I. Płeć nieokreślona, maturus–senilis. II. Kura domowa 
(1 fr.).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty sprężyny z cienkiego 
brązowego drutu; dł. zach. 0,9 cm, śr. 0,5 cm. 2. Prze-
palony melonowaty paciorek z tzw. fajansu egipskie-
go, typu tM 171; powierzchnia barwy turkusowej; śr. 
1,3 cm, wys. 1 cm. 3. dwie bryłki stopionego zielonka-
wego (?) szkła. 4. Przepalony dwustożkowaty przęślik 
gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, 
barwy od szarej do ceglastej; śr. 4,2 cm, wys. 2,5 cm. 
5. Przepalony dwustożkowaty przęślik gliniany o pła-
skich biegunach; powierzchnia gładka, barwy od sza-
rej do brązowej; śr. 2,2 cm, wys. 1,6 cm. 6. Przepalony 
fragment niemal stożkowatego przęślika glinianego; 
biegun większy wklęsły, mniejszy płaski; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej i szarej; śr. ok. 3,5 cm, wys. 2 cm. 
7. niecharakterystyczny fragment ceramiki.
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 149 (ciałopalny, jamowy), ar 53
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo nym 
do kolistego, o średnicy ok. 70 cm; w profilu trójkątna, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko jasnoszare z drobnymi 
węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i wyposażenie (tabl. LXXii/149). I. Płeć nieokreś-
lona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment brązowej, łukowato wygiętej 
sztabki o czworokątnym przekroju; dł. zach. 2,7  cm. 
2. dwie bryłki stopionego turkusowego (?) szkła. 3. nie-
charakterystyczny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 150 (ciałopalny, jamowy), ar 53
odkryty na głębokości ok. 35 cm. Jama o zarysie trój-
kątnym, wydłużonym na osi n-S, o wy miarach ok. 150× 
100 cm; w profilu nieckowata, o nierów nym dnie i głę-
bokości 35 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki, pozostałe elementy wyposaże-
nia głównie w części n (tabl. LXXiii/150). I. Infans I. 
II. Ptak (1 fr.). 
Inwentarz: 1. ułamek naczynia terra sigillata zdobio-
ny odciśniętą perełkowaną linią; przy jednej z krawę-
dzi niewielki fragment nieokreślonego odcisku; po-
wierzchnia po obu stronach pokryta brązową polewą; 
wym. 1,7×2,3 cm. 2. fragment żelaznego ostrza, praw-
dopodobnie noża lub nożyc; dł. zach. 9,9 cm, szer. maks. 
2,4 cm. 3. Przepalony (?) płasko-kulisty paciorek z bia-
łego kamienia, typu tM 494; na ściankach otworu ślady 
wiercenia; śr. 1,8 cm, wys. 0,9 cm. 4. fragment brązo-
wego okucia złożonego z dwóch prostokątnych blaszek 
połączonych ze sobą nitem; dł. zach. 2,5 cm, szer. 0,9 cm. 
5. fragment brązowego, płaskiego, czworokątnego oku-
cia z otworem; być może część okucia nr 4; dł. zach. 
0,9 cm, szer. 0,9 cm. 6. nadtopiony fragment brązowej 
sztabki o  czworokątnym przekroju; dł.  zach. 2,5cm. 
7. fragment brązowej, łukowato wygiętej, masywnej 
sztabki o niemal czworokątnym przekroju; dł.  zach. 
1,9 cm. 8. fragment brązowej, łukowato wygiętej sztabki 
o płasko-wypukłym przekroju; dł. zach. 0,9 cm. 9. dzie-
sięć bryłek stopionego turkusowego szkła. 10. Bryłka 
stopionego niebieskiego i bordowego szkła. 11. dwie 
bryłki zżużlonego zielonego (?) szkła. 12. Bryłka stopio-
nego szkła nieokreślonej barwy. 13. Pięć bryłek stopio-
nego brązu. 14. cztery fragmenty ceramiki o gładkiej 
powierzchni, barwy czarnej. 15. Sześć niecharaktery-
stycznych fragmentów ceramiki. 16. Przepalony odłu-
pek krzemienny; dł. 4 cm, szer. 2,3 cm (epoka brązu?).

Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 151 (ciałopalny, jamowy), ar 27
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 60 cm; w profilu półkolista, o głębokości 
35 cm. wypełnisko szare, niżej ciemnoszare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXX/151). I/II. Wczes ny 
infans I (?) lub ssak (7 fr.).
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki. 2. fragment ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 153 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 170×120 cm; ok. 10 cm po-
niżej poziomu wyróżnienia – o zarysie kolistym, o śred-
nicy ok. 80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko stropu szare, niżej ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i  fragmenty ceramiki; w centrum kabłąk zapinki (1), 
w częściach w i e żelazne blachy (2) (tabl. LXXiii/153). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Pięć fragmentów żelaznej, jednoczęścio-
wej zapinki o łukowatym, w przekroju rombowatym 
kabłąku, z niewielkim grzebykiem poniżej szczytu, 
prawdopodobnie typu M-a lub n-a; dł. zach. ok. 2,5 cm. 
2. dwa fragmenty żelaznej blachy; jeden z boków zwi-
nięty; wym. zach. każdego ok. 3,5×2 cm. 3. cztery 
przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o niewyodrębnionym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 
5. dziesięć niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 6. dwa fragmenty ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 154 (ciałopalny, jamowy), ar 27
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie; zarejestrowana na podstawie obecności na po-
wierzchni gruntu skupiska przepalonych kości i frag-
mentów ceramiki; w profilu nieckowata, o głębokości 
45 cm i długości ok. 130 cm. wypełnisko żółto-szare, 
miejscami szare z kilkoma drobnymi kawałkami węgli 
drzewnych, niemal nieodróżniające się barwą od ota-
czającego calca. w jamie skupisko przepalonych kości 
i fragmentów ceramiki (tabl. LXXii/154). I. Płeć nie-
okreś lona, adultus–wczesny maturus. II.1. Gęś (2 fr.). 
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II.2. Gęś (?) (1 fr.). II.3. Ssak (1 fr.). II.4. Nieokreślone 
(3 fr.).
Inwentarz: 1. trzy silnie przepalone fragmenty na-
czynia typu B.5a (?); w górnej partii brzuśca dookolna 
bruzda; powierzchnia zniszczona, barwy od jasnobe-
żowej do ceglastej; śr. wylewu ok. 18–19 cm, wys. zach. 
ok. 11 cm. 2. ok. 20 fragmentów przydennej części na-
czynia o wyodrębnionym dnie; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 5 cm. 3. Pięć 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ce ramiki. 4. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczes nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 155 (ciałopalny, jamowy), ar 27 
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 70 cm; w pro-
filu zbliżona do prostokąta, o głębokości 25 cm. wy-
pełnisko szare, nieznacznie ciemniejsze w części Se, 
z węglami drzewnymi; w stropie części n kamień. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cerami-
ki (tabl. LXXi/155). I. Infans I. II. Koza lub owca (1 fr.). 
Inwentarz: 1. ok. 25 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki. 2. fragment ceramiki 
o chropowatej powierzchni, barwy jasnobrązowej.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 157 (ciałopalny, jamowy), ary 45/46
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 60 cm; w profilu półkolista, 
o głębokości 30 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, 
z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
prze palone kości; w centrum i w części w skupisko ce-
ramiki; w części n fragment przedmiotu metalowe-
go (1) (tabl. LXXiV/157). I. Płeć nieokreślona, osoba do-
rosła (?) (ponadto fragment kości osoby niedorosłej [?],  
nieokreślonej płci).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej blaszki o łukowato 
wygiętym końcu; dł. zach. 1,9 cm, szer. 1 cm. 2. cztery 
przepalone fragmenty kubka typu i.1; wylew pogrubio-
ny, facetowany; brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi 
liniami, między którymi pasmo linii i kresek w ukła-
dzie schodkowym; powierzchnia gładka, barwy od ce-
glastej do beżowej; śr. wylewu 11 cm, wys. zach. 5 cm. 
3. Pięć przepalonych fragmentów misy typu ii.1; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej i beżowej; śr. wylewu 23 cm, wys. zach. 9 cm. 
4. Pięć przepalonych fragmentów małego naczynia na 
wysokiej, stożkowatej nóżce; powierzchnia zniszczo-
na, barwy od różowawej do ceglastej i szarej; śr. nóżki 
6 cm. 5. dwa przepalone fragmenty naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 

barwy brązowej; śr. wylewu ok. 17–18 cm, wys. zach. 
1,5 cm. 6. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej; śr. wylewu ok. 16 cm, wys. zach. 1,5 cm. 
7. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 
13,5 cm, wys. zach. 4 cm. 8. ok. 70 niecharakterystycz-
nych, po części przepalonych, fragmentów dużego na-
czynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 9. dwa 
grubościenne fragmenty naczynia o chropowatej po-
wierzchni, barwy brązowej. 10. 60 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (nr 7 – fazy iii–V?).

Grób 158 (inhumacyjny), ar 27
odkryty na głębokości 110 cm, od strony e częściowo 
zniszczony podczas eksploracji grobu 117. całkowity 
kontur jamy zarejestrowany na głębokości 135 cm. Ja-
ma o zarysie zbliżonym do prostokątnego, wydłużo-
nym na osi n-S, o wymiarach ok. 250×130 cm i głę-
bokości ok. 50 cm. wypełnisko jasnoszare i szare, przy 
krawędzi e ciemnoszare, z węglami drzewnymi oraz 
drobnymi przepalonymi kośćmi (I.2). na głębokości 
30–40 cm od poziomu wyróżnienia w części w trzy 
kamienie ułożone na osi n-S i kolejny, oddalony nieco 
w kierunku w. Przy kamieniu najbardziej wysuniętym 
na n fragmenty dwóch naczyń (48, 49), pod nim kilka 
drobnych przepalonych kości (I.2, II); 20 cm na e od 
naczyń nity grzebienia, szpila hakowa we fragmencie 
drewnianego wrzeciona (?) i przęślik; w części S jamy, 
przy krawędzi e, w ciemnoszarej ziemi całe naczynie 
(47). na dnie jamy, w części środkowej, dwie zapin-
ki (1, 2), skupisko paciorków i zawieszek (5–42) oraz 
nieprzepalona kość (I.1). na jednej z zawieszek i na 
zapinkach fragmenty kory olszy (Alnus sp.); ok. 20 cm 
dalej na S trzecia zapinka (3); w części S jamy sprzącz-
ka (4). w wypełnisku rozproszone fragmenty cerami-
ki (50–54) i paciorek (43) (tabl. LXXV–LXXVii/158). 
I.1. Płeć i wiek nieokreślone. I.2. Płeć nieokreślona, oso-
ba dorosła (?). II. Ssak (4 fr.). 
Inwentarz: 1. Srebrna zapinka kuszowata z podwi-
niętą nóżką i „martwą” sprężyną, typu almgren 168; 
sprężyna na osi, na końcach której półkuliste guzki; 
kabłąk wygięty kolankowato, częściowo facetowany, 
z gładkimi metopami przy główce i nóżce, na szczycie 
mocno wytarty, w przekroju trapezowaty; nóżka face-
towana, z gładkim czworokątnym polem przy kabłą-
ku; dł. 4,7 cm, szer. 4,6 cm. 2. Srebrna zapinka tej sa-
mej formy co powyższa; „martwa” sprężyna (obecnie 
zachowana w połowie) zrobiona z drutu cieńszego niż 
sprężyna z igłą; kabłąk na szczycie mocno wytarty; dł. 
4,7 cm, zach. szer. 4 cm. 3. Brązowa zapinka kuszowata 
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z podwiniętą nóżką, typu almgren 162; sprężyna na 
osi; kabłąk wygięty kolankowato, w przekroju pięcio-
kątny, niemal trójkątny, na główce – z metopą zdobio-
ną dwiema ukośnymi, krzyżującymi się liniami, a przy 
nóżce – z metopą zdobioną poprzeczną bruzdą; nóżka 
o przekroju zbliżonym do trójkątnego z metopą przy 
kabłąku; dł. 6,3 cm, szer. 2,9 cm. 4. Brązowa sprzącz-
ka o dwudzielnej, czworokątnej ramie ze skuwką, ty-
pu d 29; rama płaska, w przekroju nieco trapezowata, 
na końcach osi zaokrąglone, pierścieniowate guzki (za-
chowany jeden); kolec częściowo facetowany, z płaskim 
czworokątnym polem u nasady, czubek zagięty; skuwka 
prostokątna z trzema otworami na nity wzdłuż krawę-
dzi; dł. 3,2 cm, wys. 2,9 cm. 5. dwa fragmenty srebrnej 
zawieszki w formie masywnego kółka z drutu, o nawi-
niętych na obręcz zakończeniach; śr. 3,2 cm. 6. trzy 
fragmenty srebrnej zawieszki w formie kółka z drutu, 
o nawiniętych na obręcz zakończeniach, z których jed-
no zwinięte w pętlę lub spiralę (?); śr. 2,8 cm. 7. dwa 
fragmenty brązowej zawieszki w formie kółka z dru-
tu, o nawiniętych na obręcz zakończeniach, z których 
każde zwinięte w spiralę; śr. ok. 4 cm. 8. duży pier-
ścieniowaty paciorek bursztynowy typu tM 389; śr. 
2,8 cm, wys. 1,2 cm. 9–21. 13 bursztynowych wisiorków 
ósemkowatych o wyodrębnionych główkach, zbliżo-
nych do typów tM 471d.f.g; wys. 1,4–1,8 cm, śr. maks. 
1,1–1,3 cm. 22–37. 16 (jeden zachowany połowicznie) 
bursztynowych wisiorków ósemkowatych o wyodręb-
nionych główkach ze zgrubieniem u nasady; wys. 1,7– 
–2,1 cm, śr. maks. 1,1–1,3 cm. 38. Beczułkowaty pa-
ciorek z czarnego, nieprzezroczystego szkła, z dwie-
ma – białą i żółtą – zygzakowatymi liniami, tworzącymi 
ósemkowaty wzór, w polach pomiędzy liniami pojedyn-
cze żółte lub białe punkty, zbliżony do typu tM 266d; 
śr. 1,9 cm, wys. 1,4 cm. 39. Beczułkowaty paciorek 
z czarnego, nieprzezroczystego szkła, z dwiema – bia-
łą i żółtą – zygzakowatymi liniami, tworzącymi ósem-
kowaty wzór, zbliżony do typu tM 266d; śr. 1,8 cm, 
wys. 1,2  cm. 40. Beczułkowaty paciorek z  czarnego, 
nieprzezroczystego szkła, z dwiema dookolnymi bia-
łymi liniami, między którymi czerwona linia zygzako-
wata, typu tM 301a; śr. 1,7 cm, wys. 1,5 cm. 41. Be-
czułkowaty paciorek z czarnego, nieprzezroczystego 
szkła, typu tM 11; śr. 1,4, cm, wys. 1,1 cm. 42. duży 
pierścieniowaty paciorek z zielonego, przezroczystego 
szkła, typu tM 42; śr. 2,7 cm, wys. 1,3 cm. 43. Przepa-
lony paciorek z zielonego szkła, z szerokimi, falistymi, 
czerwonymi liniami, na których żółte i ciemnozielo-
ne lub niebieskie nitki, zbliżony do typu tM 290a; śr. 
1,8 cm, wys. 1,2 cm. 44. Brązowa szpila hakowa o ko-
listym przekroju, tkwiąca we fragmencie drewnianego 
wrzeciona (?); dł. 3,1 cm. 45. dwustożkowaty przęślik 
gliniany o lekko wklęsłych biegunach; powierzchnia 

gładka, barwy beżowej i szarej; śr. 4,3 cm, wys. 2,4 cm. 
46. Sześć brązowych nitów o rozklepanych końcach, 
pochodzących zapewne z kościanego grzebienia; dł. ok. 
1 cm. 47. Misa typu XiVB; powierzchnia gładka, opra-
cowana mało starannie, barwy od beżowej do szarej; 
śr. wylewu 13 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 10 cm. 48. frag-
menty misy typu Vic; brzusiec zdobiony w górnej par-
tii dwiema dookolnymi liniami, między którymi nie-
równy pojedynczy zygzak; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej i brązowej; śr. wylewu 19,5 cm, śr. dna 9,5 cm, 
wys. 13,5 cm. 49. fragmenty naczynia typu XiVa; po-
wierzchnia gładka, barwy od brązowej do ciemnosza-
rej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 6 cm, wys. 8 cm. 50. ok. 
dziesięciu fragmentów misy o niewyodrębnionym, na-
chylonym do środka wylewie i półkulistym brzuścu; po-
wierzchnia bezpośrednio pod wylewem szorstka, po-
niżej chropowata, barwy szarej; śr. wylewu ok. 21 cm, 
wys. zach. 7,5 cm. 51. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrąglonym 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej. 
52. dwa przepalone fragmenty naczynia zdobione-
go krzyżującym się pasmem schodkowym, złożonym 
z linii i ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej. 53. ok. 170 niecharakterystycznych, po czę-
ści przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska (nr. 51 i 52 – przeworska). 
Datowanie: faza Vi (nr. 51 i 52 – fazy i–iia).

Grób 160 (ciałopalny, jamowy), ar 45
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 50×60 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 25 cm. wypełnisko szare, 
w jego części e duży kamień. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXXiV/160). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty naczynia zdobionego 
dwiema poziomymi bruzdami i rzędem punktów mię-
dzy nimi oraz plastyczną listwą z pasmem punktów; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej. 2. fragment na-
czynia o wylewie wyodrębnionym za pomocą bruz-
dy; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 3. fragment 
naczynia o masywnym, niewyodrębnionym (?) wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 4. osiem 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej 5. Pięć niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 161 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi e-w, o wymiarach ok. 60×40 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 10 cm. wypełnisko szare z węglami  
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drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i  frag menty ceramiki (tabl. LXXVii/161). I/II. Kości 
zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment naczynia o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 2. Siedem niecharakterystycznych, 
w większości przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: ceramika z obiektu opisana nr. 189. obiekt 189 
przenumerowano w trakcie badań na 161, natomiast 
nr 189 nie został później nadany innemu obiektowi.

Obiekt 162 (funkcja nieokreślona), ar 20
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 100×80 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
szare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone frag-
menty ceramiki (tabl. LXXVii/162).
Inwentarz: 1. dziesięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 163A (ciałopalny, jamowy), ar 25
Jama na poziomie wyróżnienia o nieokreślonym za-
rysie, w części e i ne naruszona przez obiekt średnio-
wieczny lub nowożytny (obiekt 163); na głębokości ok. 
20 cm od stropu – o zarysie owalnym, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach 50×40 cm; w profilu nieckowata, 
o niemal płaskim dnie i głębokości 35 cm. wypełnisko 
w górnej partii jasnoszare, poniżej czarne z dużą ilością 
węgli drzewnych. w centrum jamy przepalone naczy-
nie (5); przy jego dnie i pod nim skupisko przepalo-
nych kości, w którym pozostałe elementy wyposażenia 
(tabl. LXXiV/163a). I. Infans I/II.
Inwentarz: 1. cztery nadtopione brązowe blaszki. 
2. Bryłka stopionego brązu. 3. dziewięć przepalonych 
fragmentów trójwarstwowego grzebienia z poroża jele-
nia, z brązowymi nitami; uchwyt zdobiony koncentrycz-
nymi kółkami z punktem w środku oraz liniami; zach. 
wym. największego fragmentu 3×1,8 cm. 4. Przepalona 
misa typu Vic; powierzchnia zniszczona (pierwotnie 
gładka?), barwy od beżowej do szarej; śr. wylewu ok. 
18 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 11–12 cm. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Obiekt 164 (funkcja nieokreślona), ar 26
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
90 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-
bokości 30 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z wę-
glami drzewnymi. wyposażenie w stropie jamy (tabl. 
LXXViii/164).

Inwentarz: 1. żelazny nit/gwóźdź o wąskiej główce; 
trzon w przekroju prostokątny; dł. 2,6 cm, szer. 1,5 cm 
(przedmiot starożytny?). 2. cztery fragmenty przepalo-
nego turkusowego szkła. 3. fragment naczynia o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 4. osiem niecharak-
terystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 165 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
100 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. wy-
pełnisko szare z węglami drzewnymi, w stropie – miej-
scami – żółto-szare. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXXViii/165). I. Płeć 
nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o  pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 2. Przepalony 
fragment naczynia zdobionego dwiema poziomymi 
bruzdami, między którymi rząd poziomych kresek; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 3. Przydenny 
fragment naczynia o gładkiej powierzchni, barwy czar-
nej. 4. ok.  60 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 5. dziesięć fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 166 (ciałopalny, jamowy), ar 20
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 70×40 cm; w profilu trój-
kątna, o głębokości 30 cm. wypełnisko jasnoszaro- 
-żółte, nieznacznie ciemniejsze w części w, z nieliczny mi 
węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalo ne 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXXVii/166). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment wielowarstwowe-
go (?) grzebienia z poroża jelenia; wym. 2,2×0,8 cm. 
2. dwa przepalone fragmenty naczynia zdobionego na 
całej powierzchni drobnymi czworokątnymi (?) punk-
tami; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 168 (ciałopalny, jamowy), ar 25
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 80× 
40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko szaro-brązowe. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXXViii/168). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. 11 niecharakterystycznych, w większości 



61

przepalonych, fragmentów ceramiki. 2. cztery frag-
menty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?). 
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 172 (ciałopalny, jamowy), ar 51
odkryty na głębokości 20 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
120×90 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko jasnoszare, w spągu szare z węglami drzew-
nymi. w części w, na głębokości 10 cm od poziomu 
wyróżnienia, warstwa kamieni. w jamie, głównie przy 
dnie, rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki (tabl. LXXViii/172). I. Płeć nieokreślona, osoba 
niedorosła.
Inwentarz: 1. osiem niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 174 (ciałopalny, jamowy), ar 26
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
120×90 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 45 cm. 
wypełnisko w stropie części centralnej i na obrze-
żach brązowo-szare, poniżej czarne z dużą ilością wę-
gli drzewnych. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w centrum fragment zapinki (1) 
(tabl. LXXiX/174). I. Płeć nieokreślona, adultus. II. Ptak 
(1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment stopionej brązowej, dwuczęś-
ciowej zapinki grupy Vi almgrena; główka zwinięta 
w cylinder, przez który przewleczona żelazna oś sprę-
żyny; zach. szer. 2,3 cm. 2. fragment brązowej spręży-
ny, przypuszczalnie od zapinki nr 1; dł. zach. 0,7 cm. 
3. dziesięć przepalonych fragmentów kubka typu XVB; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 10 cm, śr. dna 7 cm, wys. 7,5 cm. 4. Przepalony 
fragment naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym 
do środka wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązo-
wej. 5. fragment naczynia o wylewie wyodrębnionym 
za pomocą bruzdy; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej. 6. 13 przepalonych fragmentów grubościennego 
naczynia o chropowatej powierzchni, barwy ceglasto-
-szarej. 7. dziewięć niecharakterystycznych fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi–Vii.

Grób 175 (ciałopalny, jamowy), ar 25
Jama o nieokreślonym zarysie, zniszczona przez or-
kę i  eksplozję pocisku, o wymiarach ok. 20×20 cm; 
w pro filu nieckowata, o głębokości 7 cm. wypełnisko 

ciemno szare; w centrum zwarte skupisko przepalo-
nych kości, w nim wyposażenie (tabl. LXXiX/175). 
I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. fragment zgiętej na pół brązowej blasz-
ki; wygięcie ukształtowane w rurkę, w której brązowy 
drut; wym. zach. 1×1,2 cm. 2. Stopiony cylindryczny (?) 
paciorek z białego szkła, zbliżony do typu tM 138; dł. 
1,3 cm. 3. Pięć przepalonych fragmentów wielowar-
stwowego grzebienia z poroża jelenia, z brązowym ni-
tem; wym. zach. największego fragmentu 2,2×1,1 cm. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 177 (ciałopalny, jamowy), ar 26
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 30 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 10 cm. wypełnisko ciemnoszare, w centrum czar-
ne, z węglami drzewnymi. w części n jamy fragmenty 
naczynia (4); wewnątrz niego drut (2) i nieliczne prze-
palone kości; przy naczyniu skupisko przepalonych ko-
ści i duży fragment grzebienia (3) (tabl. LXXiX/177). 
I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. fragment stopionego brązowego dru-
tu; jeden z końców zwinięty w pętlę, dł. zach. 1,2 cm. 
2. fragment stopionego brązowego drutu; dł. zach. 
1,1 cm. 3. 15 przepalonych fragmentów trójwarstwo-
wego grzebienia z poroża jelenia, z brązowymi nita-
mi; uchwyt zaokrąglony; na płytkach, ponad zębami, 
dwie równoległe płytkie bruzdy; dł. 7,4 cm, wys. zach. 
3 cm. 4. Przepalone fragmenty miseczki typu XViiia; 
na dolnej partii brzuśca cztery koliste dołki; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 9 cm, śr. dna 
4,5 cm, wys. 7,5 cm. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 179 (inhumacyjny), ar 26/32
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do prostokątnego, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 90×70 cm; w profilu niemal prostokątna, 
o głębokości 40 cm. wypełnisko szare z nielicznymi 
węglami drzewnymi. w stropie jamy drobne fragmenty 
ceramiki i kilka przepalonych kości; na głębokości ok. 
20 cm od stropu, przy krawędzi w, trzy wisiorki bur-
sztynowe (1–3) (tabl. LXXX/179). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1–3. trzy bursztynowe wisiorki ósemkowa-
te o płasko-kulistych korpusach i wyodrębnionych za 
pomocą bruzdy główkach ze żłobkiem u nasady, zbli-
żone do typu tM 471d; wys. 1,7–1,8 cm, szer. 1–1,1 cm. 
4. fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 
5. cztery niecharakterystyczne, przepalone fragmen-
ty ceramiki. 
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Kultura: wielbarska (nr 4 – przeworska). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (nr 4 – fazy i–iia).

Grób 180 (ciałopalny, popielnicowy?), ar 25a
odkryty na głębokości ok. 25–36 cm. zarysy jamy 
niewidoczne. fragmenty dużego naczynia w czystym 
piasku. wśród nich niewielki kamień i nieliczne prze-
palone kości, te ostatnie rozproszone również w najbliż-
szej okolicy ceramiki (tabl. LXXX/180). I. Infans I–II. 
II. Kura domowa (?) (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragmenty dużego naczynia typu B.5a; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu ok. 
30 cm, wys. zach. 22,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób (?) 182 (inhumacyjny?), ar 26
odkryty na głębokości 95 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do prostokątnego, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach 110×50 cm; w części n prawdopodobnie na-
ruszona przez jamę grobu 164; w profilu prostokątna, 
o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, w części n nieco 
ciemniejsze z nielicznymi drobnymi kawałkami węgli 
drzewnych. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki 
i kilka przepalonych kości (tabl. LXXX/182). I/II. Koś-
ci zaginęły.
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób (?) 183 (inhumacyjny?), ar 26
odkryty na głębokości 95 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi n-S, o wymia-
rach 80×40 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 20 cm. wypełnisko jasnoszare i szare, z nie-
licznymi drobnymi kawałkami węgli drzewnych. w ja-
mie rozproszone fragmenty ceramiki i kilka przepalo-
nych kości (tabl. LXXX/183). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki, w tym jeden przepalony.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 184 (inhumacyjny), ar 26
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nnw-SSe, o wymia-
rach ok. 140×70 cm. wypełnisko jasnoszare. w cen-
trum jamy duży kamień (wymiary 70×40×30 cm) i dwa 
mniejsze w części S. Pod największym głazem war-
stwa ciemnoszarej ziemi ze skupiskiem przepalonych 
kości (I.2). na dnie jamy, na głębokości ok. 90 cm od 
poziomu wyróżnienia: w części środkowej fragmenty 

nieprzepalonych kości (I.1) i zapinka (2), ok. 15 cm da-
lej na n, przy żuchwie, druga zapinka (1) z fragmen-
tem tkaniny lub skóry, trzy wisiorki na kółkach (3–5) 
i kółko (6); na dwóch kółkach pętelki sznurka (obec-
nie zachowane we fragmencie); na jednym z wisior-
ków fragmenty materiału organicznego. w całej jamie 
rozproszone nieliczne przepalone kości (I.2) i drobne 
fragmenty ceramiki (tabl. LXXXi/184). I.1. Wczesny 
infans I. I.2. Wczesny infans I (?).
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwinię-
tą nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi; kabłąk 
kolankowato wygięty, facetowany, w przekroju trójkąt-
ny; nóżka facetowana; dł. 4,4 cm, szer. 2,5 cm. 2. Brązo-
wa zapinka identyczna z nr. 1; dł. 3,9 cm, szer. 2,4 cm. 
3–5. trzy srebrne wisiorki toporowate z rombowatym 
uchem, prostopadłym do płaszczyzny wisiorka; wys. 
ok. 2,2 cm, szer. 2 cm; każdy nanizany na srebrne kółko 
z drutu, o nawiniętych na obręcz zakończeniach, typu 15; 
śr. ok. 1,7 cm; na jednym z nich fragmenty wełnianego 
sznurka. 6. Srebrna zawieszka w formie kółka z drutu 
o nawiniętych na obręcz zakończeniach, typu 15, pier-
wotnie z dowiązanym fragmentem sznurka; śr. 2  cm. 
7. fragment brązowej szpili hakowej o tordowanym 
trzpieniu; dł. zach. 2,5 cm. 8. osiem niecharakterystycz-
nych fragmentów ceramiki, w tym kilka przepalonych. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 185 (ciałopalny, jamowy), ar 25
Jama o zarysie zbliżonym do prostokątnego, wydłu-
żonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 140×100 cm; 
w profilu dwudzielna, o głębokości 35 cm. wypełnisko 
szare, miejscami ciemnoszare, z węglami drzewnymi, 
w części n jasnoszare. w jamie rozproszone przepalo-
ne kości i wyposażenie (tabl. LXXXi/185). I. Płeć nie-
określona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment guzka (?) glinia-
nego o żłobkowanej powierzchni, barwy szarej; wym. 
0,7×0,8 cm. 2. Bryłka stopionego ciemnoniebieskiego, 
przezroczystego szkła. 3. dwie bryłki stopionego brą-
zu. 4. Sześć przepalonych ułamków wielowarstwowego 
grzebienia z poroża jelenia; wym. największego frag-
mentu 1,1×0,4 cm. 5. fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy jasnobrą-
zowej. 6. ok. 15 niecharakterystycznych fragmentów 
ceramiki, w tym kilka przepalonych.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.
Uwagi: Możliwe, że jaśniejsza część n obiektu to po-
zostałość starszej jamy o nieokreślonym charakterze.

Grób 186 (inhumacyjny), ar 26
odkryty na głębokości ok. 40 cm. trzy duże kamienie 



63

leżące wzdłuż osi n-S, pod nimi jama o wypełnisku wy-
różniającym się jedynie większą wilgotnością gleby od 
otaczającego calca oraz – w części ne – ciemnoszarym 
kolistym zaciemnieniem, o średnicy ok. 70 cm i niere-
gularnym profilu o miąższości ok. 10 cm. w całym wy-
pełnisku rozproszone fragmenty ceramiki i przepalone 
kości. ok. 40 cm poniżej kamieni dwie zapinki (1, 2), 
szklany wisiorek (3) i bursztynowe wisiorki (4, 5); przy 
fibulach szczątki skóry (?) i nieprzepalone kości. dno 
zachowanej części jamy płaskie, na głębokości ok. 70 cm 
od stropu (tabl. LXXXVii/186). I. Infans I. 
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwinię-
tą nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi; kabłąk 
kolankowato wygięty, w przekroju trójkątny; nóżka 
w przekroju trójkątna; dł. 4 cm, szer. 1,9 cm. 2. Brą-
zowa zapinka z podwiniętą nóżką, typu almgren 162; 
sprężyna na osi, kabłąk kolankowato wygięty, w prze-
kroju trójkątny; nóżka facetowana; dł. 3,9 cm, szer. ok. 
2 cm; zapinka tkwi w nieokreślonym materiale orga-
nicznym. 3. kroplowaty wisiorek z zielonawego, prze-
zroczystego szkła z wtopionym brązowym drutem 
(pozostałość ucha?); śr. 1,8 cm, wys. 1,9 cm. 4.5. dwa 
bursztynowe wisiorki ósemkowate o płasko-kulistych 
korpusach i wyodrębnionych główkach, zbliżone do ty-
pu tM 471d; wys. 1,3–1,5 cm, szer. 1–1,2 cm; główka 
wisiorka nr 4 w większości skruszona. 6. trzy niecha-
rakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 187 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o zarysie prostokątnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 250×110 cm; w części Se łącząca się 
z jamą grobu 188; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 55 cm, z półkolistym przegłębieniem 
w części w. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w części e fragment nożyka (1) 
i przęślik (3) (tabl. LXXXii–LXXXiV/187). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła (?). II. Nieokreślone (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment żelaznego nożyka sierpikowa-
tego, dł. ok. 7,5 cm (zaginął). 2. fragment żelaznej bla-
chy; wym. 2,5×1,8 cm. 3. fragment dwustożkowatego 
przęślika glinianego o płaskich biegunach; powierzch-
nia gładka, barwy beżowo-brązowej; śr. 3,8 cm, wys. 
2,8 cm. 4. fragmenty dużego kubka typu i.1; wylew po-
grubiony, podkreślony bruzdą; brzusiec zdobiony – po-
dzielonym na segmenty – pasmem złożonym z kilku 
poziomych bruzd, między którymi rzędy ukośnych lub 
poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wej i jasnobrązowej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 8,5 cm, 
wys. 13 cm. 5. cztery przepalone fragmenty misy typu 
ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy 

od brązowej do ciemnoszarej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 9 cm. 6. trzy przepalone fragmenty misy ty-
pu ii.2, wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej; śr. wylewu ok. 19 cm, wys. ok. 
9 cm. 7. dwa przepalone fragmenty misy o pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 
wylewu ok. 25 cm, wys. zach. 4 cm. 8. trzy przepalo-
ne fragmenty wazy grupy iV, z uchem; wylew pogru-
biony; brzusiec zdobiony z jednej strony ucha rzędem 
ukośnych kresek tworzących kąty, z drugiej – rzędami 
ukośnych kresek tworzących potrójny zygzak, z obu 
stron ucha pasma ornamentacyjne zakończone dwie-
ma pionowymi liniami, między którymi ukośne kres-
ki; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 
ok. 11 cm, wys. zach. 3,5 cm. 9. cztery przepalone frag-
menty wazy grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 19 cm, śr. dna 12 cm, wys. 16 cm. 10. dziewięć 
przepalonych fragmentów czarki typu Vii.3; wylew wy-
chylony; brzusiec zdobiony szerokim pasmem piono-
wych linii ujętych w dwie dookolne bruzdy; dno wklę-
słe, nieznacznie wyodrębnione; powierzchnia gładka, 
barwy ciemnobrązowo-szarej; śr. wylewu ok. 7, wys. 
zach. 3,5 cm. 11. trzy przepalone fragmenty półkuli-
stej miseczki; wylew niewyodrębniony; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 13 cm, wys. 
zach. 7,5 cm. 12. 11 przepalonych fragmentów trój-
dzielnego naczynia o pogrubionym wylewie; brzusiec 
zdobiony meandrem utworzonym z linii i ukośnych lub 
poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy jasno-
szarej. 13. Przepalony fragment trójdzielnego naczynia 
o pogrubionym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej. 14. trzy przepa-
lone fragmenty naczynia o lekko wyodrębnionym dnie; 
powierzchnia szorstka, barwy brązowo-szarej; śr. dna 
9 cm, wys. 4 cm. 15. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy jasnosza-
rej, śr. dna 6 cm. 16. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia zniszczona, barwy cegla-
stej, śr. dna 6 cm, wys. zach. 3 cm. 17. Przepalony frag-
ment przydennej części naczynia; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej, śr. dna 9 cm, wys. zach. 3 cm. 
18. Przepalone fragmenty przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 12 cm, 
wys. zach. 6 cm. 19. dwa fragmenty naczynia zdobio-
nego poziomymi liniami z rzędem kresek między nimi; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej. 20. fragment na-
czynia o ostrym załomie brzuśca, zdobionym pasmem 
ukośnych nacięć; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 
21. ok. 30 fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 22. ok. 240 niecharakterystycznych frag-
mentów ceramiki, w większości przepalonych. 23. frag-
ment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.
Uwagi: nożyk sierpikowaty (nr 1) zaginął; obecnie do 
zespołu przypisany jest fragment innego noża, włączony 
do inwentarza grobu zapewne już po badaniach. wśród 
ceramiki znajdują się liczne, łączące się ze sobą, frag-
menty naczyń z grobu 191, który zlokalizowany był ok. 
2 m na Se od grobu 187. 

Grób 188 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o nieokreślonym, nie całkiem uchwyconym zary-
sie, o przypuszczalnej średnicy ok. 200 cm, w części n 
łącząca się z jamą grobu 187, w części Se naruszona 
przez jamę grobu 191; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 80 cm. wypełnisko jasnoszare, 
nieznacznie odróżniające się od calca, miejscami szare, 
z węglami drzewnymi; w stropie dwa kamienie śred-
niej wielkości. w jamie rozproszone przepalone kości 
i – głównie w niżej położonych partiach – fragmenty 
ceramiki. ok. 20 cm poniżej większego kamienia nit (1); 
poza (widoczną?) krawędzią e jamy, na poziomie jej 
dna, przęślik (2) (tabl. LXXXii/188, LXXXiii/188). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. żelazny nit o czworokątnej, płaskiej głów-
ce; trzon w przekroju czworokątny; dł. zach. 1,7 cm, 
wym. główki ok. 1×1 cm. 2. Przepalony dwustożkowaty 
przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. 4,4 cm, wys. 1,8 cm. 3. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wylewie 
i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
szarej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 4 cm. 4. cztery 
przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym, face-
towanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej. 5. ok. 85 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).
Uwagi: Możliwe, że fragment naczynia nr 3 to część 
misy nr 5 z grobu 187. 

Grób 190 (ciałopalny, jamowy), ar 25
odkryty na głębokości 45 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
ok. 200×160 cm; na głębokości ok. 25 cm od poziomu 
wyróżnienia – o zarysie zbliżonym do prostokątnego, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 180×110 cm. 
w  profilu niemal nieckowata, o głębokości 60 cm; 
w części Se, w dnie jamy, niewielkie, ok. 15-centyme-
trowe, nieckowate przegłębienie. wypełnisko w górnej 
części i na obrzeżach szare, poniżej czarne, z licznymi 
węglami drzewnymi; w stropie czarnej warstwy duży 
płaski kamień (wymiary 55×60×25 cm). w jamie roz-
proszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; pod 

kamieniem fragmenty dużego czarnego naczynia (4); 
na dnie jamy, w części Se, skupisko fragmentów cera-
miki; niżej, w nieckowatym przegłębieniu, dwa małe na-
czynia stojące jedno na drugim (1, 2), obok fragmenty 
trzeciego naczynia (3) (tabl. LXXXV, LXXXVi). I. Płeć 
nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. Miniaturowa waza typu Vii.4; wylew lek-
ko wychylony; szyja wyodrębniona płytkimi bruzdami; 
brzusiec nieco dwustożkowaty; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. wylewu 6 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 
6 cm. 2. Miniaturowa waza typu Vii.4; wylew lekko wy-
chylony; szyja wyodrębniona płytkimi bruzdami; brzu-
siec nieznacznie dwustożkowaty; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 
6 cm. 3. ok. 85 fragmentów garnka zbliżonego do gru-
py iii; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 15 cm. 4. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; 
śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 5 cm. 5. dwa przepalone 
fragmenty trójdzielnego naczynia z uchem; wylew po-
grubiony; brzusiec zdobiony rzędem kresek; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej. 6. Przepalony fragment 
trójdzielnego naczynia; wylew wychylony; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 7. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej i szarej. 8. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy jasnoszarej. 9. Przepalony fragment na-
czynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej i szarej. 10. fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie, wyodrębnionym za pomocą bruz-
dy; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 11. dzie-
więć fragmentów przydennej części dużego naczynia 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej; śr. dna 14 cm, 
wys. zach. 18 cm. 12. Sześć fragmentów przydennej 
części naczynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej; 
śr. dna ok. 16 cm, wys. zach. 3 cm. 13. Przepalony frag-
ment przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej i szarej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 3 cm. 
14. Pięć fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 15. fragment grubościennego naczy-
nia o chropowatej powierzchni, barwy jasnobrązowej. 
16. ok. 95 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 191 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 80×70 cm; w profilu niemal półko-
lista, o głębokości 30 cm. wypełnisko w stropie jas-
noszare, łączące się z wypełniskiem grobu 188, poni-
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żej szare i ciemnoszare, miejscami czarne, z węglami 
drzewnymi. w ciemnej warstwie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki; w centrum fragment 
bransolety (1) (tabl. LXXXii/191, LXXXiii/191). I. Ko-
bieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. fragment brązowej bransolety sztabkowa-
tej o nieco pogrubionym zakończeniu, w przekroju zbli-
żonym do sześcioboku o zaokrąglonych krawędziach; 
dł. zach. 1,7 cm. 2. Przepalone fragmenty naczynia typu 
B.3a lub B.3b, z uchem; pod wylewem i nad załomem 
brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 16–17 cm, śr. dna 8 cm, wys. ok. 
12 cm. 3. Przepalone fragmenty naczynia typu  B.3b, 
z uchem; pod wylewem dwie nierówne, dookolne bruz-
dy; dno wyodrębnione; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej i szarej; śr. wylewu ok. 14–15 cm, śr. dna ok. 
7 cm, wys. ok. 11,5 cm. 4. dwa przepalone fragmenty 
naczynia o wyodrębnionym dnie; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglasto-szarej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 5 cm. 
5. Siedem niecharakterystycznych fragmentów naczynia 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 6. ok. 40 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 195 (ciałopalny, jamowy), ar 25
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach 50×35 cm; 
w profilu półkolista, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
szare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. LXXXVii/195). 
I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego brązu. 2. trzy przepa-
lone fragmenty płytek z poroża jelenia, przypuszczalnie 
z wielowarstwowego grzebienia; wym. zach. 1,2×0,4– 
–0,5 cm. 3. dwa niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 197 (ciałopalny, jamowy), ar 26
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 110×50; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 20 cm. wypełnisko w części S ciemno szare, 
z węglami drzewnymi, w części n szare. w jamie, głów-
nie w ciemnej warstwie, rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. LXXXVii/197). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła. II. Świnia (1 fr.).
Inwentarz: 1. dziesięć niecharakterystycznych, po czę-
ści przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 199 (ciałopalny, jamowy), ar 32 
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 160×130 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. w centrum 
jamy duży kamień o wymiarach ok. 50×50×60 cm. 
wypełnisko na obrzeżach szare, przy kamieniu i poni-
żej niego ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie, głównie w górnej części, rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki; w stropie części ne 
zapinka (1) (tabl. LXXXViii/199). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka z dwoma profilowa-
nymi dookolnymi grzebykami na kabłąku, typu alm-
gren 236c wg J. garbscha (1965); cięciwa przytrzymy-
wana haczykiem; kabłąk w przekroju okrągły; nóżka 
zwieńczona płaskim, krążkowatym, profilowanym 
guzkiem; pochewka ramowata; dł. 5,8 cm, szer. 2,2 cm. 
2. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 3. Przepalo-
ny fragment naczynia o niewyodrębnionym, nachylo-
nym do środka wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
szarej. 4. trzy przepalone fragmenty naczynia o lekko 
pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej. 5. ok. 15 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV.

Groby 200A, 200B, 200C, 200D, ar 19
odkryte na głębokości 25 cm jako rozległe zaciemnie-
nie o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 240×160 cm; na pozio-
mie wyróżnienia składające się z dwóch łączących się 
ze sobą zarysów: grobu 200A oraz ciemnoszarej war-
stwy, rozdzielającej się na głębokości ok. 40 cm od stro-
pu na trzy osobne obiekty: grób 200B w części w, grób 

200C w części Se i grób 200D w części e. w stropie 
bryłka stopionego brązu i fragmenty ceramiki (obec-
nie zmieszane z fragmentami ceramiki z grobu 200B) 
(tabl. LXXXiX).

Grób 200A (ciałopalny, jamowy?), ar 19
niemal całkowicie zniszczony. Jama o rozmytym zary-
sie, zbliżonym do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 120×80 cm i głębokości 5 cm. wypeł-
nisko jasnoszaro-żółte. w centrum jamy rozproszone 
przepalone kości, fragmenty dwóch zapinek (1, 2) i trzy 
zniszczone naczynia (4–6), przy jednym z nich igła (3); 
naczynie nr 5 leżało na boku (tabl.  LXXXiX/200a, 
Xc/200a). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapin-
ki typu almgren 68; nóżka zwieńczona płaskim, pro-
filowanym guzkiem, w pochewce trzy otwory róż-
nej średnicy; dł. zach. 2,6 cm. 2. fragment brązowej, 
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jednoczęściowej zapinki trąbkowatej, zbliżonej do ty-
pów almgren 74 i 75; główka od spodu niemal pła-
ska; kabłąk w przekroju trójkątny, z profilowanym do-
okolnym grzebykiem; nóżka w przekroju trójkątna, 
zwieńczona profilowanym dookolnym grzebykiem 
z guzkiem; pochewka zdobiona rzędem ukośnych na-
cięć wzdłuż styku z nóżką i pasmem zygzaka wzdłuż 
przedniej krawędzi; dł. 3,2 cm. 3. fragment brązowe-
go masywnego drutu (trzon szpili lub igły?) (zaginął). 
4. dwa przepalone fragmenty wazy typu a.1; szyja wy-
odrębniona od brzuśca dookolna bruzdą; powierzch-
nia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 13 cm, śr. dna 
5,5 cm, wys. ok. 9 cm. 5. Przepalony fragment małe-
go naczynia z uchem i silnie wydętym, zaokrąglonym 
w górnej partii brzuścem; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. dna 5 cm, wys. zach. 9 cm. 6. fragmenty 
misy typu B.1a lub B.3a; pod wylewem i nad załomem 
brzuśca dookolna bruzda, na załomie pasmo ukośnych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 
18 cm, śr. dna 7 cm, wys. 11–12 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.

Grób 200B (ciałopalny, jamowo-popielnicowy), ar 19
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 70 cm; w pro-
filu półkolista, o nierównym dnie i głębokości 35 cm. 
wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki; w części Se zapinka (1); w części n dwa 
małe naczynia (12, 13), jedno przechylone na bok (13); 
w drugim (12) przepalone kości i przedmioty metalo-
we (2–9); trzecie naczynie (14) na boku w części środ-
kowej; pod popielnicą (12) grudka szkła (11) i kolejne 
małe naczynie (15) (tabl. LXXXiX–Xci/200B). I.1. Płeć 
nieokreślona, adultus. I.2. Płeć nieokreślona, osoba nie-
dorosła (?). II. Koza lub owca (4 fr.).
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu M-a; kabłąk w prze-
kroju rombowaty, z dookolnym grzebykiem poniżej 
szczytu; pochewka ramowata; dł. 5,5 cm, szer. 1,5 cm. 
2. żelazna zapinka typu M-a; kabłąk wygięty niemal ko-
lankowato, w przekroju kolisty (?); pochewka ramowa-
ta; dł. ok. 6 cm, szer. 1,5 cm. 3. główka żelaznej zapinki 
typu J; dł. zach. 1,5 cm, szer. 1,1 cm. 4. żelazne kółko ze 
sztabki o czworokątnym przekroju; śr. 3 cm; do niego 
przywarte fragmenty stopionego szkła i zapinka nr 2. 
5. fragment żelaznego szydła; trzon w przekroju z jed-
nej strony czworokątny, z drugiej kolisty; dł. zach. 4 cm. 
6. fragment żelaznego noża o jednostronnie wyodręb-
nionym trzpieniu rękojeści; dł. zach. ok. 11 cm, szer. 
ostrza maks. ok. 2,5 cm. 7. żelazna, dwudzielna klam-
ra zawiaskowa typu iXB; obie części zdobione wzdłuż 
krawędzi pojedynczą bruzdą; dł. całości ok. 26  cm, 
szer. maks. 2,6 cm. 8. nadtopiony brązowy pierścień 

brodawkowaty; śr. obręczy 2,3  cm; miejscami przy-
warte do powierzchni fragmenty ciemnoniebieskiego 
szkła. 9. fragment nieokreślonego przedmiotu z żelaza. 
10. fragment płaskiego przedmiotu z brązu. 11. Bryłka 
stopionego szkła nieokreślonej barwy. 12. Przepalony 
kubek typu i.4; powierzchnia gładka, barwy od brązo-
wej do szarej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 8 cm, wys. 10 cm. 
13. Przepalone naczynko typu Vii.1; wylew pogrubio-
ny, facetowany; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 
wylewu 5,5 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 7,5 cm. 14. Przepa-
lona czarka typu Vii.3; wylew wychylony; dno wklęsłe; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 7 cm, 
śr. dna 4 cm, wys. 5,5–6 cm. 15. Przepalone naczynko 
typu Vii.1; wylew lekko pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy szarej; śr. wylewu 3 cm, śr. dna 3 cm, 
wys. 5 cm. 16. Przepalone fragmenty kubka typu i.2; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy od różowawej do szarej; śr. wylewu 10 cm, śr. 
dna 7,5  cm, wys. 6–7 cm. 17. Przepalone fragmenty 
wazy grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony; brzusiec 
zdobiony dwiema dookolnymi liniami, między który-
mi pasmo krokwiowe; powierzchnia gładka, barwy od 
ceglastej do szarej; śr. wylewu 16–17 cm, śr. dna 9 cm, 
wys. 12 cm. 18. Przepalone fragmenty wazy grupy iV; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do ciemnosza-
rej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 8 cm, wys. 13 cm. 19. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o zaokrąglonym brzuś-
cu i niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej; śr. wylewu 14,5 cm, wys. zach. 6,5 cm. 
20. trzy przepalone fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie i dwustożkowatym brzuścu z poziomą bruzdą 
nad załomem i pod wylewem; powierzchnia gładka, 
barwy ceglastej. 21. fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowej i sza-
rej. 22. ok. 40 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iia (nr. 20, 21 – fazy iV–V).
Uwagi: wśród materiału osteologicznego z grobu 200B 
mogą znajdować się fragmenty kości z grobów 200a, 
200c i 200d.

Grób 200C (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 30 cm; w profilu 
zbliżona do trójkąta, o głębokości 35 cm. wypełnisko 
ciemnoszare z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości (tabl. LXXXiX/200c).
Inwentarz: brak (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (?).
Uwagi: Możliwe, że jama jest częścią grobu 200B. Pod-
czas eksploracji grobów 200B, 200c, 200d traktowa-
no je jako jeden zespół (nr 200). wynikiem tego, jeśli 
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z wypełniska grobu 200c pozyskano jakieś fragmenty 
ceramiki lub szczątki kostne, obecnie są one przypisa-
ne do inwentarza grobu 200B.

Grób 200D (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
40 cm; profil niezadokumentowany. wypełnisko szare, 
miejscami ciemnoszare, z węglami drzewnymi. na po-
ziomie wyróżnienia przepalone kości (tabl. LXXXiX/ 
200d).
Inwentarz: brak (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (?).
Uwagi: Możliwe, że jama jest częścią grobu 200B. Pod-
czas eksploracji grobów 200B, 200c, 200d traktowa-
no je jako jeden zespół (nr 200). wynikiem tego, jeśli 
z wypełniska grobu 200d pozyskano jakieś fragmenty 
ceramiki lub szczątki kostne, obecnie są one przypisa-
ne do inwentarza grobu 200B.

Grób 201 (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 200×90 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 50 cm. wypełnisko szare, w części S nieznacz-
nie ciemniejsze, z niewielką liczbą węgli drzewnych. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w części n zapinka (1) w dwóch frag men tach 
(tabl. Xci/201). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Brązowa, jednoczęściowa zapinka 7. se-
rii V grupy almgrena; cięciwa przytrzymywana ha-
czykiem; kabłąk łukowato wygięty, w przekroju trój-
kątny, zwężający się ku nóżce, na główce półkolisty 
grzebyk z podłużną bruzdą; nóżka w przekroju trój-
kątna, zwieńczona stożkowatym guzkiem z podłużną 
bruzdą u nasady; dł. ok. 4,5 cm. 2. Pięć przepalonych 
fragmentów naczynia zbliżonego do typu B.1a lub 
B.3a; pod wylewem i nad załomem brzuśca dookolna 
bruzda; powierzchnia zniszczona, porowata, być może 
po wypalonej domieszce organicznej, barwy od cegla-
stej do szarej; śr. wylewu ok. 22 cm, wys. zach. 4,5 cm. 
3. trzy przepalone fragmenty dwustożkowatego naczy-
nia o wychylonym wylewie (typ B.1b?); pod wylewem 
i nad załomem brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 4. ok. 35 przepa-
lonych fragmentów naczynia zdobionego na brzuścu 
pasmem złożonym z grupy ukośnych, przecinających 
się linii, kratką i pionowymi żłobkami; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 5. ok. 30 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki. 6. Pięć nie-
charakterystycznych fragmentów ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b (Va?).

Uwagi: Powyżej jamy, w spągu humusu, okucie (zob. 
znaleziska luźne, nr 56, tabl. ccciii/zL:56) 

Grób 202 (ciałopalny, jamowy), ar 14
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wy-
miarach 110×80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
40 cm. w stropie, w części ne, kamień średniej wielko-
ści. wypełnisko ciemnoszare, niemal czarne z węglami 
drzewnymi, na obrzeżach szare. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; skupisko cera-
miki i przepalonych kości w części Sw (tabl. Xcii/202). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.1; 
wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony dwiema do-
okolnymi liniami, między którymi pasmo zygzaka 
złożonego z linii i kresek; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu ok. 16 cm, śr. dna ok. 9 cm, wys. 
12 cm. 2. Przepalone fragmenty misy typu ii.1; wylew 
pogrubiony, facetowany (?); powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do brązowej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 
7,5 cm, wys. ok. 8–9 cm. 3. dwa przepalone fragmenty 
naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środ-
ka wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
4. ok. 55 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.
Uwagi: wg koordynat zamieszczonych na rysunku po-
lowym grób zlokalizowany był o 1 m dalej na w, niż 
to przyjęto w niniejszej pracy; byłby więc wkopany lub 
naruszony przez jamę grobu 362, badanego w roku na-
stępnym, tj. 1967. Prawdopodobnie na rysunku poda-
no złą wartość osi n-S (jest Vii, a zapewne powinno 
być Viii). w roku 1966 badano tylko pas między Viii 
a X metrem ara 14.

Grób 203 (ciałopalny, jamowy), ar 8
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach 
ok. 190×100 cm; w profilu nieregularna, o głębokości 
60 cm. w stropie części nw drobne kamienie. wypeł-
nisko szare i ciemnoszare, w centrum czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; pozostałe elementy wyposażenia 
głównie w części S (tabl. Xciii). I. Płeć nieokreślona, 
osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu k; głów-
ka niepogrubiona; kabłąk w przekroju kolisty, z do - 
okolnym grzebykiem na szczycie; dł. zach. 3 cm. 2. że-
lazne szydło; trzon w przekroju z jednej strony koli-
sty, z drugiej czworokątny; dł. ok. 16 cm (zaginęło). 
3. cztery drobne fragmenty przedmiotów żelaznych, 
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jeden z przywartą kością. 4. dwa przepalone fragmenty 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy szaro-beżowej; śr. wylewu 
16 cm, wys. zach. 2 cm. 5. cztery przepalone fragmen-
ty naczynia o pogrubionym, facetowanym (?) wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; śr. wylewu 
ok. 13 cm, wys. zach. 3 cm. 6. fragment dużego na-
czynia o masywnym, pogrubionym wylewie, zdobio-
nym na zewnętrznej krawędzi dołkami paznokciowy-
mi; powierzchnia szorstka, barwy szarej i beżowej; śr. 
wylewu >50 cm, wys. zach. 6 cm. 7. dwa przepalone 
fragmenty misy typu ii.1; wylew pogrubiony, faceto-
wany; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 8. Prze-
palony fragment misy typu ii.2; wylew pogrubiony, fa-
cetowany; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej 
i czarnej. 9. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy ciemnoszarej i czarnej. 10. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 11. Przepalony frag-
ment naczynia o niewyodrębnionym, niepogrubionym 
wylewie i lekko zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej. 12. trzy przepalone frag-
menty naczynia zdobionego na brzuścu podwójnym 
lub potrójnym zygzakiem; powierzchnia gładka, bar-
wy beżowej. 13. dwa przepalone fragmenty naczynia 
zdobionego na brzuścu podwójnym zygzakiem; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 14. Przepalony 
fragment dolnej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. dna 8 cm, wys. zach. 4 cm. 15. trzy 
przepalone fragmenty przydennej części naczynia; po-
wierzchnia szorstka, barwy beżowej; śr. dna 16 cm, wys. 
zach. 4,5 cm. 16. Przepalony fragment przydennej czę-
ści naczynia; powierzchnia szorstka, barwy beżowej; śr. 
dna 15 cm, wys. zach. 7,5 cm. 17. osiem przepalonych 
fragmentów pogrubionych wylewów naczyń. 18. ok. 
65 fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, bar-
wy ciemnoszarej lub czarnej. 19. dziesięć przepalo-
nych fragmentów ceramiki o chropowatej powierzchni, 
barwy ceglastej. 20. ok. 245 niecharakterystycznych, 
w  większości przepalonych, fragmentów ceramiki. 
21. ok. 25 niecharakterystycznych fragmentów cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.
Uwagi: w inwentarzu obiektu znajdują się także trzy 
małe żelazne blaszki. ich pochodzenie z wypełniska 
grobu 203 jest mało prawdopodobne. nie są one bo-
wiem wzmiankowane w dzienniku badań ani inwen-
tarzach polowych.

Grób 204 (ciałopalny, jamowy), ar 14
odkryty na głębokości 45 cm. Jama o zarysie zbliżonym 

do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymia-
rach ok. 110×90 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 50 cm. wypełnisko w części centralnej ciemnoszare 
i czarne, z licznymi węglami drzewnymi, na obrze-
żach szare. w jamie rozproszone fragmenty cerami-
ki i nieliczne przepalone kości; w stropie bryłka brązu 
(tabl. Xcii/204). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. duża bryłka stopionego brązu. 2. ok. 15 
przepalonych fragmentów naczynia o chropowatej po-
wierzchni, barwy beżowej. 3. dziesięć niecharaktery-
stycznych fragmentów ceramiki, w większości przepa-
lonych. 3. fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 205 (ciałopalny, jamowy), ar 14 
odkryty na głębokości 45 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach 
ok. 130×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko szare, w części w ciemnoszare, miejscami 
niemal czarne, z licznymi węglami drzewnymi; w czę-
ści n dosyć duży kamień. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. LXXXViii/ 
205). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Siedem przepalonych fragmentów na-
czynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środka 
wylewie i brzuścu zaokrąglonym w górnej części; po-
wierzchnia zniszczona, z drobnymi dołkami od ze-
wnątrz i wewnątrz, być może powstałymi po wypalonej 
domieszce organicznej; barwa od ceglastej do szarej; 
śr. wylewu 12 cm, śr. dna 6 cm, wys. ok. 9 cm. 2. dwa 
niecharakterystyczne fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 208A (ciałopalny, jamowy), ar 33
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o nieregularnym, 
w przybliżeniu owalnym zarysie, wydłużonym na osi 
nw-Se, o wymiarach ok. 90×50 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 20 cm. w stropie kilka drobnych ka-
mieni. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. Xcii/208a). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–ii (?).
Uwagi: datowanie i przynależność kulturowa oparte 
na zapisanej w dzienniku badań opinii S. woydy, któ-
ry wiązał jamę z okresem późnolateńskim.

Obiekt 211 (funkcja nieokreślona), ar 39
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie kolistym, 
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o średnicy ok. 80 cm; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 10 cm. wypełnisko szare, w cen-
trum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w stropie 
drobne fragmenty ceramiki (1, 2) (tabl. XciV/211).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty dwustożko-
watego naczynia o wychylonym wylewie; pod wylewem 
i nad załomem brzuśca dookolna bruzda; powierzch-
nia gładka, barwy ceglastej. 2. Przepalony fragment 
naczynia o lekko wychylonym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej. 3. Pięć fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.
Uwagi: nie można wykluczyć, iż obiekt 211 stano-
wi część stratygraficznie starszego obiektu 294 (jama 
osadnicza z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza), któ-
rego kontur zarejestrowano w profilu poniżej obiektu 
211. w takim wypadku ceramika z okresu wpływów 
rzymskich znalazłaby się tu na złożu wtórnym. 

Grób 212 (ciałopalny, jamowy), ar 33
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. XciV/212). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty misy typu ii.2; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy od ceglastej do beżowej; śr. wylewu ok. 24 cm, 
wys. zach. 5 cm. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób (?) 214 (ciałopalny, jamowy), ar 33
odkryty na głębokości 60 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 120 cm; w profilu trapezowata, o głębo-
kości 70 cm. wypełnisko szare i jasnoszare, z drobnymi 
węglami drzewnymi. w górnych partiach jamy frag-
menty ceramiki i przepalone kości (tabl. XciV/214).  
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o niewyod-
rębnionym, nachylonym do środka wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej. 2. Pięć niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 3. dwa 
fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: charakter wypełniska i kształt jamy odróżniają 
ją od innych odkrytych na stanowisku grobów, a upo-
dabniają z kolei do jam osadniczych z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza. niewykluczone, że kości ludzkie  
i przepalone fragmenty naczyń znalazły się w obrębie 
obiektu 214 w wyniku procesów podepozycyjnych. 

Grób 217 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
40 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-
bokości 12 cm. wypełnisko szare, nieco ciemniejsze 
w części e, z węglami drzewnymi. w stropie kamień, 
drobne fragmenty ceramiki, przepalone kości i frag-
ment drutu (1) (tabl. XcV/217). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowego drutu; dł. zach. 
1,2  cm. 2. 15 przepalonych fragmentów naczynia 
o dwustożkowatym brzuścu (misa typu XViiiB?); po-
wierzchnia gładka (?), barwy od ceglastej do szarej; śr. 
brzuśca ok. 16 cm, wys. zach. 7,5 cm. 3. Przepalony 
fragment naczynia o wychylonym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu ok. 
12 cm, wys. zach. 3,5 cm. 4. osiem niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 218 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o  wymiarach ok. 110×70 cm; w profilu nieckowata, 
z przegłębieniem w części n, o głębokości 35 cm. wypeł-
nisko jasnoszare, miejscami szare. w jamie przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. XcV/218). I. Iuvenis.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment „astragalu” z kości 
stępu konia; w części centralnej otwór; wym. 4,5×2,5× 
1 cm. 2. dziesięć przepalonych fragmentów misy typu 
B.1b; pod wylewem i nad załomem brzuśca dookolna 
bruzda; powierzchnia gładka, barwy brązowej i szarej; 
śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 5 cm. 3. ok. 20 przepa-
lonych fragmentów naczynia o zaokrąglonym brzuś-
cu z dookolną bruzdą powyżej największej wydętości; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
brzuśca ok. 14 cm, wys. zach. 4,5 cm. 4. dwa przepalo-
ne fragmenty naczynia o niewyodrębnionym, nachylo-
nym do środka wylewie; powierzchnia szorstka, barwy 
brązowo-szarej. 5. Przepalony fragment naczynia o lek-
ko pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 6. trzy niecharakterystyczne, przepalo-
ne fragmenty ceramiki. 7. fragment ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Groby 219A i 219B, ar 32
odkryte na głębokości 30 cm. rozległa jama o niere-
gularnym zarysie, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 200×110 cm; w profilu wyraźnie dzieląca się na 
dwa osobne, lecz łączące się ze sobą obiekty: grób 219A 
w części e i grób 219B w części w. w części e jamy, na 
poziomie jej wyróżnienia, żelazna zapinka (219a/1). 
Materiał zabytkowy i przepalone kości ludzkie z obu jam  
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początkowo metrykowane razem, a po rozdzieleniu 
się jam – osobno. fragmenty tych samych naczyń po-
chodzą jednak zazwyczaj z obu jam, co było wynikiem 
trudności z rozdzieleniem wypełnisk tych obiektów, 
które cechowały się zbliżoną barwą. Stąd też w niniejszej 
pracy inwentarz poszczególnych jam odtworzono na 
podstawie datowania form naczyń, tj. do grobu 219a, 
który zdaje się być starszy stratygraficznie, przypisano 
zabytki z młodszego okresu przedrzymskiego, a do gro-
bu 219B – te z wczesnego okresu wpływów rzymskich 
(tabl. XcVi, XcVii).

Grób 219A (ciałopalny, jamowy), ar 32
Jama o nieokreślonym zarysie; w profilu nieckowata, 
o głębokości 25 cm, w części w łącząca się z wypełni-
skiem grobu 219B. wypełnisko szare, poniżej czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XcVi/219a, 
XcVii/219a).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu M-a; ka-
błąk przekroju romboidalny, z rytymi liniami wzdłuż 
krawędzi bocznych; dł. zach. 3,9 cm, szer. 1,5 cm. 
2. ok. 35 przepalonych fragmentów garnka grupy iii; 
wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej i ciemnoszarej; śr. wylewu ok. 22 cm, wys. zach. 
12 cm. 3. trzy przepalone fragmenty wazy grupy iV; 
wylew pogrubiony, facetowany (?); brzusiec zdobiony 
na załomie  – podzielonym na segmenty – pasmem 
złożonym z równoległych, pustych albo wypełnionych 
rzędem poziomych kresek, prostokątów; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 
6  cm, wys. 11,5  cm. 4. dziesięć przepalonych frag-
mentów wazy z uchem, grupy iV; wylew nieznacznie 
pogrubiony; brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi 
liniami, między którymi pasmo potrójnego zygzaka 
złożonego z  ukośnych kresek; powierzchnia gładka, 
barwy szarej; śr. wylewu ok. 12,5 cm, wys. zach. 5 cm. 
5. Siedem przepalonych fragmentów wazy grupy iV; 
wylew lekko pogrubiony; szyja podkreślona z obu stron 
płytkimi żłobkami; brzusiec zdobiony zygzakowatym 
pasmem złożonym z kresek i linii; powierzchnia gład-
ka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 25 cm, 
wys. zach. 5 cm. 6. trzy silnie przepalone fragmenty 
naczynia z uchem; wylew pogrubiony; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 7. dwa przepalone fragmen-
ty misy prawdopodobnie typu ii.2; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
8. Przepalony fragment misy, prawdopodobnie typu 
ii.2; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej. 9. Przepalony fragment na-
czynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej. 10. Siedem niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 11. Pięć niecha-

rakterystycznych fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.
Uwagi: większość fragmentów naczynia nr 6 odkryto 
w grobie 219B. 

Grób 219B (ciałopalny, jamowy), ar 32
Jama o nieokreślonym zarysie, w części e łącząca się 
z  grobem 219a; na głębokości 30 cm od poziomu wyróż-
nienia – o zarysie zbliżonym do owalnego, o wymiarach 
ok. 100×60 cm. wypełnisko w górnej partii szare, poni-
żej czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. XcVi/ 
219B, XcVii/219B).
Inwentarz: 1. ok. 35 przepalonych fragmentów wa-
zy zbliżonej do typu B.5b; wylew wychylony; brzu-
siec dwustożkowaty, o zaokrąglonym załomie, zdo-
biony dwiema dookolnymi liniami, między którymi 
rząd ukośnych kresek, a poniżej, pasmo „wiszących”, 
wypełnionych czworokątnymi odciskami, trójkątów; 
powierzchnia gładka (?), barwy od ceglastej do szarej; 
śr. wylewu 20 cm, śr. dna ok. 7 cm, wys. zach. 8 cm. 
2. Siedem fragmentów naczynia o wychylonym wyle-
wie i wyodrębnionym dnie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 18 cm. 3. trzy silnie przepalone 
i zdeformowane fragmenty naczynia z uchem i wyod-
rębnionym wylewem; powierzchnia zniszczona, barwy 
od ceglastej do szarej. 4. Przepalony fragment naczynia 
o wyodrębnionym wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy od szarej do czarnej; śr. wylewu ok. 25 cm, wys. zach. 
3 cm. 5. trzy przepalone fragmenty naczynia o wychy-
lonym wylewie i brzuścu zdobionym w górnej partii 
dwiema poziomymi bruzdami; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej. 6. Przepalony fragment tzw. pseudou-
cha naczynia; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej 
iszarej; wys. zach. 3,5 cm. 7. 20 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.
Uwagi: dwa fragmenty naczynia nr 2 znaleziono w gro-
bie 219a.

Materiał zabytkowy i szczątki ludzkie z grobów 219A 

i 219B, bez możliwości przyporządkowania do które-
goś z nich (tabl. XcVi/219a.219B): 1. Przepalony frag-
ment naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do 
środka wylewie; powierzchnia szorstka, barwy brązo-
wej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 3 cm. 2. Przepalony 
fragment naczynia zdobionego dwiema poziomymi 
bruzdami, między którymi rząd ukośnych kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej. 3. ok. 25 fragmen-
tów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 
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4. ok. 15 fragmentów ceramiki o chropowatej po-
wierzchni, barwy brązowo-szarej. 5. ok. 150 niecha-
rakterystycznych, w większości przepalonych, fragmen-
tów ceramiki. 6. Przepalony (?) fragment naczynia 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?). I.1. Płeć nie-
określona, osoba dorosła. I.2. Infans I. II.1. Kura domo-
wa (2 fr.). II.2. Ssak (3 fr.).

Grób 222 (ciałopalny, jamowy), ar 38
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 160×110 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko 
szare, miejscami ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w spągu fragment drutu (1) (tabl. XcV/222). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment żelaznego drutu; dł. zach. 
1,3 cm. 2. Sześć przepalonych fragmentów naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wyle-
wie; powierzchnia zniszczona (szorstka?), barwy od 
ceglastej do szarej. 3. Przepalony fragment naczynia 
o  niewyodrębnionym, nachylonym do środka wyle-
wie; powierzchnia szorstka, barwy szaro-brązowej. 
4. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy jas-
nobeżowej. 5. fragment naczynia o wychylonym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 6. ok. 40 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 7. dziesięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii (?).

Grób 224 (ciałopalny, jamowy), ar 39
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 90×60 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko 
ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie 
duże fragmenty naczyń zalegające wzdłuż krawędzi S; 
w części S dwie szpile (3, 4), przęślik (8) i igła (6); ni-
żej zapinki (1, 2), szpila hakowa (5), fragmenty ce-
ramiki i  skupisko przepalonych kości (tabl. XcViii, 
XciX/224). I. Mężczyzna (?), wczesny maturus. II. Świ-
nia (1 fr.).
Inwentarz: 1. żelazna zapinka zbliżona do typu H; 
kabłąk kolankowato wygięty, w przekroju kolisty, przy 
przejściu w pochewkę plastyczny występ; nóżka połą-
czona z kabłąkiem za pomocą pierścieniowatej obej-
my; dł. 4,1 cm. 2. żelazna zapinka typu M-a; kabłąk 
w przekroju kolisty, zdobiony dwiema poprzecznymi 
bruzdami poniżej szczytu; pochewka ramowata; dł. 
6,5 cm, szer. 1,5 cm. 3. żelazna szpila o niemal kuli-
stej, nieco dwustożkowatej główce, zbliżona do typu 48; 

trzon w przekroju kolisty; dł. pierwotnie ok. 8 cm, śr. 
główki 0,6 cm. 4. żelazna szpila o zaokrąglonej główce, 
podobna do szpili nr 3; dł. ok. 8 cm. 5. żelazna szpila 
hakowa; trzon w przekroju kolisty; dł. ok. 5,5 cm (za-
ginęła). 6. fragment żelaznej igły (?); przekrój kolisty; 
dł. zach. 2,7 cm. 7. fragment masywnej żelaznej płyt-
ki; wym. zach. 3,4×2,6 cm (przedmiot starożytny?). 
8. Przepalony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklę-
słych biegunach; powierzchnia gładka, barwy beżowej 
i szarej; śr. 4,4 cm, wys. 1,7 cm. 9. Przepalone fragmen-
ty kubka typu i.1; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia gładka, barwy od ceglastej do czarnej; śr. 
wylewu ok. 15 cm, śr. dna 8 cm, wys. 11 cm. 10. Prze-
palone fragmenty kubka zbliżonego do typów i.1 i i.4; 
wylew pogrubiony; brzusiec niemal kulisty; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej, miejscami szarej; śr. 
wylewu 9,5 cm, śr. dna 6 cm, wys. 9 cm. 11. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.4; powierzchnia gładka, opra-
cowana niezbyt starannie, barwy ceglastej; śr. wylewu 
10,5 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 10,5 cm. 12. Przepalone 

fragmenty naczynka zbliżonego do typu Vii.1; wylew 
pogrubiony; brzusiec zdobiony trzema pasmami pu-
stych lub wypełnionych rzędem kresek prostokątów; 
powierzchnia gładka, barwy szarej i brązowej; śr. wy-
lewu 8–9 cm, śr. dna 6 cm, wys. ok. 10 cm. 13. Przepa-
lone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony, fa-
cetowany; dno lekko wklęsłe z dwiema krzyżującymi 
się liniami na wewnętrznej powierzchni; powierzch-
nia gładka, barwy ceglastej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 
7,5 cm, wys. 9 cm. 14. Przepalone fragmenty misy ty-
pu ii.3; wylew lekko pogrubiony i spłaszczony ukośnie 
do wnętrza; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
do szarej; śr. wylewu 21 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 9 cm. 
15. Przepalone fragmenty dzbana grupy V, z uchem; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony 
podwójnym pasmem prostokątnych pól, pustych albo 
wypełnionych rzędem poziomych lub ukośnych kre-
sek; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; 
śr. wylewu ok. 11 cm, śr. dna 8,5 cm, wys. ok. 17 cm. 
16. Przepalone fragmenty małego garnka zbliżonego 
do typu Vi.1; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 12 cm, śr. dna 
10 cm, wys. 16 cm. 17. ok. 15 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iia.
Uwagi: obecnie w inwentarzu obiektu zamiast szpili 
hakowej (nr 5) znajduje się fragment żelaznego drutu. 
Przypuszczalnie jest to część igły nr 6.

Grób 225 (ciałopalny, jamowy), ar 32
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 110×90 cm; w profilu nieckowata,  
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o nierównym dnie i głębokości 15 cm. wypełnisko sza-
re, w części nw ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone fragmenty ceramiki i przepalo-
ne kości (tabl. XciX/225). I. Płeć nieokreślona, osoba 
dorosła (?).
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej i beżowej. 2. frag-
ment naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do 
środka wylewie; powierzchnia szorstka, barwy brązo-
wej. 3. dziesięć niecharakterystycznych fragmentów 
ceramiki, w większości z epoki brązu/wczesnej epo-
ki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.
Uwagi: Brak informacji o obecności kości w dzienniku 
badań i inwentarzach polowych; być może pochodzą 
one z grobu 226.

Grób 226 (ciałopalny, jamowy), ar 32
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 70×50 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 10 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węg-
lami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty ce-
ramiki i przepalone kości (tabl. XciX/226). I/II. Kości 
zaginęły.
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej. 2. 20 niecharak-
terystycznych fragmentów ceramiki. 3. Siedem frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: Możliwe, że zaginione kości ciałopalne przypi-
sane są obecnie do grobu 225 (zob. wyżej).

Obiekt 230 (funkcja nieokreślona), ar 33
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 60 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare, na 
obrzeżach szare, z węglami drzewnymi. w jamie frag-
menty przedmiotu/-ów z metalu (1) (tabl. XciX/230).
Inwentarz: 1. fragmenty przedmiotu/-ów z metalu 
(zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: obecnie do inwentarza grobu przypisany jest 
fragment ceramiki, co jest sprzeczne z  informacjami 
w  dzienniku badań: W  wypełnisku drobne fragmenty 
węgla, fragmenty metalu, bez ceramiki i kości.

Groby 231A, 231B, 232, ar 38
kompleks zlokalizowanych obok siebie jam o łączących 

się ze sobą stropach. na głębokości ok. 10–20 cm poni-
żej poziomu wyróżnienia rozdzielający się na trzy osob-
ne obiekty: grób 231A w części ne, grób 231B w czę-
ści nw i grób 232 w częściach Se i Sw (tabl. c, ci). 

Grób 231A (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o nieuchwyconym w całości zarysie, w przybliże-
niu czworokątnym, o wymiarach ok. 70×50 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 25 cm; w stropie łącząca 
się z wypełniskiem jamy 231B; w części n zniszczona 
przez wkop współczesny. wypełnisko szare, w centrum 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i fragmenty ceramiki; w stropie 
obiektu nóżka zapinki (1) (tabl. c–cii/231a). I. Płeć 
i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki, zapewne ty-
pu almgren 68; nóżka zwieńczona pierścieniowatym 
guzkiem, w pochewce trzy koliste otwory; dł. zach. 
3,3  cm. 2. fragmenty przepalonego naczynia zbliżo-
nego do typów B.3a i B3b; powierzchnia szorstka, bar-
wa beżowo-szara; śr. wylewu 17 cm, śr. dna 9 cm, wys. 
13  cm. 3. fragmenty przepalonego doniczkowatego 
kubka zbliżonego do typu c.3; wylew niewyodrębnio-
ny, miejscami lekko nachylony; dno wyodrębnione; po-
wierzchnia gładka, barwy od szarej do różowo-beżowej; 
śr. wylewu 12,5 cm, śr. dna ok. 10,5 cm, wys. 9,5 cm. 
4. dwa przepalone fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; 
śr. wylewu 16,5 cm, wys. zach. 4,5 cm. 5. Siedem prze-
palonych fragmentów małego naczynka o zaokrąglo-
nym brzuścu; wylew wyodrębniony, cylindryczny; 
dno wklęsłe; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
do ciemno-szarej; śr. wylewu 4 cm, śr. dna ok. 5 cm, 
wys. 6 cm. 6. trzy przepalone fragmenty kubka typu 
c.3; powierzchnia szorstka, barwy ceglastej; śr. wyle-
wu 11 cm, wys. zach. 6 cm. 7. Przepalony fragment 
naczynia o dwustożkowatym brzuścu z poziomą bruz-
dą nad załomem; powierzchnia gładka, barwy szarej; 
śr. brzuśca ok. 14 cm. 8. Przepalony fragment naczy-
nia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej. 9. dwa przepalone fragmenty małego 
naczynia o lekko wychylonym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ciemnoszarej. 10. dwa przepalone 
fragmenty naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym 
do środka wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej. 
11. Przepalony fragment naczynia zdobionego wielo-
krotnym zygzakiem z ukośnych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej. 12. ok. 20 fragmentów cera-
miki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 13. ok. 60 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.
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Uwagi: fragmenty zapinki znalezione w stropie jamy 
zametrykowano jako jama 231.

Grób 231B (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o rozmytym, rozległym i trudnym do określenia 
zarysie; w części e łącząca się z wypełniskiem grobu 
231a; w części n zniszczona przez wkop współczesny; 
na głębokości 20 cm od poziomu wyróżnienia – o zary-
sie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach 
ok. 130×110 cm; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 35 cm. wypełnisko szare i ciemno-
szare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. c–cii/231B). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki typu alm-
gren 67a; główka masywna, kroplowata; dł. zach. 
3,4 cm. 2. nadtopiony fragment główki brązowej za-
pinki, przypuszczalnie typu almgren 67a. 3. fragment 
masywnej brązowej sprężyny od zapinki nr 1 lub 2; dł. 
zach. 1,4 cm. 4. fragment stopionego kabłąka zapinki 
nr 1 albo 2; z profilowanym dookolnym grzebykiem; 
dł. zach. 2 cm. 5. dwie bryłki stopionego brązu. 6. ok. 
30 fragmentów naczynia zdobionego na brzuścu ukoś-
nie nacinaną plastyczną listwą, pod którą pasmo kro-
kwiowe; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 7. Prze-
palony fragment naczynia o prostym, wyodrębnionym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
8. Przepalony fragment naczynia o wychylonym, wyod-
rębnionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 9. Przepalony fragment naczynia o wychylonym, 
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy jasnobrązowej. 10. trzy przepalone fragmenty 
naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środ-
ka wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
11. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 9 cm, 
wys. zach. 6 cm. 12. cztery przepalone fragmenty przy-
dennej części naczynia; powierzchnia szorstka, barwy 
od ceglastej do brązowej; śr. dna 9–10 cm, wys. zach. 
3 cm. 13. ok. 100 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Materiał zabytkowy ze wspólnego stropu grobów 231A 

i 231B, bez możliwości przyporządkowania do które-
goś z nich (tabl. cii/231a.213B): 1. fragment brązo-
wej zapinki o silnie wysklepionym kabłąku o trójkąt-
nym przekroju, z profilowanym dookolnym grze bykiem 
przy nóżce; przypuszczalnie typu almgren 2aii; dł. 
zach. 2 cm. 2. Przepalony fragment naczynia o lekko 
wychylonym, wyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 3. ok. 20 niecharakterystycz-

nych, w większości przepalonych fragmentów cerami-
ki.

Grób 232 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 150×110 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 35 cm. wypełnisko szare, w centrum ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. c/232, ci/232, 
ciii/232). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty nadtopionej brązowej za-
pinki typu almgren 2aii; kabłąk w przekroju trójkątny, 
zdobiony na grzbiecie rzędem ukośnych nacięć, poni-
żej szczytu dookolny grzebyk; dł. zach. 2,8 cm, szer. 
1,2 cm. 2. fragment brązowego drutu; dł. zach. 1,5 cm. 
3. fragment żelaznego drutu; jeden z końców rozkle-
pany i wygięty pod kątem prostym, dł. zach. 3,1 cm. 
4. Pięć przepalonych fragmentów naczynia o lekko po-
grubionym wylewie i silnie wydętym, niemal dwustoż-
kowatym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy od brą-
zowej do ceglastej; śr. wylewu 19 cm, wys. zach. 3 cm. 
5. dwa przepalone fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej; śr. wylewu ok. 21–23 cm, wys. 
zach. 3,5 cm. 6. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie i silnie wydętym brzuścu; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od szarej do ceglastej; 
śr. wylewu 26 cm, wys. zach. 3,5 cm. 7. cztery prze-
palone fragmenty trójdzielnego naczynia o wychylo-
nym wylewie i cylindrycznej szyi; powierzchnia gład-
ka, barwy od ceglastej do brązowej; śr. wylewu 16 cm, 
wys. zach. 4,5 cm. 8. trzy przepalone fragmenty czar-
ki typu Vii.3; wylew wychylony; powierzchnia gładka, 
barwy od brązowej do ciemnoszarej; śr. wylewu 9 cm, 
wys. zach. 4,5 cm. 9. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia typu a.2 (?), brzusiec zaokrąglony; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 
6 cm. 10. trzy przepalone fragmenty małego naczynia 
o wyodrębnionym za pomocą bruzdy wylewie i lekko 
zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 11. Przepalony fragment trójdzielnego na-
czynia o ostrym załomie brzuśca; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglastej. 12. Przepalony fragment dużego 
naczynia zbliżonego do typu i.4; wylew niewyodręb-
niony, nachylony; powierzchnia przy wylewie gładka, 
poniżej chropowata, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 
27 cm, wys. zach. 9 cm. 13. Siedem przepalonych frag-
mentów kubka typu i.4; powierzchnia szorstka, barwy 
ceglastej; śr. wylewu ok. 14 cm, śr. dna ok. 9 cm, wys. 
ok. 10–12 cm. 14. Przepalony fragment przydennej czę-
ści naczynia; powierzchnia gładka, barwy od szarej do 
czarnej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 4 cm. 15. Przepalony 
fragment przydennej części naczynia; powierzchnia 
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gładka, barwy od szarej do czarnej; śr. dna 10 cm, wys. 
zach. 6 cm. 16. dwa przepalone fragmenty przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy od sza-
rej do czarnej; śr. dna 10 cm, wys. zach. 6 cm. 17. dwa 
przepalone fragmenty przydennej części naczynia; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 9 cm, wys. 
zach. 7 cm. 18. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia o szorstkiej powierzchni, barwy brązowej; śr. 
dna 10 cm, wys. zach. 3 cm. 19. ok. 50 fragmentów ce-
ramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 21. ok. 
160 niecharakterystycznych, w większości przepalo-
nych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 236 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 40 cm; w pro-
filu półkolista, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, 
w centrum ciemnoszare z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości, w części centralnej 
naczynie (1) (tabl. ciV/236). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 6,5 cm, 
wys. 9 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 237 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama o nieregularnym zarysie, o wymiarach ok. 120× 
120 cm; na głębokości 20 cm od poziomu wyróżnienia – 
o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach 70×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko szare, niżej jasnoszare, z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i  frag-
menty ceramiki (tabl. ciV/237). I/II.  Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. osiem przepalonych fragmentów na-
czynia o lekko pogrubionym, wyodrębnionym wyle-
wie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczo-
na (gładka?), barwy beżowo-szarej; śr. wylewu 10 cm, 
wys. zach. 3,5 cm. 2. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 3. ok. 15 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów cerami-
ki. 4. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy ii–iii (?).
Uwagi: Możliwe, że obiekt to część jamy osadniczej 
nr 246 z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. w takim 
wypadku przepalone kości i fragmenty ceramiki zna-
lezione w obrębie jamy 237 znajdowałyby się na złożu 
wtórnym. wśród materiałów opisanych jako badania 

powierzchniowe z cmentarzyska i jego okolic znajduje 
się zbiór ceramiki zaopatrzony w dwie metryczki: ja-
ma 237 i jama 238. większość z tych fragmentów, jeśli 
nie wszystkie, można wiązać z grobem 238 (zob. niżej). 

Grób 238 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne- 
-Sw, o wymiarach 130×90 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 40 cm. wypełnisko czarne, w stropie i na 
obrzeżach szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i wyposażenie 
(tabl. cV). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki, 
zapewne typu n-a lub almgren 2ai; sprężyna na osi; 
kabłąk w przekroju kolisty; dł. zach. 1 cm, szer. 1,4 cm. 
2. nadtopiony fragment kabłąka zapinki, z profilowa-
nym dookolnym grzebykiem, w przekroju kolisty; dł. 
zach. 2,4 cm; być może od zapinki nr 1. 3. fragment brą-
zowej zapinki o cięciwie przytrzymywanej trapezowa-
tym haczykiem; szer. zach. 1,5 cm. 4. Pięć przepalonych 
fragmentów garnka o lekko wychylonym, niepogrubio-
nym wylewie i zaokrąglonym brzuścu (typ Vi.2?); po-
wierzchnia gładka, barwy ceglasto-brązowej, miejsca-
mi szarej; śr. wylewu 18 cm, wys. zach. 10 cm. 5. trzy 
przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wy-
lewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-brązowej; śr. wylewu ok. 17 cm, wys. 
zach. 5 cm. 6. cztery przepalone fragmenty naczynia 
o niewyodrębnionym, lekko zgrubiałym i nachylonym 
wylewie oraz półkulistym brzuścu; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglasto-brązowej; śr. wylewu 14 cm, wys. 
zach. 6 cm. 7. dwa przepalone fragmenty dwustożko-
watego naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 19 cm, 
wys. zach. 6 cm. 8. trzy przepalone fragmenty misy ty-
pu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej; śr. wylewu ok. 20 cm, wys. zach. 4 cm. 
9. dwa przepalone fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 
ok. 15 cm, wys. zach. 2 cm. 10. Przepalone fragmenty 
czarki typu d.2b; powierzchnia gładka, barwy ceglasto- 
-szarej; śr. wylewu 8 cm, wys. 6,5 cm. 11. Siedem prze-
palonych fragmentów trójdzielnego naczynia o lekko 
pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej i brązowej; śr. wylewu ok. 14 cm, wys. zach. 
3,5 cm. 12. Przepalony fragment dużego naczynia o wy-
odrębnionym, pogrubionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 13. Przepalony fragment naczy-
nia o lekko pogrubionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglasto-szarej. 14. Przepalony fragment 
trójdzielnego naczynia z dwustożkowatym brzuścem; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej. 15. dwa prze-
palone fragmenty naczynia o zaokrąglonym brzuścu; 
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powierzchnia gładka, barwy ciemno-brązowej; śr. dna 
8 cm, wys. zach. 8 cm. 16. cztery przepalone fragmenty 
przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do brązowej; śr. dna ok. 10,5 cm, wys. zach. 
7,5 cm. 17. ok. 140 niecharakterystycznych, w większo-
ści przepalonych, fragmentów ceramiki. 18. dwa frag-
menty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.
Uwagi: wśród materiałów opisanych jako badania 
powierzchniowe z cmentarzyska i jego okolic znajduje 
się zbiór ceramiki (ok. 50 przepalonych fragmentów) 
zaopatrzony w dwie metryczki: jama 237 i jama 238. 
większość z tych fragmentów, jeśli nie wszystkie, moż-
na na podstawie cech morfologicznych dość pewnie 
wiązać z grobem 238. wśród nich znajdują się m.in. 
fragmenty naczyń o nr. 4, 10, 11. 

Grób 239 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama zniszczona przez wkop współczesny; na głębokości 
ok. 30 cm od poziomu wyróżnienia – o zarysie w przy-
bliżeniu owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, o wy-
miarach ok. 150×80 cm; w profilu niemal półkolista, 
o głębokości 60 cm. wypełnisko w części Se ciemno-
szare, miejscami czarne, w części nw szare i jasnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; w części nw przęślik (1) 
(tabl. cVi). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęs-
łych biegunach; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. 2,4 cm, wys. 1,2 cm. 2. Płasko-wypukły gładzik ka-
mienny; wym. 5×4,1×2,7 cm. 3. 35 przepalonych frag-
mentów naczynia o wychylonym wylewie i zaokrąglo-
nym brzuścu (typ B.2?); powierzchnia gładka, barwy 
szarej; śr. wylewu 22 cm, wys. zach. 5,5 cm. 4. Przepa-
lony fragment przydennej części naczynia; powierzch-
nia szorstka (?), barwy szarej; śr. dna ok. 7–8 cm, wys. 
zach. 4,5 cm. 5. cztery niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV (?).

Grób 240 (ciałopalny, jamowy), ar 19
odkryty na głębokości 30 cm, zniszczony. zarysy jamy 
nieczytelne. Skupisko przepalonych kości, o średnicy 
ok. 30 cm i miąższości ok. 5 cm. Pośród kości fibula (1) 
i fragment przedmiotu brązowego (2) (tabl. ciV/240). 
I. Kobieta (?), adultus. II. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1. żelazna zapinka kapturkowa typu alm-
gren 38–39; sprężyna na osi, zaczątek sprężyny praw-
dopodobnie osadzony w otworze w główce; kabłąk 
płaski, z półkolistym, wysokim grzebykiem, zdobiony 
wzdłuż krawędzi bocznych i powyżej grzebyka podwój-

nymi bruzdami; nóżka w przekroju trójkątna, prawdo-
podobnie z poprzeczną bruzdą u jej końca; dł. 4,3 cm, 
szer. 3,2 cm. 2. fragment brązowej sztabki o półkoli-
stym przekroju; dł. zach. 1 cm. 3. niecharakterystycz-
ny fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.
Uwagi: zapinka błędnie przypisana do grobu 200[B].

Grób 241 (ciałopalny, jamowy), ar 19
odkryty na głębokości 30 cm, rozorany. zarysy jamy 
nieczytelne. Skupisko przepalonych kości, o średnicy 
ok. 20 cm i miąższości 5 cm (tabl. ciV/241). I. Kobie-
ta (?), adultus.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 242 (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach 130×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko szare, miejscami jasnoszare, w czę-
ści  n ciemnoszare z węglami drzewnymi. w jamie, 
głównie w ciemnej warstwie, rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; w części n fragmenty zapin-
ki (1) (tabl. cVii/242). I. Kobieta (?), maturus. II. Kura 
domowa (2 fr.).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty brązowej zapinki kaptur-
kowej, zapewne typu almgren 38–39; kabłąk zdobiony 
wzdłuż krawędzi i na środku pojedynczymi bruzdami 
oraz dwoma „oczkami” na główce; nóżka w przekroju 
trójkątna; dł. zach. 1,5 cm (kabłąk) i 2,1 cm (nóżka). 
2. Przepalone fragmenty misy o nieznacznie zaokrąg-
lonym brzuścu; wylew niewyodrębniony; powierzch-
nia gładka, barwy od brązowej do szarej; śr. wylewu 
33,5 cm, śr. dna 16 cm, wys. 9,5 cm. 3. dwa przepalone 
fragmenty naczynia z poziomą bruzdą nad załomem 
brzuśca; powierzchnia zniszczona, barwy jasnobrązo-
wej i ceglastej. 4. Przepalony fragment dwustożkowa-
tego naczynia z poziomą bruzdą nad załomem brzuś-
ca; powierzchnia gładka, barwy jasno- i ciemnoszarej. 
5. fragment naczynia o wychylonym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 6. dziesięć niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 243 (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o nieregularnym zarysie, o średnicy około 35 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko 
jasnoszaro-żółte, niemal nie odróżniające się od ota-
czającego calca, z pojedynczymi węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości (tabl. ciV/243). 
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I. Późny infans I. II. Kura domowa (1 fr.).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-szarej.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 244 (ciałopalny, jamowy), ar 19
odkryty na głębokości 30–35 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 140×45 cm; 
w profilu nieregularna, o głębokości do 50 cm; w stro-
pie części S kamień o wymiarach 20×20×10 cm. wy-
pełnisko szare, miejscami ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w centrum nóżka zapinki (1), 
w części n przęślik (3) (tabl. cVii/244). I. Płeć nie-
określona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowej zapinki o trój-
kątnej w przekroju nóżce, zwieńczonej płaską, zadar-
tą ku górze tarczką; sprężyna na osi; dł. zach. 1,2 cm. 
2. żelaz ny drut, dł. zach. 4,6 cm. 3. Przepalony dwu-
stożkowaty przęślik gliniany o niesymetrycznym kor-
pusie i płaskich biegunach; powierzchnia gładka, barwy 
od beżowej do szarej; śr. 4 cm, wys. 2,2 cm. 4. Przepa-
lony fragment grubościennego naczynia o chropowa-
tej powierzchni, barwy szarej. 5. Przepalony fragment 
(nóżki?) naczynia zdobionego plastyczną listwą; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej. 6. dziesięć prze-
palonych fragmentów naczynia o niewyodrębnionym, 
nachylonym do środka wylewie; powierzchnia szorstka, 
barwy brązowej. 7. dwa niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki. 8. fragment ceramiki z epo-
ki brązu/wczesnej epoki żelaza (?). 9. narzędzie krze-
mienne (mezolit).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy Vb–c lub faza Vi.

Grób 245 (ciałopalny, popielnicowy), ar 38
Jama w stropie rozwleczona przez orkę; na głębokości 25 
cm od poziomu wyróżnienia o zarysie owalnym, wydłu-
żonym na osi nw-Se, o wymiarach 120×90 cm; w profi-
lu niemal prostokątna, o głębokości 50 cm. wypełnisko 
ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone drobne przepalone kości; na dnie, w czę-
ści S, skupisko ceramiki oraz odwrócona do góry dnem 
popielnica (10), stojąca na fragmentach naczyń. w po-
pielnicy przepalone kości, fragmenty igły (4), nożyka (2) 
i zapinki (1). w części n jamy fragment przęślika (6), 
przy dnie popielnicy szydło (3) (tabl. cViii,ciX/245). 
I.1. Kobieta, adultus. I.2. Infans I. II. Ssak (2 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej zapinki typu 
M-a; kabłąk w przekroju kolisty, z niewielkim grzeby-
kiem poniżej szczytu; pochewka ramowata; dł. zach. 

ok. 6,5 cm, szer. 1,5 cm. 2. fragment żelaznego nożyka 
sierpikowatego; dł. zach. ok. 6,7 cm. 3. żelazne szyd-
ło; trzon w przekroju z jednej strony kolisty, z drugiej 
czworokątny, o poprzecznie nacinanych krawędziach; 
dł. 12,7 cm. 4. fragment żelaznej igły; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. zach. 6,5 cm. 5. fragment skorodo-
wanego przedmiotu z żelaza. 6. Przepalony fragment 
dwustożkowatego przęślika glinianego; śr. ok. 4 cm, 
wys. ok. 2 cm. 7. Przepalone fragmenty kubka typu i.4; 
powierzchnia szorstka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 13 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 11,5 cm. 8. Przepa-
lone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 25 cm, śr. dna 9 cm, wys. 9 cm. 9. Przepalone 
fragmenty wazy grupy iV, z uchem; wylew wychylony; 
brzusiec zdobiony wąskim pasmem złożonym z dwóch 
dookolnych linii, między którymi grupy pionowych 
i ukośnych kresek w różnych układach; powierzchnia 
gładka, barwy od brązowej do szarej; przy dnie czarna; 
śr. wylewu 15,5 cm, śr. dna 9,5 cm, wys. 13 cm. 10. wa-
za grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony; brzusiec zdo-
biony dookolnym pasmem – pustych lub wypełnionych 
rzędem ukośnych kresek – prostokątów; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 23 cm, śr. dna 12,5 cm, 
wys. 17 cm. 11. trzy przepalone fragmenty miniaturo-
wej wazy typu Vii.4; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy szarej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 8 cm, wys. 
7 cm. 12. Przepalone fragmenty miniaturowej wazy ty-
pu Vii.4; wylew pogrubiony, facetowany (?); powierzch-
nia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 9 cm, śr. 
dna 6 cm, wys. 7,5 cm. 13. Przepalone fragmenty trój-
dzielnego kubka, zbliżonego do typu Vii.4; wylew lekko 
pogrubiony; szyjka podkreślona dwiema bruzdami; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 7,5 cm, 
śr. dna 4 cm, wys. 6 cm. 14. trzy przepalone fragmenty 
naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środ-
ka wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
15. dwa przepalone fragmenty przydennej części na-
czynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej; śr. dna 
ok. 11 cm, wys. zach. 3 cm. 16. Przepalony fragment 
naczynia o niewyodrębnionym, wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 17. ok. 120 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 18. ok. 210 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób (?) 247 (ciałopalny, jamowy), ar 25
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach 80×60 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, miejscami 
ciemnoszare, z licznymi węglami drzewnymi. w jamie 
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rozproszone przepalone (?) kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ciX/247). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szaro- 
-ceglastej. 2. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki. 3. ok. dziesięciu fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: niewykluczone, że są to pozostałości jamy 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 248 (ciałopalny, jamowy), ar 19
Jama o nieregularnym, słabo uchwytnym zarysie, o wy-
miarach ok. 50×35 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 15 cm. wypełnisko jasnoszaro-żółte, niemal nie 
odróżniające się od otaczającego calca, z pojedynczymi 
węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości oraz fragment zapinki (1) (tabl. ciX/248). I. Płeć 
nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. Brązowa igła z fragmentem sprężyny 
z taśmy o czworokątnym przekroju, zapewne z zapin-
ki oczkowatej serii pruskiej; dł. zach. ok. 6 cm. 2. dwa 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty cerami-
ki. 3. fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epo-
ki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b. 

Obiekt 249 (funkcja nieokreślona), ar 19
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach 50×40 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 10 cm. wypełnisko szare z węglami drzew-
nymi. w części przydennej fragmenty naczynia (1) 
(tabl. cX/249).
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty smukłego naczynia 
o zaokrąglonym brzuścu i niewyodrębnionym, nachy-
lonym do środka wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy jasnobrązowej; śr. wylewu ok. 7,5 cm, śr. dna ok. 
5 cm, wys. 7,5 cm.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 250 (ciałopalny, jamowy), ar 38 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 90×60 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, w centrum 
ciemnoszare i czarne, z licznymi węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. cX/250). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 2. Przepalony fragment naczynia 

o niewyodrębnionym, lekko zgrubiałym, nachylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy brązowej. 
3. Przepalony fragment naczynia o lekko pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 
4. dziesięć niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 5. dwa fragmenty ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.

Grób 251 (ciałopalny, jamowy), ar 42
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 100–110 cm; w profi-
lu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko w czę-
ści  n  cie mno szare i czarne, z węglami drzewnymi, 
w czę ści S szare. w jamie rozproszone przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. cX/251). I. Infans I.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty stopionego paciorka 
z  ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła z biały-
mi nitkami. 2. ok. 20 fragmentów naczynia typu B.2 
lub B.5; brzusiec zdobiony rzędem kolistych dołków; 
śr. wylewu 21 cm, śr. dna ok. 10–11 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 252 (ciałopalny, jamowy), ar 42
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 150×70 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 15 cm. wypełnisko szare i brązowo- 
-szare, miejscami ciemnoszare, z węglami drzewny-
mi. w jamie, głównie w części środkowej, rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cX/252). 
I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ce-
glastej i szarej. 2. 16 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 4. dwa fragmenty ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 253 (ciałopalny, jamowy), ar 42
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 100×70 cm; w profilu niere-
gularna, niemal prostokątna, o nierównym dnie i głębo-
kości 25 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w części n zapinka (1) i okucie (2), 
w centrum fragmenty ostrza z krzemienia (8) (tabl. cXi/ 
253). I. Kobieta (?), adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej za-
pinki trąbkowatej odmiany 5 (?)  wg  t.  dą brow skiej 
(1995); kabłąk w przekroju trójkątny, z  półkolistym  
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profilowanym grzebykiem; nóżka w przekroju trójkąt-
na, zwieńczona stożkowatym guzkiem z dookolną bruz-
dą u nasady; dł. zach. 3,4 cm. 2. Brązowe, czworokątne, 
płaskie okucie z czterema otworami w  narożnikach, 
w dwóch z nich nity o płaskich, nieco zao krąglonych 
główkach; wym. 2×2,2 cm. 3. Brązowy nit z dużą pła-
ską, kwadratową główką; wym. główki 1,1×1,1 cm, dł. 
1,4 cm. 4. Przepalone fragmenty naczynia o wychylo-
nym, wyodrębnionym za pomocą uskoku wylewie i za-
okrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy od 
brązowej do ceglastej; śr. wylewu ok. 22–23 cm, wys. 
zach. 11,5 cm. 5. Pięć przepalonych fragmentów naczy-
nia o wychylonym, wyodrębnionym za pomocą bruzdy 
wylewie i brzuścu zdobionym liniami; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 6. Pięć fragmentów ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 7. ok. 55 nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów cera-
miki. 8. dwa fragmenty krzemiennego ostrza (paleo-
lit schyłkowy).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 254 (ciałopalny, jamowy), ar 42
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o  wymiarach ok. 110×70 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 10 cm. wypełnisko w części w szare z wę-
glami drzewnymi, w części e jasnoszare. w szarej war-
stwie rozproszone przepalone (?) kości i frag menty ce-
ramiki (tabl. cXi/254). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. 12 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 255 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 80×70 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 20 cm. wypełnisko w częś-
ci e sza re i jasnoszare, w części w ciemnoszare, z wę-
glami drzewnymi. w ciemnej warstwie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. cXi/255). I. Płeć 
nieokreślona, wczesny maturus.
Inwentarz: 1. fragment łukowato wygiętego brązowe-
go drutu; być może część sprężyny zapinki. 2. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 3. dwa 
przepalone fragmenty naczynia zdobionego dwiema 
poziomymi liniami, między którymi pasmo krokwio-
we; powierzchnia gładka, barwy od jasnobeżowej do 
ceglastej. 4. ok. dziesięciu niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).

Grób 256 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare, 
na obrzeżach szare, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; w czę-
ści n frag ment przedmiotu brązowego (1) (tabl. cXi/ 
256). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowego przedmiotu (za-
ginął). 2. Sześć niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 3. dwa fragmenty ceramiki 
z epo ki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 257 (ciałopalny, jamowy), ar 31
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 40 cm; w profi-
lu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, 
w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości, fragmenty grze-
bienia (1) oraz ceramiki; w stropie skupisko dużych 
fragmentów naczyń (tabl. cXii/257). I. Mężczyzna, 
maturus.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowego, łuko-
wato wygiętego drutu; dł. zach. 1 cm. 2. ok. 20 prze-
palonych fragmentów trójwarstwowego grzebienia 
z poroża jelenia, z brązowymi nitami; zach. wym. naj-
większego fragmentu 1,5×2,5 cm. 3. Przepalone frag-
menty garnka typu id; powierzchnia szorstka (?), bar-
wy od szarej do ceglastej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 
16,5 cm. 4. Przepalone fragmenty misy typu XViiic; 
powierzchnia zniszczona, barwy od szarej do cegla-
stej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 8 cm. 5. Przepalony 
fragment misy typu XViiic; powierzchnia gładka, bar-
wy szarobrązowej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 6 cm. 
6. Przepalony fragment naczynia o lekko wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
7. Przepalony fragment naczynia o dwustożkowatym 
brzuścu z dwiema dookolnymi bruzdami w górnej 
partii korpusu; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 
8. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. dna 6 cm, wys. 
zach. 4 cm. 9. ok. 40 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 258 (ciałopalny, jamowy), ar 31 
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
50 cm; w profilu półkolista, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko szare, w centrum ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w stropie przedmioty ze szkła 
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i metali (1–4) (tabl. cXiii/258). I. Kobieta (?), iuvenis. 
II.1. Kura domowa (1 fr.). II.2. Kura domowa (?) (3 fr.). 
II.3. Ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. Brązowa, dwuczęściowa zapinka kuszo-
wata z pełną pochewką, 2. serii Vi grupy almgrena; 
sprężyna na osi zakończonej zaokrąglonymi guzkami; 
na główce rombowata płytka o trójkątnym przekroju, 
zdobiona ukośnymi bruzdami; kabłąk łukowato wygię-
ty, w przekroju prostokątny, boki przy główce i nóżce 
nieco pogrubione, z trzema nacięciami z każdej stro-
ny, na szczycie i przy nóżce grupy trzech poprzecznych 
bruzd; nóżka niemal prostokątna, zdobiona u końca 
ukośnymi rowkami, w przekroju trójkątna; pochewka 
skrócona, zamknięta; dł. 3,8 cm, szer. 1,8 cm. 2. frag-
ment brązowego kółka z drutu; zakończenia nawinię-
te na obręcz, z pętelkami; śr. ok. 2,1 cm. 3. fragment 
przedmiotu z żelaza. 4. trzy przepalone fragmenty 
wielowarstwowego grzebienia z poroża jelenia; uchwyt 
zdobiony rzędami drobnych nacięć; wym. największego 
fragmentu 2,8×1 cm. 5. dziesięć fragmentów paciorka 
z fioletowego szkła, prawdopodobnie poliedrycznego, 
typu tM 128. 6. fragment ceramiki o chropowatej po-
wierzchni, barwy brązowej. 7. Pięć niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.

Grób 259 (ciałopalny, jamowy), ar 42
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 180×70 cm; w profilu niec-
kowata, o nierównym dnie i głębokości 30 cm. wypeł-
nisko szare z węglami drzewnymi. w części centralnej 
skupisko przepalonych kości, w części Sw liczne frag-
menty ceramiki, między którymi przedmiot żelazny (1) 
i przęślik (2) (tabl. cXii/259). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment przedmiotu z żelaza. 2. dwu-
stożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. 4,4 cm, wys. 
2,2 cm. 3. cztery silnie przepalone fragmenty mi-
sy typu B.1b; nad załomem i pod wylewem szerokie 
żłobki; powierzchnia zniszczona, barwy szarej i cegla-
stej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 4,5 cm. 4. fragment 
naczynia zdobionego na brzuścu poziomą i ukośną 
bruzdą; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej. 
5. trzy przepalone i silnie zdeformowane fragmenty 
misy o wychylonym wylewie i dwustożkowatym (?) 
brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy od cegla-
stej do szaro-brązowej. 6. trzy przepalone i silnie zde-
formowane fragmenty misy o wychylonym wylewie 
i dwustożkowatym brzuścu z dokolną bruzdą nad za-
łomem; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej 
do szaro-brązowej. 7. ok. 30 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 8. Przepalony (?) 

fragment naczynia o nachylonym, spłaszczonym wy-
lewie; powierzchnia nierówna, gładka, barwy ceglastej 
i beżowej (epoka brązu/wczesna epoka żelaza?). 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób (?) 260 (ciałopalny, jamowy?), ar 42
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 140×60 cm; w profilu niec-
kowata, o nierównym dnie i głębokości 35 cm. wypeł-
nisko szare. w stropie fragment ceramiki oraz jedna (?) 
przepalona kość (tabl. cXiii/260). I. Płeć nieokreślona, 
osoba do rosła (?).
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: Możliwe, że ceramika i fragment kości wystąpi-
ły tu na złożu wtórnym, a obiekt to jama niezwiązana 
z cmentarzyskiem przeworsko-wielbarskim, np. z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 261 (ciałopalny, jamowy), ar 42
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 130×90 cm, w stropie zniszczona przez 
wkopy nowożytne; w profilu nieckowata, o głębokości 
25 cm. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w części Se elementy pasa (1–3) (tabl. cXiii/ 
261). I. Kobieta (?), adultus. II.1. Owca lub koza (1 fr.). 
II.2. Kura domowa (1 fr.). II.3. Kura domowa (?) (1 fr.). 
II.4. Ssak (?) (2 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa sprzączka o jedno-
dzielnej, prostokątnej ramie i czworokątnym przekroju, 
typu g 7; kolec w przekroju półokrągły, lekko profilo-
wany; dł. 1,9 cm, wys. 2,3 cm. 2. fragment brązowe-
go, profilowanego okucia końca pasa, grupy i, typu 2, 
odmiany 4; trzonek smukły, w przekroju czworokątny; 
zakończenie w formie nieco spłaszczonej kulki z ma-
łym profilowanym guzkiem, wyodrębnione od trzonka 
niewielkim pierścieniem; dł. zach. 4,7 cm. 3. nadtopio-
ny fragment brązowego, płaskiego, czworokątnego (?) 
okucia pasa z nitem; dł. zach. 1,3 cm, szer. 0,6 cm. 
4. Przepalony fragment trójdzielnego naczynia o wy-
chylonym wylewie i wyodrębnionej uskokiem szyi (typ 
a.1?); powierzchnia zniszczona, barwy od szarej do ce-
glastej. 5. dwa przepalone fragmenty kubka typu i.2; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy od szarej do beżowej; śr. wylewu 14 cm, wys. 
zach. 9 cm. 6. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia zniszczona, barwy od szarej 
do ceglastej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 3,5 cm. 7. ok. 100 
drobnych fragmentów naczynia o wychylonym wylewie 
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i zaokrąglonym załomie brzuśca; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej. 8. dwa przepalone fragmenty cerami-
ki o szorstkiej powierzchni, barwy brązowo-ceglastej. 
9. ok. 30 niecharakterystycznych, w większości prze-
palonych, fragmentów ceramiki. 10. fragment naczy-
nia z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (nr 5 – fazy i–ii).

Grób 262 (ciałopalny, jamowy), ar 31
zarysy jamy niewidoczne. zwarte skupisko przepalo-
nych kości, o średnicy ok. 25 cm i miąższości 10 cm; mię-
dzy kośćmi elementy wyposażenia (tabl. cXiV/262). 
I. Męż czyzna (?), maturus. II.1. Kura domowa (4 fr.). 
II.2. Kura domowa (?) (1 fr.). II.3. Gęś (?) (2 fr.). II.4. Ptak  
(3 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa zapinka oczkowata 
typu almgren 57; sprężyna z taśmy; cięciwa przytrzy-
mywana haczykiem; kabłąk płaski, z pasmem pseudofi-
ligranu (obecnie zatartym), na główce para „oczek”, przy 
nóżce niski grzebyk; nóżka lekko trapezowata, z dwie-
ma parami „oczek”, w przekroju trójkątna; dł. 7,2 cm, 
szer. 2,6 cm. 2. nadtopiona brązowa zapinka oczkowata 
typu almgren 60; sprężyna z taśmy, cięciwa przytrzy-
mywana haczykiem; kabłąk płaski z pasmem pseudo-
filigranu, przy nóżce niski grzebyk; nóżka trapezowata, 
w przekroju trójkątna, z trzema parami „oczek”, z czego 
ostatnia między ramionami kąta, u końca nóżki dwie 
poprzeczne bruzdy; dł. 7,1 cm, szer. 2,6 cm. 3. Prze-
palony „astragal” z kości stępu konia, z wywierconym 
otworem, wym. 2,6×2,3×1 cm. 4. Bryłka stopionego 
zielonego szkła.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va.

Grób 263 (ciałopalny, jamowy), ar 31
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach 110×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
15 cm. wypełnisko brązowo-szare, w miejscami ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości oraz wyposażenie (tabl. cXiV/263). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowego drutu o rozklepa-
nym zakończeniu; prawdopodobnie nit od trójwarstwo-
wego grzebienia; dł. zach. 0,6 cm. 2. Bryłka stopionego 
ciemnego szkła. 3. Bryłka stopionego brązu. 4. ok. 30 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 264 (ciałopalny, jamowy), ar 31
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 30 cm; w pro-

filu niemal trójkątna, o głębokości 30 cm. wypełnisko 
żółto-szare i szare. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXiV/264). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. cztery niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 265 (ciałopalny, jamowy), ar 31
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 60×50 cm; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 20 cm. wypełnisko szare, w czę-
ści e i przy dnie ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i wyposażenie 
(tabl. cXiV/265). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment trójwarstwowego 
grzebienia z poroża jelenia, z brązowym nitem; wym. 
zach. 1,1×1,8 cm. 2. Pięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 266 (ciałopalny, jamowy), ar 31 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach 80×40 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare z węglami 
drzewnymi. w stropie jamy przepalone kości i skupi-
sko fragmentów ceramiki (tabl. cXiV/266). I/II. Ko-
ści zaginęły.
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki. 2. ok. 25 niecharakterystycznych, gru-
bościennych fragmentów ceramiki o chropowatej po-
wierzchni, barwy beżowej (późna epoka żelaza?, epoka 
brązu/wczesna epoka żelaza?).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 267 (ciałopalny, jamowy), ar 31 
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 120 cm; w pro-
filu półkolista, o głębokości 30 cm. wypełnisko w czę-
ści n ciemnoszare, miejscami czarne, z węglami drzew-
nymi, w części S szare, na obrzeżach i przy dnie 
jasnoszaro-żółte. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki (tabl. cXV/267). I. Płeć nie-
określona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty misy typu ii.2; wy-
lew wychylony, nieznacznie pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy ciemnobrązowej i ciemnoszarej; śr. wy-
lewu 21–22 cm, śr. dna 9–10 cm, wys. zach. ok. 9 cm. 
2. osiem przepalonych fragmentów wazy grupy iV, 
wylew pogrubiony; szyja wyodrębniona żłobkami; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej; śr. wy-
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lewu ok. 15–16 cm, wys. zach. 7 cm. 3. Przepalone frag-
menty misy typu ii.3; powierzchnia zniszczona, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 
7 cm. 4. trzy przepalone fragmenty naczynia o lekko 
wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ceglastej i szarej. 5. Przepalony fragment naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy jasnoszaro-beżowej. 
6. ok. 30 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 268 (ciałopalny, jamowy), ar 31
odkryty na głębokości 25 cm. na głębokości 15 cm 
od poziomu wyróżnienia jama o zarysie zbliżonym do 
owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, w części n znisz-
czona w trakcie badań w 1964 roku, o zach. wymiarach 
ok. 60×50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 25 cm. 
wypełnisko brązowo-żółte, w części e szare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. cXV/268). I. Płeć nieokreś-
lona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. dziesięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 2. ok. 30 niecharak-
terystycznych grubościennych fragmentów ceramiki 
o  chropowatej powierzchni, barwy beżowej (epoka 
brązu/wczesna epoka żelaza?)
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 269 (funkcja nieokreślona), ar 31
Jama o nieregularnym, słabo czytelnym zarysie, wydłu-
żonym na osi e-w, o wymiarach ok. 60×40 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko szare. 
w jamie rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. cXV/ 
269).
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do jasnoszarej. 
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 269A (ciałopalny, jamowy), ar 31
długie i wąskie skupisko czystych, przepalonych ko-
ści rozciągające się na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
50×5 cm i miąższości 3–4 cm. Między kośćmi ciem-
noszary piasek (tabl. cXV/269a). I. Płeć nieokreślona, 
wczesny maturus.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 275 (ciałopalny, jamowy), ar 31
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 50×40 cm; w profilu 
niec kowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko ciemno-
szare z drobnymi węglami drzewnymi, na obrzeżach 
jasnoszare. w jamie rozproszone nieliczne przepalo-
ne  (?) kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXVi/275). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. osiem niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 277 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 140×80 cm; w profilu trapezowata, o niemal 
płaskim dnie i głębokości 40 cm. wypełnisko ciemno-
szare, w częściach w i e czarne, z węglami drzewnymi, 
w części S szare. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w części Se skupisko ceramiki 
(tabl. cXVi/277). I. Infans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty misy; wylew wy-
chylony; brzusiec w górnej partii cylindryczny, w dol-
nej stożkowaty, zdobiony nad załomem pasmem me-
andra złożonego z prostokątnych pól wypełnionych 
podwójnymi lub potrójnymi rzędami kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 23 cm, śr. dna ok. 10 cm, wys. 13 cm. 2. Pięć 
przepalonych fragmentów kubka typu i.3; wylew wy-
chylony; brzusiec zdobiony na załomie pasmem kro-
kwiowym; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
szarej; śr. wylewu 13 cm, śr. dna ok. 5 cm, wys. 9 cm. 
3. Przepalone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogru-
biony; powierzchnia zniszczona, barwy beżowej i sza-
rej; śr. wylewu 23–24 cm, wys. zach. 3 cm. 4. trzy prze-
palone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; 
powierzchnia zniszczona, barwy beżowej i szarej; śr. 
wylewu ok. 19 cm, wys. zach. 3,5 cm. 5. Przepalone frag-
menty naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do 
środka wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 
5 cm. 6. trzy przepalone fragmenty miniaturowej wa-
zy typu Vii.4; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
7. Przepalony fragment miniaturowej wazy typu Vii.4; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 8. Przepalony 
fragment wazy grupy iV; brzusiec zdobiony trzema 
poziomymi liniami, między którymi rzędy poziomych 
kresek; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i sza-
rej. 9. dwa przepalone fragmenty naczynia o pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy beżowo- 
-ceglastej. 10. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy beżo-
wej. 11. fragment naczynia o wychylonym wylewie; 
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powierzchnia gładka, barwy brązowej. 12. Przepalony 
fragment dna małego naczynia; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej; śr. dna ok. 4 cm, wys. zach. 1 cm. 
13. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 10 cm, 
wys. zach. 4 cm. 14. 12 drobnych fragmentów naczy-
nia z uchem, zdobionego pasmem linii i punktów; po-
wierzchni gładka, barwy czarnej. 15. ok. 110 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 280 (inhumacyjny), ar 38
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 140 cm; w profilu 
niemal czworokątna, o głębokości 100 cm. wypełnisko 
jasnoszare, w dolnej partii szare, z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki, nielicz-
ne przepalone (?) kości oraz – w części ne – wisiorki 
bursztynowe (tabl. cXVii/280). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. wisiorek bursztynowy o kształcie zbli-
żonym do ostrosłupa, typu tM 416c; wys. 0,9 cm, szer. 
0,5 cm. 2.3. dwa bursztynowe wisiorki o walcowatym 
korpusie z poziomymi wycięciami przy wylotach ot-
worów, zbliżone do typu tM 416; wys. 1–1,1 cm, szer. 
0,4  cm. 4–12. dziewięć bursztynowych wisiorków 
ósemkowatych o płasko-kulistych korpusach i zaokrą-
glonych główkach wyodrębnionych żłobkiem, zbli-
żonych do typu tM 471d; wys. 0,9–1,2 cm, szer. 0,6– 
–0,7 cm. 13. fragment naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej. 14. uła-
mek naczynia o nachylonym, lekko wyodrębnionym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej 
i szarej. 15. fragmenty naczynia o zaokrąglonym zało-
mie brzuśca; powierzchnia gładka, barwy brązowo-sza-
rej. 16. fragment naczynia o prostym, zwężającym się 
ku krawędzi wylewie; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej (epoka brązu/wczesna epoka żelaza?). 17. ok. 300, 
w większości silnie rozdrobnionych, mało charaktery-
stycznych fragmentów ceramiki, w tym wiele z naczyń  
o nr. 13–15. 18. narzędzie krzemienne (mezolit). 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 282 (ciałopalny, popielnicowy), ar 53
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 50×35 cm; w profilu trójkątna, o głę-
bokości 30 cm. wypełnisko jasnoszare z pojedynczy-
mi węglami drzewnymi. w centrum jamy uszkodzona 
popielnica  (6), wypełniona jasnoszaro-żółtym pia-
skiem zmieszanym z przepalonymi kośćmi; większość 
wyposażenia wśród fragmentów naczynia, jedna z fi-
bul (2) w części n jamy (tabl. cXViii). I.1. Kobieta (?), 
wczesny iuvenis. I.2. Fetus. II.1. Owca lub koza (1 fr.).  

II.2. Ssak (7 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa zapinka oczko-
wata typu almgren 58–59; sprężyna z taśmy, cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk płaski, z pasmem 
pseudofiligranu i niskim grzebykiem u końca; nóżka 
w przekroju trójkątna, rozszerzająca się ku zakończe-
niu z dwiema parami „oczek”; dł. 7,8 cm, szer. 2,7 cm. 
2. trzy nadtopione fragmenty brązowej zapinki ocz-
kowatej typu almgren 60; sprężyna z taśmy, cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk płaski, z nierówno 
wybitym pasmem pseudofiligranu i niskim grzebykiem 
u końca; nóżka lekko rozszerzająca się ku zakończeniu, 
w przekroju nieznacznie trójkątna, z czterema parami 
„oczek”, z czego ostatnia między ramionami kąta; po-
chewka przy prawej krawędzi nóżki; dł. ok. 8 cm, szer. 
2,4 cm. 3. nadtopiona brązowa bransoleta sztabkowa-
ta; obręcz w przekroju kolista, zakończenia w prze-
kroju ośmiokątne, zdobione na trzech płaszczyznach 
pojedynczym pasmem pięciu lub sześciu wybitych łu-
ków i punktów w układzie zbliżonym do „oczek”; śr. 
3,8–4,5 cm. 4. fragment łukowato wygiętej brązowej 
sztabki o owalnym przekroju, być może część bransole-
ty; dł. zach. 3,2 cm. 5. Bryłka stopionego brązu. 6. frag-
menty wazy typu B.3b, z uchem i wyodrębnioną nóż-
ką; brzusiec zdobiony pasmem zygzaka omegowatego, 
miejscami, nad podstawą pasma, rząd punktów, a po 
obu stronach ucha grupy ukośnych linii, między któ-
rymi rzędy punktów lub kresek; nóżka od spodu pusta, 
stożkowata, wyodrębniona poziomą listwą plastyczną; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 12 cm, 
śr. dna 10 cm, wys. 24 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va.

Grób 283 (ciałopalny, jamowy), ar 53
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 120×80 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, w centrum ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w stropie zapin-
ka (1) i szkło (4) (tabl. cXiX/283). I.1. Płeć nieokreślona, 
adultus–wczesny maturus. I.2. Infans I. II. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu k; głów-
ka obustronnie pogrubiona; kabłąk w przekroju kolisty, 
z poprzecznym nacięciem na szczycie; dł. zach. 2,9 cm, 
szer. 1,4 cm. 2. dwa fragmenty żelaznej sprężyny, za-
pewne od kolejnej zapinki. 3. fragment żelaznego dru-
tu; dł. zach. 2,4 cm. 4. Bryłka stopionego ciemnoniebie-
skiego, przezroczystego szkła. 5. Przepalone fragmenty 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 12  cm, 
wys. zach. 5,5 cm. 6. Przepalony fragment małego 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie i za-
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okrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy 
szaro-ceglastej; śr. wylewu ok. 13 cm, wys. zach. 8 cm. 
7. Przepalone fragmenty dużego naczynia o baniastym 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 
13,5 cm, wys. zach. 13 cm. 8. Przepalony fragment na-
czynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; brzusiec 
zdobiony poziomymi i ukośnymi liniami; powierzch-
nia gładka, barwy ceglastej i szarej. 9. dwa przepalone 
fragmenty naczynia z uchem i pogrubionym, facetowa-
nym wylewem; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
10. Przepalony fragment naczynia o nachylonym, wy-
odrębnionym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 11. ok. 40 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 12. dziewięć fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 284 (ciałopalny, jamowy), ar 53
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 35 cm; w profi-
lu czworokątna, o głębokości 25 cm. wypełnisko szare 
z drobnymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części e frag-
menty zapinki (1) i bransolety (2) (tabl. cXVii/284). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowej sprężyny z ta-
śmy o czworokątnym przekroju, zapewne od zapinki 
oczkowatej serii pruskiej; dł. zach. 1,1 cm. 2. fragment 
brązowej bransolety zbliżonej do typu Kamieńczyk 
wg t. dąbrowskiej (1981a); obręcz w przekroju owal-
na; zakończenie w formie dwustożkowatego zgrubie-
nia z występem, wyodrębnionego od obręczy wąskim 
pierścieniem; dł. zach. 2,2 cm. 3. Przepalony fragment 
naczynia o wyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 4. Pięć niecharakterystycznych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va (?).

Grób 285 (ciałopalny, jamowy), ar 53
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 50×30 cm; w profilu półkolista, o głę-
bokości 30 cm. wypełnisko jasnoszare, miejscami szare, 
z drobnymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i wyposażenie; w norze zwierzę-
cej poniżej spągu obiektu brązowa blaszka (1) (tabl. 
cXiX/285). I. Kobieta (?), adultus–maturus.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej czworo-
kątnej blaszki z otworem w środku; wym. zach. 1,7× 
1,2 cm. 2. trzy bryłki stopionego brązu. 3. Przepalo-
ny (?) fragment naczynia o chropowatej powierzchni, 
barwy beżowej. 4. dwa niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki.

Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 288 (ciałopalny, jamowy), ar 53 
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 60 cm; w pro-
filu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 20 cm. 
wypełnisko jasnoszare i szare, w spągu ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; na dnie fragment zapinki (1)  
(tabl. cXX/288). I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. fragment brązowej, naprawianej, pier-
wotnie jednoczęściowej zapinki z półokrągłym, pro-
filowanym grzebykiem na główce; sprężyna ułamana, 
zastąpiona nową, której zaczątek osadzony w żłobku 
wyciętym w spodniej części główki; cięciwa nowej sprę-
żyny przytrzymywana haczykiem wymodelowanym 
z kikuta starej; kabłąk od spodu płaski, od wierzchu 
sześcioboczny; dł. zach. 1,5 cm. 2. Przepalony fragment 
naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy brązowo-szarej. 3. Pięć fragmentów cera-
miki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 4. niecha-
rakterystyczny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b.

Grób 297 (ciałopalny, jamowy), ar 53
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 25 cm. wy-
pełnisko jasnoszare i szare, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cerami-
ki (tabl. cXX/297). I. Kobieta (?), adultus–maturus.
Inwentarz: 1. 30 fragmentów (jednego?) naczynia 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 299 (ciałopalny, jamowy), ar 53
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wy-
pełnisko jasnoszare, w części S szare, z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone kości (tabl. cXX/299). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 300 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 100×50 cm; w profilu 
niec kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko jasno-
szare, w centrum szare, z węglami drzewnymi. w cen-
trum jamy, do głębokości ok. 10 cm od stropu obiek-
tu, duże skupisko słabo przepalonych kości, przy nim  
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fragmenty zapinki (1); ceramika rozproszona w całej 
jamie (tabl. cXX/300). I. Kobieta, adultus. II.1. Gęś gę-
gawa (1 fr.). II.2. Gęś gęgawa (?) (2 fr.). II.3. Ptak (14 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowej sprężyny od 
zapinki, na osi; dł. zach. 1,5 cm. 2. Bryłka stopione-
go brązu. 3. fragment naczynia o lekko wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy od beżowej do 
szarej. 4. niecharakterystyczny fragment ceramiki. 
5. Sześć fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: faza V (?).

Grób 303 (ciałopalny, popielnicowy), ar 54
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 45×55 cm; w profilu trójkątna, o głę-
bokości 30 cm. wypełnisko jasnoszare z drobnymi wę-
glami drzewnymi; w centrum zniszczona popielnica, 
wypełniona przepalonymi kośćmi (tabl. cXX/303). 
I. Infans I. II. Ptak lub tzw. mikrossak (5 fr.).
Inwentarz: 1. naczynie doniczkowate, o niewyodręb-
nionym wylewie; powierzchnia opracowana niestaran-
nie, z wyraźnymi śladami ugniatania, miejscami zagła-
dzona, barwy jasnobrązowej; śr. wylewu 14,5–15,5 cm, 
śr. dna 7,5 cm, wys. 10,5–11 cm.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 304 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 100×50 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 10 cm. wypełnisko szare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalo-
ne kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXXi/304). I. Płeć 
i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 305 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
130–140 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko na obrzeżach jasnoszare, w centrum szare 
i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i wyposażenie (tabl. cXXi/305). 
I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. dwie bryłki stopionego ciemnego szkła. 
2. dwa przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie, powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej i szarej. 3. Przepalony fragment naczynia zdo-
bionego na brzuścu zygzakiem złożonym z dwóch linii, 
między którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia 
zniszczona, barwy brązowej. 4. dwa przepalone frag-

menty ceramiki. 5. ok. 60 fragmentów ceramiki z epo-
ki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii (?).
Uwagi: ceramika z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 
pochodzi zapewne ze starszych jam (obiekty 321a–c), 
w które grób 305 był wkopany. 

Grób 306 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi e-w, o wymiarach ok. 170×130 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare i jasno-
szare, w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki; w centrum fragment przedmiotu brązowego (1) 
i bryłka szkła (2) (tabl. cXXi/306). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa nadtopione fragmenty brązowej, 
łukowato wygiętej sztabki o niemal pięciokątnym 
przekroju (część bransolety?); dł. zach. 4 cm. 2. Brył-
ka stopionego zielonkawego, przezroczystego szkła. 
3. Przepalone fragmenty misy typu ii.1; wylew po-
grubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy od 
szarej do beżowej; śr. wylewu 25 cm, wys. zach. 7,5 cm. 
4. Pięć przepalonych fragmentów trójdzielnego na-
czynia o wysokiej, zwężającej się ku wylewowi szyjce; 
brzusiec zdobiony pod załomem pasmem zygzaka zło-
żonego z dwóch równoległych linii, między którymi 
rząd kresek; powierzchnia zniszczona, barwy brązo-
wej. 5. ok. 45 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 6. ok. 20 fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii (?).
Uwagi: ceramika z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 
pochodzi zapewne z obiektów 324 lub 325, w które grób 
306 był wkopany. Możliwe też, że grób 306 miał nieco 
mniejszy zasięg, który ograniczał się tylko do ciemno-
szarej warstwy, zaś jego jasnoszara partia to w rzeczywi-
stości część jamy z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 307 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy 60– 
–70  cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm; 
w części S zniszczona przez wkopy. wypełnisko bar-
wy od jasnoszarej do ciemnoszarej, z dużą ilością wę-
gli drzewnych oraz nadpalonych fragmentów drewna, 
w  części centralnej – jasnobrązowe (warstwa gliny). 
w jamie rozproszone przepalone (?) kości oraz wypo-
sażenie (tabl. cXXii/307). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznego kółka o ko-
listym przekroju; śr. 2,2 cm. 2. fragment brązowego 
drutu; dł. zach. 0,9 cm. 3. ok. 20 niecharakterystycz-
nych, w większości przepalonych, fragmentów cerami-
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ki. 4. Sześć fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 308 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50 cm; w profi-
lu nieregularna, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXXii/308). I/II. Koś -
ci zaginęły.
Inwentarz: 1. ok. 20 przepalonych fragmentów naczy-
nia typu B.5b; pod wylewem i nad załomem brzuśca 
dookolna bruzda; powierzchnia gładka, barwy beżowej; 
śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 11 cm. 2. dziewięć niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 313 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach ok. 50×30 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 15 cm. wypełnisko szare z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości (tabl. cXXii/ 
313). I. Infans I–II.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 314 (ciałopalny, jamowy), ar 54
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie zbli-
żonym do kolistego, o średnicy ok. 80 cm; w profilu 
półkolista, o głębokości 35 cm. wypełnisko w stropie 
jasnoszare, poniżej szare, miejscami ciemnoszare, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; w centrum szklany pacio-
rek (1) (tabl. cXXii/314). I. Płeć nieokreślona, oso ba 
niedorosła (?).
Inwentarz: 1. nadtopiony segmentowy paciorek wyko-
nany z ciemno niebieskiego, niemal czarnego szkła; dł. 
zach. 1,5 cm. 2. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy brązowo-szarej. 3. ok. 50 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
4. cztery fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (?).

Grób 317 (ciałopalny, jamowy), ar 54 
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
30 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wy-
pełnisko szare, miejscami ciemnoszare, z węglami 

drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragment ceramiki (tabl. cXXii/317). I. Infans I (?).
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 331 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 90×110 cm; w profilu półkolista, o głę-
bokości 50 cm. wypełnisko w centrum ciemnoszare 
i czarne, z licznymi węglami drzewnymi i niewielki-
mi kamieniami, na obrzeżach oraz w stropie jasnosza-
re i szare. w jamie rozproszone przepalone kości oraz 
wyposażenie (tabl. cXXiii/331). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. żelazna szpila hakowa o tordowanym 
trzonie; dł. zach. 2,8 cm. 2. dwa nadtopione fragmenty 
łukowato wygiętej brązowej sztabki, o nieco trójkątnym 
przekroju – być może od bransolety; dł. zach. 1,3 cm 
i 1,6 cm. 3. dwie bryłki stopionego brązu. 4. dwa prze-
palone fragmenty trójdzielnej misy; wylew pogrubiony; 
szyja niska; brzusiec baniasty o największej wydętości 
w górnej części, zdobiony dookolnym pasmem złożo-
nym z trzech (?) segmentów: 1) rzędu trójkątów wy-
pełnionych kreskami, 2) rzędów ukośnych kresek two-
rzących wzór „jodełki”, 3) rzędu grup ukośnych linii, 
między którymi kreski; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej, na lepiej zachowanym fragmencie szerokie 
(do 2 cm), namalowane czerwoną farbą pionowe pasy; 
śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 9 cm. 5. Pięć przepalonych 
fragmentów naczynia o nieznacznie wyodrębnionym 
dnie; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do 
szarej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 7 cm. 6. dwa przepalone 
fragmenty naczynia o lekko wyodrębnionym, nachylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-szarej. 7. dwa przepalone fragmenty naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej. 8. ok. 75 drobnych niecharakterystycznych, 
w większości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 332 (ciałopalny, jamowy), ar 32
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o  wymiarach ok. 130×50 cm; w profilu nieckowata, 
o głę bokości 20 m. wypełnisko szare, w części w ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki. (tabl. cXXiii/ 
332). I. Ko bieta (?), wczesny maturus.
Inwentarz: 1. Siedem przepalonych fragmentów misy 
typu B.2; powierzchnia zniszczona, barwy szarej i cegla-
stej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 6 cm. 2. Sześć przepa-
lonych fragmentów dużego grubościennego naczynia 
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o chropowatej powierzchni, barwy beżowej. 3. Prze-
palony fragment naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. Przepalony 
fragment grubościennego naczynia o niewyodrębnio-
nym wylewie; powierzchnia gładka (?), barwy ciemno-
szarej. 5. fragment ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 6. trzy przepalone fragmenty cerami-
ki o chropowatej powierzchni, barwy szarej. 7. ok. 60 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 8. fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV.

Grób 333 (ciałopalny, jamowy), ar 32
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 70 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 20cm. wypełnisko szaro-żółte lub 
szare, w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. cXXiV/333). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia o wklęsłym, wyodrębnionym dnie; nad dnem 
dwie poziome, wąskie listwy plastyczne; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 2. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego dwiema poziomymi bruzdami, między któ-
rymi rząd smukłych, owalnych odcisków; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; być może część naczynia nr 1. 
3. Przepalony fragment naczynia z dwiema poziomymi 
bruzdami w górnej partii brzuśca; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 4. Przepalony fragment przyden-
nej części naczynia; powierzchnia zniszczona, barwy 
beżowo-szarej; śr. dna ok. 7–8 cm, wys. zach. 2 cm. 
5. Przepalony fragment naczynia o chropowatej po-
wierzchni, barwy szarej. 6. 50 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 7. dwa fragmenty 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.

Grób 334 (ciałopalny, jamowy), ar 32
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
90 cm; w profilu półkolista, o głębokości 40 cm. wypeł-
nisko szare, miejscami ciemnoszare, z węglami drzew-
nymi i niewielkimi kamieniami. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXXiV/ 
334). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia ze śladem 
po uchu (?) i niewyodrębnionym wylewem; powierzch-
nia znisz czona, barwy ceglasto-szarej. 2. dwa przepa-
lone (?) fragmenty naczynia o pogrubionym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej. 3. Przepalone (?) 
fragmenty naczynia o zaokrąglonym brzuścu i niewy-

odrębnionym wylewie; dno lekko wyodrębnione; po-
wierzchnia nierówna, gładka, opracowana mało staran-
nie, barwy beżowej; śr. wylewu 9 cm, wys. zach. 7,5 cm 
(późna epoka żelaza lub epoka brązu/wczesna epoka 
żelaza?). 4. ok. 100 niecharakterystycznych, w  więk-
szości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: fragment naczynia nr 3 znaleziono też w stro-
pie obiektu nr 337.

Grób 335 (ciałopalny, jamowy), ar 33 
Jama w stropie o słabo czytelnym zarysie, na głębokości 
20 cm od poziomu wyróżnienia – o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 110×80 cm; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko szare i ciemno-
szare, w centrum czarne, z licznymi węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki (tabl. cXXiV/335). I. Płeć nieokreślona, 
osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. dziewięć przepalonych fragmentów na-
czynia zbliżonego do typu a.1; powierzchnia znisz-
czona, barwy od ceglastej do brązowej; śr. wylewu 
13,5 cm, wys. zach. 11 cm. 2. 15 fragmentów naczynia 
o prostym wylewie i brzuścu zdobionym dwiema po-
ziomymi liniami, między którymi rząd punktów; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 3. Pięć przepalonych 
fragmentów naczynia o niewyodrębnionym, nachylo-
nym do środka wylewie i półkulistym brzuścu (?); po-
wierzchnia szorstka, barwy od ceglastej do brązowej. 
4. Przepalony fragment naczynia o lekko pogrubionym 
wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gład-
ka, barwy beżowej. 5. Przepalony fragment naczynia 
o lekko wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuś-
cu; powierzchnia zniszczona, barwy beżowej. 6. ok. 60 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 7. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV (?).

Grób 336 (ciałopalny, jamowy), ar 32/33
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi 
e-w, o wymiarach ok. 110×90 cm; w profilu półkolista, 
o głębokości 50 cm. wypełnisko szaro-żółte, w centrum 
szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości oraz fragmenty cerami-
ki; w stropie fragment sprężyny (1) (tabl. cXXV/336). 
I. Kobieta (?), adultus–maturus.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej spręży-
ny, przypuszczalnie od zapinki; dł. zach. 0,8 cm. 2. trzy 
przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; 
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powierzchnia gładka, barwy beżowej. 3. Pięć przepa-
lonych fragmentów naczynia o wychylonym, nierów-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 
4. trzy fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; 
brzusiec zdobiony w górnej partii poziomymi liniami 
i rzędem punktów, pod wylewem dookolna bruzda; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej. 5. cztery frag-
menty naczynia zdobionego ukośnymi liniami two-
rzącymi trójkąty; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 
6. Przepalony fragment naczynia zdobionego poziomą 
bruzdą i grupą kolistych dołków; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej. 7. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 8. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 9. Przepalony fragment naczynia o lek-
ko wychylonym, zgrubiałym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 10. Przepalony fragment na-
czynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 11. Przepalony fragment naczynia 
o zao krąglonym brzuścu, zdobionym pasmem „jo-
dełkowym”; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
12. fragment, utrąconego od naczynia, tzw. pseudou-
cha; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 13. ok. 200 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 14. ok. 35 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 15. dwa fragmenty cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (nr. 7, 8, 10 – fazy i–ii).

Obiekt 337 (funkcja nieokreślona), ar 37
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 70×40 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko szare; w stropie jamy 
drobne fragmenty ceramiki oraz trzy ustawione pio-
nowo kamienie (tabl. cXXV/337).
Inwentarz: 1. fragment naczynia o pogrubionym wy-
lewie; powierzchnia opracowana niestarannie, wygła-
dzona, barwy brązowej. 2. dwa fragmenty ceramiki 
o  gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 3. fragment 
ceramiki o chropowatej powierzchni, barwy brązowej. 
4. ok. 20 niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).
Uwagi: dwa fragmenty naczynia nr 1 znaleziono też 
w grobie 334.

Grób 338 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 90×60 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 25 cm. wypełnisko szare, 
w części centralnej i e ciemnoszare, z węglami drzewny-

mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w części n igła (1) (tabl. cXXV/338). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej igły typu ii; trzon 
w  przekroju kolisty; dł. zach. ok. 7,7 cm (obecnie 
3,6 cm). 2. 17 przepalonych fragmentów misy typu ii.2 
lub B.2, o lekko wychylonym wylewie i niemal dwu-
stożkowatym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy ce-
glastej; śr. wylewu ok. 14 cm, wys. zach. 4,5 cm. 3. Pięć 
przepalonych fragmentów przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy ceglastej; śr. dna 7 cm, 
wys. zach. 7 cm. 4. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 5. osiem fragmentów naczynia z uchem 
i wychylonym wylewem, pod którym dwie dookolne 
bruzdy; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 6. ok. 
35 niecharakterystycznych, przepalonych fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV (?).

Grób 339 (ciałopalny, popielnicowy), ar 32
odkryty na głębokości 45–50 cm. Jama o nieregular-
nym, zbliżonym do kolistego zarysie, o średnicy ok. 
40–50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. 
wypełnisko jasnoszare, bez węgli drzewnych. w cen-
trum jamy „popielnica” złożona z dużych fragmentów 
dwóch naczyń (1, 2), z przepalonymi kośćmi wewnątrz. 
dno „popielnicy” podparte małym kamieniem. ok. 
10 cm na ne od krawędzi jamy fragment zapinki (1) 
i trzpień (2) (tabl. cXXVi/339). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki o trójkątnej 
w przekroju nóżce, zakończonej profilowanym dyskiem 
z guzkiem, zapewne grupy iV, ewentualnie o cechach 
grupy ii i iV almgrena; dł. zach. 3,4 cm. 2. żelazny 
trzpień o kolistym przekroju (igła?), dł. zach. 4,1 cm. 
3. fragmenty wazy typu B.3a, z uchem; brzusiec zdo-
biony pasmem krokwiowym i rzędem kolistych dołków; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. dna 9 cm, wys. 
zach. 18 cm. 4. fragmenty misy typu B.2 lub B.5a; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 24 cm, 
wys. zach. 13,5 cm. 5. kilkaset niecharakterystycznych, 
drobnych fragmentów ceramiki z naczyń o nr. 3  i 4. 
6. dziewięć niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb (?).

Obiekt 340 (funkcja nieokreślona), ar 32
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach 80×50 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 40 cm. wypełnisko w centrum szare i ciemnosza-
re, z  węglami drzewnymi, na obrzeżach szaro-żółte.  
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w jamie rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. cXXVi/ 
340).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment trójdzielnego na-
czynia o pogrubionym wylewie; brzusiec zdobiony 
dwiema poziomymi liniami, między którymi rząd ukoś-
nych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo- 
-szarej. 2. cztery przepalone fragmenty ceramiki o chro-
powatej powierzchni, barwy brązowej. 3. dziesięć nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów cera mi-
ki. 3. Pięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).

Grób 342 (ciałopalny, jamowy), ar 32
odkryty na głębokości 55 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 110×60 cm; 
w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 
30 cm; w stropie części w naruszona przez wkop. wy-
pełnisko szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. cXXVi/342). I/II. Kości zaginęły. 
Inwentarz: 1. Pięć przepalonych fragmentów dwustoż-
kowatego naczynia o lekko wychylonym wylewie, wy-
odrębnionym za pomocą żłobka; powierzchnia znisz-
czona, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 12 cm, 
wys. zach. ok. 5 cm. 2. Przepalony fragment małego 
dwustożkowatego naczynia zbliżonego do typu B.4; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 9 cm, 
wys. zach. 8 cm. 3. Sześć przepalonych fragmentów 
dwustożkowatego (?) naczynia o wychylonym wylewie, 
pod wylewem i nad załomem brzuśca dookolna bruz-
da; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-beżowej. 
4. Przepalony fragment naczynia o wyodrębnionym 
za pomocą bruzdy wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 5. ok. 20 fragmentów ceramiki o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 6. ok. 85 niecharak-
terystycznych, w większości przepalonych, fragmentów 
ceramiki. 7. cztery fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV.
Uwagi: ok. 40 cm na Se od jamy znaleziono fragment 
zapinki almgren typu 68 (zob. znaleziska luźne, nr 9, 
tabl. ccci/zL:9).

Grób 343 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 50×30 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, miejscami ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXXVii/ 
343, cXXViii/343) I/II. Kości zaginęły.

Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o niewy-
odrębnionym, nachylonym do środka wylewie i za-
okrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 2. ok. 20 fragmentów ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 3. trzy niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki. 4. fragment ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 344 (funkcja nieokreślona: ślad po słupie lub 
korzeń?), ar 33
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
30–45 cm; w profilu trójkątna, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare z węglami 
drzewnymi, w części centralnej pionowe brązowe prze-
barwienie (tabl. cXXVii/344).
Inwentarz: 1. dziesięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 345 (funkcja nieokreślona), ar 33
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 50×30 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 15 cm; w części e łącząca się z grobem 347. 
wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki 
(tabl. cXXVii/345, cXXViii/345).
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 2. Przepalony fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowej. 3. Siedem niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 347 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 110–100 cm; 
w profilu półkolista, o głębokości 70 cm; w części w łą-
cząca się z jamą obiektu 345. wypełnisko w górnej czę-
ści szare, poniżej czarne, z licznymi węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w części w przęślik (3) (tabl. cXXVii/347, 
cXXViii/347). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej sztabki o prosto-
kątnym przekroju; dł. zach. 3,1 cm. 2. fragment żelaz-
nego pręta o kolistym przekroju, z łukowatym, płaskim 
występem; dł. zach. 1,5 cm. 3. dwustożkowaty przęślik 
gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia gład-
ka, barwy od ciemnoszarej do czarnej; śr. 3,1 cm, wys. 
1,7 cm. 4. 12 przepalonych fragmentów misy zbliżonej 
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do typu ii.3; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-szarej; śr. wylewu ok. 22 cm, wys. zach. 8 cm. 5. Prze-
palony fragment trójdzielnego naczynia o pogrubionym 
wylewie; brzusiec zdobiony poziomą bruzdą, pod i nad 
którą pasmo ukośnych kresek; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 6. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 7. ok. 45, po części przepalonych, frag-
mentów garnka grupy iii (?); wylew pogrubiony; brzu-
siec zaokrąglony; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej. 8. Przepalony fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-szarej. 9. trzy przepalone fragmenty naczynia o wy-
chylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu, zdobionym 
zygzakowatym pasmem złożonym z grup ukośnych 
linii i pionowych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
ceglasto-brązowej. 10. Przepalony fragment naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej (fragment naczynia nr 9?). 11. dwa fragmenty 
przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej. 12. ok. 80 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.
Uwagi: ułamki naczynia nr 9 pochodzą z misy nr 4 
z grobu 331.

Grób 348 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
owymiarach 120×90 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 35 cm. wypełnisko żółto-szare, w centrum 
szare z węglami drzewnymi i kamieniami. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cXXX/348). I. Fetus/infans I (?). II. Świnia (1 fr.).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty trójdziel-
nego naczynia z uchem; wylew pogrubiony; brzusiec 
zdobiony dwiema poziomymi liniami, między którymi 
rząd ukośnych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy 
szaro-brązowej. 2. Przepalony fragment naczynia o po-
grubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 3. dwa przepalone fragmenty naczynia o po-
grubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 4. dziesięć fragmentów ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 5. ok. 20 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki. 6. trzy frag-
menty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).

Grób 349 (ciałopalny, jamowy), ar 33
Jama częściowo zniszczona przez wkop, o zach. zarysie 
półowalnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
80×80 cm; w profilu niemal nieckowata, o głęboko-

ści 30 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi; w spągu niewielki kamień. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cXXX/349). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej. 2. Przepalony 
fragment przydennej części naczynia; powierzchnia 
szorstka, barwy szaro-brązowej; śr. dna 7 cm, wys. zach. 
3 cm. 3. fragment ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 4. fragment ceramiki o chropowatej 
powierzchni, barwy jasnobrązowej. 5. ok. 30 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
6. dziesięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 351 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie zbliżonym do prostokątnego, wydłużo-
nym na osi e-w, o wymiarach ok. 170×100 cm; w profilu 
prostokątna, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare, po-
niżej ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cerami-
ki; w części Sw pozostałe wyposażenie (tabl. cXXiX,  
cXXX/351). I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty brązowej zapinki typu 
almgren 2aii; kabłąk w przekroju trójkątny, z pro-
filowanym dookolnym grzebykiem; dł. zach. 2,2 cm 
(największy fragment); szer. 1,1 cm. 2. żelazne kółko 
o prostokątnym przekroju; śr. ok. 2,5 cm. 3. fragment 
żelaznej blaszki; wym. zach. 2,8×1,9 cm. 4. Przepalo-
ny dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych bie-
gunach; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 3,2 cm, 
wys. 2 cm. 5. ok. 40 przepalonych fragmentów bania-
stego garnka o niewyodrębnionym, nachylonym do 
środka wylewie; powierzchnia brzuśca chropowata, 
pod wylewem gładka; barwa od jasnobrązowej do sza-
rej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 11 cm, wys. ok. 13–14 cm. 
6. Przepalone fragmenty czarki typu Vii.2 lub Vii.3; 
powierzchnia gładka, barwy od czarnej do brązowo-
szarej; śr. wylewu 6,5 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 6 cm. 
7. 14 przepalonych fragmentów misy o nieznacznie 
zaokrąglonym brzuścu i niewyodrębnionym wylewie, 
w dwóch miejscach wylew uformowany w płaskie, po-
dłużne uchwyty; powierzchnia gładka, barwy od jasno- 
do ciemnoszarej; śr. wylewu (z uchwytami) 21 cm, śr. 
dna 10–11 cm, wys. 7 cm. 8. Przepalone fragmenty mi-
niaturowego naczynia o stożkowatym korpusie, wylew 
niewyodrębniony; powierzchnia gładka, barwy szaro-
beżowej; śr. wylewu 4 cm, śr. dna 1,2 cm, wys. 2,5 cm. 
9. dwa przepalone fragmenty trójdzielnego naczynia 
o  lekko wychylonym wylewie; szyja wyodrębniona  
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z obu strony płytkimi żłobkami; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 10. trzy przepalone fragmenty 
naczynia o wyodrębnionym za pomocą bruzdy wy-
lewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 11. cztery przepalone fragmenty 
naczynia o lekko pogrubionym, wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 12. dwa prze-
palone fragmenty naczynia o niewyodrębnionym, na-
chylonym do środka wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 13–16. Przepalone fragmenty czterech 
naczyń o pogrubionych wylewach; powierzchnie znisz-
czone, barwy szarej. 17. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowo-szarej. 18. Przepalony fragment naczynia 
o  niewyodrębnionym, nachylonym do środka wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy brązowej i szarej. 
19. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 20. ok. 
25 fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 21. ok. 260 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 22. Pięć fragmentów cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 352 (ciałopalny, popielnicowy), ar 38
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
90–110 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm; 
od strony ne łącząca się z grobem 353, tworząc z nim 
układ o nieustalonej wzajemnej relacji stratygraficz-
nej (w miejscu ich styku nora zwierzęca?). wypełnisko 
szare, w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi, 
w stropie rozproszone przepalone kości (I.2). na dnie 
części nw jamy duże naczynie (4) z dnem zagłębionym 
w czystym piasku, wewnątrz niego rozproszone prze-
palone kości i fragmenty czterech naczyń (5–8) leżą-
cych dnami do góry, pod nimi stojąca ukośnie popiel-
nica (9), wewnątrz której skupisko przepalonych kości 
(I.1) i dwie zapinki (1, 2). Przęślik wśród fragmentów 
ceramiki (tabl. cXXXi/352, cXXXii). I.1. Kobieta (?), 
adultus. I.2. Wczesny infans I. II.1. Kura domowa (9 fr.). 
II.2. Ptak (4 fr.). II.3. Nieokreś lone (3 fr.).
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka typu almgren 68; cię-
ciwa przytrzymywana haczykiem; kabłąk w przekroju 
od spodu płaski, od wierzchu zaokrąglony, z profilowa-
nym dookolnym grzebykiem; nóżka zwieńczona profi-
lowanym, dwustożkowatym guzkiem z małym wystę-
pem; w pochewce trzy koliste otwory różnej średnicy; 
dł. 6,2 cm, szer. 2,1 cm. 2. Brązowa zapinka typu alm-
gren 68; cięciwa przytrzymywana haczykiem; kabłąk 
w przekroju od spodu płaski, od wierzchu zaokrąglony, 
z profilowanym dookolnym grzebykiem; nóżka zwień-
czona profilowanym zaokrąglonym guzkiem z  nie-

wielkim występem; w pochewce trzy koliste otwory 
różnej średnicy; dł. 5,2 cm, szer. 1,9 cm. 3. Przepalony 
dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych biegu-
nach; powierzchnia gładka, barwy brązowej i szarej; 
śr. 3,9 cm wys. 1,8 cm. 4. waza typu a.1; szyja wyod-
rębniona bruzdami; dno wyodrębnione; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 30 cm, śr. dna 
12 cm, wys. 20 cm. 5. Przepalone fragmenty naczynia 
typu B.3b; pod wylewem i nad załomem brzuśca do-
okolna bruzda; dno wyodrębnione; powierzchnia gład-
ka, barwy od ceglastej do brązowej; śr. wylewu 15 cm, 
śr. dna 8 cm, wys. 11 cm. 6. Przepalone fragmenty wa-
zy typu a.1; brzusiec zdobiony nad załomem pasmem 
ukośnych kresek; dno wyodrębnione; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i szarej; śr. wylewu 18 cm, śr. 
dna 7 cm, wys. 11,5 cm. 7. Przepalone fragmenty na-
czynia typu B.5b; pod wylewem bruzda; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i szarej; śr. wylewu 17,5 cm, śr. 
dna 9,5 cm, wys. 14,5 cm. 8. Przepalone fragmenty mi-
sy typu B.2; pod wylewem bruzda; powierzchnia gład-
ka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 16 cm, śr. 
dna 6 cm, wys. ok. 9 cm. 9. Małe dwustożkowate na-
czynie o wychylonym wylewie, zbliżone do typu B.4; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej i czarnej; śr. wy-
lewu 9 cm, śr. dna 4 cm, wys. 6,5 cm. 10. ok. 15 frag-
mentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czar-
nej. 11. ok. 80 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.

Grób 353 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm; od 
strony Sw łącząca się z grobem 352, tworząc z nim 
układ o nieustalonej wzajemnej relacji stratygraficznej 
(w miejscu styku obu jam nora zwierzęca?). wypełni-
sko szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cerami-
ki; w spągu fragment zapinki (1) i blaszka (2); w części 
n nożyk (3) (tabl. cXXXi/353). I. Kobieta (?), adul-
tus–maturus. II.1. Ptak (2 fr.). II.2. Nieokreślone (3 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapin-
ki o trójkątnej w przekroju nóżce, zwieńczonej zadar-
tym ku górze, krążkowatym grzebykiem z dookolną 
bruzdą, w której nacinany brązowy drucik, u końca 
grzebyka profilowany guzek (grupa iV lub V almgre-
na); pochewka zdobiona wzdłuż rytymi liniami, a na 
łożysku igły – podwójnym pasmem ukośnych kresek; 
dł. zach. 2 cm. 2. łukowato wygięta brązowa blaszka; 
wym. 1×1,1 cm. 3. Sześć fragmentów żelaznego noży-
ka sierpikowatego lub brzytwy, o jednostronnie wyod-
rębnionym trzpieniu rękojeści; dł. zach. 4,2 cm, szer. 
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ostrza 1,5 cm. 4. ok. 45 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 5. ok. dziesięciu frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b (Va?).

Grób 354 (ciałopalny, popielnicowy), ar 14 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 70×60 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 20 cm. wypełnisko w stropie szare z węglami 
drzewnymi i pojedynczymi przepalonymi kośćmi, niżej 
coraz jaśniejsze, płynnie przechodzące do jasnoszaro- 
-żółtego w spągu jamy. w centrum jamy popielnica (8) 
wypełniona jasnoszarym piaskiem, w niej skupisko 
przepalonych kości, fragmenty zapinki (2), bransole-
ty (3) oraz przęślik (7); pozostałe elementy wyposaże-
nia w szarym wypełnisku jamy. obok popielnicy, poni-
żej jej dna, średniej wielkości kamień (tabl. cXXXiii). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa, jednoczęściowa 
zapinka trąbkowata typu almgren 78; sprężyna na że-
laznej osi, cięciwa przytrzymywana haczykiem; kabłąk 
w przekroju kolisty, z niemal dookolnymi, profilowa-
nymi za pomocą bruzd grzebykami na główce i przy 
nóżce; nóżka w przekroju niemal trójkątna, zwieńczona 
kolistym, profilowanym bruzdami grzebykiem z kuli-
stym guzkiem u końca; dł. 3,6 cm 2. dwa nadtopio-
ne fragmenty brązowej zapinki z żelazną osią, formy 
identycznej z nr. 1; dł. ok. 3,5 cm. 3. dwa fragmenty 
nadtopionej brązowej bransolety sztabkowatej; obręcz 
w przekroju owalna; zakończenia nieznacznie pogru-
bione, w  przekroju nieco trójkątne; śr. ok. 6–7  cm. 
4. dwa fragmenty nadtopionej brązowej bransolety 
sztabkowatej o  owalnym przekroju; dł. zach. 1,4 cm 
i 4 cm. 5. cztery stopione fragmenty powyższych brą-
zowych bransolet; dł. zach. 0,7–1,4 cm. 6. Bryłka sto-
pionego brązu. 7. Przepalony dwustożkowaty przęślik 
gliniany o wyodrębnionych, wklęsłych biegunach; po-
wierzchnia gładka, barwy od beżowej do ciemnoszarej; 
śr. 4,2 cm, wys. 3,4 cm. 8. fragmenty dwustożkowatej 
wazy typu B.3a (?), z uchem; brzusiec zdobiony dwoma 
dookolnymi pasmami, z których każde złożone z rzędu 
ukośnych kresek ujętych w dwie dookolne linie, prze-
strzeń między oboma pasmami podzielona na segmen-
ty trzema grupami pionowych linii i rzędów ukośnych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wyle-
wu 26,5 cm, wys. zach. 15 cm. 9. dziesięć przepalonych 
fragmentów dwustożkowatego (?) naczynia o wychylo-
nym wylewie, z dookolną bruzdą pod wylewem i nad 
załomem brzuśca; powierzchnia gładka, barwy od ce-
glastej do beżowej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 4 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb (?).

Grób 355 (ciałopalny, jamowy), ar 14
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach ok. 90×60 cm; w profilu niecko-
wata, o nierównym dnie i głębokości 20 cm. wypełnisko 
ciemnoszare z licznymi węglami drzewnymi, na obrze-
żach szare. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki; w części Se fragmenty naczynia (5); 
pozostałe zabytki w części n (tabl. cXXXiV/355).  
I. Mężczyzna (?), adultus.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowej zapinki kuszo-
watej z podwinięta nóżką, typu almgren 162; spręży-
na na osi o rozklepanych końcach; kabłąk kolankowa-
to wygięty, częściowo facetowany, z metopami u obu 
końców; nóżka częściowo facetowana, z metopą przy 
kabłąku; dł. 9 cm, szer. 3,6 cm. 2. Brązowa sprzączka 
o dwudzielnej, niemal czworokątnej, w przekroju trój-
kątnej ramie, typu d 30; kolec facetowany, czubek za-
gięty; szer. 2,4 cm, wys. 3,5 cm. 3. fragment brązowego 
trzpienia; przekrój kolisty; dł. zach. 1,1 cm. 4. dziesięć 
fragmentów przepalonego, trójwarstwowego grzebie-
nia z poroża jelenia, z brązowymi nitami; zach. wym. 
największego fragmentu 1,2×2 cm. 5. Przepalone frag-
menty naczynia zbliżonego do typu iXa; powierzchnia 
słabo wygładzona, barwy brązowej i ceglastej; śr. wyle-
wu 12 cm, śr. dna 8 cm, wys. 14 cm. 6. ok. 20 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 356 (ciałopalny, jamowy), ar 14
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 35×20 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 10 cm. wypełnisko szare z węglami drzewny-
mi. niemal cała jama wypełniona fragmentami cera-
miki, pośród których przepalone kości i wyposażenie 
(tabl. cXXXiV/356). I. Infans I.
Inwentarz: 1. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, pół-
okrągłej ramie o owalnym przekroju, typu d 1; kolec 
w  przekroju czworokątny, o lekko zagiętym czubku; 
szer. 2 cm, wys. 2,7 cm. 2. nadtopiony fragment brą-
zowego drutu; dł. zach. 1,7 cm. 3. Bryłka stopionego 
brązu. 4. cztery bryłki stopionego szkła nieokreślonej 
barwy. 5. Przepalony fragment płytki z poroża, ewen-
tualnie kości długiej; być może część wielowarstwowe-
go grzebienia; zach. wym. 0,5×1,5 cm. 6. Pięć przepa-
lonych fragmentów misy typu Vic; brzusiec zdobiony 
w górnej partii trzema dookolnymi, płytkimi żłobkami; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 16 cm, śr. dna 7 cm, wys. 12 cm. 7. Przepalo-
ne fragmenty kubka typu XVa; powierzchnia szorst-
ka, barwy szarej; śr. wylewu 9 cm, śr. dna 5 cm, wys. 
10 cm. 8. trzy przepalone fragmenty naczynia o lek-
ko wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
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ceglastej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 5 cm. 9. Prze-
palony ułamek naczynia o wychylonym wylewie, pod 
którym dookolna bruzda; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej. 10. kilkadziesiąt rozwarstwionych, niecha-
rakterystycznych fragmentów ceramiki, w większości 
zapewne z naczynia nr 9.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi (?). 

Grób 357 (ciałopalny, popielnicowy), ar 14
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 90×60 cm. wypełnisko 
jasnoszare. w centrum skupisko naczyń ustawionych 
wokół popielnicy (11) przykrytej odwróconą do góry 
dnem misą (12); pośród naczyń pojedyncze przepa-
lone kości; kubek nr 13 w garnku nr 23, kubek nr 17 
w większym kubku nr 19; wewnątrz popielnicy prze-
palone kości, przedmioty metalowe (1–8) i przęślik (9) 
(tabl. cXXXV, cXXXVi). I. Kobieta, adultus. 
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu H; kabłąk łukowato 
wygięty, zgrubiały przy główce; w przekroju kolisty, przy 
nóżce trójkątny występ; nóżka połączona z kabłąkiem 
za pomocą pierścieniowatej obejmy, zdobiona za obej-
mą i przy pochewce (?) poprzeczną bruzdą; dł. 3,7 cm. 
2. żelazna zapinka typu H; kabłąk łukowato wygięty, 
zgrubiały przy główce, w przekroju kolisty, przy nóż-
ce trójkątny występ; nóżka połączona z kabłąkiem za 
pomocą pierścieniowatej obejmy, zdobiona przy po-
chewce, w połowie długości oraz przy obejmie parą 
poprzecznych bruzd; dł. 3,5 cm, szer. 1,1 cm. 3. żelaz-
na zapinka typu J; główka z niewielkimi trójkątnymi 
wypustkami; kabłąk w przekroju niemal prostokątny, 
z płytkimi żłobkami wzdłuż krawędzi bocznych; nóż-
ka ażurowa ze schodkowatą poprzeczką w części środ-
kowej; dł. zach. 7,3 cm, szer. 0,9 cm. 4. żelazny nożyk 
sierpikowaty; rękojeść w przekroju kolista, wygięta eso-
wato, zwieńczona dużym półkulistym guzkiem, w części 
środkowej profilowana żłobkami tworzącymi pięć do-
okolnych pierścieni, krawędź zewnętrzna między tylcem 
głowni a profilowaniem rękojeści pokryta pasmem na-
cięć; dł. 11,8 cm. 5. żelazna igła typu ii; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. 10,7 cm. 6. dwa fragmenty żelaznej 
igły typu ii; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 4,9 cm 
i 2,7  cm. 7. fragment żelaznej igły typu ii; dł. zach. 
3,2  cm. 8. fragment żelaznego szydła; trzon w  prze-
kroju z jednej strony kolisty, z drugiej czworokątny; dł. 
zach. 6,5 cm. 9. dwustożkowaty przęślik gliniany o pła-
skich biegunach; powierzchnia gładka, barwy beżowej 
i szarej; śr. 3,3, cm, wys. 1,6 cm. 10. Przepalony, spęka-
ny gładzik (?) kamienny; wym. 4×2×2,7 cm. 11. nie-
znacznie przepalony (wyżarzony) garnek typu Vi.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 18,5 cm, śr. dna  

13 cm, wys. 25 cm. 12. Przepalona misa typu ii.2; wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowo-szarej; śr. wylewu 27,5 cm, śr. dna 7,5 cm, 
wys. 9,5 cm. 13. Przepalony kubek zbliżony do typów 
i.1 i i.3; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy jasnobrązowej, przy dnie szarej; śr. wyle-
wu 12,5 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 9,5 cm. 14. Przepalony 
kubek zbliżony typu i.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
brzusiec nierówny; powierzchnia szorstka, opracowa-
na niestarannie, barwy beżowej, miejscami ceglastej; 
śr. wylewu 11 cm, śr. dna 5 cm, wys. 8 cm. 15. Przepa-
lony kubek typu i.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
brzusiec zdobiony pasmem meandra utworzonego 
z dwóch bruzd i rzędu ukośnych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy beżowo-brązowej, dno czarne; śr. wyle-
wu 15,5 cm, śr. dna 9 cm, wys. 10 cm. 16. Przepalony 
kubek typu i.3; wylew pogrubiony, facetowany; brzu-
siec zdobiony pasmem meandra utworzonego z dwóch 
bruzd i rzędu ukośnych kresek; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 8 cm, wys. 
12 cm. 17. Przepalony kubek typu i.2; wylew pogru-
biony, facetowany; brzusiec zdobiony pasmem „jodeł-
ki”; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej; śr. 
wylewu 10,5 cm, śr. dna ok. 9 cm, wys. 8 cm. 18. Prze-
palony i zdeformowany kubek typu i.4; powierzchnia 
zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 
7 cm, śr. dna 4–4,5 cm, wys. zach. 6 cm. 19. Przepalony 
kubek typu i.4; wylew nieznacznie zgrubiały i wyodręb-
niony; brzusiec niemal kulisty; powierzchnia słabo wy-
gładzona, nieco szorstka, barwy beżowej i ceglastej; śr. 
wylewu 16 cm, śr. dna 8 cm, wys. 11,5 cm. 20. Przepa-
lona misa typu ii.2; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 19,5 cm, 
śr. dna 7,5 cm, wys. 9 cm. 21. Przepalona misa typu 
ii.3; krawędź wylewu ścięta od wewnątrz; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 17 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 9–9,5 cm. 22. Przepalony dzbanek grupy V, 
z uchem; wylew pogrubiony, facetowany; powierzch-
nia gładka, barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 11 cm, 
śr. dna 8,5 cm, wys. 14,5 cm. 23. Przepalony garnek ty-
pu Vi.1, z dwoma uchami; wylew pogrubiony, faceto-
wany; powierzchnia szorstka, barwy ceglastej; śr. wy-
lewu 16 cm, śr. dna 9 cm, wys. 13,5 cm. 24. Przepalony 
fragment naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym 
do środka wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzch-
nia gładka, barwy beżowej. 25. Przepalony fragment 
naczynia o nachylonym, lekko zgrubiałym, niewyod-
rębnionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy be-
żowej. 26. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy beżowej. 
27. Przepalony fragment naczynia o niewyodrębnio-
nym, nachylonym do środka wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 28. Przepalony fragment naczynia 
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o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej. 29. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie i brzuścu zdobionym dookolną bruzdą; 
powierzchnia gładka, barwy szaro-brązowej; śr. wyle-
wu ok. 17 cm, wys. zach. 3,5 cm. 30. ok. 90 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
31. dwa fragmenty ceramiki o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 32. dziesięć fragmentów ceramiki 
z epo ki brązu/wczesnej epoki żelaza. 33. krzemień ze 
śladami obróbki (epoka brązu). 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iia.

Grób 358 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 90×60 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, miejscami ciem-
noszare, z węglami drzewnymi; w centrum jamy dwa ka-
mienie średniej wielkości. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXXXVii/358). 
I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty dwustożko-
watej misy zbliżonej do typu B.1b; na załomie brzuśca 
pasmo ukośnych kresek i dookolny żłobek; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej; śr. wylewu 15 cm, wys. 
zach. 8 cm. 2. cztery przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; pod 
wylewem dookolna bruzda; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 12 cm, wys. 
zach. 4,5 cm. 3. dwa przepalone fragmenty przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy od szarej 
do ceglastej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 3 cm. 4. dwa prze-
palone fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i beżowo- 
-szarej. 5. fragment ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 6. cztery przepalone fragmenty cerami-
ki o chropowatej powierzchni, barwy brązowej. 7. ok. 
25 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 8. ok. 40 fragmentów ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 359 (ciałopalny, jamowy), ar 13
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 40×25 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości; 
w części n dwa okucia pasa (1, 2) (tabl. cXXXVii/359). 
I.1. Płeć nieokreślona, adultus–maturus. I.2. Infans I.
Inwentarz: 1. Brązowe profilowane okucie końca pa-
sa typu o 15 wg k. raddatza (1957); ramiona skuwki 
trójkątne, o lekko wklęsłych, facetowanych krawędziach 

bocznych, z jednym nitem, którego trzon rozklepany 
na czworokątnej podkładce; skuwka zwieńczona nie-
co spłaszczoną kulką z masywnym, dziewięciobocz-
nym, stożkowatym występem; dł. 5,2 cm, szer. 2,3 cm. 
2. Brązowe, płaskie, prostokątne okucie z dwoma nitami 
o płaskich główkach; dł. 2,6 cm, szer. 0,7 cm. 3. frag-
ment stopionej brązowej sprężyny od zapinki, na osi; 
koniec osi rozklepany, zwieńczony pierścieniem; dł. 
zach. 2,4 cm. 4. Przepalony fragment płytki z poroża 
jelenia, zapewne z wielowarstwowego grzebienia; zach. 
wym. 1×0,5 cm. 5. dwa niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Obiekt 360 (funkcja nieokreślona, grób?), ar 39
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 160×120 cm; w profi-
lu dwudzielna, o nierównym dnie i głębokości 20 cm. 
wypełnisko szare, miejscami jasnoszare i ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi (tabl. cXXXVii/360).
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej branso-
lety sztabkowatej zdobionej rzędami wybijanych punk-
tów; przekrój wieloboczny; dł. zach. 2,4 cm. 2. trzy 
fragmenty naczynia o niewyodrębnionym, nachylo-
nym do środka wylewie; powierzchnia szorstka, barwy 
beżowej. 3. fragment naczynia o niewyodrębnionym, 
nachylonym do środka wylewie; powierzchnia szorst-
ka, barwy szaro-beżowej. 4. trzy fragmenty ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 5. ok. 20 nie-
charakterystycznych, po części przepalonych, fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 361 (ciałopalny, jamowy), ar 39
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o  wymiarach ok. 110×70 cm; w profilu nieckowata, 
o  nierównym dnie i głębokości 25 cm. wypełnisko 
niejednolite, od jasnoszarego do ciemnoszarego, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i  fragmenty ceramiki; w części Se zapinka (1) 
(tabl. cXXXViii/361). I. Płeć i wiek nieokreślone. 
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej zapinki typu 
n-a, ewentualnie typu M-a; kabłąk w przekroju koli-
sty; pochewka pełna, z kolistym otworem; dł. 4,5 cm. 
2. trzy przepalone fragmenty kubka typu i.1; wylew 
pogrubiony; brzusiec zdobiony zygzakowatym pasmem 
złożonym z linii i rzędów kresek; powierzchnia znisz-
czona barwy szaro-beżowej; śr. wylewu ok. 8–12 cm, 
wys. zach. 9 cm. 3. ok. 15 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 4. dziesięć frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib (?).

Grób 362 (ciałopalny, jamowy), ar 14 
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 260×150 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 40 cm. wypełnisko szare, miejscami 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi; w centrum duży 
kamień o wymiarach 150×80×40 cm oraz trzy mniej-
sze na e od niego. w stropie jamy rozproszone frag-
menty ceramiki; pod kamieniem przepalone kości oraz 
okucie (1); przy kamieniu, w stropie obiektu, pęseta (2) 
(tabl. cXXXViii/362). I. Infans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. żelazne okucie (?) z taśmy o zagiętych, 
spiczastych zakończeniach; dł. 2 cm, szer. 0,8 cm. 
2. nadtopiona brązowa pęseta o rozklepanych, zagię-
tych ku sobie zakończeniach; ramiona okręcone taśmą; 
dł. 4,8 cm. 3. Bryłka stopionego zielonkawego szkła. 
4. trzy przepalone fragmenty ceramiki o chropowatej 
powierzchni, barwy jasnobrązowej. 5. osiem niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).
Uwagi: według namiarów zamieszczonych na rysunku 
polowym, grób powinien być wkopany w – lub naru-
szony przez – jamę grobu 202. zapewne nastąpiła po-
myłka w opisie rysunku.

Grób 363 (ciałopalny, popielnicowy), ar 13
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 50 cm; 
w profilu trójkątna, o głębokości 30 cm. wypełnisko sza-
re z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki; w górnej partii przęśliki 
(14, 15), fragment zapinki (3) i dwie blaszki (5, 7); na głę-
bokości 15 cm poniżej stropu fragmenty trzech naczyń 
w dwóch koncentracjach (fragmenty naczynia nr  18 
w części S, a naczyń o nr. 17 i 19 w części e), wśród nich 
nieprzepalona (II.2) i przepalone (I, II.1) kości, fragmen-
ty zapinek (1, 2), gwóźdź od okucia zamka (12), bryłka 
srebra (13); 5 cm niżej popielnica (16), w górnej części 
jej wypełniska liczne, duże fragmenty przepalonych ko-
ści, klucz w okuciu zamka (9, 10), sprzączka (8) oraz 
fragmenty stopionych przedmiotów z brązu (6) i zapin-
ka (1?) (tabl. cXXXiX, cXL/363). I. Kobieta (?), adul-
tus. II.1. Owca lub koza (8 fr.). II.2. Nieokreślone (1 fr.).
Inwentarz: 1. cztery nadtopione fragmenty brązowej 
zapinki kapturkowej typu almgren 38–39; sprężyna na 
żelaznej osi; na kapturkach (?) podłużne bruzdy (?); ka-
błąk płaski, zdobiony na środku, wzdłuż krawędzi bocz-
nych oraz powyżej grzebyka perełkowanymi żeberka-
mi; grzebyk niski, profilowany dwiema poprzecznymi 
bruzdami; nóżka lekko rozszerzająca się ku zakończe-
niu, w przekroju trójkątna; dł. ok. 5 cm, szer. 3,5 cm. 

2. Stopiony fragment brązowej zapinki kapturkowej 
typu almgren 38–39; sprężyna na żelaznej osi; kabłąk 
płaski, zdobiony na środku i wzdłuż krawędzi bocz-
nych perełkowanymi żeberkami; dł. zach. 1,7 cm, szer. 
3,5  cm. 3. żelazna, jednoczęściowa zapinka 10. serii 
V grupy almgrena; sprężyna na osi, cięciwa przytrzy-
mywana haczykiem; kabłąk masywny, od spodu pła-
ski, od wierzchu siedmioboczny, z poprzecznym żłob-
kiem przy nóżce, tworzącym pseudogrzebyk; nóżka 
trapezowata, w  przekroju trójkątna, zdobiona dwie-
ma liniami tworzącymi kąt oraz poprzeczną bruz-
dą u jej końca; dł. 4 cm, szer. ok. 3 cm. 4. fragment 
brązowego, pierścieniowatego okucia pasa; ramiona 
skuwki płaskie; pierścień masywny, w przekroju trój-
kątny, z pojedynczym nacięciami tworzącymi kąt; dł. 
zach. 1,9 cm (prawdopodobnie pozostałe fragmenty 
tego okucia to zabytki o nr. 5–7). 5. Stopiona brązowa 
blaszka z fragmentem nitu o kulistej główce (praw-
dopodobnie część okucia nr 4). 6. zespolone w jedną 
bryłkę: część pierścienia okucia nr 4 i trzy ułamki brą-
zowych blaszek. 7. ułamek brązowej blaszki. 8. żela-
zna sprzączka o jednodzielnej, półokrągłej, w przekroju 
owalnej ramie, typu d 1; kolec w przekroju wielokąt-
ny; wys. 5 cm, szer. 4,2 cm. 9. żelazny klucz do kaset-
ki o u-kształtnym piórze; trzon w przekroju kwadra-
towy, o końcu rozklepanym i zwiniętym w kółko; dł. 
15 cm. 10. żelazne, trapezowate okucie zamka kasetki; 
w narożnikach otwory, w dwóch z nich gwoździe o pła-
skich, półokrągłych główkach i wygiętych pod kątem 
prostym trzonach; wym. ok. 6,5×3,4 cm. 11. żelazny 
gwóźdź od okucia zamka nr 10; główka płaska, owalna; 
dł. zach. 5 cm. 12. trzy fragmenty jednego lub dwóch 
gwoździ od okucia zamka nr 10. 13. Bryłka srebra. 
14. Przepalony płasko-kulisty przęślik gliniany o pła-
skich biegunach; powierzchnia gładka, barwy beżowej; 
śr. 1,6 cm, wys. 1 cm. 15. Przepalony dwustożkowaty 
przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej; śr. 4,1 cm, wys. 1,8 cm. 16. frag-
menty dużego naczynia o dwustożkowatym brzuścu, 
zdobionym nad załomem pasmem trójkątnych pól 
utworzonym z  rzędów ukośnych kresek; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. brzuśca ok. 24 cm, wys. 
zach. 9 cm. 17. Przepalone fragmenty wazy typu B.4a, 
z uchem; brzusiec zdobiony pasmem meandra utworzo-
nym z linii i rzędu punktów, pod uchem zygzak; ucho 
kolankowate, z guzkowatymi występami przy nasadach 
oraz wygięciu; dno wyodrębnione, wklęsłe; powierzch-
nia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 9 cm, 
śr. dna ok. 9 cm, wys. ok. 19 cm. 18. Przepalone frag-
menty misy typu B.1a; nad załomem i pod wylewem 
dookolna bruzda; dno wyodrębnione; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i szarej; śr. wylewu 19 cm, śr. 
dna 9 cm, wys. 10,5 cm. 19. Przepalone naczynie ty-
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pu B.3b; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
szarej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 8,5 cm, wys. 9,5 cm. 
20. ok. 30 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 364 (ciałopalny, popielnicowy?), ar 37
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 90×70 cm; w profilu nieckowata, o nierów-
nym dnie i głębokości 25 cm. wypełnisko szare, w części 
środkowej ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w cen-
trum jamy duże, częściowo zniszczone naczynie  (4) 
z zapinką wewnątrz (1); w wypełnisku, obok naczynia, 
sprężyna od zapinki (1), druga fibula (2) i przęślik (3); 
w stropie jamy, nad naczyniem, fragmenty przepalo-
nych kości (tabl. cXLii/364). I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. cztery fragmenty brązowej zapinki kap-
turkowej typu almgren 38–39; sprężyna na żelaznej osi; 
kabłąk płaski, zdobiony wzdłuż krawędzi, na środku 
oraz nad grzebykiem żłobkami, grzebyk półokrągły, 
profilowany bruzdą; nóżka płaska, w przekroju nieco 
trójkątna, zdobiona przy grzebyku i u jej końca podwój-
ną poprzeczną bruzdą; dł. 4,6 cm, zach. szer. 2,7 cm. 
2. dwa fragmenty zapinki identycznej z nr. 1; dł. 4,6 cm, 
zach. szer. 2,7 cm. 3. Przepalony cylindryczny przęślik 
gliniany; ścianki boczne lekko wklęsłe, z kilkoma ry-
tymi liniami w różnych układach; bieguny niemal pła-
skie; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. 
3,8 cm, wys. 2,5 cm. 4. fragmenty garnka typu c.1a; 
powierzchnia od dna do załomu brzuśca chropowata, 
powyżej gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 22,5 cm, 
śr. dna 11,5 cm, wys. 19,5 cm. 5. 11 przepalonych frag-
mentów garnka typu c.1a; powierzchnia przy wylewie 
gładka, poniżej chropowata, barwy szarej; śr. wylewu 
ok. 25 cm, wys. zach. 14 cm. 6. ok. 30 niecharaktery-
stycznych, częściowo przepalonych, fragmentów cera-
miki, w większości z naczyń o nr. 4 i 5.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 365A (ciałopalny, popielnicowy), ar 13
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi e-w, o wymiarach ok. 60×30 cm; w profilu niecko-
wata, o nierównym dnie i głębokości 15 cm. wypełni-
sko szare z nielicznymi węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone fragmenty ceramiki, w centrum małe na-
czynie (1) z przepalonymi kośćmi (tabl. cXL/365a). 
I. Fetus/infans I. 
Inwentarz: 1. Miseczka typu d.1b; pod wylewem ma-
łe tzw. pseudoucho; dno wklęsłe; powierzchnia gład-
ka, barwy szaro-brązowej; śr. wylewu 10,5 cm, śr. dna 
5,5 cm, wys. 5 cm. 2. Siedem przepalonych fragmentów 

kubka typu c.3; powierzchnia szorstka, barwy ceglastej; 
śr. wylewu 12 cm, śr. dna 8 cm, wys. ok. 9 cm. 3. uła-
mek części przydennej naczynia z dwoma poziomymi 
żłobkami; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 4. nie-
charakterystyczny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.
Uwagi: fragmenty kubka nr 2 wystąpiły też w inwen-
tarzu grobu 365B.

Grób 365B (ciałopalny, popielnicowy), ar 13
zarysy jamy niewidoczne. naczynie w czystym pia-
sku, w nim skupisko przepalonych kości i przedmioty 
metalowe (tabl. cXL/365B, cXLi). I.1. Płeć nieokreś-
lona, maturus. I.2. Fetus/infans I. II.1. Świnia (1 fr.). 
II.2. Nieo kreślone (3 fr.).
Inwentarz: 1. Brązowa, dwuczęściowa zapinka o ce-
chach grupy ii i iV almgrena; sprężyna na żelaznej 
osi, zaczątek sprężyny osadzony w otworze w głów-
ce, zwieńczony półkulistym guzkiem; kabłąk taśmo-
waty, zdobiony na środku, wzdłuż bocznych krawędzi 
oraz nad grzebykiem żeberkami; grzebyk wysoki, pół-
okrągły, profilowany dwiema bruzdami; nóżka wąska, 
w  przekroju trójkątna, z profilowanym, inkrustowa-
nym srebrem grzebykiem, zwieńczonym kulistym guz-
kiem; dł. 4,6 cm, szer. 2,9 cm. 2. nadtopiona brązowa 
zapinka z żelazną osią, formy identycznej z nr. 1, grze-
byk na nóżce bez śladów srebrnej inkrustacji, z dwie-
ma podłużnymi bruzdami; dł. 4,9 cm, szer. 2,8  cm. 
3. trzy fragmenty brązowej zapinki oczkowatej typu 
almgren 60 lub 61; sprężyna z taśmy o czworokątnym 
przekroju, cięciwa przytrzymywana przez taśmowaty, 
spiczasto zakończony, haczyk; kabłąk płaski, z pasmem 
pseudofiligranu; nóżka trapezowata, płaska, z trzema 
parami „oczek”; dł. zach. kabłąka 3,5 cm, dł. zach. nóż-
ki 3,2 cm, szer. 3 cm. 4. nadtopiony fragment brązo-
wego drutu; jeden z końców wygięty; dł. 5,5 cm. 5. że-
lazny klucz od kasetki o u-kształtnym piórze; trzon 
w przekroju czworokątny, z metopami o nacinanych 
krawędziach; koniec rozklepany, o półkolistym prze-
kroju, zwinięty w pierścień, przez który przewleczone 
żelaz ne kółko; dł. 14,5 cm, śr. pierścienia 1 cm. 6. że-
lazne, nieznacznie trapezowate okucie zamka kaset-
ki; w narożnikach pojedyncze otwory, w których nity 
o kulistych główkach; dł. 8 cm, szer. 2,7 cm. 7. żela-
zna sprężyna zamka kasetki; dł. ok. 14 cm, szer. maks. 
0,8 cm. 8. Przepalony dwustożkowaty przęślik glinia-
ny o lekko wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej; śr. 3,7 cm, wys. 1,6 cm. 9. fragmenty 
wazy typu B.3a; brzusiec zdobiony nad załomem pas-
mem wypełnionych punktami trójkątów oraz krokwi; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. dna 12 cm, 
wys. zach. ok. 18 cm. 10. cztery przepalone fragmenty 
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naczynia o wychylonym wylewie i dwustożkowatym 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy szarej i beżowej. 
11. trzy mało charakterystyczne, przepalone fragmenty 
ceramiki, zapewne z kubka nr 2 z grobu 365a.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

zabytki znalezione w obrębie grobów 365A i 365B: 
1. ok. 25 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 
Uwagi: Bardzo możliwe, że groby 365a i 365B to w rze-
czywistości jeden grób zawierający dwa pochówki.

Grób 370 (ciałopalny, jamowy), ar 37
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 50– 
–60 cm; w profilu półkolista, o głębokości 25 cm. wy-
pełnisko w stropie ciemnoszare, niżej czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości, 
fragmenty ceramiki oraz grzebienia (1) (tabl. cXLii/ 
370). I.1. Kobieta (?), adultus. I.2. Płeć nieokreślona, in-
fans I–II. II. Nieokreślone (1 fr.).
Inwentarz: 1. Pięć przepalonych fragmentów jednoczęś-
ciowego grzebienia z poroża jelenia, zbliżonego do typu 
d ii; uchwyt ażurowy, z dużym, półkolistym otworem 
i – przypuszczalnie – łukiem/łukami wewnątrz; szer. 
zach. 5,2 cm. 2. 12 niecharakterystycznych, po części 
przepalonych, grubościennych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb–c.

Grób 371 (ciałopalny, jamowy), ar 32 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 110×80 cm; w profilu trapezowata, 
o  nierównym dnie i głębokości 50 cm. wypełnisko 
jasnoszare z nielicznymi węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki (tabl. cXLiii/371). I. Płeć nieokreślona, adultus–
–maturus.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty naczynia zdobione-
go dwiema poziomymi liniami, między którymi rząd 
punktów; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 2. trzy 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty cerami-
ki. 3. fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epo-
ki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 377 (ciałopalny, jamowy), ar 37
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 60×40 cm; w profilu nie-
ckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnosza-
re z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXLiii/377).  

I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?). 
Inwentarz: 1. dziesięć fragmentów ceramiki o chro-
powatej powierzchni, barwy szaro-brązowej. 2. ok. 20 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 378 (ciałopalny, jamowy), ar 37a 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
z niewielkim poszerzeniem w części n, o wymiarach ok. 
50×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, miejscami szare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty grzebienia (1); w części nw skupisko frag-
mentów naczynia (2) (tabl. cXLiii/378). I. Infans I (?).
Inwentarz: 1. Sześć przepalonych fragmentów jedno-
warstwowego, wieloczęściowego grzebienia z poroża 
jelenia, typu M i; zach. wym. 1×1,5 cm. 2. 80 przepa-
lonych fragmentów naczynia typu B.1b lub B.3b; dno 
nieznacznie wyodrębnione; powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 13 cm, śr. dna 
ok. 8 cm. 3. trzy niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb–c.

Obiekt 379 (funkcja nieokreślona), ar 8
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 130×100 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 50 cm. wypełnisko na obrze-
żach szare i ciemnoszare, w centrum czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki 
i przedmiot żelazny (1) (tabl. cXLiii/379).
Inwentarz: 1. żelazny nit (?); trzon w przekroju pro-
stokątny; dł. zach. ok. 2,5 cm (zaginął). 2. Przepalony 
fragment dwustożkowatego naczynia o wychylonym 
wylewie; pod wylewem i nad załomem brzuśca do-
okolna bruzda; powierzchnia gładka, barwy ceglastej; 
śr. wylewu 18 cm, wys. zach. 4 cm. 3. ok. 25 przepa-
lonych fragmentów kubka typu c.3; powierzchnia 
zniszczona, szorstka, barwy od brązowej do szarej; śr. 
dna 7,5 cm. 4. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 380 (ciałopalny, jamowy), ar 37 
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 60 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; 
w części e sprzączka (1) (tabl. cXLV/380). I. Mężczyz-
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na (?), adultus–ma turus.
Inwentarz: 1. Brązowa sprzączka o dwudzielnej ramie 
ze skuwką, zbliżona do typu d 29; rama trapezowa-
ta, nieco omegowata, o zaokrąglonych narożnikach, 
w przekroju prostokątna; na końcach osi profilowane 
guzki; skuwka prostokątna z dwoma nitami, z których 
jeden brązowy – o półkulistej główce, a drugi ze sre-
brzystego metalu – o małej główce; kolec facetowany, 
na czubku zagięty; szer. 3 cm, wys. 4,1 cm. 2. Sześć 
przepalonych fragmentów trójwarstwowego grzebie-
nia z poroża jelenia, z brązowym nitem; zach. wym. 
największego fragmentu 2×1,4 cm. 3. fragment cera-
miki o chropowatej powierzchni, barwy szarej. 4. trzy 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 381 (ciałopalny, jamowy), ar 37
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 60 cm; w pro-
filu nieckowata (?), o głębokości 10 cm. wypełnisko 
szare, w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone fragmenty ceramiki i pojedyncze 
przepalone kości (tabl. cXLV/381). I. Płeć nieokreślo-
na, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. dziesięć fragmentów ceramiki o gładkiej 
powierzchni, barwy czarnej. 2. ok. 20 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 382 (funkcja nieokreślona), ar 8
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi 
e-w, o wymiarach ok. 90×60 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, miejscami 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone fragmenty ceramiki (tabl. cXLV/382).
Inwentarz: 1. cztery niecharakterystyczne, po części 
przepalone, fragmenty ceramiki. 2. fragment cerami-
ki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 383 (ciałopalny, popielnicowy), ar 14
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi ne- 
-Sw, o wymiarach ok. 110×80 cm; w profilu niecko-
wata, o nierównym dnie i głębokości 25 cm. wypełni-
sko szare, w centrum ciemnoszare z licznymi węglami 
drzewnymi. w części środkowo-wschodniej popielni-
ca (10) wypełniona zwartą masą przepalonych kości, 
pośród których fragmenty zapinki (1); obok popielni-
cy dwa naczynia (11, 12) wypełnione ziemią o barwie 
zbliżonej do wypełniska jamy grobowej, w  jednym 
z nich (11) przepalone kości i dalsze fragmenty zapinki 

oczkowatej (1); w drugim (12) niewielka liczba przepa-
lonych kości. w górnej części wypełniska jamy, głów-
nie ponad popielnicą, rozproszone liczne przepalone 
kości i pozostałe elementy wyposażenia (tabl. cXLiV, 
cXLV/383). I.1. Kobieta (?), adultus–maturus. I.2. In-
fans I. II. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1. 11 fragmentów brązowej zapinki oczko-
watej typu almgren 57, 58–59 lub 60; sprężyna z ta-
śmy; kabłąk płaski, z pasmem pseudofiligranu, przy 
nóżce niski grzebyk; nóżka trapezowata, w przekroju 
trójkątna z trzema parami „oczek”, z których ostatnia 
między ramionami kąta; dł. >6 cm. 2. Pięć nadtopio-
nych fragmentów brązowej, jednoczęściowej zapinki 
trąbkowatej typu almgren 78; sprężyna na żelaznej osi, 
cięciwa przytrzymywana haczykiem; główka z dookol-
nym grzebykiem, zdobionym dwoma pierścieniami 
z karbowanego srebrnego drutu; kabłąk w przekroju 
kolisty, z profilowanym grzebykiem przy nóżce; nóżka 
w przekroju trójkątna, z kolistym, profilowanym grze-
bykiem zwieńczonym stożkowatym guzkiem; dł. zach. 
ok. 4,5  cm. 3. trzy nadtopione fragmenty brązowej 
bransolety sztabkowatej; zakończenia zdobione rzęda-
mi wybijanych punktów oraz kółek; obręcz w przekro-
ju kolista, zakończenia wielokątne; śr. 5–7 cm. 4. dwa 
nadtopione fragmenty bransolety sztabkowatej o lek-
ko pogrubionych, niezdobionych (?) zakończeniach; 
obręcz i zakończenie w przekroju koliste; śr. 5,5 cm. 
5. 11 fragmentów żelaznej sprzączki o jednodzielnej, 
półokrągłej (?) ramie, typu d 1; wys. ok. 5 cm. 6. frag-
ment srebrnego wisiorka kapsułkowatego o ściankach 
wykonanych ze zwiniętego, nacinanego drutu; w cen-
trum nit o płaskiej główce; śr. 1,2 cm, wys. 0,4 cm. 
7. fragment brązowej szpili zbliżonej do grupy iVa, 
o główce w kształcie dwóch małych kulek, przedzielo-
nych niewielkimi, wąskimi dyskami; przy trzonie duża 
kolista tarczka z dookolną bruzdą; trzon w przekroju 
kolisty; dł. zach. 3,4 cm, śr. główki 0,8 cm. 8. Brązowy 
drut o kolistym przekroju; dł. zach. 1,8 cm; być może 
część trzonu szpili nr 7. 9. Przepalony dwustożkowaty 
przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia 
gładka, barwy szarej; śr. 3,8 cm, wys. 2,1 cm. 10. trzy 
bryłki stopionego brązu. 11. waza typu B.3a lub B.3b, 
z uchem; brzusiec zdobiony pasmem naprzemianle-
głych, zakreskowanych trójkątów; dno wyodrębnione; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu ok. 
17 cm, śr. dna 8 cm, wys. 17 cm. 12. Przepalona waza 
typu B.3b; nad załomem brzuśca dookolna bruzda; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od beżowej do szarej; śr. 
wylewu ok. 15 cm, śr. dna 6 cm, wys. 12 cm. 13. Przepa-
lone naczynie typu B.6; powierzchnia gładka, barwy od 
szarej do ceglastej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 8 cm, wys. 
ok. 11 cm. 14. fragmenty przepalonego naczynia typu 
B.3b; pod wylewem i nad załomem brzuśca dookolna  
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bruzda; powierzchnia gładka, barwy od szarej do ce-
glastej; śr. wylewu ok. 14–15 cm, wys. zach. 10 cm. 
15. Przepalony fragment misy o niewyodrębnionym, 
lekko nachylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu, 
zdobionym pod wylewem ukośnymi kreskami; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu ok. 
16 cm, wys. zach. 7,5 cm. 16. Przepalony fragment na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy szarej. 17. dziesięć fragmentów ceramiki o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 18. ok. 70 niecharak-
terystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb (?).

Grób 385 (inhumacyjny), ar 31
odkryty na głębokości 60 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi n-S, z niewiel-
kim odchyleniem na e, o wymiarach ok. 110×60 cm; 
w profilu poprzecznym (?) workowata, o płaskim dnie 
i głębokości 45 cm. wypełnisko jasnoszare, niemal nie 
różniące się od otaczającego calca. w  centrum głaz 
o wymiarach 45×40×30 cm. na dnie części n jamy małe 
naczynie (48), przy nim dwie zapinki (1, 2) oraz skupi-
sko paciorków: 38 szklanych i pięciu lub sześciu bur-
sztynowych (4–46); przy zapinkach fragmenty rozło-
żonej substancji organicznej (skóry?), nieprzepalonych 
kości oraz ząb, w okolicach paciorków niezidentyfiko-
wane płytki spalenizny przypominające spalone kości; 
w części środkowej jamy sprzączka (3) (tabl. cXLVi). 
I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwinię-
tą nóżką i blaszkowatym zaczepem, typu almgren 172; 
sprężyna na osi zakończonej pierścieniowatymi guz-
kami; kabłąk wygięty kolankowato, w przekroju trój-
kątny, z metopami u obu końców; nóżka w przekro-
ju trójkątna, z metopą przy kabłąku; dł. 4,8 cm, szer. 
3 cm. 2. Brązowa zapinka identyczna z nr. 1; brak jed-
nego z guzków na końcu osi sprężyny; dł. 3,8 cm, szer. 
3,1 cm. 3. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, pogru-
bionej, owalnej ramie, typu H 35; rama w przekroju 
od wewnątrz zaokrąglona, od zewnątrz wieloboczna, 
zdobiona rzędami punktów; kolec profilowany, częś-
ciowo facetowany, o zoomorficznym zakończeniu, 
u jego nasady metopa zdobiona bruzdami i nacięcia-
mi; wym. 3,4×2,3 cm. 4. Beczułkowaty paciorek z bez-
barwnego szkła, zbliżony do typu tM 1; dł. 0,9 cm, śr. 
0,7 cm. 5. Beczułkowaty paciorek z fioletowego, prze-
zroczystego szkła, zbliżony do typu tM 3; dł. 0,8 cm, 
śr. 0,7 cm. 6.7. dwa beczułkowate paciorki z białego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 6; dł. 0,6–0,7 cm, śr. 
0,7 cm. 8. Beczułkowaty, nieco spłaszczony paciorek z 
zielonego, nieprzezroczystego szkła, zbliżony do typów 
tM 8 i 36; dł. 0,5 cm, śr. 0,8–0,9 cm. 9. Beczułkowaty 

paciorek z żółtego, nieprzezroczystego szkła, zbliżony 
do typu tM 9; dł. 0,6 cm, śr. 0,8 cm. 10. niemal kuli-
sty paciorek z czerwonego, przezroczystego szkła, ty-
pu tM 12; dł. 0,7 cm, śr. 0,7 cm. 11. krążkowaty, lek-
ko zaokrąglony paciorek z białego, nieprzezroczystego 
szkła, zbliżony do typu tM 34; dł. 0,6 cm, śr. 1 cm.  
12–15. cztery (jeden zachowany we fragmentach) 
płasko-kuliste paciorki z żółtego, nieprzezroczystego 
szkła, zbliżone do typu tM 37; dł. ok. 0,5 cm, śr. 0,8– 
–0,9 cm. 16–18. trzy płasko-kuliste paciorki z czarne-
go, nieprzezroczystego szkła, typu tM 40; dł. 0,5 cm, 
śr. 1 cm. 19. Segmentowy paciorek z fioletowego, prze-
zroczystego szkła, typu tM 95a; dł. 1,6 cm, śr. 0,7 cm. 
20. Segmentowy, melonowaty paciorek z bezbarwnego 
szkła, typu tM 103b; dł. 0,9 cm, śr. 0,9 cm. 21. Płaski, 
prostopadłościenny paciorek z  czerwonego, nieprze-
zroczystego szkła, typu tM 107; wym. 0,7×0,7×0,4 cm. 
22–24. trzy wielościenne, podłużne paciorki z zielone-
go, nieprzezroczystego szkła, typu tM 115; wym. 0,4× 
0,5×1–1,1 cm. 25.26. dwa małe poliedryczne pacior-
ki z niebieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 126; 
wym. 0,5×0,5×0,7 cm i 0,8×0,6×1,1 cm. 27. Poliedrycz-
ny paciorek z fioletowego, przezroczystego szkła, typu 
tM 128; wym. 0,8×0,7×1,1 cm. 28.29. dwa melono-
wate, płaskie paciorki z fioletowego, przezroczystego 
szkła, typu tM 166; dł. 0,4 cm i 0,6 cm, śr. 0,8 cm i 1 cm.  
30–40. 11 wrzecionowatych paciorków z czerwonego, 
nieprzezroczystego szkła, z drobnymi czarnymi kre-
seczkami, typu tM 318; dł. 1,1–1,3 cm, śr. 0,6–0,7 cm. 
41. kulisty paciorek z brązowego, nieprzezroczystego 
szkła, z czterema czerwonymi, dookolnymi liniami, 
między którymi dwie linie zygzakowate żółte i jedna 
(w środku) biała, typu tM 303c; dł. 1,8 cm, śr. 2,2 cm. 
42.43. dwa krążkowate paciorki bursztynowe typu 
tM 399; śr. 2,1–2,4 cm, wys. 0,8–1 cm. 44. Bursztynowy 
wisiorek o nieco prostopadłościennym korpusie, zbli-
żony do typu tM 416; wym. 1,4×1,2×0,3 cm. 45. Bur-
sztynowy wisiorek o nieforemnym, w przybliżeniu trój-
kątnym korpusie, typu tM 419; wym. 2×1,6×0,4 cm. 
46. Bursztynowy paciorek o nieforemnym, nieco krąż-
kowatym korpusie, typu tM 419; wym. 2,1×1,8×0,7 cm. 
47. Bursztynowy wisiorek ósemkowaty z wyodrębnio-
ną, profilowaną główką, typu tM 471; śr. 1,2–1,5 cm, 
wys. 2,1 cm. 48. okruchy szkła. 49. Miseczka zbliżona 
do typów XViiic i XViiid, z płytkim żłobkiem pod 
i nad załomem brzuśca; powierzchnia gładka, barwy 
beżowo-brązowej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 5 cm, wys. 
9 cm. 50. dwa fragmenty przydennej części naczynia 
o gładkiej powierzchni, barwy brązowej. 51. trzy nie-
charakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.
Uwagi: według dokumentacji polowej w obiekcie miało 
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wystąpić pięć paciorków bursztynowych. Przynależność 
do zespołu paciorków o nr. 42, 43, 45, 46 jest niepewna. 
obecnie w zbiorze zabytków z grobu 385 znajduje się 
również dziesięć paciorków bursztynowych, znalezio-
nych w grobie 386 (zob. niżej). kości ludzkie odkryte 
w grobie 385 opisane są błędnie nr. 386.

Grób 386 (inhumacyjny), ar 31
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, na 
głębokości ok. 40 cm poniżej poziomu wyróżnienia 
zarys prostokątny, o wymiarach 190×80 cm; w profilu 
nieckowata, o płaskim dnie i głębokości 60 cm. wypeł-
nisko jasnoszaro-żółte, niemal nie różniące się od ota-
czającego calca. zabytki na dnie jamy. w części n – 28 
paciorków i wisiorków z bursztynu (69–91 oraz cztery 
dalsze, bez możliwości wskazania konkretnych zabyt-
ków), wśród nich fragmenty drewna oraz nieprzepa-
lonych kości i zębów; w części środkowej, przy krawę-
dzi w jamy, skupisko 36 paciorków szklanych (10–45), 
19 bursztynowych oraz kilku przedmiotów metalo-
wych (2–9), wśród których fragmenty drewna; w czę-
ści S naczynie (95), za nim sprzączka (1). w całym wy-
pełnisku jamy rozproszone drobne fragmenty ceramiki 
(tabl. cXLVii, cXLViii). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. trzy skorodowane fragmenty żelaznej 
sprzączki o dwudzielnej, prostokątnej ramie z zaokrą-
glonymi narożnikami (typ d 30?); na jednym z naroż-
ników (przywarty?) zaokrąglony guzek, z dookolną, 
perełkowaną kryzą; rama w przekroju w przybliżeniu 
czworokątna; wym. 2,5×3,5 cm. 2. Brązowe, płaskie 
kółko, na którego zewnętrznym obwodzie dziewięć 
półokrągłych występów z kolistym otworem; śr. 4 cm, 
grub. 0,3 cm. 3. fragment brązowego kółka identycz-
nego z nr. 2; dł. zach. 2 cm, grub. 0,3 cm. 4. Brązowe 
kółko z prostokątnej taśmy; zakończenia nachodzące 
na siebie, z przechodzącym przez oba końce otworem; 
śr. 1,5–1,9 cm, szer. taśmy 1,1 cm. 5. fragment brązo-
wej sześciobocznej (?) blaszki z otworami na środku 
i w narożnikach; wym. 2×1,5 cm; w otworach miały 
znajdować się dwa lub trzy małe kółka z brązowego 
drutu18. 6. Brązowe kółko z drutu; śr. 1 cm (być może 
element zabytku nr 5). 7. Brązowe kółko z dwukrotnie 
zwiniętego, cienkiego drutu; śr. 1,2–1,4 cm. 8. żelazne 
kółko z drutu; śr. 1 cm. 9. fragment brązowego kółka (?), 
śr. ok. 1 cm. 10. kulisty paciorek z niebieskiego, prze-
zroczystego szkła, typu tM 2a; śr. 0,7 cm, wys. 0,7 cm. 
11. Beczułkowaty paciorek z czerwonego, nieprzezro-
czystego szkła z pasmem czarnego szkła wokół otwo-
ru; śr. 0,8 cm, wys. 0,6 cm. 12. Beczułkowaty paciorek 
z ciemnozielonego, przezroczystego szkła, typu tM 4a;  

18 wg zapisu na metryczce: nie odnotowano w inwent. i nie narys. 
2 lub 3 dość zniszczone małe kółeczka brązowe z b. cienkiego drutu.

śr. 0,7 cm, wys. 0,6 cm. 13. Beczułkowaty, nieco cylin-
dryczny, paciorek z białego, nieprzezroczystego szkła, 
zbliżony do typu tM 6; śr. 0,9 cm, wys. 0,9 cm. 14. Be-
czułkowaty paciorek z zielonego, nieprzezroczystego 
szkła, typu tM 8; śr. 1,2 cm, wys. 1 cm. 15–17. trzy 
beczułkowate paciorki z czerwonego, nieprzezro-
czystego szkła, typu tM 12; śr. 1–1,2 cm, wys. 0,8– 
–1,1 cm. 18–20. trzy płasko-kuliste paciorki z czarnego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 40; śr. 0,8–0,9 cm, 
wys. 0,4–0,5 cm. 21.22. dwa beczułkowate paciorki 
z czarnego, nieprzezroczystego szkła, typu tM 11; śr. 1,5– 
–1,6 cm, wys. 1 cm. 23. cylindryczny paciorek z białego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 138; śr. 0,8 cm, dł. 
1,2 cm. 24.25. dwa segmentowe paciorki z czarnego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 97b; dł. 0,7 i 0,9 cm, 
śr. 0,7 cm. 26. Płaski, żłobkowany paciorek z czarnego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 168/169; śr. 0,9 cm, 
wys. 0,5 cm. 27.28. dwa beczułkowate paciorki z czer-
wonego, nieprzezroczystego szkła, z trzema biało- 
-czarnymi „oczkami”, typu tM 223c; śr. 1  cm, wys. 
0,8 cm. 29–32. cztery beczułkowate paciorki z niejed-
norodnego, niebiesko-czarnego szkła, z rzędami w przy-
bliżeniu prostokątnych, biało-grantowych lub biało- 
-czarnych „oczek”, typu tM 225c; śr. 1,2–1,4 cm, wys. 
1,1–1,2 cm. 33.34. dwa kuliste paciorki z białego, nie-
przezroczystego szkła, z czerwonymi i brązowymi linia-
mi tworzącymi ósemkowaty wzór i pojedynczymi czer-
wonymi punktami w polach między liniami, zbliżone 
do typu tM 276; śr. 1,3 cm, wys. 1,1–1,2 cm. 35. Beczuł-
kowaty paciorek z ciemnoniebieskiego, przezroczystego 
szkła, z dookolną białą, falistą linią, typu tM 235; śr. 
1,1 cm, wys. 1 cm. 36.37. dwa płasko-kuliste paciorki 
z czarnego, nieprzezroczystego szkła, z dwiema żółtymi 
liniami falistymi tworzącymi ósemkowaty wzór, typu 
tM 266c; śr. 1,6 i 1,8 cm, wys. 1 i 1,3 cm. 38. Płasko-
kulisty paciorek z czarnego, nieprzezroczystego szkła, 
z dwiema białymi, falistymi liniami tworzącymi ósem-
kowaty wzór, typu tM 266a; śr. 1,8 cm, wys. 1,2 cm.  
39. Płasko-kulisty paciorek z niemal bezbarwnego 
(odcień niebiesko-zielonkawy) szkła z nieregularnymi 
białymi liniami, zbliżony do typu tM 339; śr. 1,6 cm, 
wys. 0,9 cm. 40.41. dwa kuliste paciorki z białego, nie-
przezroczystego szkła, z trzema mozaikowymi wzo-
rami kwiatu o żółtych płatkach i czerwonym środku, 
kontury brązowe, typu tM 362a; śr. 1,5 cm, wys. 1,2 
i 1,4 cm. 42.43. dwa płasko-kuliste paciorki z zielone-
go, przezroczystego szkła, z trzema mozaikowymi wzo-
rami kwiatu o żółtych płatkach i czerwonym środku, 
typu tM 362e; śr. 1,6 cm, wys. 1,2 cm. 44. kulisty pa-
ciorek z czarnego, nieprzezroczystego szkła, z mozai-
kowymi kwadratowymi polami biało-czerwonej krat-
ki, stykającymi się ze sobą narożnikami, typu tM 366; 
ornament w dużej części rozlany (wada produkcyjna);  
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śr. 1,2 cm, wys. 0,9 cm. 45. kulisty paciorek z czer-
wonego, nieprzezroczystego szkła, z dookolnym pas-
mem trzech mozaikowych rombów, stykających się ze 
sobą narożnikami, o konturach wykonanych z żółto- 
-czarnej kratki i wypełnionych biało-czerwoną szachow-
nicą z czarnym punktem w centrum, typu tM 366e; śr. 
1,2 cm, wys. 1 cm. 46–64. 19 krążkowatych, płasko-
kulistych lub nieco dwustożkowatych paciorków bur-
sztynowych zbliżonych do typu tM 388; wys. 0,4– 
–0,6 cm, śr. 0,7–1,2 cm. 65. Beczułkowaty paciorek 
bursztynowy zbliżony do typu tM 399; śr. 0,7 cm, wys.  
0,5 cm. 66–68. trzy półkuliste paciorki bursztynowe ty-
pu tM 400; śr. 0,9–1,2 cm, wys. 0,4–0,8 cm. 69. Burszty-
nowy wisiorek ósemkowaty typu tM 465; wys. 1,2 cm, 
szer. 0,6×0,6 cm. 70.71. dwa bursztynowe wisiorki 
ósemkowate, uszkodzone, z wtórnie przewierconym ot-
worem, pierwotnie o wyodrębnionych główkach, typu 
tM 471d; wys. 1,2 cm, szer. 0,7×0,8 cm. 72–91. 20 bur-
sztynowych wisiorków ósemkowatych o wyodrębnio-
nych bruzdą główkach, typu tM 471d; wys. 1,1–1,6 cm, 
szer. 0,5–0,8×0,5–0,9 cm. 92. kilkadziesiąt okruchów 
szkła ze zniszczonych paciorków. 93. ułamek pacior-
ka bursztynowego. 94. fragmenty rozłożonego przed-
miotu kościanego zdobionego kółkami z punktem 
w środku (część grzebienia?). 95. Miseczka typu XiVB; 
powierzchnia wygładzona mało starannie, miejscami 
szorstka, barwy jasnobrązowej; śr. wylewu 11 cm, śr. 
dna 6 cm, wys. 8 cm. 96. cztery fragmenty ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi (?).
Uwagi: z wyjątkiem wisiorków ósemkowatych brak 
jest możliwości wskazania, które z paciorków burszty-
nowych znajdowały się w części n, a które w środko-
wej partii jamy. zachowane do dziś cztery drobne frag-
menty drewna z wypełniska grobu pochodzą z dębu 
(Quercus sp.). 

Obiekt 395 (dołek posłupowy?), ar 38
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50 cm; w pro-
filu trójkątna, o głębokości 50 cm. wypełnisko szare, 
w centrum ciemnoszare, z licznymi węglami drzewny-
mi (tabl. cXLiX/395).
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 396 (ciałopalny, jamowy), ar 37
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 70×50 cm; w profilu trójkątna, o głę-
bokości 60 cm. wypełnisko jasnoszare i szare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 

i fragmenty ceramiki; duże skupisko przepalonych ko-
ści w części S (tabl. cXLiX/396). I. Kobieta (?), adultus. 
II. Kura domowa (1 fr.). 
Inwentarz: 1. Pięć przepalonych fragmentów wysokie-
go naczynia, zbliżonego do typu B.3b; nad załomem 
brzuśca i pod wylewem dookolna bruzda; powierzch-
nia gładka, barwy szarej, ceglastej i beżowej; śr. wyle-
wu 16,5 cm, wys. zach. 15 cm. 2. cztery przepalone 
fragmenty misy zbliżonej do typu B.1b; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 
7 cm. 3. dwa przepalone fragmenty dwustożkowatego 
naczynia o lekko wychylonym wylewie, wyodrębnio-
nym za pomocą bruzdy; powierzchnia gładka, barwy 
jasnobrązowej. 4. Przepalony fragment naczynia o lek-
ko wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej. 5. Przepalony fragment naczynia o niewyod-
rębnionym wylewie; w górnej partii brzuśca otwór po 
uchu; powierzchnia szorstka, barwy ceglasto-szarej. 
6. fragment naczynia o pustej od spodu nóżce; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 7. Przepalony frag-
ment naczynia o wyodrębnionym dnie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 8. ok. 50 fragmentów cera-
miki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 9. ok. 20 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 10. ok. 30 fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 397 (ciałopalny, jamowy), ar 37 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 220×100 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 25 cm. wypełnisko szare i jasno-
szare, w centrum ciemnoszare z węglami drzewnymi. 
w  jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w ciemnej warstwie przedmiot brązowy (1) 
(tabl. cXLiX/397). I. Kobieta (?), adultus–maturus. 
Inwentarz: 1. fragment brązowego, skręconego pręta 
o prostokątnym przekroju, być może część sprężyny za-
pinki oczkowatej serii pruskiej; śr. 0,8 cm. 2. trzy prze-
palone fragmenty naczynia o nieznacznie wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-cegla-
stej. 3. ok. 40 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 4. ok. 25 fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b (?).

Grób 398 (ciałopalny, jamowy), ar 48 
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 40 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 10 cm. wypełnisko szare, w centrum 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
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szone przepalone kości i fragmenty ceramiki, w stro-
pie klamerka (1) i część grzebienia (2) (tabl. cL/398). 
I. Infans II–iuvenis. II. Owca lub koza (?) (2 fr.). 
Inwentarz: 1. fragment żelaznej klamerki esowatej 
z pręta o przekroju zbliżonym do czworokątnego; za-
kończenie wygięte haczykowato; dł. 2,3 cm, wys. 1,5 cm. 
2. fragment przepalonego jednoczęściowego grzebie-
nia z poroża jelenia, typu e id; uchwyt zaokrąglony, 
z żeberkiem wzdłuż krawędzi, zdobiony z obu stron, 
powyżej zębów dwoma dookolnymi rowkami z szero-
kim żłobkiem między nimi, a po jednej stronie (druga 
strona niezachowana) koncentrycznym kółkiem; dł. 
zach. 1,8 cm, wys. zach. 3,2 cm. 3. kilka fragmentów 
ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 399 (ciałopalny, jamowy), ar 48
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach 
ok. 110×60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 15 cm, w części w wyraźnie głębsza, 
półowalna, o głębokości 50 cm. wypełnisko w górnej 
części ciemnoszare, poniżej szare, z licznymi węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; na dnie średniej wielkości kamień 
(wys. ok. 15 cm) (tabl. cL/399). I. Kobieta (?), adultus. 
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-
-brązowej. 2. 13 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).

Grób 400 (ciałopalny, jamowy), ar 48
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o śre d nicy ok. 50–60 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 10 cm. wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. cL/400). I. Infans I (?).
Inwentarz: 1. dziesięć przepalonych fragmentów misy 
typu ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu ok. 22 cm, wys. 
zach. 2,5 cm. 2. cztery niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 401 (ciałopalny, jamowy), ar 48B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
150×90 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare z węgla-

mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. cLi/401). I. Infans I–II (ponadto 
dwa fragmenty kości osoby dorosłej, nieokreślonej płci).
Inwentarz: 1.2. dwie żelazne blaszki; wym. 2,2×0,6 cm 
i 1,2×1 cm. 3. Bryłka stopionego ciemnego, praw do-
podobnie zielonkawego, przezroczystego szkła z fiole-
towymi nitkami i wtopionym fragmentem brązowego 
drutu. 4. Przepalony fragment niewielkiego trójdzielne-
go naczynia; wylew pogrubiony (?); powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 5. Przepalony fragment miseczki 
o wyodrębnionym za pomocą bruzdy wylewie; brzu-
siec zdobiony pasmem podwójnego zygzaka z ukoś-
nych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
6. fragment naczynia o lekko pogrubionym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej. 7. fragment na-
czynia o lekko pogrubionym wylewie i cylindrycznej 
górnej partii brzuśca (szyja?), wyodrębnionej żłobka-
mi; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 8. dziesięć 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 9. Przepalony fragment grubościennego na-
czynia o szorstkiej powierzchni, barwy szaro-brązowej. 
9. ok. 15 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 402 (ciałopalny, jamowy), ar 48
Jama o zarysie zbliżonym do prostokątnego, wydłużo-
nym na osi n-S, o wymiarach ok. 130×100 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemno-
szare z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości, fragmenty ceramiki oraz drob-
ne żelazne blaszki – zapewne ułamki pochwy miecza; 
w części Sw jamy, poniżej ciemnoszarego wypełniska, 
pogięty miecz w pochwie (1), pod nim grot (2) ukośnie 
wbity w calec oraz okucie pasa (3) (tabl. cLii, cLiii). 
I. Płeć nieokreślona, maturus.
Inwentarz: 1. żelazny miecz dwusieczny typu 3 w żela-
znej pochwie typu iii; głownia miecza z dwiema szero-
kimi struzinami, pokrytymi nieregularnymi zagłębie-
niami i rozdzielonymi żeberkiem wzdłuż osi, sztych 
łukowaty, jelec dzwonowaty; trzpień rękojeści w prze-
kroju czworokątny, zwieńczony półkulistym guzkiem; 
pochwa złożona z dwóch blach, z której krawędzie tyl-
nej obejmują krawędzie przedniej; u wylotu pochwy 
poprzeczka w kształcie pary esownic (obecnie w stanie 
szczątkowym); trzewik zakończony trójkątnie, z dwie-
ma kolistymi, profilowanymi tarczkami w górnej partii 
(obecnie zachowana jedna) i dwoma podłużnymi wy-
stępami w dolnej; zawieszka pochwy symetryczna, z po-
dłużnymi, zaokrąglonymi tarczkami; dł. 105 cm, szer. 
głowni 5,5 cm. 2. żelazny grot typu 7a; liść laurowaty, 
z  żeberkiem w części centralnej; krawędzie w dolnej  
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partii liścia wyszczerbione; tuleja nieznacznie rozsze-
rzająca się ku wylotowi, u  nasady dwa małe otwory 
z tkwiącym w nich nitem o kolistej główce; dł. 23 cm, 
szer. liścia 4,5 cm. 3. okucie pasa złożone z brązowego 
kółka i przewleczonej przez nie żelaznej taśmy, zdobio-
nej dwiema przynitowanymi, mocno skorodowanymi, 
ażurowymi aplikacjami; dł. taśmy 6,8 cm, śr. kółka 3,1– 
–3,4 cm. 4. dziesięć przepalonych fragmentów dzbana 
grupy V; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdo-
biony w górnej partii podwójnym pasmem złożonym 
z linii i rzędów kresek w układzie „drabinkowym”; po-
wierzchnia gładka, barwy od brązowej do ciemnoszarej; 
śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 18 cm. 5. dwa przepalone 
fragmenty naczynia o pogrubionym, facetowanym (?) 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
6. Prze palony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym (?) wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szaro-brązowej. 7. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 8. dwa fragmenty przyden-
nej części dużego naczynia; powierzchnia gładka, barwy 
ciemnoszarej i brązowej; śr. dna ok. 20 cm. 9. fragment 
naczynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 10. ok. 
130 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 11. fragment ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza (?). 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 403 (ciałopalny, popielnicowo-jamowy), ar 37
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 110×50 cm; w profilu nieregularna, 
o nierównym dnie i głębokości 40 cm. wypełnisko sza-
re i jasnoszare, w części Sw ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi i niewielkim, zwartym skupiskiem prze-
palonych kości o miąższości ok. 6–7 cm. w centralnej 
partii jamy popielnica, zniszczona od strony n – od wy-
lewu do załomu brzuśca, wypełniona szarym piaskiem, 
w którym równomiernie rozproszone drobne przepa-
lone kości oraz elementy wyposażenia (tabl. cLiV). 
I. Późny infans I (ponadto kilka fragmentów kości oso-
by dorosłej, nieokreślonej płci). II. Kura domowa (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki oczkowatej, 
typu almgren 60–61; sprężyna z taśmy, zachowana 
w  połowie; cięciwa przytrzymywana haczykiem; ka-
błąk płaski, z pasmem pseudofiligranu; dł. zach. 2,6 cm. 
2. fragment zapinki o długiej brązowej sprężynie na że-
laznej osi; dł. zach. 4,1 cm. 3. trzy ułamki przedmiotów 
z brązu; być może dalsze fragmenty zapinki nr 2. 4. wa-
za typu B.4a, z trzema uchami; w górnej partii brzuśca 
omegowate pasmo utworzone z dwóch linii, obejmu-
jące ok. ⅓ obwodu korpusu; ucha taśmowate, profilo-
wane; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 

ok. 22 cm, wys. zach. 24 cm. 5. Przepalony fragment 
dwustożkowatego naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 6. dziesięć nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów cera-
miki. 7. ok. 20 fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb (?).

Grób 404 (ciałopalny, jamowy), ar 37/38
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu nie-
regularna, o głębokości 25 cm. wypełnisko ciemnosza-
re i czarne, z licznymi węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cLi/404). I. Płeć nieokreślona, iuvenis–adultus. 
II. Ptak (?) (4 fr.). 
Inwentarz: 1. ok. 15 przepalonych fragmentów misy 
typu B.1a (?), z małym uchem; powierzchnia gładka, 
barwy ceglastej; śr. wylewu ok. 20 cm, wys. zach. ok. 
7–8 cm. 2. Siedem przepalonych fragmentów miniatu-
rowej wazy typu Vii.4; wylew wychylony; powierzch-
nia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 7 cm, śr. dna 5 cm, 
wys. 5 cm. 3. trzy przepalone fragmenty małego naczy-
nia o lekko zaokrąglonym brzuścu i nieznacznie wy-
chylonym, niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ciemnoszarej; śr. wylewu 8 cm, wys. 
zach. 5 cm. 4. Przepalony fragment przydennej części 
małego naczynia; powierzchnia gładka, barwy ciemno-
szarej; śr. dna ok. 7 cm, wys. zach. 2,5 cm. 5. dziesięć 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 6. dziesięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV (?).

Grób 405 (ciałopalny, jamowy), ar 38 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach 120×60 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 25 cm. wypełnisko szare, w części centralnej 
i przy dnie ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cL/405). I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment trójdzielnego (?) 
naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 2. Siedem fragmentów (jednego?) 
naczynia zdobionego na brzuścu poziomymi (?) żłobka-
mi; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 3. 12 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów cera miki. 
4. cztery fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–V (?).
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Grób 406 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach 120×60 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 45 cm. wypełnisko w górnej partii szare i jasno-
szare, poniżej ciemnoszare z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cLV/406). I. Mężczyzna (?), adultus–maturus.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.4; 
powierzchnia niestarannie zagładzona, barwy od sza-
rej do ceglastej; śr. wylewu 12 cm, śr. dna 8 cm, wys. 
9,5 cm. 2. osiem przepalonych fragmentów czarki 
o zaokrąglonym brzuścu, zdobionym dookolną bruz-
dą, ponad i pod którą rząd poziomych kresek; wylew 
wyodrębniony żłobkiem; powierzchnia zniszczona, 
pierwotnie gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 10 cm, 
wys. zach. 7 cm. 3. Przepalony fragment małego na-
czynia o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuś-
cu; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej; 
śr. wylewu ok. 11 cm, wys. zach. 4 cm. 4. Pięć przepa-
lonych fragmentów kubka grupy i; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony wąskim pasmem kro-
kwiowym; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej 
i szarej. 5. dwa przepalone fragmenty trójdzielnego na-
czynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy szarej. 6. Przepalony fragment naczynia o lekko 
wychylonym wylewie, powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 7. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej; 
śr. dna 7,5 cm, wys. zach. 1,5 cm. 8. Przepalony frag-
ment naczynia o zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
gładka, barwy szaro-brązowej; wys. zach. 5 cm. 9. trzy 
przepalone fragmenty naczynia z poziomą bruzdą na 
brzuścu; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 10. Sześć 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 11. Przepalony fragment grubościennego na-
czynia o szorstkiej powierzchni, barwy szaro-brązowej. 
12. ok. 90 niecharakterystycznych, w większości prze-
palonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 407 (ciałopalny, jamowy), ar 48
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
90 cm; w profilu półkolista, o głębokości 40 cm; w czę-
ści S nieznacznie naruszona przez wkop nowożytny. 
wypełnisko czarne z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; 
w części w okucie i nit (1, 3) (tabl. cLVi). I. Infans II (?).
Inwentarz: 1. Brązowe okucie rynienkowate (?); dł. 
4,5 cm (zaginęło). 2. fragment brązowego drutu; dł. ok. 
1,5 cm (zaginął). 3. żelazny nit o kolistej główce; trzon 
w przekroju prostokątny; śr. główki 1,7 cm, dł. 2, 9 cm. 
4. dwie bryłki stopionego bezbarwnego szkła. 5. trzy 

przepalone fragmenty kubka typu i.1; wylew pogrubio-
ny, facetowany; powierzchnia gładka, barwy ciemno-
szaro-brązowej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 8 cm. 6. ok. 
30 przepalonych fragmentów dzbana grupy V; wylew 
pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony pasmem li-
nii i ukośnych kresek, tworzących meander schodkowy; 
powierzchnia gładka, barwy od beżowej do ceglastej; 
śr. wylewu 11,5 cm, wys. zach. 7,5 cm. 7. Przepalony 
fragment dużego naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. 
wylewu 22 cm, wys. zach. 6 cm. 8. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie i zao-
krąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 3 cm. 9. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 
15 cm, wys. zach. 3 cm. 10. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej. 11. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia o cylindrycznym brzuścu; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do brązowej; 
śr. dna 12 cm, wys. zach. 6 cm. 12. dwa przepalone 
fragmenty przydennej części naczynia; powierzchnia 
gładka, barwy szaro-brązowej; śr. dna 10 cm, wys. zach. 
4 cm 13. 80 fragmentów ceramiki o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 14. Pięć przepalonych fragmentów 
naczynia o chropowatej powierzchni, barwy szaro- 
-brązowej. 15. 155 niecharakterystycznych, w większo-
ści przepalonych, fragmentów ceramiki. 16. fragment 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 408 (ciałopalny, jamowy), ar 40
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50 cm; w pro-
filu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 10 cm. 
wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare, z bardzo 
dużą ilością węgli drzewnych, szczególnie w części S. 
w  jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w stropie fragment sprężyny od zapinki (1) 
(tabl. cLV/408). I. Infans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. fragment zapinki z brązową sprężyną 
na żelaznej osi; dł. zach. 1,5 cm. 2. Przepalony frag-
ment małego (?) naczynia o lekko nachylonym, wy-
odrębnionym za pomocą bruzdy wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 3. Przepalony fragment 
naczynia o cylindrycznym, niewyodrębnionym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 4. ok. 30 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 5. Pięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).
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Groby 409A i 409B, ar 40
rozległe zaciemnienie, w części S zniszczone przez wkop 
współczesny. na głębokości 18 cm od poziomu wyróż-
nienia wyraźnie dzielące się na dwa osobne obiekty: 
grób 409B w części n i grób 409 A w częściach środko-
wej i S (tabl. cLVii/409a.409B).

Grób 409A (ciałopalny, jamowy), ar 40
Jama o nieokreślonym zarysie, wydłużonym na osi ne-
-Sw; o wymiarach ok. 100×60 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 50 cm; w części n zniszczona przez 
jamę grobu 409B. wypełnisko ciemnoszare, w centrum 
czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części Sw 
klamra (1), w części ne kółko (2) (tabl. cLVii/409a, 
cLViii).
Inwentarz: 1. żelazna klamra pierścieniowata; zaczep 
zwieńczony stożkowatym guzkiem, u nasady trójkąt-
nie rozszerzony z trójkątnym zagłębieniem w części 
środkowej; obręcz w przekroju prostokątna; śr. 2 cm, 
dł. 3,7  cm. 2. żelazne kółko o czworokątnym prze-
kroju; na powierzchni zewnętrznej pasmo drobnych 
zagłębień, być może wykonanych intencjonalnie; śr. 
2,4 cm. 3. 13 skorodowanych, drobnych żelaznych bla-
szek. 4. fragment kubka typu i.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony dookolną bruzdą, po-
nad i pod którą grupy ukośnych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 5. trzy przepalone fragmenty 
kubka typu i.1; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej i szarej; śr. wyle-
wu ok. 15 cm, wys. zach. 5,5 cm. 6. Sześć przepalonych 
fragmentów misy typu ii.2; wylew pogrubiony, face-
towany; powierzchnia gładka, barwy brązowej i sza-
rej; śr. wylewu 23 cm, wys. zach. 4,5 cm. 7. Przepalony 
fragment trójdzielnego naczynia zbliżonego do grupy 
iii, z uchem; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec 
zdobiony zachowanym szczątkowo ornamentem, zło-
żonym z równoległych linii i rzędu ukośnych kresek; 
ucho zdobione dwoma zakreskowanymi trójkątami 
stykającymi się wierzchołkami; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej; śr. wylewu 7,5 cm, wys. zach. 4,5 cm. 
8. trzy przepalo ne fragmenty naczynia grupy iii; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 17 cm, wys. zach. 6 cm. 9. trzy 
przepalone fragmenty dzbana grupy V, z uchem; wylew 
pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony pasmem 
meandra schodkowego utworzonego z równoległych 
linii i  rzędu ukośnych kresek; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-brązowej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 
4 cm. 10. ok. 25 fragmentów naczynia typu Vi.1; wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy od brązowej do czarnej; śr. wylewu 18 cm, wys. 
zach. 23 cm. 11. ok. 35 fragmentów, po części przepa-

lonych, naczynia o pogrubionym, facetowanym wyle-
wie i zaokrąglonym brzuścu, zbliżonego do typu i.1; 
powierzchnia przy wylewie szorstka, niżej lekko chro-
powata, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 18 cm, śr. 
dna 11 cm, wys. 11 cm. 12. Przepalony fragment na-
czynia o przysadzistym brzuścu i wklęsłym dnie (być 
może część naczynia nr 9); powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej i ceglastej; śr. dna 9,5 cm, wys. zach. 6 cm.  
13. cztery przepalone fragmenty czarki typu Vii.2; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec przysadzi-
sty (?), zdobiony dwiema dookolnymi liniami, między 
którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia gładka, 
barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 7 cm, wys. zach. 
5,5 cm. 14. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia gładka; barwy brązowej. 
15. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej. 16. Przepalony fragment naczynia zdobionego 
na brzuścu zygzakiem złożonym z równoległych linii 
i rzędu kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-ceglastej. 17. trzy przepalone fragmenty naczynia o sil-
ne zaokrąglonym brzuścu, zdobionym pasmem mean-
dra utworzonego z linii i rzędów ukośnych kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.
Uwagi: fragmenty naczyń i przepalone kości z grobów 
409a i 409B znajdują się obecnie w jednym zbiorze, opi-
sanym jako jama 409. w niniejszej pracy przynależność 
ceramiki do poszczególnych zespołów określona zosta-
ła arbitralnie na podstawie chronologii poszczególnych 
form, tj. do inwentarza grobu 409a włączono naczynia 
z młodszego okresu przedrzymskiego, a do grobu 409B 
przypisano ceramikę wczesnorzymską.

Grób 409B (ciałopalny, jamowy), ar 40
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 130×100 cm; w profilu workowata, o głębo-
kości 110 cm. wypełnisko szare z węglami drzewnymi, 
w dolnej partii jasnoszare; w centrum głaz o wymia-
rach 60×40×40 cm, obok mniejszy kamień. w jamie 
rozproszone przepalone kości i wyposażenie; na dnie 
fragmenty naczynia (tabl. cLVii/409B, cLiX/409B).
Inwentarz: 1. fragment brązowej szpili zbliżonej do 
typu 64; główka w kształcie trzech płaskich, dwustoż-
kowatych dysków, esowatego elementu w części środ-
kowej i kulistego guzka na szczycie; dł. zach. 1,6 cm, 
śr. maks. 1 cm. 2. dwa fragmenty brązowej sprężyny, 
zapewne od zapinki; dł. 0,7 cm. 3. fragment masyw-
nego brązowego drutu; jeden z końców łukowato wy-
gięty; prawdopodobnie igła zapinki; dł. zach. 2,6 cm. 
4. fragment stopionego brązowego, prostokątnego 
okucia; krótsza krawędź zdobiona pasmem drobnych, 
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pionowych kresek; w części środkowej pozostałość ni-
tu; dł. zach. 1 cm, szer. 0,8 cm. 5. fragment brązowe-
go, płaskiego, prostokątnego okucia z kolistym otwo-
rem; wzdłuż krótszej krawędzi żłobek; dł. zach. 1 cm, 
szer. 0,6 cm. 6. fragmenty wazy typu B.3a; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. dna 11,5 cm, wys. zach. 
19,5 cm. 7. ok. 25 przepalonych fragmentów wazy typu 
B.5a; brzusiec zdobiony szczątkowo zachowanym pas-
mem złożonym z dwóch dookolnych linii, między któ-
rymi rząd krokwi; powierzchnia gładka, barwy szaro- 
-ceglastej; śr. wylewu 22 cm, śr. dna 14 cm, wys. 19,5 cm. 
8. Przepalony fragment dwustożkowatego naczynia 
o wychylonym wylewie, osadzonym bezpośrednio nad 
załomem brzuśca; brzusiec zdobiony zygzakiem złożo-
nym z ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej. 9. Pięć przepalonych fragmentów misy typu 
B.1b (?); nad załomem brzuśca dwie dookolne bruzdy; 
powierzchnia gładka, barwy szaro-ceglastej; śr. wylewu 
ok. 16 cm, wys. zach. 4 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.
Uwagi: związek zabytków metalowych o nr. 2–5 z obiek-
tem 409B jest tylko przypuszczalny (brak ich lokaliza-
cji na planie). Przynależność do tego zespołu ceramiki 
określono arbitralnie, na podstawie chronologii form 
(zob. wyżej). fragmenty naczynia nr 8 znaleziono też 
w grobie 410 (nr 1).

Materiał zabytkowy i szczątki kostne z grobów 409A 

i 409B, bez możliwości przyporządkowania do które-
goś z nich (tabl. cLVii/409a.409B): 1. fragment że-
laznego szydła; trzon w przekroju czworokątny, wzdłuż 
części jednej z krawędzi poprzeczne nacięcia; dł. zach. 
7,4 cm. 2. Mała żelazna blaszka; do jednej z powierzch-
ni przywarte dwie drobne żelazne blaszki; wym. 
1×1,1 cm. 3. Bryłka stopionego brązu. 4. Bryłka stopio-
nego ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła. 
5. dwa stopione (?) fragmenty żelaza (przedmioty no-
wożytne?). 6. ok. 500 niecharakterystycznych, w więk-
szości przepalonych, fragmentów ceramiki. I.1. Kobie-
ta (?), adultus. I.2. Infans I. 

Grób 410 (ciałopalny, jamowy), ar 40
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi n-S, o wymiarach ok. 130×100 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 35 cm. wypełnisko szare z węgla-
mi drzewnymi i kamieniami, na obrzeżach jasnoszaro- 
-żółte. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki (tabl. cLiX/410). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty dwustożko-
watego naczynia o wychylonym wylewie, osadzonym 
bezpośrednio nad załomem brzuśca; brzusiec zdobiony 
zygzakiem złożonym z ukośnych kresek; powierzchnia 

gładka, barwy beżowej. 2. fragment naczynia o pogru-
bionym, wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy brązowo-ceglastej. 3. ok. 35 fragmentów (jedne-
go?) naczynia zdobionego na brzuścu nacinaną listwą 
plastyczną; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 4. ok. 
30 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki, w tym dwa fragmenty wyodrębnionych den. 
5. dziesięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V.
Uwagi: fragmenty naczynia nr 1 wystąpiły też w gro-
bie 409B (nr 8).

Grób 411 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości ok. 25 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 230× 
160 cm; w profilu nieckowata, o głębokości ok. 60 cm. 
wypełnisko w  górnej partii szare, niżej jasnoszare. 
w  jamie rozproszone przepalone kości i wyposaże-
nie, w części e naczynie (6) (tabl. cLX). I. Kobieta (?), 
adultus.
Inwentarz: 1. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, po-
grubionej owalnej ramie, typu H 12; rama w przekro-
ju czworokątna; wys. 1,6 cm, szer. 1,4 cm. 2. żelazny 
gwóźdź lub nit o kolistej główce; trzon w przekroju 
czworokątny; śr. 0,8 cm, dł. zach. 2 cm. 3. nadtopiona 
brązowa blaszka. 4. Stopiony paciorek z czerwonego, 
zielonego i niebieskiego szkła. 5. Przepalony fragment 
wielowarstwowego grzebienia z poroża jelenia; wym. 
zach. 2,2×0,7 cm. 6. fragmenty czarki typu XiiB; po-
wierzchnia gładka, barwy od brązowej do ciemnosza-
rej; śr. wylewu 8 cm, śr. dna 5 cm, wys. 7,5 cm. 7. ok. 
40 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Viia.

Grób (?) 412 (inhumacyjny?), ar 48a
odkryty na głębokości ok. 30 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 200× 
70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 80 cm. wy-
pełnisko jasnoszare. w jamie dwa duże kamienie (70× 
40×30 cm i 20×30×40 cm) oraz rozproszone pojedyncze 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cLXi/412). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. fragment naczynia zdobionego na brzuś-
cu liniami i rzędami kresek, tworzącymi rozbudowany 
geometryczny wzór; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej. 2. 12 niecharakterystycznych, po części przepalo-
nych, fragmentów ceramiki. 
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).
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Grób 413 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 10 cm. wypełnisko czarne z licznymi węglami 
drzewnymi, w części n ciemnoszare. w jamie rozpro-
szone pojedyncze przepalone kości i fragment ceramiki; 
w spągu czarnej warstwy zwarte skupisko kości, w nim 
większość elementów wyposażenia (tabl. cLXi/413, 
cLXii/413). I. Kobieta (?), maturus. II.1. Świnia (6 fr.). 
II.2. Kura domowa (3 fr.). II.3. Kura domowa (?) (1 fr.). 
II.4. Ptak (1 fr.). 
Inwentarz: 1. nadtopione brązowe, profilowane okucie 
końca pasa grupy i, typu 1, wariantu 6; trzonek w prze-
kroju czworokątny, ramiona spojone ze sobą nitem 
o płaskiej główce; zakończenie złożone z masywnej kul-
ki, oddzielonej od trzonka niewielkim pierścieniowa-
tym zgrubieniem, oraz pięciu krążkowatych elementów 
o różnej średnicy, zwieńczonych płaskim guzkiem; dł. 
7,4 cm. 2. nadtopione brązowe, profilowane okucie koń-
ca pasa grupy i, typu 1, wariantu 6; trzonek w przekroju 
czworokątny, ramiona spojone ze sobą nitem o płaskiej 
główce; zakończenie złożone z masywnej kulki, oddzie-
lonej od trzonka niewielkim pierścieniowatym zgrubie-
niem, oraz trzech krążkowatych elementów o  różnej 
średnicy, zwieńczonych kulistym guzkiem; dł. 7,2 cm. 
3. fragment brązowego, płaskiego, w przybliżeniu pro-
stokątnego okucia pasa; zakończenie zaokrąglone z ni-
tem o płaskiej główce; dł. zach. 3,4 cm, szer. 0,7 cm.  
4. dwa fragmenty stopionego płaskiego, w przybliże-
niu prostokątnego okucia pasa, z pojedynczymi nitami 
u obu końców; dł. zach. ok. 3,5 cm, szer. 0,7 cm. 5. frag-
ment brązowego wisiora opasanego serii wschodniej, 
typu ia; taśmy gładkie, połączone nitem; torebka pro-
stopadłościenna; szer. zach. 0,8 cm, wys. 2,9 cm. 6. że-
lazny wisiorek wiaderkowaty o cylindrycznym korpu-
sie; ucho zachowane szczątkowo; wys. zach. 1,1 cm, 
śr. 0,6 cm. 7. Brązowa blaszka zwinięta w pierścień; 
śr. 0,5 cm, wys. 0,7 cm (zawieszka?). 8. Spiralnie zwi-
nięty brązowy drut o prostokątnym przekroju; śr. 0,6– 
–0,8 cm (zawieszka?). 9. fragment małego brązowego 
nitu (?) o czworokątnej główce; wym. główki 0,6×0,8 cm, 
wys. 0,5 cm. 10. fragment żelaznego szydła o czworo-
kątnym przekroju; dł. zach. 4,8 cm. 11. żelazna szpila 
hakowa; trzon w przekroju kolisty; dł. 5,8 cm (zaginęła). 
12. Przepalony fragment igły z kości dużego ssaka (ko-
nia lub bydła); główka zaokrąglona; otwór z obu stron 
zwężający się ku środkowi; dł. zach. 1,5 cm. 13. dwie 
małe brązowe blaszki (zaginęły). 14. Stopiony pacio-
rek z czerwonego, nieprzezroczystego szkła, z dookol-
ną linią żółtą ujętą w dwie linie barwy czarnej i białej, 
typu tM 287b; śr. ok. 1,2 cm, wys. ok. 0,9 cm. 15. Sto-
piony paciorek segmentowy z niebieskiego, przezro-
czystego (?) szkła, typu tM 91b; dł. zach. 0,8 cm, śr. 

0,7 cm. 16. Bryłka stopionego brązu. 17. dwie bryłki 
zżużlonego zielonego (?) szkła. 18. Przepalony płasko-
-kulisty przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej i szarej; śr. 2,9 cm, 
wys. 1,3 cm. 19. Przepalony dwustożkowaty przęślik 
gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, 
barwy szarej; śr. 3,1 cm, wys. 1,5 cm. 20. Przepalony 
dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych biegu-
nach; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. 
2,8 cm, wys. 1,6  cm. 21. Przepalony dwustożkowaty 
przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia 
gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 2,7 cm, wys. 
1,5 cm. 22. Przepalony dwustożkowaty przęślik glinia-
ny o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej i szarej; śr. 3,3–3,4 cm, wys. 1,7 cm. 23. Prze-
palony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych 
biegunach; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
do szarej; śr. 4,2 cm, wys. 2,2 cm. 24. niecharaktery-
styczny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 414 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
60×40 cm; w pro filu nieckowata, o głębokości 15 cm; 
wkopana w grób 418. wypełnisko górą ciemnoszare, 
poniżej szare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i okucie (1) (tabl. cLXi/414, 
cLXii/414). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowego, pła-
skiego, prostokątnego okucia, zdobionego wzdłuż krót-
szej krawędzi dwiema poprzecznymi bruzdami i pas-
mem kresek; w pobliżu ornamentu nit o półkulistej 
główce; dł. zach. 2,2 cm, szer. 0,8 cm. 2. trzy niecha-
rakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Obiekt 415B (funkcja nieokreślona), ar 48a/48B
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużona 
na osi n-S, o wymiarach ok. 55×40 cm, w części S na-
ruszona (?) przez grób średniowieczny (415a). Profil 
niezadokumentowany, o małej głębokości. wypełni-
sko szare, w centrum ciemnoszare, z licznymi węglami 
drzewnymi. w jamie pojedyncze fragmenty ceramiki 
(tabl. cLXiii/415B).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym (?) wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy od ceglastej do szarej. 2. Przepalony fragment 
naczynia zdobionego trzema poziomymi bruzdami, 
między którymi pasma ukośnych kresek; powierzch-
nia gładka, barwy beżowej. 3. Siedem fragmentów ce-
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ramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 4. dzie-
sięć niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 5. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 415C (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama o niekreślonym zarysie, niemal całkowicie znisz-
czona przez grób średniowieczny (415a). Profil nie-
zadokumentowany, o małej głębokości. wypełnisko 
ciemnoszare z licznymi węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone liczne przepalone kości i wyposaże-
nie (tabl. cLXiii/415c). I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty trójwarstwo-
wego grzebienia z poroża jelenia, z brązowym nitem; 
zach. wym. 1,2×1,6 cm. 2. dwa przepalone fragmen-
ty naczynia (misa grupy Vi?), o wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; śr. wylewu 
23–24 cm, wys. zach. 4 cm.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.
Uwagi: Szczątki kostne z grobu 415c przechowywane 
są razem z materiałem osteologicznym z wypełniska ja-
my grobu średniowiecznego nr 415. wśród nich znaj-
dował się również jeden z ułamków grzebienia (nr 1).

Grób 416 (ciałopalny, jamowy), ar 48B 
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi 
ne-Sw, o wymiarach ok. 35×25 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 15 cm. wypełnisko szare, w części 
Sw ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie kil-
ka przepalonych kości (tabl. cLXii/416). I/II. Kości 
zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 418 (inhumacyjny), ar 48a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 130×70 cm; 
w  profilu nieckowata, o płaskim dnie i głębokości 
50 cm. wypełnisko jasnoszare. w części n jamy, przy 
dnie, zapinka (1); w wypełnisku rozproszone fragmen-
ty ceramiki i przepalone (?) kości (tabl. cLXi/418, 
cLXii/418). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwiniętą 
nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi zwieńczonej 
krążkowatymi guzkami z taśmy; kabłąk szeroki, łuko-
wato wygięty, częściowo facetowany, ze zdobionymi 
za pomocą poprzecznych bruzd metopami przy nóżce 
i główce; nóżka szeroka, częściowo facetowana, ze zdo-
bioną poprzecznymi bruzdami metopą przy kabłąku; 

szer. 3,6 cm, dł. 5,3 cm. 2. 13 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 3. trzy niecharak-
terystyczne fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii (Viia?).

Obiekt 428 (funkcja nieokreślona), ar 48B
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 120×90 cm, w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 40 cm. wypełnisko jasno-
szare, w centrum szare z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. cLXiV/428).
Inwentarz: 1. cztery niecharakterystyczne fragmenty 
ceramiki wykonanej na kole garncarskim, w tym jeden 
przepalony. 2. Siedem fragmentów ceramiki o gładkiej 
powierzchni, barwy czarnej. 3. cztery niecharaktery-
styczne, przepalone fragmenty ceramiki. 4. Sześć frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii (?).

Grób 429 (ciałopalny, jamowy), ar 40
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 80×60 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko w cen-
trum i części w ciemnoszare z węglami drzewnymi, 
w części e szare. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i wyposażenie (tabl. cLXiV/429). I. Kobieta  (?), 
adultus. II. Gęś (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki kapturko-
wej typu almgren 38–39; kabłąk taśmowaty, zdobiony 
wzdłuż krawędzi, na środku oraz ponad grzebykiem 
perełkowanymi bruzdami; między kabłąkiem a nóż-
ką półokrągły, wąski, profilowany grzebyk; nóżka tra-
pezowata, z pojedynczymi bruzdami wzdłuż krawę-
dzi bocznych, w przekroju trójkątna; dł. zach. 2,9 cm. 
2. dwa nadtopione fragmenty brązowej zapinki, za-
pewne trąbkowatej typu almgren 78; kabłąk i nóżka 
w przekroju trójkątne, rozdzielone dookolnym, pro-
filowanym grzebykiem; nóżka zakończona krążkowa-
tym, profilowanym grzebykiem, z niewielkim dyskiem 
i guzkiem na końcu; dł. zach. ok. 4 cm. 3. nadtopiony 
fragment brązowej zapinki z grzebykiem na kabłąku; 
kabłąk i nóżka w przekroju trójkątne, rozdzielone pro-
filowanym półokrągłym grzebykiem; dł. zach. 2,6 cm. 
4. dwa nadtopione fragmenty brązowej sprężyny od za-
pinki, na osi; dł. zach. 1,5 cm i 1 cm. 5. trzy fragmenty 
brązowej sprężyny od zapinki (?). 6. Siedem nadtopio-
nych fragmentów brązowych drutów (części zapinek?). 
7. trzy bryłki stopionego ciemnoniebieskiego szkła. 
8. Przepalone fragmenty naczynia typu B.3b z wyod-
rębnionym dnem; powierzchnia gładka, barwy szarej  
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i beżowej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 7 cm, wys. 11 cm. 
9. dziesięć fragmentów dwustożkowatego naczynia 
z poziomą bruzdą nad załomem; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej. 10. ok. 30 przepalonych i rozwarstwio-
nych fragmentów dolnej części naczynia o wyodrębnio-
nym dnie; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej 
do szarej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 4 cm. 11. Przepalony 
fragment wałeczkowatego ucha o czworokątnym prze-
kroju; powierzchnia gładka, barwy szarej. 12. Przepa-
lony fragment grubościennego naczynia o chropowatej 
powierzchni, barwy szaro-beżowej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 450 (ciałopalny, jamowy), ar 48 
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 80×70 cm. 
w profilu nieckowata, o głębokości 25 cm. wypełni-
sko szare, w części w ciemnoszaro-czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. cLXV/450). I. Płeć nieokreślona, 
późny infans I.
Inwentarz: 1. 2 kawałki paciorka lub fragmenty 2 pa-
ciorków (zaginęły). 2. Przepalony fragment naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
ceglasto-brązowej; śr. wylewu 19 cm, wys. zach. 5 cm. 
3. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym (?) wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ciemnoszarej. 4. Pięć przepalonych fragmentów 
grubościennego naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy ceglastej. 
5. Sześć niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).
Uwaga: niewykluczone, że ciemnoszaro-czarna część 
grobu to młodszy chronologicznie obiekt wkopany 
w jamę o szarym wypełnisku. takiej interpretacji prze-
czy jednak materiał osteologiczny odkryty w szarym 
i  ciemnoszaro-czarnym wypełnisku, wskazujący na 
pochówek jednej osoby. 

Grób 451 (ciałopalny, jamowy), ar 13
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 130×110 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 50 cm. wypełnisko w stro-
pie szare i ciemnoszare, poniżej ciemnoszare i czarne, 
z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; przy dnie za-
pinka (1) (tabl. cLXV/451). I. Infans I (?).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty żelaznej zapinki typu M-a 
lub n-a; kabłąk w przekroju kolisty; dł. zach. ok. 4 cm. 
2. Przepalony fragment naczynia o niewyodrębnio-

nym wylewie z wałeczkowatym uchem; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 3. dwa przepalone fragmen-
ty naczynia o pogrubionym, facetowanym  (?) wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 
4. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 
5. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 6. cztery 
przepalone fragmenty (jednego?) naczynia o lekko po-
grubionym, niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej i ceglastej. 7. Przepalony frag-
ment przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej; śr. dna 6 cm. 8. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej; śr. dna ok. 14 cm. 9. ok. 75 niecharakte-
rystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 452 (ciałopalny, popielnicowy), ar 37
odkryty na głębokości 50 cm. zarysy jamy niewidocz-
ne. fragmenty niemal całkowicie rozmiękczonego, 
częściowo zniszczonego naczynia, wypełnionego sza-
rym piaskiem, bez węgli drzewnych, w którym rozpro-
szone przepalone kości i zapinka (tabl. cLXiii/452). 
I. Mężczyzna (?), adultus–wczesny maturus. II. Kura 
domowa (1 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki 
oczkowatej typu almgren 60; sprężyna z taśmy; cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk płaski, z pasmem 
pseudofiligranu, dwoma „oczkami” przy główce i jed-
nym przy nóżce, u jego końca niski prostokątny grze-
byk; dł. zach. 4 cm, szer. 2,6 cm. 2. kilkaset fragmentów 
dwustożkowatej wazy (typ B.3a?) zdobionej na brzuścu 
meandrem utworzonym z linii i ukośnych kresek; nad 
dnem płytka dookolna bruzda; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. wylewu ok. 30 cm, wys. ok. 20 cm. 
3. fragmenty innego naczynia (zaginęły).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b.
Uwagi: nóżka zapinki oczkowatej, odkryta 1 m na n od 
grobu (znaleziska luźne, nr 15; tabl. ccci/zL:15), przy-
puszczalnie pochodzi od fibuli nr 1.

Grób 471 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości ok. 25 cm. Jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
110×60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 10 cm. wypełnisko czarne z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i  frag-
menty ceramiki (tabl. cLXVi/471). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wyod-
rębnionym wylewie i zaokrąglonej górnej partii brzuś-
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ca; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 
2. 17 niecharakterystycznych, przepalonych fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 472 (ciałopalny, jamowy), ar 48a 
odkryty na głębokości ok. 30 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
120×110 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. 
wypełnisko w części centralnej i S ciemnoszare, miej-
scami czarne, w części n jasnoszare (wkop?), poniżej 
czarne, z węglami drzewnymi; w stropie dwa niewielkie 
kamienie. w czarnej warstwie rozproszone przepalo-
ne kości i elementy wyposażenia (tabl. cLXVi/472). 
I. Płeć nieokreślona, osoba (jedna?) dorosła.
Inwentarz: 1. krążkowaty paciorek z ciemnoniebieskie-
go, przezroczystego szkła, typu tM 30a (?); śr. 0,9 cm, 
wys. 0,3 cm. 2. dwa przepalone fragmenty miseczki ty-
pu a.3; powierzchnia zniszczona, barwy od szarej do 
ceglastej; śr. wylewu 9 cm, wys. zach. 4 cm. 3. Przepa-
lony fragment naczynia o wychylonym wylewie i za-
okrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 4. Przepalony fragment przydennej części naczy-
nia; powierzchnia zniszczona, barwy beżowej; śr. dna 
6 cm, wys. zach. 1,5 cm. 5. ok. 25 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–Va (?).

Grób 474 (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama o zarysie zbliżonym do trapezowatego, o wymia-
rach ok. 70×80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
10 cm. wypełnisko ciemnoszare, w części n czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki, w części S fragment 
ceramiki wykonanej na kole (1) (tabl. cLXVi/474). 
I. Płeć nieo kreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment grubościennego na-
czynia wykonanego na kole garncarskim; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 2. Przepalony fragment naczy-
nia o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuś-
cu; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej. 
3. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. Prze-
palony fragment naczynia o niewyodrębnionym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej; 
5. Przepalony fragment naczynia o niewyodrębnionym 
wylewie; powierzchnia szorstka (?), barwy ceglastej. 
6. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej; śr. 
dna ok. 8 cm, wys. zach. 3 cm. 7. ok. 25 niecharakte-
rystycznych przepalonych fragmentów ceramiki.

Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii (?).

Grób 476 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości ok. 25 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 130× 
110 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko ciemnoszaro-czarne, w części n czarne, z licz-
nymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki; w części n szy dło (2) 
(tabl. cLXVii/476). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty żelaznej zapinki typu H; 
nóżka połączona z kabłąkiem za pomocą pierścieniowa-
tej obejmy; dł. zach. ok. 2,5 cm. 2. fragment żelaznego 
szydła; trzon w przekroju z jednej strony czworokątny, 
z drugiej kolisty; krawędzie części czworokątnej naci-
nane; dł. zach. 7,6 cm. 3. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 4. 11 fragmentów ceramiki o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 5. 15 fragmentów ce-
ramiki o chropowatej powierzchni, barwy ciemnosza-
rej. 6. ok. 65 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i, ewentualnie iia.

Grób 477 (ciałopalny, jamowy), a 48B
odkryty na głębokości ok. 25 cm. Jama o zarysie zbli-
żonym do kolistego, o średnicy ok. 110–120 cm; w pro-
filu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 50 cm. 
wypełnisko górą szare, poniżej ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. cLXVii/477). I. Płeć nie-
określona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Pięć fragmentów naczynia z uchem 
i plastyczną listwą zdobioną ukośnymi kreskami; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 2. dwa przepalone 
fragmenty trójdzielnego naczynia; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 3. fragment naczynia o chropo-
watej powierzchni, barwy szaro-brązowej. 4. 25 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V (?).

Grób 478 (ciałopalny, jamowy), ar 48 
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 70 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 20 cm; w części e zniszczona 
przez wkop współczesny. wypełnisko brązowo-szare. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. cLXVii/478). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Pięć fragmentów ceramiki o gładkiej 
powierzchni, barwy czarnej. 2. ok. 25 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 3. Pięć 
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fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki 
żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 479 (ciałopalny, jamowy), ar 48
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 160×90 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 40 cm. wypełnisko jasnoszare z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w części e, nieznacznie powyżej 
dna jamy, przedmiot z żelaza (1) (tabl. cLXViii/479). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty żelaznej sztabki o trój-
kątnym przekroju (nóż? przedmiot starożytny?); dł. 
zach. 9,3 cm, szer. 1,2 cm. 2. 12 fragmentów naczynia 
o nieznacznie pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 3. ok. 40 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 4. dziesięć fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 483 (ciałopalny, jamowy), ar 38
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
100–110 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 50 cm. 
wypełnisko szare. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. cLXViii/483). I. Ko-
bieta (?), adultus–wczesny maturus. II. Ptak (?) (1 fr.).
Inwentarz: 1. Przepalony (?) fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wej. 2. dwa fragmenty ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 3. ok. 25 fragmentów ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).
Uwaga: ceramika z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 
pochodzi zapewne z jam osadniczych kultury łużyckiej. 
ich koncentrację zarejestrowano na arze 38, po wyeks-
plorowaniu grobów kultur przeworskiej i wielbarskiej 
(w tym grobu 483).

Grób (?) 489 (ciałopalny, jamowy?), ary 37/38
odkryty na głębokości ok. 40 cm. Jama o zarysie zbli-
żonym do kolistego, o średnicy ok. 90 cm; w profilu 
trójkątna, o głębokości 60 cm. wypełnisko szare z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty 
ceramiki i przepalone kości (tabl. cLXiX/489). I. Płeć 
nieokreślona, adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wylewie 
wyodrębnionym za pomocą żłobka; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglastej. 2. dziesięć niecharakterystycznych, 

przepalonych fragmentów ceramiki. 3. cztery frag-
menty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: Brak opisu jamy w dokumentacji polowej. 
obiekt zaznaczony tylko konturem pośród analogicz-
nie zadokumentowanych obiektów osadniczych z epo-
ki brązu/wczesnej epoki żelaza i podpisany jako grób?. 
niewykluczone, że była to jama osadnicza z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza, a zabytki z okresu wpływów 
rzymskich pochodzą z wkopanego weń na wyższym 
poziomie grobu 404.

Obiekt 493 (funkcja nieokreślona), ar 37
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie, wyeksplorowana tylko częściowo, o długości 
ok. 220 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 60 cm. 
wypełnisko szare, w części centralnej ciemnoszare. 
w ja mie rozproszone wyposażenie (tabl. cLXiX/493).
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego zielonkawego (niemal 
bezbarwnego), przezroczystego szkła z niebieską nit-
ką. 2. ok. 40 przepalonych fragmentów misy typu B.1a; 
nad załomem brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia 
gładka, barwy ciemnoszarej; śr. wylewu 18 cm, wys. ok. 
8 cm. 3. fragment małego naczynia o wychylonym wy-
lewie i niskiej, cylindrycznej szyi; powierzchnia gład-
ka, barwy beżowej; śr. wylewu 11 cm, wys. zach. 3 cm. 
4. ok. 20 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 5. ok. dziesięciu fragmentów cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 500 (ciałopalny, jamowy), ary 48B/48c
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
150×80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 35 cm. 
wypełnisko górą głównie szare, poniżej ciemnoszare, 
miejscami czarne, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone przepalone kości i fragmenty ceramiki. w czę-
ści S jamy fragmenty zapinki (1) i nożyka (2); w czę-
ści środkowej, ok. 7 cm poniżej stropu, paciorek  (3)  
(tabl. cLXX). I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. Sześć fragmentów żelaznej zapinki o łu-
kowato wygiętym, w przekroju kolistym kabłąku, przy-
puszczalnie typu M-a lub n-a. 2. fragment żelaznego 
nożyka sierpikowatego o tordowanej rękojeści, zwień-
czonej profilowanym guzkiem; dł. zach. 6,1 cm. 3. kil-
kadziesiąt fragmentów przepalonego paciorka z żółtego, 
czerwonego i niebieskiego/zielonego, nieprzezroczyste-
go szkła. 4. Pięć przepalonych fragmentów kubka typu 
i.3; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony dwoma pro-
stokątnymi pasmami, podzielonymi na segmenty, z któ-
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rych część wypełniona rzędem poziomych kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 13 cm, wys. 
zach. 7,5 cm. 5. dwa przepalone fragmenty naczynia 
typu i.4; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 
11,5 cm, śr. dna 7 cm, wys. 10 cm. 6. Przepalone frag-
menty misy typu ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 19,5 cm, 
śr. dna 7 cm, wys. 10 cm. 7. trzy przepalone fragmenty 
misy typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 20 cm, wys. 
zach. 6 cm. 8. trzy przepalone fragmenty wazy grupy V; 
wylew lekko pogrubiony; brzusiec dwustożkowaty, zdo-
biony dwoma prostokątnymi pasmami, podzielonymi 
na segmenty, z których część wypełniona rzędami ukoś-
nych kresek; powierzchnia gładka, barwy ceglastej; śr. 
wylewu 14 cm, wys. zach. 10 cm. 9. Przepalony fragment 
trójdzielnego naczynia o lekko pogrubionym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. wylewu 
17 cm, wys. zach. 3 cm. 10. Pięć przepalonych fragmen-
tów trójdzielnego naczynia o pogrubionym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy od beżowej do szarej; śr. 
wylewu 11 cm, wys. zach. 3 cm. 11. fragment naczynia 
zdobionego na brzuścu pasmem drobnych kresek i linii 
tworzących meander (?); powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 12. Przepalony fragment naczynia zdobionego 
na załomie brzuśca pasmem krokwiowym; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 13. Pięć fragmentów ce-
ramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 14. ok. 
60 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 15. fragment ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 501A (ciałopalny, jamowy), ary 48/48a
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50 cm, w profi-
lu nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko czarne 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki (tabl. cLXiX/501a). I. Płeć 
nieokreślona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 503 (ciałopalny, jamowy), ar 48B 
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 70 cm; w profi lu 
nieckowata, o głębokości 15 cm; w części nw znisz czo-
na przez jamę grobu średniowiecznego (502). wypełni-
sko ciemnoszare, w centrum czarne, z węglami drzew- 
nymi. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki i prze-  
palone kości (tabl. cLXiX/503). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.

Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 505 (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 180×120 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 40 cm. wypełnisko jasnoszare, na głębokości 
ok. 25 cm od poziomu wyróżnienia warstwa szarej zie-
mi z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i wyposażenie (tabl. cLXXi/505). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła. II. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego brązu. 2. ok. 35 prze-
palonych fragmentów naczynia wykonanego na kole 
garncarskim, w tym ułamek masywnego pierścieniowa-
tego dna; powierzchnia zniszczona, barwy jasnoszarej. 
3. Przepalony fragment naczynia o lekko wychylonym 
wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej. 4. ok. 30 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii (?).

Grób (?) 509 (ciałopalny, jamowy?), ar 48
Jama o nieokreślonym zarysie, w części n zniszczona, 
w części S niebadana; w profilu nieckowata, o głębokości 
10 cm. wypełnisko jasnoszare. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cLXXi/509).  
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: niewykluczone, że obiekt to jama osadnicza 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza, a fragmenty cera-
miki i przepalone kości pozyskane w trakcie jego eks-
ploracji zalegały na złożu wtórnym.

Grób (?) 514 (ciałopalny, jamowy?), ar 48B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie, część S niebadana; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 30 cm. wypełnisko szare. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cLXXi/ 
514). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia wykona-
nego na kole garncarskim (?); powierzchnia zniszczo-
na, barwy jasnoszarej. 2. Przepalony fragment naczynia 
o dwustożkowatym brzuścu zdobionym rzędem łuko-
watych odcisków; powierzchnia szorstka (?), barwy brą-
zowo-szarej. 3. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: faza Vii (?).
Uwagi: niewykluczone, że obiekt to jama osadnicza 
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z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza, a fragmenty cera-
miki i przepalone kości pozyskane w trakcie jego eks-
ploracji zalegały na złożu wtórnym.

Grób 515 (ciałopalny, popielnicowy), ar 14
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 25 cm. wypełnisko jas-
noszare, bez węgli drzewnych, z kilkoma przepalonymi 
kośćmi. w centrum jamy popielnica (9) wypełniona 
jasnoszarym piaskiem, w którym rozproszone liczne 
przepalone kości. u wylewu naczynia, w skupisku: klucz 
do kasetki (5) tkwiący w okuciu zamka (7), sprężyna 
zam ka (6), przęślik (8) i zapinka (1); fragmenty drugiej 
fibuli (2) poza obrębem popielnicy (tabl. cLXXiii).  
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki oczkowa-
tej typu almgren 61; sprężyna zniszczona, pierwotnie 
z taśmy; cięciwa przytrzymywana haczykiem; kabłąk 
płaski, z pasmem pseudofiligranu; nóżka trapezowata, 
z trzema parami nachodzących na siebie „oczek”; dł. 
zach. 8 cm. 2. dwa fragmenty brązowej zapinki oczko-
watej typu almgren 60 lub 61; sprężyna z taśmy, cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk płaski, z pasmem 
pseudofiligranu; dł. zach. 3,5 cm. 3.4. dwa fragmenty 
brązowego drutu o czworokątnym przekroju, zapewne 
fragmenty igieł od powyższych zapinek; dł. zach. 2,2 
i 4,5 cm. 5. żelazny klucz do kasetki o u-kształtnym 
piórze; rękojeść w przekroju czworokątna, zakończenie 
rozklepane, zwinięte w uszko, w którym żelazne kółko; 
dł. 15 cm, śr. kółka 1,8 cm. 6. żelazna sprężyna zamka 
kasetki; trzon taśmowaty, dwukrotnie zgięty; dł. zach. 
9,5 cm, szer. 0,6 cm. 7. żelazne klepsydrowate oku-
cie zamka kasetki; w każdym narożniku kolisty otwór, 
w trzech z nich gwoździe o zaokrąglonych masywnych 
główkach i wygiętych pod kątem prostym trzonach; dł. 
6,5 cm, szer. 3 cm. 8. Przepalony dwustożkowaty przę-
ślik gliniany o nierównych, nieco spłaszczonych biegu-
nach; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej; śr. 
4,5 cm, wys. 2,1 cm. 9. waza typu B.4a, z uchem; brzu-
siec zdobiony podwójnym pasmem krokwiowym; dno 
podwójne, w pustej przestrzeni między oboma dnami 
siedem drobnych ułamków przepalonego kamienia; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 15 cm, 
śr. dna 9 cm, wys. 16,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.
Uwagi: nóżka zapinki oczkowatej, odkryta luźno na 
arze 14 (znaleziska luźne, nr 13; tabl. ccci/zL:13), 
przypuszczalnie pochodzi od fibuli nr 2.

Grób 516 (ciałopalny, jamowy), ar 14
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 70 cm; w pro-
filu półkolista, o głębokości 30 cm. wypełnisko w cen-

trum czarne z węglami drzewnymi, na obrzeżach sza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i elementy 
wyposażenia (tabl. cLXXii/516). I. Płeć nieokreślona, 
adultus–maturus. II.1. Kura domowa (?) (1 fr.). II.2. Świ-
nia (?) (3 fr.).
Inwentarz: 1. fragment stopionej brązowej zapinki, 
zapewne kapturkowej typu almgren 38–39; kabłąk 
płaski z niskim, profilowanym grzebykiem, ponad któ-
rym pasmo drobnych kresek; nóżka płaska, w przekro-
ju nieco trójkątna; dł. zach. 2 cm. 2. żelazna sprzączka 
o jednodzielnej, półokrągłej, w przekroju rombowatej 
ramie, typu d 1; kolec płaski; wys. 4,3 cm, szer. 3 cm. 
3. dwa fragmenty żelaznej szpili hakowej; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. zach. 4,9 cm. 4. żelazna taśma wygięta 
w czworokąt; prawdopodobnie okucie ścianki kasetki; 
wym. 2×2 cm, szer. taśmy 0,9 cm. 5. Bryłka stopione-
go czerwonego i (obecnie) szarego szkła. 6. Przepalony 
fragment naczynia o lekko wychylonym, nieznacznie 
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy beżowej. 7. Przepalony fragment naczynia o wy-
odrębnionym dnie; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wej. 8. osiem niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb.

Grób 517 (ciałopalny, jamowy), ar 13
Jama o nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 170×90 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, w części n ciem-
noszare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne nieliczne przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cLXXii/517). I. Płeć nieokreślona, infans I.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o niewy-
odrębnionym, nieco nachylonym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy beżowej. 2. Przepalony fragment 
naczynia o wyodrębnionym dnie; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej. 3. 20 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 518 (ciałopalny, jamowy), ar 44
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 50–60 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko w stropie 
szare, w centrum ciemnoszare, miejscami czarne, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i elementy wyposażenia. ok. 20 cm na Se od kra-
wędzi jamy, na tej samej głębokości, skupisko kamieni 
średniej wielkości, wśród których kilka noszących śla-
dy przepalenia (tabl. cLXXiV). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu M-a; 
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kabłąk w przekroju rombowaty, z małym grzebykiem 
na szczycie; pochewka ramowata (?); dł. zach. 4,8 cm, 
szer. 1,5 cm. 2. fragment żelaznej zapinki typu M-a; ka-
błąk w przekroju rombowaty, z małym grzebykiem na 
szczycie; pochewka ramowata (?); dł. zach. 5,1 cm, szer. 
1,7 cm. 3. fragment żelaznego szydła; trzon w przekroju 
z jednej strony czworokątny, z drugiej kolisty; dł. zach. 
6,9 cm. 4. fragment żelaznego, masywnego pręta o koń-
cu uformowanym w uszko (?); dł. 2,7 cm, szer. 1,6 cm. 
5. żelazna blaszka (zaginęła). 6. trzy przepalone frag-
menty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzch-
nia gładka, barwy od ceglastej do szaro-brązowej; śr. 
wylewu 20 cm, wys. zach. 10 cm. 7. Pięć przepalonych 
fragmentów wazy grupy iV, z uchem; wylew pogrubio-
ny; brzusiec zdobiony pasmem prostokątnych pól wy-
pełnionymi podwójnym rzędem ukośnych („jodełka”) 
lub poziomych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 8. 11 fragmentów miniaturowej wazy typu Vii.4; 
wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej; śr. wylewu 7 cm, śr. dna 6 cm, wys. 7 cm. 9. Prze-
palony fragment naczynia o pogrubionym wylewie 
i  lekko zaokrąglonym brzuścu, zdobionym pasmem 
poziomych i pionowych linii, tworzących czworokąt-
ne pola, w części których rzędy kresek; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej i szarej. 10. dwa przepalone 
fragmenty naczynia z uchem i pogrubionym wyle-
wem; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i sza-
rej. 11. Przepalony fragment naczynia o nachylonym, 
nierównym, zgrubiałym wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy szarej. 12. Przepalony fragment naczynia 
o  niewyodrębnionym, nachylonym do środka wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy szarej. 13. Przepalony 
fragment trójdzielnego naczynia o cylindrycznej szyi 
i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 14. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; 
śr. dna 9 cm, wys. zach. 3 cm. 15. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia; powierzchnia zniszczona, 
barwy beżowo-szarej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
16. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. dna 
5,5 cm, wys. zach. 4 cm. 17. ok. 230 drobnych, w więk-
szości rozwarstwionych, fragmentów naczynia o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 18. ok. 65 niecharak-
terystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Obiekt 519 (funkcja nieokreślona), ar 44
odkryty na głębokości 45 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 60 cm; w profilu trójkątna, 
o głębokości 40 cm. wypełnisko jasnoszare, nieco brą-
zowe, w stropie szare z węglami drzewnymi zalegają-

cymi w łuku. w gór nej partii jamy fragmenty ceramiki 
(tabl. cLXXV/519).
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki, w tym jeden przepalony.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: niewykluczone, że obiekt to jama osadnicza 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza, a fragmenty ce-
ramiki pozyskane w trakcie jego eksploracji zalegały 
na złożu wtórnym.

Obiekt 520 (funkcja nieokreślona), ar 44
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
65×45 cm; w profilu nieregularna, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie i obok niej rozproszone fragmenty ceramiki 
(tabl. cLXXV/520).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment kubka typu i.4; 
powierzchnia szorstka, barwy brązowo-ceglastej. 
2. trzy przepalone fragmenty wazy grupy iV (?); wy-
lew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-szarej. 3. Przepalony fragment przydennej części na-
czynia; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Groby 521A i 521B, ar 44
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach ok. 140×120 cm. na głę-
bokości ok. 20 cm od stropu wyraźnie rozdzielająca się 
na dwa obiekty: grób 521A w części n i wkopany weń 
grób 521B w części S (tabl. cLXXVi).

Grób 521A (ciałopalny, jamowy), ar 44
Jama na poziomie wyróżnienia o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 100×70 cm, w części Se naruszona przez jamę 
grobu 521B; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 40 cm. wypełnisko w stropie i na obrze-
żach szare, poniżej ciemnoszare z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki (tabl. cLXXVi/521a, cLXXViii/521a). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. ok. 15 przepalonych fragmentów wa-
zy grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; brzusiec zdobiony trzema poziomymi bruzdami, 
między którymi – miejscami – rzędy ukośnych kre-
sek; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej; 
śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 12 cm. 2. dziewięć 
przepalonych fragmentów naczynia o pogrubionym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej 
do szarej. 3. Pięć przepalonych fragmentów (jednego?) 
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naczynia zdobionego na brzuścu trzema poziomymi 
bruzdami, między którymi rzędy pionowych lub pozio-
mych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy szarej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.
Uwagi: ceramika z grobów 521a i 521B, przed ich 
rozdzieleniem, metrykowana była razem. Przynależ-
ność naczyń do grobu 521a oparto na podstawie 
uwag z dziennika (Z całą pewnością z grobu jamowego 
[tj. 521a] pochodzi przewężone ucho, lekko przepalona 
ce ramika z ornamentem kreskowym) oraz chronologii 
posz czególnych form. 

Grób 521B (ciałopalny, popielnicowy), ar 44
Jama na poziomie wyróżnienia o zarysie niemal koli-
stym, o średnicy ok. 50–60 cm, wkopana w jamę gro-
bu 521a; w profilu nieckowata, o głębokości 30  cm. 
wypełnisko brązowo-szare i szare, z węglami drzew-
nymi. w centrum, na dnie jamy, popielnica (6) obłożo-
na licznymi fragmentami ceramiki; w części S, bezpo-
średnio przy urnie, małe naczynie (8) leżące na boku; 
w stropie fragmenty przedmiotów brązowych (5); we-
wnątrz popielnicy skupisko przepalonych kości, zapin-
ka (1), fragmenty bransolety (2), szydło (3) i przęślik (4) 
(tabl. cLXXVi/521B, cLXXVii). I. Kobieta (?), adultus. 
II.1. Świnia (9 fr.). II.2. Kura domowa (7 fr.). II.3. Kura 
domowa (?) (2 fr.). II.4. Ssak (?) (5 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowej zapinki typu alm-
gren 68; główka od spodu płaska, od wierzchu za-
okrąglona; płytka oporowa zdobiona u obu końców 
poprzeczną bruzdą; kabłąk w przekroju kolisty z profi-
lowanym dookolnym grzebykiem; dł. zach. 2,9 cm, szer. 
2,3 cm. 2. dwa fragmenty stopionej brązowej branso-
lety sztabkowatej o zgrubiałych zakończeniach; obręcz 
i zakończenia w przekroju koliste; dł. zach. 3,6 i 4 cm. 
3. żelazne szydło; trzon w przekroju z jednej strony 
czworokątny, z drugiej kolisty; dł. 12,9 cm. 4. Przepa-
lony dwustożkowaty przęślik gliniany o wyodrębnio-
nych, wklęsłych biegunach; śr. 4,8  cm, wys. 2,3  cm. 
5. 14 bryłek i stopionych fragmentów przedmiotów 
z brązu. 6. Baniasty garnek o cylindrycznej szyi i lek-
ko spłaszczonym wylewie; powierzchnia przy wyle-
wie gładka, na brzuścu chropowata, barwy brązowej; 
śr. wylewu 22 cm, śr. dna 13 cm, wys. 22 cm. 7. dwa 
przepalone fragmenty miseczki typu d.1b; dno wklę-
słe; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej; 
śr. wylewu 9 cm, śr. dna 5 cm, wys. 5,5 cm. 8. Przepa-
lona waza zbliżona do typu a.1; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglasto-beżowej; śr. wylewu 12 cm, śr. dna 
6 cm, wys. 9 cm. 9. trzy przepalone fragmenty wazy 
typu a.1; dno wyodrębnione; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-beżowej; śr. wylewu ok. 13 cm, śr. dna 
8 cm, wys. ok. 11 cm. 10. Pięć przepalonych fragmen-

tów misy typu B.2; dno wyodrębnione; śr. wylewu ok. 
18 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. ok. 11 cm. 11. Przepalone 
fragmenty trójdzielnego, smukłego garnka zbliżonego 
do typu a.1; powierzchnia gładka, barwy od brązowej 
do szarej; śr. wylewu ok. 13 cm, śr. dna ok. 8 cm, wys. 
ok. 17 cm. 12. ok. 30 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.
Uwagi: Przynależność wszystkich bryłek brązu (nr 5) 
do zespołu jest niepewna. część z nich mogła pocho-
dzić z grobu 521a. w trakcie badań w tym ostatnim 
nie odkryto jednak żadnego przedmiotu wykonanego 
z brązu (wg dziennika: Z grobu popielnicowego 521B 
pochodzą fragmenty stopionego brązu znalezione po-
wyżej poz. rys. planu 2 [czyli przed wyodrębnieniem 
jamy grobu 521B]).

Materiał zabytkowy z grobów 521A i 521B, bez moż-
liwości przyporządkowania do któregoś z nich (tabl. 
cLXXViii/521a.521B): 1. Przepalony fragment naczy-
nia o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy beżowej. 2. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
3. Przepalony fragment przydennej części naczynia; śr. 
dna ok. 10 cm. 4. ok. 80 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 

Grób 522 (ciałopalny, popielnicowy), ar 37a
odkryty na głębokości 30  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 60× 
40 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębo-
kości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne. w cen-
trum jamy zniszczona popielnica (2) stojąca dnem do 
góry. wewnątrz i  obok niej liczne przepalone kości. 
w popielnicy fragmenty małego naczynia (3); w czę-
ści Se jamy kawałki drutu (1) (tabl. cLXXV/522). I. Ko-
bieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowego drutu o nie-
mal czworokątnym przekroju; dł. zach. 1,4 cm i 1 cm 
(mniejszy fragment zaginął) 2. garnek o lekko wychy-
lonym, kołnierzowatym wylewie, zdobionym pasmem 
krokwiowym; brzusiec zaokrąglony; powierzchnia 
przy wylewie i w górnej partii korpusu gładka, poni-
żej chropowata, barwy brązowej; śr. wylewu 19 cm, śr. 
dna 9 cm, wys. 19,5 cm. 3. 11 przepalonych fragmen-
tów misy typu d.1a (?); powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej; śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 3,5 cm. 4. 15 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.
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Grób 523 (ciałopalny, jamowy), ary 37/37a
Jama w dużej części zniszczona przez wkop współczes-
ny. zachowana partia o zarysie półkolistym, o średni-
cy ok. 50 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i dwa małe naczynia (jedno w dwóch frag-
mentach) leżące na boku (tabl. cLXXViii/523). I. Płeć 
i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty miseczki typu 
d.3; brzusiec zdobiony pasmem złożonym z  dwóch 
dookolnych linii, między którymi rząd ukośnych kre-
sek, pod którym „wiszące” trójkąty, wypełnione kres-
kami; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. 
wylewu 7,5 cm, wys. 5,5 cm. 2. Przepalone fragmenty 
kubka typu c.3; powierzchnia gładka, barwy brązowo
-szarej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna 5,5 cm, wys. 6,5 cm. 
3. dziesięć niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 524 (ciałopalny, jamowy), ar 31a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 40 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 15 cm. wypełnisko ciemnoszare, w centrum czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie zwarte skupisko 
przepalonych kości i rozproszone fragmenty ceramiki; 
w części nw fragmenty naczynia z brązu oraz dwóch 
naczyń glinianych; pozostałe elementy wyposażenia 
głównie w górnej partii wypełniska (tabl. cLXXiX). 
I. Mężczyzna (?), maturus.
Inwentarz: 1. Sześć fragmentów nadtopionej brązo-
wej zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, typu alm-
gren 162; sprężyna na osi zwieńczonej kulistymi guzka-
mi; kulisty guzek na główce; kabłąk i nóżka częściowo 
facetowane, z metopami z obu stron miejsca obwinię-
cia zakończenia nóżki wokół kabłąka dł. zach. kabłąk 
3,9 cm, zach. szer. 2,6 cm. 2. Brązowe kółko z drutu, 
o zakończeniach skręconych w tarczkę i nawiniętych na 
obręcz, typu 16; śr. 3,3 cm. 3. fragment stopionego drutu 
o trójkątnym przekroju; dł. zach. 2,7 cm. 4. Przepalony 
ośmioboczny paciorek z biało-szarego kamienia, typu 
tM 500; dł. 1,2 cm, wys. 1 cm, szer. 0,5 cm. 5. ok. 20 
przepalonych fragmentów trójwarstwowego grzebie-
nia z poroża jelenia, z brązowymi nitami; dł. zach. ok. 
8 cm. 6. Przepalone fragmenty podłużnego przedmiotu 
(pojemnik?) z obrobionej kości owcy lub kozy; dł. ok. 
9,3 cm. 7. 23 fragmenty stopionego naczynia brązowe-
go, zapewne misy, o pogrubionym wylewie. 8. 14 bry-
łek stopionego brązu, w tym jedna przywarta do bryłki 
stopionego bezbarwnego szkła. 9. Pięć bryłek stopio-
nego bezbarwnego szkła i dziesięć bryłek zżużlonego 

szkła, nieokreślonej barwy. 10. Przepalone fragmenty 
naczynia typu XViiB; dno wklęsłe; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 8 cm, śr. dna 4 cm, 
wys. 6,5 cm. 11. Przepalone fragmenty miniaturowego 
dzbana zbliżonego do typu iXa; brzusiec zdobiony pod 
wylewem dwiema, dookolnymi bruzdami, a poniżej za-
łomu – dookolnym, szerokim żłobkiem, górna partia 
korpusu wyodrębniona niewielkim uskokiem; ucho za-
chowane szczątkowo, z kanalikiem uchodzącym u obu 
końców do wnętrza naczynia; dno wklęsłe; powierzch-
nia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 
10 cm, śr. dna 5 cm, wys. 11,5 cm. 12. Pięć przepalonych 
fragmentów misy typu Vic; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 23 cm, śr. dna 
12 cm, wys. 14 cm. 13. 35 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 525A (ciałopalny, jamowy), ar 52 
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach 90×60  cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 10 cm. wypełnisko szare, w centrum czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cLXXX/525a). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Kilka fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).
Uwagi: ceramika z grobu 525a i ze stropu grobu 525B 
znajduje się w jednym zbiorze (zob. niżej). obecnie 
brak możliwości przyporządkowania poszczególnych 
fragmentów do któregoś z tych obiektów.

Grób 525B (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 110×80 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 30 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewny-
mi, na obrzeżach szare. w jamie rozproszone przepalone 
(I.1) kości i fragmenty ceramiki; pozostałe wyposażenie 
głównie w części w. w stropie jamy kilka nieprzepalo-
nych kości (I.2) (tabl. cLXXX/525B, cLXXXi/525B). 
I.1. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła. I.2. Płeć nieokreś-
lona, adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa zapinka oczkowata 
typu almgren 52; cięciwa przytrzymywana haczykiem; 
na główce dwa „oczka”; kabłąk płaski, z zatartym pas-
mem pseudofiligranu (?), przy nóżce niski, profilowa-
ny dookolny grzebyk; nóżka lekko rozszerzająca się ku 
zakończeniu, w przekroju trójkątna, zdobiona u koń-
ca dwiema liniami tworzącymi kąt; dł. 6,9  cm, szer. 
2,7 cm. 2. fragment stopionej brązowej zapinki ocz-
kowatej serii głównej; kabłąk zachowany szczątkowo,  
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z dookolnym, profilowanym grzebykiem, przy którym  
poprzeczne bruzdy; nóżka niemal prostokątna, w prze-
kroju trójkątna; dł. 6,6 cm. 3. żelazna igła typu ii; trzon 
w przekroju kolisty; dł. zach. 11 cm. 4. dwa przepalo-
ne fragmenty miseczki o lekko wychylonym wylewie 
i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
brązowo-szarej; śr. wylewu 10,5 cm, wys. zach. 5 cm. 
5. dwa przepalone fragmenty trójdzielnego naczyn-
ka o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu 
(typ d.2b?); powierzchnia zniszczona, barwy od cegla-
stej do szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 5 cm. 6. czte-
ry przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wyle-
wie i brzuścu zdobionym dwiema dookolnym liniami, 
między którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia 
zniszczona, barwy jasnobeżowej; śr. wylewu 16,5 cm, 
wys. zach. 4 cm. 7. osiem niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.
Uwagi: duży fragment naczynia nr 5 znajduje się wśród 
wyposażenia z grobu 526. obiekt ten oddalony jest od 
grobu 525B o ok. 45 m. Przyczyn tego faktu nie spo-
sób wyjaśnić; być może wynika on z przemieszania 
materiału w trakcie badań lub bezpośrednio po ich za-
kończeniu. nieprzepalone kości (I.2) odkryte w stro-
powej części jamy przypuszczalnie znajdowały się na 
złożu wtórnym. 

Materiał zabytkowy z grobu 525A i ze stropu gro-

bu 525B, bez możliwości przyporządkowania do któ-
regoś z nich (tabl. cLXXX/525a.525B): 1. Przepalony 
fragment małego trójdzielnego naczynia o lekko wy-
chylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzch-
nia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej. 2. Prze-
palony fragment naczynia o wychylonym wylewie 
i dwustożkowatym (?) brzuścu; powierzchnia zniszczo-
na, barwy od ceglastej do szarej. 3. ok. 25 niecharak-
terystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 

Grób 526 (ciałopalny, jamowy), ar 37a
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 110×50  cm; w profilu dwudzielna: 
część n – półkolista, część S – nieckowata, o głęboko-
ści 35 cm. wypełnisko obu części jednolite, na obrze-
żach jasnobrązowe, w centrum szare i ciemnoszare, nie 
dające podstaw do rozdzielenia obiektu na dwie osob-
ne jamy19; w części n niewielki kamień. w całej jamie 

19 wg dziennika badań: Z analizy profilu i z obserwowanego podo-
bieństwa w charakterze warstw i materiału można z dużym praw-
dopodobieństwem przypuszczać, że mamy do czynienia z 1 obiek-
tem – 1 jamą grobową z 2 zagłębieniami w części przydennej – może 
z 2 pochówkami. 

rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; 
przedmioty metalowe (1–3) w górnej partii jamy, po-
wyżej rozdzielenia się obu zagłębień (tabl. cLXXXii). 
I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. żelazna sprężyna zamka kasetki; trzon 
z taśmy zwężającej się ku czterokrotnie zgiętemu zakoń-
czeniu; dł. 4,4 cm. 2. klamra z żelaznej taśmy (okucie 
ścianek kasetki?); oba końce dwukrotnie wygięte pod 
kątem prostym; dł. 3,2 cm, szer. 0,5 cm. 3. Bryłka sto-
pionego srebra. 4. dziewięć fragmentów naczynia ty-
pu B.1a lub B.3a; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. wylewu ok. 23 cm, śr. dna ok. 8 cm, wys. ok. 14 cm. 
5. Przepalony fragment misy typu B.1b; nad załomem 
brzuśca dookolny żłobek; powierzchnia zniszczona, bar-
wy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 
6,5 cm. 6. dwa przepalone fragmenty misy o wychylo-
nym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
zniszczona, barwy szaro-brązowej; śr. wylewu 18 cm, 
wys. zach. 3,5 cm. 7. Przepalony fragment małego na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy brązowej. 8. dwa przepalone fragmenty 
grubościennego naczynia o wyodrębnionym dnie; po-
wierzchnia chropowata, barwy beżowej i ceglastej; śr. 
dna 17 cm, wys. zach. 6 cm. 9. 30 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.
Uwagi: wśród ceramiki znajduje się fragment pocho-
dzący z naczynia nr 5 z grobu 525B. w inwentarzu gro-
bu 526 znalazł się on prawdopodobnie przez przypadek, 
w trakcie lub po zakończeniu badań. 

Grób 527 (ciałopalny, jamowy), ar 37a 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 40×30 cm; w profilu pół-
kolista, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, miejsca-
mi ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone przepalone kości oraz elementy wyposażenia 
(tabl. cLXXXi/527). I. Kobieta (?), adultus. II.1. Świnia 
lub mały przeżuwacz (1 fr.). II.2. Nieokreślone (1 fr.). 
Inwentarz: 1. Przepalony fragment jednowarstwowego, 
wieloczęściowego grzebienia z poroża jelenia, typu M ib; 
po obu stronach uchwytu, tuż nad linią zębów, dwie 
poziome bruzdy; wym. 1,7×2,6 cm. 2. trzy bryłki sto-
pionego szkła, w tym jedna niebieska (?). 3. dwa prze-
palone  (?) fragmenty naczynia o  niewyodrębnionym 
wylewie i lekko zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
szorstka, barwy brązowej; śr. wylewu 23–24 cm, wys. 
zach. 6 cm. 4. fragment naczynia o lekko pogrubionym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 5. ok. 
15 niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki. 6. dwa fragmenty ceramiki z epo-
ki brązu/wczesnej epoki żelaza.
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vb–c.

Grób 528 (ciałopalny, jamowy), ar 37a
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 25 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 5 cm. wypełnisko szare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragment ceramiki (tabl. cLXXXi/528). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła (?).
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny fragment ceramiki. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 529 (ciałopalny, jamowy), ar 31a
odkryty na głębokości 35  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 75× 
50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wy-
pełnisko szare, w części S jasnoszare. w jamie przepa-
lone kości zalegające w dwóch koncentracjach: w części 
n i S; w części ne skupisko dużych fragmentów cera-
miki pochodzących z dwóch naczyń (tabl. cLXXXi/ 
529). I. Kobieta (?), adultus.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty wazy zbliżonej 
do typu a.1; dno lekko wyodrębnione; powierzchnia 
gładka, barwy od beżowej do szarej; śr. wylewu 15 cm, 
śr. dna 7 cm, wys. 11–12 cm. 2. Przepalone fragmen-
ty doniczkowatego naczynia, zbliżonego do typu B.5; 
brzusiec nierówny; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowo-szarej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 9 cm, wys. ok. 
11  cm. 3. dziesięć niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki, w większości zapewne 
z naczynia nr 1.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–Va.

Grób 530 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie w przybliżeniu kolistym, o średnicy ok. 
80 cm; w profilu dwudzielna, o głębokości 20 cm. wy-
pełnisko szare, w centrum czarne, z licznymi węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone nieliczne przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; w części e fragmenty sześciu 
naczyń, w tym kubek (1), wewnątrz którego zapieczo-
na miseczka (2) (tabl. cLXXXiii). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.2; wy-
lew nieznacznie pogrubiony; brzusiec zdobiony dwiema 
dookolnymi liniami, między którymi rząd poziomych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy szaro-brązowej; 
śr. wylewu ok. 10 cm, śr. dna 7–8 cm, wys. ok. 7,5 cm. 
2. Przepalona miseczka o półkulistym (?) brzuścu i nie-
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia szorstka, bar-
wy ceglastej i szarej; śr. wylewu ok. 7–8 cm, wys. ok. 
5 cm. 3. Przepalone fragmenty dużego kubka typu i.4; 
powierzchnia zniszczona; naczynie spłaszczone; śr. 

wylewu ok. 12–14 cm, wys. ok. 15 cm. 4. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.4; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. 
zach. 6 cm. 5. Przepalone fragmenty misy na pustej, 
cylindrycznej nóżce, z uchem; wylew niewyodrębnio-
ny; brzusiec lejkowaty; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; naczynie spłaszczone; śr. wylewu ok. 15–16 cm, 
śr. dna 6 cm, pierwotna wys. ok. 9 cm. 6. Przepalone 
fragmenty przydennej części naczynia; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej; śr. dna 10,5  cm, wys. zach. 
9 cm. 7. 30 niecharakterystycznych, w większości sil-
nie przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 531 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 100×90 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, w centrum 
ciemnoszare, z licznymi węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki (tabl. cLXXXiV/531). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. 20 przepalonych fragmentów naczynia 
z uchem; powierzchnia chropowata, barwy od cegla-
stej do szarej.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 532 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 90×80 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości; 
w centrum skupisko ceramiki (tabl. cLXXXiV/532). 
I. Infans I (po nadto ułamek kości osoby dorosłej, nieokreś-
lonej płci).
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka zbliżonego 
do typu i.4; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
szarej; śr. wylewu 10,5 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 9 cm. 
2. Przepalone fragmenty garnka typu Vi.2; wylew po-
grubiony, miejscami facetowany (?); powierzchnia wy-
gładzona, opracowana niestarannie, barwy ceglastej 
i brązowej; śr. wylewu 22 cm, wys. zach. 15 cm. 3. ok. 
15 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki, w większości zapewne z naczynia nr 2.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 533 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o  wy miarach ok. 110×80  cm; w profilu nieckowata, 
o  nierównym dnie i  głębokości 30  cm. wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone  
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przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części n, pod 
fragmentem dna naczynia, zapinka (1) (tabl. cLXXXV/ 
533). I. Infans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. dwa nadtopione fragmenty brązowej 
zapinki typu almgren 18b1; cięciwa przytrzymywa-
na haczykiem; na główce prostokątna płytka oporowa 
z  cienkiej blaszki; kabłąk w przekroju kolisty, z ma-
sywnym, dwustożkowatym dookolnym grzebykiem; 
dł. zach. 2,5 cm, szer. 2,1 cm. 2. dwa fragmenty sto-
pionego brązu; prawdopodobnie z powyższej zapinki. 
3. Sześć przepalonych fragmentów trójdzielnej wazy 
o wychylonym wylewie i dwustożkowatym brzuścu; 
szyjka wyodrębniona od brzuśca bruzdą; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej i szarej; śr. wylewu ok. 12 cm, 
śr. dna 7 cm, wys. zach. 9 cm. 4. Przepalona czarka ty-
pu Vii.2; wylew lekko wychylony; powierzchnia gład-
ka, barwy szarej i czarnej; śr. wylewu ok. 8 cm, śr. dna 
4 cm, wys. 5,5 cm. 5. dwa przepalone fragmenty misy 
typu ii.1 (?); wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy ciemnoszarej i ciemnobrązowej; śr. wylewu ok. 
20 cm, wys. zach. 3 cm. 6. cztery przepalone fragmenty 
naczynia o lekko wychylonym, pogrubionym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 7. Przepalo-
ny fragment przydennej części naczynia; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej; śr. dna 7 cm, wys. zach. 
3 cm. 8. dwa przepalone fragmenty przydennej części 
kubka; dno nieznaczne wyodrębnione; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej i ceglastej; śr. dna 7,5 cm, wys. 
zach. 4,5 cm. 9. ok. 55 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 534 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 90×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko ciemnobrązowe, w centrum ciemno-
szare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki; w części nw igła (3); 
w części e kółko (1) i bryłka szkła (8) (tabl. cLXXXV/ 
534). I. Mężczyzna (?), wczesny maturus.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty nadtopionego brązowego 
kółka z drutu; końce pierwotnie skręcone ze sobą (?) 
i nawinięte na obręcz; śr. ok. 4 cm. 2. nadtopiony frag-
ment kółka z brązowego drutu; na obręczy nawinię-
ty fragment jednego z końców. 3. fragment brązowej 
igły typu ii; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 4,5 cm. 
4. Pięć małych c-kształtnych brązowych trzpieni, praw-
dopodobnie okucia igielnika; wys. 1,1–1,2 cm. 5. Małe 
brązowe okucie, prawdopodobnie trzewik igielnika; dł. 
1,2 cm. 6. fragment brązowego drutu; dł. zach. 1,3 cm. 
7. Bryłka stopionego brązu. 8. Bryłka stopionego ciem-
noniebieskiego, przezroczystego szkła. 9. Przepalony 

fragment naczynia o niewyodrębnionym, nachylo-
nym do środka wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej. 10. cztery niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 535 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie niemal kolistym, o średnicy ok. 50– 
–60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wy-
pełnisko w stropie jasnobrązowo-żółte, poniżej sza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i fragment 
ceramiki (tabl. cLXXXiV/535). I. Płeć nieokreślona, 
osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment ceramiki (zaginął).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 536 (ciałopalny, jamowy), ar 37
odkryty na głębokości ok. 40 cm. Jama o zarysie zbli-
żonym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 110×80 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 50 cm. wypełnisko w stropie 
szare, poniżej ciemnoszare, miejscami czarne z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki, w centrum fragmenty zapinki (1) 
(tabl. cLXXXVi/536). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Sześć fragmentów brązowej zapinki ty-
pu n-a; sprężyna na żelaznej osi; kabłąk w przekroju 
kolisty, z dwustożkowatym, profilowanym dookolnym 
grzebykiem poniżej szczytu; do igły przywarte drobi-
ny żelaza; dł. zach. 4,5 cm, szer. 1,1 cm. 2. osiem prze-
palonych fragmentów wazy grupy iV, z uchem; wylew 
pogrubiony; brzusiec zdobiony pod załomem dookol-
nym pasmem podwójnego zygzaka z ukośnych kresek; 
powierzchnia gładka, barwy ceglasto-brązowej; śr. wy-
lewu 13 cm, wys. zach. 10 cm. 3. dwa fragmenty czarki 
typu Vii.2 lub Vii.3; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 6 cm, wys. ok. 6,5 cm. 
4. 14 fragmentów wazy grupy iV; wylew wychylony; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej. 5. dwa przepalo-
ne fragmenty naczynia z uchem i lekko pogrubionym 
wylewem; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-
-brązowej. 6. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia z uchem; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej. 7. ok. 30 niecharakterystycznych fragmen-
tów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 
8. Przepalony fragment grubościennego naczynia 
o chropowatej powierzchni, barwy ceglastej. 9. ok. 25 
niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iib–iii.
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Grób 537 (ciałopalny, popielnicowy), ar 37
odkryty na głębokości ok. 40 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
80×60 cm; w profilu workowata, o głębokości 55 cm. 
wypełnisko w stropie szare, poniżej ciemnoszare, z wę-
glami drzewnymi. w stropie jamy rozproszone prze-
palone kości (I.2) oraz skupisko fragmentów ceramiki 
pochodzących głównie z naczynia nr 12. na dnie jamy, 
w ciemnoszarej, miejscami czarnej ziemi, zniszczona 
popielnica (11), obłożona do załomu brzuśca, szczegól-
nie w części południowej, dużymi fragmentami ceramiki 
ustawionymi pionowo. urna wypełniona ciemnoszarą 
ziemią, w niej do poziomu załomu brzuśca: fragment 
zapinki (2), fragmenty ceramiki z popielnicy i innych 
naczyń oraz liczne, rozproszone przepalone kości (I.1), 
poniżej fragmenty zapinek (1–3) i żelazne elementy 
kasetki (5–9). Pozostałe elementy wyposażenia oraz 
mniej liczne przepalone kości (I.1) rozproszone w niż-
szych partiach jamy. wypełnisko jamy wielokrotnie 
naruszone przez zwierzęce nory (tabl. cLXXXVi/537, 
cLXXXVii, cLXXXViii). I.1. Mężczyzna (?), adul-
tus. I.2. Infans I. II.1. Świnia (2 fr.). II.2. Kura domowa 
(5 fr.). II.3. Kura domowa (?) (1 fr.). II.4. Ptak (?) (1 fr.). 
II.5. Ssak (4 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowej zapinki ocz-
kowatej typu almgren 60; sprężyna z taśmy, cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk płaski, z pasmem 
pseudofiligranu, przy nóżce niski grzebyk; nóżka tra-
pezowata o zaokrąglonych narożnikach, w przekroju 
nieznacznie trójkątna, z trzema parami „oczek”, z cze-
go ostatnia między ramionami kąta; dł. ok. 7,8  cm, 
szer. 2 cm. 2. dwa fragmenty brązowej zapinki oczko-
watej typu almgren 58–59; sprężyna z taśmy, cięciwa 
przytrzymywana haczykiem; kabłąk płaski, z pasmem 
pseudofiligranu, przy nóżce niski grzebyk; nóżka tra-
pezowata o zaokrąglonych narożnikach, w przekroju 
nieznacznie trójkątna, z trzema parami „oczek”; dł. ok. 
7 cm, szer. 2,5 cm. 3. dwa stopione fragmenty brązowej 
zapinki oczkowatej typu almgren 57, 58–59 lub 60; ka-
błąk płaski, z pasmem pseudofiligranu, przy nóżce niski 
grzebyk; nóżka trapezowata o zaokrąglonych narożni-
kach, w przekroju nieznacznie trójkątna, z trzema para-
mi „oczek”; dł. zach. 6,1 cm. 4. fragment brązowej igły 
od jednej z zapinek o nr. 1–3; dł. zach. 3,3 cm. 5. dwa 
fragmenty żelaz nego klucza od kasetki, o u-kształtnym, 
w przekroju kolistym piórze; uchwyt o przekroju kwa-
dratowym, dwukrotnie wygięty pod kątem prostym, 
o rozklepanym zakończeniu zwiniętym w kółko; kra-
wędzie boczne uchwytu u końców poprzecznie nacina-
ne; dł. zach. 13 cm. 6. żelazne, trójkątne okucie zamka 
kasetki; w  każ dym narożniku otwory z gwoździami 
o stożkowatych główkach i wygiętych trzonach; dł. zach. 
6,7 cm, szer. 3,6 cm. 7. trzy fragmenty żelaznej sprężyny 

zamka kasetki; trzon taśmowaty, o końcu dwukrotnie 
wygiętym, przebitym dużym gwoździem o krążkowa-
tej główce; dł. zach. 10,2 cm. 8. żelazne okucie kasetki 
w formie dwóch prostokątnych blaszek połączonych 
trzema nitami; dł. zach. 5,3 cm, szer. 1,1 cm. 9. dwa 
fragmenty żelaznego okucia kasetki w formie dwóch 
prostokątnych blaszek połączonych trzema nitami; dł. 
zach. 4,4 cm, szer. 1 cm. 10. dwa fragmenty stopione-
go brązowego drutu. 11. fragmenty wazy typu B.3a, 
z (jednym?) uchem; brzusiec zdobiony ornamentem 
dwupasmowym, złożonym z rzędu ukośnych kresek 
i rzędu poziomych nacięć ujętych w dookolne linie, 
poniżej – miejscami – grupy pionowych i poziomych 
linii; dno wyodrębnione; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej; śr. dna 14,5 cm, wys. zach. 20 cm. 12. Silnie 
przepalone fragmenty wazy typu a.1; brzusiec zdo-
biony dwiema dookolnymi liniami, między którymi 
rząd ukośnych kresek; dno wyodrębnione; powierzch-
nia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; naczynie 
spłaszczone; śr. wylewu ok. 23–24 cm, śr. dna ok. 11 cm, 
wys. ok. 20 cm. 13. Silnie przepalone fragmenty wazy 
typu B.6; dno wyodrębnione; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu ok. 16–17 cm, 
śr. dna ok. 9 cm, wys. ok. 12 cm. 14. ok. 50 fragmen-
tów, po części przepalonych, dużego grubościennego 
garnka typu c.2a; powierzchnia od wylewu do załomu 
brzuśca wygładzona, miejscami bardzo niestarannie, 
poniżej chropowata, barwy beżowo-szarej; śr. wyle-
wu 21,5 cm, wys. zach. ok. 12 cm. 15. trzy fragmenty 
przydennej części naczynia; powierzchnia przy dnie 
gładka, powyżej chropowata, barwy beżowo-szarej; śr. 
dna 13 cm, wys. zach. 5 cm. 16. Przepalony fragment 
naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglasto-szarej. 17. Przepalony fragment 
naczynia o niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej. 18. 40 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va.

Grób 538 (ciałopalny, jamowy), ar 37
odkryty na głębokości ok. 40  cm. Jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
100×60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 35 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, 
w spągu czarne, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone liczne przepalone kości, fragmenty ceramiki 
oraz zapinki (1), na dnie przęślik (2) i zwarte skupisko 
ceramiki (tabl. cXc/538). I. Mężczyzna (?), adultus–
–wczesny maturus. II.1. Kura domowa (2 fr.). II.2. Ku-
ra domowa (?) (3 fr.). II.3. Ptak (2 fr.). II.4. Ssak (4 fr.).
Inwentarz: 1. Sześć stopionych fragmentów brązowej 
zapinki oczkowatej typu almgren 57, 58–59 lub 60;  
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sprężyna z taśmy, cięciwa przytrzymywana haczy-
kiem; kabłąk płaski, z pasmem pseudofiligranu, przy 
nóżce niski grzebyk; dł. zach. ok. 6  cm. 2. Przepa-
lony dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych 
biegunach; powierzchnia gładka, barwy szarej i be-
żowej; śr. 3,9  cm, szer. 2,4  cm. 3. Pięć przepalonych 
fragmentów misy typu B.1b lub B.4a; nad załomem 
brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia gładka, bar-
wy od brązowej do szarej; śr. wylewu 16  cm, wys. 
zach. 10 cm. 4. Przepalony fragment kubka typu c.3; 
powierzchnia lekko wygładzona (?), barwy szaro- 
-brązowej; śr. wylewu ok. 9 cm, śr. dna 6 cm, wys. 6–7 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b.

Obiekt 542 (funkcja nieokreślona), ar 44
odkryty na głębokości ok. 35 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
280×180 cm, w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 85 cm. wypełnisko na obrzeżach i w części 
centralnej szare oraz ciemnoszare, pozostała część jamy 
jasnoszaro-żółta, miejscami nieco brązowa. w centrum 
górnej partii jamy skupisko bardzo licznych dużych wę-
gli drzewnych, w ich otoczeniu niewielka warstwa po-
marańczowego, przepalonego piasku (tabl. cLXXXiX).
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty dużego naczy-
nia o masywnym, pogrubionym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy beżowo-ceglastej. 2. Przepalo-
ny fragment naczynia o wyodrębnionym za pomocą 
bruzdy wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej. 3. Przepalony fragment grubościennego naczynia 
o chropowatej powierzchni, barwy brązowo-ceglastej. 
4. fragment naczynia o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 5. ok. 25 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 6. cztery fragmenty cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 575 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wym iarach ok. 90×70 cm; w profilu niec-
kowata, o  głębokości 25  cm. wypełnisko jasnoszare, 
w centrum ciemnoszare z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone (przepalone?) kości (tabl. cXci/575). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 576 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 130×50 cm; w profilu nieckowata, o głębo-

kości 35 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, poniżej 
czarne z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części n za-
pinka (1) (tabl. cXci/576). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa stopione fragmenty brązowej za-
pinki z dwustożkowatym dookolnym grzebykiem na 
kabłąku; nóżka smukła; dł. zach. 2,1 cm. 2. dwa prze-
palone fragmenty kubka typu i.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony podwójnym pasmem 
prostokątów, naprzemiennie pustych lub wypełnio-
nych rzędem trójkątnych odcisków; powierzchnia gład-
ka, barwy szarej, brązowej i czarnej; śr. wylewu 12 cm, 
wys. zach. 5,5 cm. 3. trzy przepalone fragmenty kubka 
grupy i; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony dwiema 
dookolnymi liniami, między którymi trzy rzędy pozio-
mych kresek; powierzchnia gładka, barwy szarej i czar-
nej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 4,5 cm. 4. Przepalony 
fragment misy typu ii.2; wylew nieznacznie pogrubio-
ny, wyodrębniony za pomocą bruzdy; powierzchnia 
gładka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 22 cm, wys. 
zach. 4,5 cm. 5. ok. 35 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 577 (ciałopalny, jamowy), ar 54B 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw- 
-Se, o wymiarach ok. 160×90 cm; w profilu nieckowa-
ta, o nierównym dnie i głębokości 20 cm. wypełnisko 
w części nw ciemnoszare z węglami drzewnymi i drob-
nymi kamieniami; w części Se jasnobrązowe, miejscami 
jasnoszare. w ciemnej warstwie rozproszone przepalo-
ne kości, fragmenty ceramiki i stopione szkło; w war-
stwie jasnoszarej i jasnobrązowej rozproszone prze-
palone kości i  fragmenty ceramiki (tabl. cXc/577).  
I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego bezbarwnego szkła. 
2. ułamek bezbarwnego szkła z niebieską, przezro-
czystą smugą. 3. Przepalony fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie i za-
okrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 4. Przepalony fragment naczynia o niewyodręb-
nionym, nachylonym do środka wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy brązowo-szarej. 5. ok. 40 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 578 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o  wymiarach ok. 100×70  cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 35 cm. wypełnisko ciemnoszare, w cen-
trum czarne, z licznymi węglami drzewnymi. w jamie 
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rozproszone przepalone kości i elementy wyposażenia 
(tabl. cXci/578). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. Pięć fragmentów nadtopionej brązowej 
sprzączki o jednodzielnej, owalnej, nieznacznie po-
grubionej, w przekroju kolistej ramie, typu H 11; ko-
lec taśmowaty, spiczasty, z metopą u nasady; wym. ok. 
3,4×2 cm. 2. fragment stopionej brązowej, łukowato 
wygiętej blaszki. 3. Bryłka stopionego brązu. 4. Prze-
palony fragment wielowarstwowego grzebienia z poro-
ża jelenia, z brązowym nitem; wym. zach. 2,2×1,6 cm. 
5. Stopiony segmentowy paciorek z ciemnoniebieskie-
go, przezroczystego szkła, typu tM 91a; na powierzch-
ni odcisk tkaniny; dł. zach. 1,6 cm, śr. 0,7 cm. 6. Bryłka 
stopionego ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła. 
7. Stopione żelazo (zaginęło). 8. ok. 20 przepalonych 
fragmentów naczynia wykonanego na kole garncar-
skim; wylew wychylony; brzusiec dwustożkowaty, na 
załomie cylindryczny, w górnej partii korpusu dookol-
na listwa plastyczna; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; śr. wylewu ok. 20 cm, wys. zach. 7,5 cm. 9. Pięć 
przepalonych fragmentów misy wykonanej na kole 
garncarskim; wylew wychylony; brzusiec dwustoż-
kowaty, na załomie cylindryczny z dookolną bruzdą 
w centrum, w górnej partii korpusu dookolna listwa 
plastyczna; dno pierścieniowate; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 6 cm, 
wys. ok. 8 cm. 10. fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszaro- 
-brązowej. 11. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ce-
glastej. 12. 17 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Viia.
Uwagi: kształt górnej części naczynia nr 9 odtworzo-
no na podstawie lepiej zachowanego fragmentu tego 
zabytku, który znaleziono w grobie 597. 

Grób 579 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi e-w, o wymiarach ok. 170×70 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare, poniżej 
jasnoszare, w części ne ciemnoszare, z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone nieliczne przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. cXcii/579). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej rurki; 
dł. 1 cm, śr. 0,2 cm; prawdopodobnie nit grzebienia. 
2. nadtopiony fragment łukowato wygiętej brązowej 
blaszki; dł. zach. 1,5  cm. 3. fragment skorodowane-
go żelaznego drutu; dł. zach. 1,6  cm. 4. Przepalony 
fragment naczynia wykonanego na kole garncarskim, 
o pierścieniowatym dnie; powierzchnia gładka, barwy 
ciemnoszarej; śr. dna 7,5 cm, wys. zach. 3 cm. 5. Prze-

palony fragment naczynia wykonanego na kole garncar-
skim; dno lekko wyodrębnione; powierzchnia gładka, 
barwy jasnobrązowej; śr. dna 10 cm, wys. zach. 3 cm. 
6. Przepalony fragment dwustożkowatego naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy 
ceglasto-brązowej. 7. Przepalony fragment naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 8. osiem niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki wykonanej na kole garncar-
skim. 9. ok. 15 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 10. fragment ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.
Uwagi: według dziennika badań w obiekcie miało 
znajdować się szkło, natomiast nie są tam wspomnia-
ne zabytki metalowe. Jako że w pozostałej dokumen-
tacji (inwentarze, oryginalne metryczki z badań) nie 
ma jakichkolwiek informacji o zabytkach szklanych, 
przyjęto, że wzmianka o nim wynika z pomyłki osoby 
piszącej dziennik.

Grób 581 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wy-
pełnisko szare, w centrum ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone nieliczne przepalone 
kości (tabl. cXcii/581). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 582 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
odkryty na głębokości 15–20 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 140×70 cm; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 35 cm. wypełnisko ciemnoszare i czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki; w stropie, w części Se,  
przęślik (1) (tabl. cXcii/582). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony dwustożkowaty przęślik gli-
niany o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. 4,6 cm, wys. 1,9 cm. 
2. dwa przepalone fragmenty trójdzielnej, dwustożko-
watej wazy o wychylonym wylewie, zbliżonej do typu 
a.1; szyja wyodrębniona od wylewu i brzuśca dookolną 
bruzdą; powierzchnia gładka, barwy od szarej do ce-
glastej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 8 cm, wys. ok. 12 cm. 
3. trzy przepalone fragmenty czarki typu Vii.5 lub d.3; 
korpus zdobiony od wylewu do dna pasmem zygzaka 
złożonego z dwóch równoległych linii, między którymi 
rząd ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy od 
szarej do brązowej; śr. wylewu 7 cm, wys. zach. 5,5 cm.  
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4. ok. 15 przepalonych fragmentów czarki zbliżonej do 
typu Vii.3; powierzchnia zniszczona, barwy od szarej 
do ceglastej; śr. wylewu 7 cm, wys. zach. 4 cm. 5. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o niewyodrębnionym, 
nachylonym do środka wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej; śr. dna 6 cm. 6. osiem niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 583 (ciałopalny, jamowy), ar 54a
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wy-
miarach ok. 130×70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 40 cm. wypełnisko szare z węglami drzewnymi, 
na obrzeżach jasnoszare. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki; skupisko fragmentów 
ceramiki w części Sw, pośród nich nożyk (1); w spągu 
fragment ceramiki wykonanej przy użyciu koła garn-
carskiego (14) (tabl. cXciii/583). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. żelazny nożyk sierpikowaty z tordowaną 
rękojeścią o zakończeniu zwiniętym w kółko; dł. 11 cm. 
2. Bryłka stopionego bezbarwnego szkła. 3. cztery 
przepalone fragmenty kubka typu i.3; wylew pogru-
biony; brzusiec zdobiony ornamentem dwupasmowym, 
złożonym z pustych bądź wypełnionych ukośnymi kres-
kami prostokątów; powierzchnia gładka, barwy od ce-
glastej do szarej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 6 cm, wys. 
10 cm. 4. dwa przepalone fragmenty naczynia typu i.2; 
wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej, miejscami ceglastej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 7 cm. 5. trzy przepalone fragmenty misy 
typu ii.2; wylew wychylony; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 21 cm, wys. zach. 
4  cm. 6. Pięć przepalonych fragmentów wazy grupy 
iV; wylew wychylony; szyja wyodrębniona od brzuś-
ca i wylewu bruzdą; brzusiec zdobiony zygzakowatym 
pasmem, złożonym z dwóch równoległych linii, mię-
dzy którymi rząd kresek; powierzchnia gładka, barwy 
od ceglastej do brązowej. 7. Przepalony fragment na-
czynia o niewyodrębnionym wylewie i cylindrycznej 
górnej partii brzuśca; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; śr. wylewu 12 cm, wys. zach. 4 cm. 8. Pięć prze-
palonych fragmentów naczynia zdobionego na załomie 
brzuśca wąskim pasmem krokwiowym; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej. 9. fragment naczynia o po-
grubionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej. 10. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy 
beżowej. 11. fragment naczynia o pogrubionym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 12. ok. 65 
fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 13. 60 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 14. Przepalony fragment cera-

miki wykonanej na kole garncarskim, powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 15. 11 fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób (?) 584 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama zachowana szczątkowo, o zarysie zbliżonym do 
owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
60×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. 
wypełnisko jasnoszare, w centrum szare. w jamie jedna 
przepalona kość (tabl. cXciii/584). I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 585 (funkcja nieokreślona), ar 54c
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 60×50 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko jasnosza-
re, w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi oraz 
licznymi drobnymi kamieniami. w jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki (tabl. cXciii/585).
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu, zdobio-
nym podwójnym zygzakiem utworzonym z ukośnych 
kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej. 
2. dwa przepalone fragmenty naczynia o niewyodręb-
nionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy od 
ceglastej do szarej. 3. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy od beżowej 
do szarej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 3 cm. 4. osiem niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).

Grób 587 (ciałopalny, jamowy), ar 54c
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 120×80 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
od jasnoszarego do ciemnoszarego, z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki (tabl. cXciV/587). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty dwustożko-
watej miseczki o lekko wychylonym wylewie, zbliżonej 
do typu Vii.2; powierzchnia gładka, barwy od jasno- do 
ciemnoszarej; śr. wylewu 8 cm, wys. zach. 5 cm. 2. Sześć 
przepalonych fragmentów misy typu ii.2; wylew po-
grubiony; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
3. dwa przepalone fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo- 
-szarej. 4. Przepalony fragment naczynia o wylewie wy-
odrębnionym za pomocą bruzdy; powierzchnia znisz-
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czona, barwy brązowo-szarej. 5. Przepalony fragment 
naczynia o niewyodrębnionym, pogrubionym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 6. dwa 
przepalone fragmenty naczynia zdobionego na brzuś-
cu trzema dookolnymi liniami, między którymi dwa 
rzędy ukośnych kresek tworzące wzór „jodełki”; po-
wierzchnia zniszczona, barwy brązowo-szarej. 7. trzy 
fragmenty naczynia zdobionego na brzuścu pasmem 
krokwiowym lub trójkątami wypełnionymi liniami; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 8. trzy przepalone 
fragmenty naczynia zdobionego na brzuścu szerokim 
pasmem krokwiowym; powierzchnia gładka, barwy ce-
glastej i szarej. 9. Sześć przepalonych fragmentów trój-
dzielnego naczynia z uchem; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 10. dwa przepalone fragmenty przyden-
nej części małego naczynia; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej; śr. dna 4,5 cm, wys. zach. 3,5 cm. 11. ok. 
30 fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 12. ok. 50 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 588 (ciałopalny, jamowy), ar 54c
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokąta, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 90×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko od jasno- do ciemnoszarego, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i wyposażenie (tabl. cXciV/588). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwie bryłki stopionego bezbarwnego 
szkła. 2. dwa przepalone fragmenty miseczki typu 
XViiiB lub XViiic; brzusiec zdobiony dookolnym pas-
mem pionowych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 8 cm, śr. dna 4 cm, wys. ok. 6 cm. 
3. dwa przepalone fragmenty małego naczynia o dwu-
stożkowatym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy be-
żowo-szarej; śr. dna 3 cm, wys. zach. 5 cm. 4. 30 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 591 (ciałopalny, jamowy), ar 24 
odkryty na głębokości 10 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi nw-Se, o  wymiarach ok. 130× 
70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko szare, w dolnej partii ciemnoszare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki; w części S szydło (1) 
(tabl. cXcV/591). I. Mężczyzna (?), adultus–maturus. 
II. Ssak (3 fr.).
Inwentarz: 1. żelazne szydło; trzon w przekroju czwo-
rokątny; dł. zach. 4,3 cm. 2. cztery przepalone frag-

menty kubka typu i.1; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; brzusiec zdobiony dwiema dookolnymi bruzdami; 
powierzchnia gładka, barwy od szarej do ceglasto- 
-brązowej; śr. wylewu 10  cm, śr. dna 6  cm, wys. ok. 
7 cm. 3. ok. 30 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 592 (ciałopalny, jamowy), ar 18
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 140×90 cm; niemal całko-
wicie zniszczona, o głębokości 10 cm; w części S prze-
głębienie o głębokości 30 cm. wypełnisko ciemnosza-
re z węglami drzewnymi, na obrzeżach szare. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cXcV/592). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ciemnoszarej. 2. Sześć niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 593 (ciałopalny, jamowy), ar 18
Jama o zarysie kolistym, o średnicy 150–160 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko czarne 
i ciem noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszo-
ne przepalone kości i fragmenty ceramiki; w  częś- 
ci  S igła (1) (tabl. cXcV/593). I. Płeć nieokreślona, 
osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej igły; trzon w przekroju 
kolisty; dł. zach. 5,2 cm. 2. 11 przepalonych fragmen-
tów małego, niemal kulistego naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; 
śr. wylewu 4 cm, śr. dna 5 cm, wys. 6,5 cm. 3. 80 prze-
palonych, rozwarstwionych fragmentów trójdzielne-
go naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej; śr. wylewu 20 cm, wys. zach. 
6 cm. 4. cztery przepalone fragmenty kubka typu i.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 
4  cm. 5. fragment naczynia o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 6. dwa przepalone fragmenty ceramiki 
o chropowatej powierzchni, barwy brązowo-ceglastej. 
7. ok. 40 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 8. fragment ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii (?).

Grób 594 (ciałopalny, jamowy), ar 24
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie owalnym, 
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wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 110×80 cm; 
na głębokości ok. 20 cm od stropu o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 70 cm; w profilu półkolista, o głęboko-
ści 40 cm. wypełnisko w wyższych partiach jasnosza-
re i jasnoszaro-brązowe, poniżej szare i ciemnoszare, 
z licznymi węglami drzewnymi. w górnej części jamy 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cXcVi/594). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-szarej. 2. fragment ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 3. Przepalony fragment grubościennej 
ceramiki o chropowatej powierzchni, barwy brązowo- 
-ceglastej. 4. ok. 20 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 5. osiem fragmentów ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 595 (ciałopalny, jamowy), ar 24
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokątnego, o wymiarach 40×40 cm; w profilu 
nieckowata (?), o głębokości 5 cm. wypełnisko ciem-
noszare, w centrum czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. cXcV/595). I. Płeć nieokreślona, oso ba 
nie dorosła.
Inwentarz: 1. Pięć niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 596A (ciałopalny, jamowy), ar 18
Jama zniszczona przez grób średniowieczny (grób 596); 
w zachowanej części – o zarysie półkolistym, o wymia-
rach 100×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki; w części S nożyk (1) (tabl. cXcVi/596a).  
I/II. Kości zaginęły. 
Inwentarz: 1. trzy fragmenty skorodowanego żelazne-
go nożyka sierpikowatego (?); rękojeść płaska, zwęża-
jąca się ku zakończeniu; dł. zach. ok. 5,5 cm. 2. ok. 30 
przepalonych fragmentów naczynia grupy iii, z uchem; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy od beżowej do szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. 
zach. 18 cm. 3. trzy przepalone fragmenty misy typu 
ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; śr. wylewu 22 cm, 
wys. zach. 5 cm. 4. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy brązo-
wej; śr. wylewu 17 cm, wys. zach. 5 cm. 5. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym wy-

lewie; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 6. Prze-
palony fragment naczynia o masywnym, pogrubionym 
i facetowanym (?) wylewie; powierzchnia gładka, bar-
wy beżowej. 7. dwa fragmenty przydennej części na-
czynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. dna 
8 cm, wys. zach. 2 cm. 8. Sześć fragmentów przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. dna 6 cm, wys. zach. 1,5 cm. 9. ok. 100 niecharak-
terystycznych, w większości przepalonych, fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.
Uwagi: wyżej wymienione fragmenty ceramiki staro-
żytnej obejmują materiał odkryty w grobach 596 i 596a, 
które w trakcie badań wyróżniono jako jeden obiekt. 
obecnie pośród zabytków przypisanych do obiektu 596 
znajduje się także fragment przęślika (zob. znaleziska 
luźne, nr 142; tabl. ccciV/zL:142). Pochodzenie tego 
zabytku jest niejasne; brak o nim informacji w dzien-
niku badań oraz w inwentarzach polowych. 

Grób 597 (ciałopalny, jamowy), ar 54a/60a
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 210×120 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 60 cm. wypełnisko w stropie szare i ciem-
noszare, poniżej czarne z licznymi węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i wyposażenie 
(tabl. cXcVii, cXcViii/597). I. Infans II. II. Nieokreś-
lone (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment stopionej brązowej, dwu-
częściowej zapinki grupy Vi almgrena; kabłąk face-
towany, przy główce metopa zdobiona poprzecznymi 
bruzdami; dł. zach. 2,2 cm. 2. fragment brązowej sprę-
żyny, być może od zapinki nr 1; śr. 0,6 cm. 3. osiem 
fragmentów żelaznej zapinki typu M-a; sprężyna na 
osi; kabłąk w przekroju kolisty; dł. zach. 2,2 cm, szer. 
1,7 cm. 4. nadtopiony fragment zgiętej na pół, brązo-
wej blaszki; dł. zach. 2  cm. 5. Mały kulisty paciorek 
z  białego szkła, pokryty warstwą czerwonego, prze-
zroczystego szkła; śr. 0,4 cm, wys. 0,2 cm. 6–9. cztery 
(w tym dwa we fragmentach) stopione poliedryczne 
paciorki z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, 
typu tM126; dł. 1–1,1 cm, wys. 1–1,1 cm. 10. Pięć frag-
mentów nadtopionego poliedrycznego paciorka z jas-
nobrązowego, przezroczystego szkła, typu XVii/9 wg 
o.V. gopkalo; dł. 1,6 cm, wys. 1 cm. 11. ok. 30 frag-
mentów stopionego, niemal bezbarwnego szkła, po-
chodzących zapewne z naczynia. 12. Bryłka (w dwóch 
fragmentach) stopionego jasnoniebieskiego, przezro-
czystego szkła. 13. Przepalony fragment dwustożko-
watego przęślika glinianego o  wklęsłych biegunach; 
ścianki boczne korpusu zdobione dołkami i odciska-
mi sprężynki; powierzchnia gładka, barwy beżowej; 
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śr. 3 cm, wys. 1,5 cm. 14. Przepalony fragment przęśli-
ka (?) z piaskowca; korpus cylindryczny, na ściankach 
bocznych trzy dookolne bruzdy, na zachowanym frag-
mencie bieguna dwa koliste, przedzielone żłobkiem, 
dołki; wys. zach. 1,3  cm, śr. ok. 2,5  cm. 15. Przepa-
lony fragment miseczki wykonanej na kole garncar-
skim; wylew wychylony; brzusiec dwustożkowaty, na 
załomie cylindryczny z dookolną bruzdą na środku, 
w górnej partii korpusu dookolna listwa plastyczna; 
dno pierścieniowate; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 6 cm, wys. ok. 8 cm.  
16. Sześć przepalonych fragmentów misy typu XViiic; 
powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej. 17. osiem 
fragmentów małego naczynia, prawdopodobnie misy 
typu XViiic; powierzchnia gładka, barwy ciemnosza-
rej. 18. trzy przepalone fragmenty małego naczynia 
o wychylonym wylewie i brzuścu zdobionym dookol-
ną bruzdą, pod którą ukośne rzędy trójkątnych nakłuć 
ujęte w  dwie linie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; śr. wylewu 8 cm, wys. zach. 4 cm. 19. fragment 
naczynia o dwustożkowatym brzuścu zdobionym nad 
załomem dwiema dookolnymi bruzdami; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 20. 11 przepalonych fragmentów 
wazy grupy iV; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony 
zygzakowatym pasmem złożonym z linii i kresek; po-
wierzchnia gładka, barwy od ceglastej do ciemnoszarej; 
śr. wylewu 24 cm, wys. zach. 12 cm. 21. Pięć przepalo-
nych fragmentów kubka typu i.1; wylew pogrubiony; 
brzusiec zdobiony w górnej partii dwoma dookolnymi 
pasmami, złożonymi z równoległych bruzd i rzędu kre-
sek; powierzchnia gładka, barwy od brązowej do szarej; 
śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 6,5 cm. 22. trzy przepalone 
fragmenty naczynia grupy V (?); wylew lekko pogru-
biony; brzusiec zdobiony, podzielonym na segmenty, 
pasmem złożonym z trzech-czterech dookolnych linii, 
między którymi poziome kreski; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu ok. 10 cm, wys. 
zach. 6 cm. 23. Pięć przepalonych fragmentów naczy-
nia lub naczyń o pogrubionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy brązowo-szarej. 24. Przepalony frag-
ment naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 25. Sześć 
przepalonych fragmentów naczynia zdobionego pas-
mem „kopertowym” o polach wypełnionych ukośnymi 
lub poziomymi kreskami; powierzchnia gładka, barwy 
szaro-brązowej. 26. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. dna 8 cm, wys. zach. 5 cm. 27. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej i ceglastej; śr. dna 8 cm, wys. zach. 5 cm. 
28. ok. 220 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: wielbarska (nr. 3, 20–25 – przeworska).

Datowanie: faza Vii (nr. 3, 20–25 – faza ii).
Uwagi: zabytek nr 4 obecnie przypisany do grobu 578. 
Jego przynależność do wyposażenia grobu 597 usta-
lono na podstawie inwentarza polowego. kształt dol-
nej części naczynia nr 15 odtworzono na podstawie 
fragmentów tej samej miseczki, które zostały odkryte 
w grobie 578.

Grób 598 (ciałopalny, jamowy), ar 54a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 40 cm; w profilu półkolista, o głębokości 
20 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, miejscami czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cXcViii/598). 
I. Infans I.
Inwentarz: 1. fragment ceramiki o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 600 (inhumacyjny), ar 42
Jama o zarysie niemal prostokątnym, wydłużonym na 
osi nne-SSw, o wymiarach ok. 210×90 cm. wypełni-
sko jasnoszare. Spąg jamy na głębokości 50 cm poni-
żej poziomu wyróżnienia. wyposażenie na dnie jamy. 
w części S zwarte skupisko paciorków bursztynowych 
i  szklanych (1–36), pośród nich nieprzepalone frag-
menty kości i zęby; w części n dwa naczynia (37, 38) 
(tabl. cXciX/600). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Miniaturowy, krążkowaty paciorek z po-
marańczowego, nieprzezroczystego szkła opakowego, 
typu tM 54; śr. 0,4 cm, wys. 0,1 cm. 2. krążkowaty pa-
ciorek z różowego, przezroczystego szkła, zbliżony do 
typu ii/16 wg o.V. gopkalo; śr. 0,9 cm, wys. 0,4 cm. 
3–7. Pięć poliedrycznych paciorków z ciemnoniebie-
skiego, przezroczystego szkła, typu tM 126; dł. 0,8– 
–1,3 cm, wys. 0,6–0,7 cm. 8–36. 29 owalnych, płaskich 
paciorków z czarnego szkła, typu XVi/4 wg o.V. gopka-
lo; śr. 0,6–0,9 cm, szer. 0,3 cm. 37. Miseczka o niewyod-
rębnionym, nachylonym do środka wylewie i zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia opracowana niestarannie, 
szorstka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. 
dna 5 cm, wys. 6 cm. 38. Misa typu Vic; powierzchnia 
gładka, barwy ciemnoszarej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 
6 cm, wys. 11,5 cm. 39. dziewięć niecharakterystycz-
nych fragmentów ceramiki. 40. trzy fragmenty cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 601 (ciałopalny, jamowy), ary 54a/60a
odkryty na głębokości 30  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 100×70 cm  
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i głębokości 10 cm, z licznymi przemyciami do głębo-
kości 20 cm poniżej poziomu dna. wypełnisko czarne 
z węglami drzewnymi, na obrzeżach szare. w jamie roz-
proszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; w cen-
trum bryłki szkła (1) (tabl. cXciX/601). I. Infans II (?).
Inwentarz: 1. trzy bryłki stopionego bezbarwnego 
szkła. 2. Przepalony fragment naczynia o lekko wy-
chylonym wylewie; brzusiec zdobiony szerokim pas-
mem krokwiowym, ujętym w dwa dookolne żłobki; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu ok. 
22 cm, wys. zach. 5 cm. 3. Przepalony fragment naczy-
nia o niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 4. Przepalony fragment naczynia 
o lekko wychylonym wylewie, z uchem; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 5. ok. 60 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 602 (ciałopalny, jamowy), ar 54a
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi ne- 
-Sw, o wymiarach 110×70 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, miejscami ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cc/602). 
I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: ceramika z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza 
prawdopodobnie pochodzi z jamy obiektu 649, który 
zarejestrowano poniżej wypełniska grobu 602, lub z są-
siedniej jamy (obiekt 603), będącej częścią wyróżnio-
nego na wyższym poziomie obiektu 649.

Grób 604 (ciałopalny, jamowy), ar 36
odkryty na głębokości 30  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 60× 
40 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębo-
kości 17 cm. wypełnisko jasnoszare, bez węgli drzew-
nych. w jamie rozproszone liczne przepalone kości 
oraz drobne fragmenty ceramiki (tabl. cXcViii/604). 
I. Kobieta (?), adultus–maturus. II. Ptak (10 fr.).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 2. Pięć niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: i–V (?).

Grób 605 (ciałopalny, jamowy), ar 36
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym na 
osi e-w, o wymiarach 90×60 cm; w profilu nieckowata, 

o nierównym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko sza-
re, w centrum ciemnoszare i czarne, z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i  frag-
menty ceramiki; w spągu wisiorek (1) (tabl. cc/605). 
I. Infans I–II. II. Świnia (2 fr.).
Inwentarz: 1. żelazny wisiorek wiaderkowaty; korpus 
smukły, przy otworze profilowany; ucho taśmowate, 
zachowane w połowie; wys. 1,3 cm, śr. 0,5 cm. 2. dwie 
bryłki stopionego srebra. 3. osiem przepalonych frag-
mentów smukłej wazy, zbliżonej do typu B.4a; brzusiec 
zdobiony ornamentem trójpasmowym: pod wylewem 
rząd punktów ujęty w dookolne żłobki, nad załomem 
brzuśca rząd ukośnych kresek i kropek ujętych w do-
okolne bruzdy, a w polu między tymi pasmami – gru-
py nieregularnych pionowych linii zygzakowatych oraz 
wzór geometryczny złożony z dwóch łamanych, równo-
ległych linii z rzędem ukośnych kresek i punktów; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowej i ceglastej; śr. wylewu 
10 cm, wys. zach. ok. 15 cm. 4. Pięć fragmentów cera-
miki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 5. frag-
ment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 606 (ciałopalny, jamowy), ar 36
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach 90×70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 15 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki (tabl. cci/606). I. Infans I–II. 
II. Nieokreślone (3 fr.).
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie i zaokrąglonym 
brzuścu, zdobionym pasmem meandra omegowatego 
złożonego z linii i kresek; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej i szarej. 2. dwa przepalone fragmenty misy ty-
pu ii.2 (?); wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej 3. ok. 35 niecharakterystycz-
nych, po części przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 607 (ciałopalny, jamowy), ar 36
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 110×70 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 20  cm. wypełnisko ciemnoszare, miejscami 
czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w stropie przed-
mioty metalowe (1–5) (tabl. cc/607). I. Płeć nieokreślo-
na, osoba dorosła. II.1. Świnia (?) (1 fr.). II.2. Ssak (2 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki 
oczkowatej; kabłąk płaski, z pasmem pseudofiligranu, 
na główce trójkątne występy; dł. zach. 1,7 cm. 2. frag-
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ment brązowej sprężyny; śr. 0,5 cm, dł. 2 cm. 3. frag-
ment brązowego, trójkątnego wisiorka wykonanego ze 
zgiętej na pół, rombowatej blaszki; zakończenia obu 
części drucikowate, skręcone spiralnie razem; obie po-
wierzchnie korpusu zdobione wzdłuż krawędzi i środka 
rzędem wytłaczanych punktów; wys. zach. 2,5 cm, szer. 
ok. 3,5 cm. 4. nadtopiony fragment brązowej siedmio-
bocznej sztabki zdobionej rzędami „oczek” oraz ką-
tów i zakończonej (?) krążkowatym zgrubieniem; śr. 
maks. 1,1 cm, dł. zach. 1 cm. 5. Bryłka stopionego sre-
bra. 6. dwa przepalone fragmenty naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 7. ok. 25 fragmentów naczynia 
zdobionego na brzuścu trójkątnymi polami, wypeł-
nionymi drobnymi kreskami; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej. 8. trzy przepalone fragmenty miseczki 
typu XViiiB; powierzchnia gładka, barwy beżowej i ce-
glastej. 9. osiem przepalonych fragmentów naczynia 
o wychylonym wylewie; w górnej partii brzuśca szero-
ki żłobek, pod którym zachowana szczątkowo ukoś-
na linia; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 
10. fragment naczynia o chropowatej powierzchni, 
barwy brązowej. 11. ok. 20 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (nr. 1–6), wielbarska (nr. 8, 9). 
Datowanie: fazy i–ii (nr 6), faza V (nr. 1–5), fazy Vi–
–Vii (nr. 8, 9).

Grób 608 (ciałopalny, jamowy), ar 36
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokątnego, o wymiarach ok. 70×70 cm; w profi-
lu półkolista, o głębokości do 20 cm. wypełnisko szare 
i jasnoszare, z dużą liczbą węgli drzewnych. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki; 
duże fragmenty naczyń w części w (tabl. cci/608). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznego nitu lub gwoź-
dzia (?); wys. zach. ok. 1 cm. 2.3. dwa fragmenty przed-
miotów żelaznych. 4. dwa przepalone fragmenty misy 
typu ii.2; wylew pogrubiony, facetowany; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 17  cm, wys. 
zach. 3  cm. 5. Przepalony fragment misy typu ii.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 6. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 7. Przepalony fragment przy-
dennej części naczynia; powierzchnia szorstka, barwy 
brązowej; śr. dna 9 cm. 8. ok. 40 niecharakterystycz-
nych przepalonych fragmentów ceramiki. 9. Bryła wy-
palonej polepy (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 609 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 120×50 cm, w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 20 cm. wypełnisko szare, w części n ciemnoszare. 
w  jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki (tabl. cci/609). I. Płeć nieokreślona, osoba 
niedorosła (?).
Inwentarz: 1. Sześć niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki wykonanej na kole garn-
carskim. 2. dziewięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 3. dwa fragmenty ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii (?).

Grób 610 (ciałopalny, jamowy), ar 36
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 30 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko sza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki (tabl. cc/610). I. Płeć nieokreślona, osoba 
dorosła (?) (ponadto fragment kości innej [?] osoby).
Inwentarz: 1. Pięć niecharakterystycznych fragmen-
tów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 611 (ciałopalny, jamowy), ar 36
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
40–50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. cci/611). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy beżowo- 
-szarej; śr. wylewu ok. 15–16 cm, wys. zach. 3 cm. 2. Prze -
palony fragment naczynia o niewyodrębnionym, na-
chylonym do środka wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglasto-szarej. 4. Przepalony fragment grubo-
ściennego naczynia o chropowatej powierzchni, barwy 
brązowo-szarej. 5. Pięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–V (?).

Grób 612 (ciałopalny, jamowy), ar 36 
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 40 cm; w pro-
filu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko sza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości; w stropie 
przęślik (1) i fragment ceramiki (2) (tabl. cci/612). 
I. Infans I.
Inwentarz: 1. dwustożkowaty przęślik gliniany o wklę-
słych biegunach; powierzchnia gładka, barwy beżowej 
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i szarej; śr. 4,5 cm, wys. 2,7 cm. 2. niecharakterystycz-
ny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 613 (ciałopalny, jamowy), ar 18/18a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 100× 
80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 35 cm. wy-
pełnisko ciemnoszare, w dolnej partii czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. cciV/613). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. cztery bryłki stopionego jasnobrązowe-
go, przezroczystego szkła. 2. Pięć przepalonych frag-
mentów kubka typu i.1; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej; 
śr. wylewu 12 cm, wys. zach. 6 cm. 3. niecharaktery-
styczny, przepalony fragment naczynia wykonanego na 
kole garncarskim. 4. niecharakterystyczny, przepalony 
fragment ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii (?).
Uwagi: Możliwe, że znalezione w stropie jamy frag-
menty szkła i/lub naczynia wykonanego na kole garn-
carskim (1, 3) pierwotnie stanowiły inwentarz grobu 
614 lub 615, a w obrębie jamy grobu 613 znalazły się 
wskutek procesów podepozycyjnych.

Groby 614, 615, 627, ary 18/18a/24/24a
odkryte na głębokości 25–40 cm. na poziomie wyróż-
nienia rozległe nieregularne zaciemnienie, wydłużone 
na osi ne-Sw, o wymiarach 280×130 cm, składające 
się z trzech łączących się ze sobą obiektów: grobu 614 
w części w, grobu 615 w części e i grobu 627 w czę-
ści Se (tabl. ccii).

Grób 614 (ciałopalny, jamowy), ary 18/18a/24/24a
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 100×60  cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 25 cm; w części e wkopana (?) w jamę 
grobu 615. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i elementy wyposażenia (tabl. ccii/614, cciii/614). 
I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowego pier-
ścienia brodawkowatego; dł. zach. 2,5  cm. 2. Bryłka 
stopionego fioletowego (?) szkła. 3. trzy niecharakte-
rystyczne, przepalone fragmenty naczynia wykonanego 
na kole garncarskim, zdobionego malowanymi biały-
mi i czerwonymi (poziomymi?) pasami; powierzchnia 
wytarta, barwy ceglastej, miejscami jasnoszarej. 4. trzy 
przepalone fragmenty misy typu ii.3; wylew pogru-
biony; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. 

wylewu 18 cm, śr. dna 6 cm, wys. 7,5 cm. 5. trzy prze-
palone fragmenty kubka typu i.4; powierzchnia niesta-
rannie zagładzona, barwy brązowej i szarej; śr. wylewu 
ok. 12 cm, śr. dna 6 cm, wys. ok. 9 cm. 6. Przepalony 
fragment naczynia o niewyodrębnionym wylewie i za-
okrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej i brązowej. 7. dziesięć niecharakterystycznych, 
po części przepalonych, fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska.
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 615 (ciałopalny, jamowy), ary 18/18a/24/24a
Jama o zarysie zbliżonym do czworokątnego, o wymia-
rach ok. 140×150 cm; na głębokości 30 cm od poziomu 
wyróżnienia – o zarysie prostokątnym, wydłużonym na 
osi nw-Se, o wymiarach 130×100 cm, naruszona (?) 
przez jamę grobu 614; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 60 cm. wypełnisko w stropie ciemnoszare i szare, 
poniżej czarne, z węglami drzewnymi i kilkoma kamie-
niami średniej wielkości. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i wyposażenie (tabl. ccii/615, cciii/615). 
I. Infans II–iuvenis. II. Ptak (5 fr.).
Inwentarz: 1. dwa20 fragmenty brązowego lusterka 
o  pierścieniowatym uchwycie zakończonym płaskim 
guzkiem, zwieńczonym tarczką; wys. zach. 3,2  cm. 
2. dwa nadtopione fragmenty brązowego pierścienia 
brodawkowatego; śr. ok. 4  cm. 3. nadtopiony frag-
ment brązowego pierścienia brodawkowatego; dł. zach. 
1,3 cm. 4.5. dwa nadtopione fragmenty brązowego pier-
ścienia brodawkowatego; dł. zach. 2 i 2,5 cm. 6. nadto-
piony fragment brązowego drutu o kolistym przekro-
ju; dł. zach. 1,7 cm. 7. dwie bryłki stopionego brązu. 
8. fragment pogiętej żelaznej igły; trzon w  przekro-
ju kolisty; dł. zach. ok. 5,5 cm. 9. fragment stopione-
go paciorka z jasnobrązowego, przezroczystego szkła, 
z białymi nitkami, grupy 23 wg t.e. Haevernick; śr. ok. 
3,5 cm. 10. dwa fragmenty stopionego paciorka z jas-
nobrązowego, przezroczystego szkła, ze spiralnymi (?) 
jasnożółtymi nitkami, grupy 23 wg t.e. Haevernick. 
11. fragment stopionego paciorka z fioletowego, prze-
zroczystego szkła, z zielonkawymi nitkami. 12. trzy 
bryłki (kulki?) stopionego białego szkła. 13. dziewięć 
bryłek stopionego żółto-zielonkawego, przezroczyste-
go szkła. 14. Bryłka stopionego fioletowego, przezro-
czystego szkła. 15. trzy bryłki stopionego brązowego, 
przezroczystego szkła. 16. dwie bryłki stopionego szkła 
nieokreślonej barwy. 17. ok. 40 przepalonych frag-
mentów naczynia wykonanego na kole garncarskim, 
z brzuścem malowanym w białe i czerwone poziome 
pasy; powierzchnia zniszczona, barwy od beżowej do 

20 większy fragment w stropie obiektu, w warstwie wspólnej 
z gro bem 614.
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szarej; śr. dna ok. 8 cm. 18. dziewięć przepalonych frag-
mentów wazy grupy iV; wylew pogrubiony; brzusiec 
zdobiony podwójnym pasmem pustych lub wypełnio-
nych poziomymi kreskami prostokątów; powierzchnia 
gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 16,5 cm, 
wys. zach. 7,5 cm. 19. trzy przepalone fragmenty na-
czynia o lekko pogrubionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu ok. 17 cm, wys. 
zach. ok. 3,5 cm. 20. dwa przepalone fragmenty czar-
ki typu Vii.5; brzusiec zdobiony pasmem krokwio-
wym; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. 
wylewu ok. 9 cm, wys. zach. 4,5 cm. 21. cztery prze-
palone fragmenty naczynia o lekko wychylonym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy od beżowej do sza-
rej. 22. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym 
wylewie i zaokrąglonym brzuścu, zdobionym pasmem 
podwójnego zygzaka złożonego z ukośnych kresek; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 23. Pięć prze-
palonych ułamków naczynia o pogrubionym (?) wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej 
(prawdopodobnie od misy nr 4 z grobu 614). 24. ok. 
70 niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki. 25. fragment ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza. 26. kawałki owocni i na-
sion leszczyny pospolitej (Corylus avellana).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iib–iii.

Materiał zabytkowy ze stropu grobów 614 i 615, bez 
możliwości przyporządkowania do któregoś z nich 

(tabl. cciii/614.615): 1. dwa nadtopione fragmen-
ty brązowego pierścienia brodawkowatego; dł. zach. 
2  i 1,3 cm. 2. nadtopiony fragment brązowej sztabki 
o niemal kolistym przekroju, z trzema wyodrębniony-
mi plastycznie, pseudotordowanymi wałeczkami; za-
pewne część ozdoby obręczowej typu Şimleul Silvaniei 
wg a. rus toiu (1996); dł. zach. 2 cm. 3. fragment sto-
pionego paciorka z jasnobrązowego, przezroczystego 
szkła, ze spiralnymi jasnożółtymi nitkami, grupy 23 
wg t.e. Hae vernick; dł. zach. 2,5 cm (przypuszczalnie 
fragment paciorka nr 10 z grobu 615). 4. Stopiony pa-
ciorek z ciemnoniebieskiego, nieprzezroczystego szkła, 
zbliżony do grupy Vib wg r. gebharda (1989); wym. 
ok. 1×1,6  cm. 5. Bryłka (kulka?) stopionego białego 
szkła. 6. Bryłka stopionego ciemnoniebieskiego szkła. 
7. Sześć przepalonych fragmentów naczynia wykona-
nego na kole garncarskim; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej i  szarej (zapewne fragmenty naczy-
nia nr 13 z grobu 615). 8. dwa przepalone fragmenty 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 9. Prze-
palony fragment naczynia o pogrubionym, nachylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 

10. Przepalony fragment przydennej części małego 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; 
śr. dna ok. 4 cm, wys. zach. ok. 2,5 cm. 11. dwa prze-
palone fragmenty grubościennej ceramiki o chropo-
watej powierzchni, barwy brązowo-szarej. 12. ok. 70 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 13. fragment ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza.

Grób 616 (ciałopalny, jamowy), ar 42a
odkryty na głębokości 20 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy 40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare i czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. cciV/616). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska.
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: w inwentarzu zabytków z grobu 616 znajdują 
się pojedyncze przepalone fragmenty ceramiki wyko-
nanej na kole garncarskim (zapewne z tego samego na-
czynia, co znalezione w obiektach 614, 615 i 627) oraz 
lepionej ręcznie, a także kawałki owocni orzechów la-
skowych. zabytki te pochodzą zapewne z górnej war-
stwy grobu 627 (zob. niżej). Pomyłka wynika z faktu, iż 
w trakcie badań numerem 616 opatrzono dwa zespo-
ły grobowe: na arze 24a (później nr zamieniony 627) 
oraz na arze 42a (omówiony wyżej).

Grób 619 (ciałopalny, jamowy), ar 42a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 80 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki (tabl. cciV/619). I. Infans II.
Inwentarz: 1. dwa stopione i spojone ze sobą paciorki 
z niebieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 18 (?); 
wym. 0,8×0,4–0,8 cm. 2. dwa przepalone fragmenty na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia szorstka, 
lekko chropowata, barwy brązowej. 2. Siedem niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 620 (ciałopalny, jamowy), ar 42a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 90 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko ciemnoszare, 
w centrum czarne, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone przepalone kości i liczne fragmenty ceramiki; 
w części e przedmiot żelazny (1) (tabl. ccV). I. Płeć 
i wiek nieokreślone. II. Ssak (7 fr.).
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Inwentarz: 1. dwa fragmenty skorodowanego żela-
znego przedmiotu, uplecionego (?) z drutu lub kółek; 
dł. 3,1 cm, szer. 1,5 cm. 2. dwa przepalone fragmenty 
małego kubka typu i.2; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; brzusiec zdobiony trzema poziomymi bruzdami, 
między którymi dwa pasma ukośnych kresek („jodeł-
ka”); powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 
11 cm, śr. dna 8 cm, wys. 6 cm. 3. Przepalony fragment 
naczynia grupy i; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 
14 cm, wys. zach. 4 cm. 4. trzy przepalone fragmenty 
misy typu ii.1; wylew pogrubiony, facetowany; śr. wy-
lewu 19 cm, wys. zach. 6 cm. 5. Pięć przepalonych frag-
mentów dzbana grupy V, z uchem; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony poziomymi bruzdami, 
między którymi rząd „wiszących”, zakreskowanych 
trójkątów; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; 
śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 7 cm. 6. Przepalone frag-
menty naczynia grupy iii, z dwoma (?) uchami; wylew 
pogrubiony, facetowany; powierzchnia zniszczona, bar-
wy od szarej do ceglastej; śr. wylewu 13 cm, wys. zach. 
3 cm. 7. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 18 cm, wys. zach. 3 cm. 8. dwa 
fragmenty garnka typu Vi.1; wylew pogrubiony, face-
towany; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wyle-
wu 22–23 cm, wys. zach. 7 cm. 9. fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; 
śr. ok. 15 cm, wys. zach. 6 cm (być może część naczy-
nia nr 8). 10. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. ok. 
7 cm, wys. zach. 5 cm. 11. trzy przepalone fragmen-
ty przydennej części naczynia; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej; śr. ok. 7 cm, wys. zach. 9 cm. 
12. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy od brązowej do szarej. 
13. dwa fragmenty naczynia o lekko wychylonym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 14. fragment 
grubościennego naczynia o wychylonym wylewie; po-
wierzchnia szorstka, barwy szarej. 15. trzy przepalone 
fragmenty naczynia zdobionego na brzuścu pasmem 
„kopertowym” o pustych bądź zakreskowanych polach; 
powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 16. dwa 
przepalone fragmenty naczynia zdobionego na brzuścu 
pasmem złożonym z grup równoległych linii i rzędów 
kresek, tworzących geometryczny wzór; powierzchnia 
gładka, barwy szarej. 17. ok. 30 fragmentów ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 18. Przepalony 
fragment naczynia o chropowatej powierzchni, barwy 
ceglastej. 19. ok. 325 niecharakterystycznych, w więk-
szości przepalonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 621 (inhumacyjny), ar 42a
odkryty na głębokości 30  cm. Jama o zarysie zbli-
żonym do prostokątnego, wydłużonym na osi n-S, 
o wymiarach zach. ok. 150×60 cm; w profilu niemal 
prostokątna, o płaskim dnie i głębokości 40 cm; w czę-
ści S naruszona przez wkop współczesny. wypełnisko 
jasnoszare, w stropie nieco ciemniejsze, z niewielkim 
ciemnoszarym, nieckowatym zaciemnieniem w części 
centralnej. w wypełnisku nieprzepalony (?) ząb zwie-
rzęcy. wyposażenie na głębokości ok. 10 cm od pozio-
mu wyróżnienia; w części n rozproszone paciorki bur-
sztynowe (3–16); w części S zapinka (1) i sprzączka (2) 
(tabl. ccVi/621). II. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragmenty żelaznej zapinki z podwi-
niętą nóżką (?); kabłąk wygięty kolankowato; dł. zach. 
4,5 cm. 2. fragmenty żelaznej sprzączki o jednodziel-
nej, półokrągłej, w przekroju wielokątnej (?) ramie, typu 
d 1; wym. ok. 3,5×3 cm. 3–16. 14 bursztynowych wi-
siorków ósemkowatych, całych lub we fragmentach, ty-
pu tM 471; korpusy płasko-kuliste, główki wyodrębnio-
ne bruzdą; wys. 1,4–2,6 cm, szer. 0,7–1,9 cm. 4. cztery 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Obiekt 625 (funkcja nieokreślona), ar 52
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 130×70 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 35 cm. wypełnisko w ciemnoszare, w centrum 
czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
frag menty ceramiki (tabl. ccVi/625).
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.4; po-
wierzchnia szorstka, barwy szarej; śr. wylewu 11 cm, śr. 
dna 8,5 cm, wys. ok. 11 cm. 2. dziesięć przepalonych 
fragmentów grubościennego naczynia o masywnym, 
pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy od ceglastej do brązowo-szarej. 3. trzy niecharak-
terystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii (?).

Grób 627 (ciałopalny, jamowy), ar 18a
Jama w stropie łącząca się z grobem 615; wyodrębnio-
na na głębokości ok. 15 cm poniżej stropu grobu 615; 
o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50 cm; w profilu trój-
kątna, o głębokości 30 cm. wypełnisko szare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i elementy wyposażenia (tabl. ccii/627, 
cciii/627). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej sztabki 
o nieco trójkątnym przekroju, z trzema wyodrębnio-
nymi plastycznie, pseudotordowanymi wałeczkami; za-
pewne część ozdoby obręczowej typu Şimleul Silvaniei 
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wg a. rustoiu (1996); dł. zach. 1,7  cm (być może 
część zabytku nr 2 zarejestrowanego w stropie grobów 
614/615, jednak nieco masywniejsza). 2. Bryłka sto-
pionego niebieskiego, przezroczystego szkła. 3. dzie-
więć przepalonych fragmentów naczynia wykonanego 
na kole garncarskim (zapewne tego samego, co w gro-
bach 614 i 615). 4. dwa niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki. 5. kawałki owocni i nasion 
leszczyny pospolitej (Corylus avellana).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iib–iii.
Uwagi: w inwentarzu uwzględniono zabytki przypisa-
ne błędnie do grobu 616 (zob. wyżej). 

Grób 628 (ciałopalny, jamowy) ar 42a
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
15 cm. wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare. w ja-
mie rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. ccVii/628).
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: określenie funkcji obiektu oparto na informa-
cji z dziennika badań: […] jama dość zniszczona przez 
orkę – grób ciałopalny […].

Grób 629 (inhumacyjny), ar 42B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie nieregu-
larnym, zbliżonym do czworokątnego o wymiarach ok. 
60×60 cm; w części w naruszona (?) przez grób śred-
niowieczny (629a); w profilu nieckowata, o głębokości 
25 cm. wypełnisko jasnoszare. w jamie rozproszone 
nieliczne przepalone kości (I.2); w centrum, w warstwie 
nieznacznie ciemniejszej ziemi, w skupisku: zapinka (1) 
z fragmentem tkaniny (6), szklane paciorki (2–5) i kilka 
nieprzepalonych kości (I.1) (tabl. cciV/629). I.1. Fe-
tus. I.2. Infans I–II.
Inwentarz: 1. Brązowa, dwuczęściowa zapinka gąsieni-
cowata z pełną pochewką; sprężyna na osi zakończonej 
pierścieniowatymi guzkami; kabłąk łukowato wygię-
ty, w przekroju owalny, z poprzecznymi bruzdami; na 
główce prostokątny guzek, u nasady facetowany, dalej 
płaski; nóżka rombowata, w przekroju trójkątna, zdo-
biona grupami ukośnych linii i pasmem nacięć wzdłuż 
krawędzi; pochewka skrócona; dł. 3,4 cm, szer. 1,7 cm. 
2–5. cztery (jeden w dwóch fragmentach) spiralne, 
cylindryczne paciorki z niebieskiego, przezroczystego 
szkła, typu tM 152; dł. 0,7–1,4 cm, śr. 0,4 cm. 6. dwa 
fragmenty tkaniny lnianej w splocie płóciennym; wym. 
2,5×3 cm. 7. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
8. Przepalony fragment naczynia o brzuścu zdobionym 

ukośnymi bruzdami; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 9. dziewięć niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki. 10. fragment ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.

Grób 630 (ciałopalny, jamowy), ar 42a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do czworokątnego, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach 70×50 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 15 cm. wypełnisko szare, miejscami ciemnosza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki (tabl. ccVii/630). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 631 (ciałopalny, jamowy), ar 42a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 5 cm. wypełnisko jasnoszare. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. 
ccVii/631). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ce-
glastej. 2. trzy niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki. 
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 632 (ciałopalny, jamowy), ar 41
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokątnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wy-
miarach ok. 150×110 cm, najszersza w części S; w pro-
filu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 20 cm. 
wypełnisko przeważnie jasnoszare z kilkoma niewiel-
kimi kamieniami; w części S koliste, szare i ciemnoszare 
zaciemnienie, o średnicy ok. 30 cm. w całej części S ja-
my rozproszone przepalone kości, a w ciemnej warstwie 
liczne węgle drzewne i większość fragmentów ceramiki 
(tabl. cciX/632). I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. dziewięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 634 (inhumacyjny), ar 42a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie nieregu-
larnym, wydłużonym na osi nnw-SSe, o wymiarach 
ok. 160×80 cm; w części n prawdopodobnie naruszo-
na przez obiekt 633 o nieznanej funkcji i datowaniu; 
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w  profilu prostokątna, o płaskim dnie i głębokości 
20 cm. wypełnisko jasnoszare. w jamie rozproszone 
drobne fragmenty ceramiki; w spągu części n nieprze-
palone fragmenty kości czaszki (tabl. ccViii/634).  
I. Mężczyzna (?), maturus.
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalo-
ne fragmenty ceramiki. 2. Siedem ułamków ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 635 (ciałopalny, jamowy), ar 41 
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach 160×130 cm; w profilu nieckowata, o płaskim 
dnie i głębokości 75 cm. wypełnisko szare, w centrum 
i przy dnie ciemnoszare. w jamie rozproszone nieliczne 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w stropie czę-
ści e zachowane połowicznie naczynie (2), leżące na bo-
ku, z mniejszym naczyniem (1) wewnątrz (tabl. ccX/ 
635). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. naczynko typu d.2a; wylew cylindrycz-
ny; w dnie otwór; powierzchnia gładka, barwy szaro- 
-beżowej; śr. wylewu 4  cm, śr. brzuśca 5,5  cm, wys. 
6 cm. 2. fragment misy typu c.2b (?); dno wyodręb-
nione; śr. wylewu ok. 9 cm, śr. dna ok. 5 cm, wys. ok. 
8  cm. 3. Przepalony fragment przydennej części na-
czynia; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. uła-
mek naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szaro-ceglastej. 5. 20 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 6. Liczne fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).
Uwagi: wymiary i kształt misy nr 2 określono na pod-
stawie rysunku polowego, który wykonano w czasie 
eksploracji jamy. obecnie w inwentarzu grobu znaj-
duje się kilkadziesiąt drobnych fragmentów naczyn-
ka z wyodrębnionym dnem, o szorstkiej powierzchni, 
barwy brązowej, z liczną domieszką gruboziarnistego 
tłucznia, datowanego przypuszczalnie na epokę brązu/
wczesną epokę żelaza (nr 6). nie wiadomo, czy jest ono 
tożsame ze wspomnianą misą.

Grób 636 (inhumacyjny), ar 41
odkryty na głębokości 20–35 cm. Jama o zarysie pro-
stokątnym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 
120×60 cm; w profilu prostokątna, o głębokości 35 cm. 
wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare. na dnie 
części n jamy naczynie (2), ok. 20 cm na S od niego 
nieprzepalone fragmenty czaszki (zęby, część żuchwy), 
obok nich [...] duży płat poskręcanej skóry, przekłutej fi-
bulą [...]. Zęby w porządku anatomicznym stykające się 

powierzchniami i leżące w dwóch rzędach sugerują poło-
żenie czaszki twarzą do dna jamy [...] (tabl. ccX/636). 
I. Późny infans I.
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwi-
niętą nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi; ka-
błąk kolankowato wygięty, w przekroju trapezowaty, 
niemal trójkątny; nóżka w przekroju niemal trójkątna; 
dł. 4,5 cm, szer. 2,7 cm. 2. Misa typu Xaa; powierzch-
nia nad załomem brzuśca gładka, poniżej zniszczona, 
prawdopodobnie pokryta nieregularnymi odciskami 
(paznokcia?), barwy od ciemnoszarej do brązowej; śr. 
wylewu 19 cm, śr. dna 7 cm, wys. 9 cm.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 637 (ciałopalny, jamowy), ar 41
odkryty na głębokości 35  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
160×100 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko górą szare, poniżej ciemnoszare, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. cciX/637). I. Płeć nieokreś-
lona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. żelazne kółko z drutu; śr. 0,8 cm; do nie-
go przywarta bryłka spalonego szkła. 2. żelazny krążek 
z kolistym otworem; śr. 1,2 cm. 3. trzy żelazne blasz-
ki. 4. Bryłka stopionego szkła. 5. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej. 6. 17 przepalonych 
fragmentów naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie i baniastym brzuścu, zdobionym geometrycz-
nym (omegowatym?) pasmem, utworzonym z  linii 
i rzędu kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 
7. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy od 
brązowej do ceglastej. 8. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy od szarej do ceglastej. 9. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy szarej. 10. trzy fragmenty naczynia 
o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 11. Przepalony fragment przydennej części na-
czynia; powierzchnia gładka, barwy brązowo-ceglastej. 
12. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. dna 8  cm, 
wys. zach. 3,5 cm. 13. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy ceglasto- 
-brązowej, przy dnie czarna; śr. dna 9 cm, wys. zach. 
4,5 cm. 14. ok. 35 fragmentów ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 15. ok. 115 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 16. frag-
ment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
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Datowanie: fazy i–iia.
Uwagi: w inwentarzu polowym i dzienniku badań brak 
informacji o zabytkach o nr. 3 i 4.

Grób 638 (ciałopalny, jamowy), ar 41
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50–60 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 10 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnosza-
re, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccViii/638). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. dziewięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób (?) 639 (ciałopalny, jamowy?), ar 41
odkryty na głębokości 40  cm. Jama o zarysie koli-
stym, o średnicy ok. 140–150 cm; w profilu czworo-
kątna, o głębokości 80  cm. wypełnisko w górnych 
partiach ciemnoszare, poniżej szare i jasnoszare, z wę-
glami drzewnymi; w centrum kamień o wymiarach ok. 
20×30 cm, 10 cm pod nim warstwa szaro-żółtego pia-
sku. w jamie, na głębokości ok. 30 cm, jedna (?) przepa-
lona kość oraz fragmenty ceramiki (tabl. ccVii/639). 
I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: Możliwe, że obiekt to jama osadnicza z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 640 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokątnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wy-
miarach ok. 320×220 cm; w profilu nieckowata, o głę-
bokości 80 cm. wypełnisko jasnoszare, w stropie części 
centralnej ciemnoszare, miejscami czarne, z węglami 
drzewnymi, na granicy warstwy ciemnej z jasną – kil-
ka średniej wielkości kamieni. w ciemnym wypełnisku 
jamy rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki; w warstwie jasnej rozproszone przepalone kości, 
fragmenty ceramiki, w tym wykonanej przy użyciu ko-
ła garncarskiego oraz pozostałe elementy wyposażenia 
(tabl. ccXi, ccXii/640). I. Płeć nieokreślona, osoba 
dorosła.
Inwentarz: 1. fragment brązowej, dwuczęściowej za-
pinki grupy Vi almgrena; kabłąk taśmowaty, z metopą 
zdobioną nacięciami i rytymi liniami; dł. zach. 1,9 cm. 
2. nadtopiony brązowy, masywny kolec sprzączki z me-
topą u nasady; przekrój półkolisty; koniec wygięty 
do dołu; dł. zach. 3,2 cm. 3. Brązowa, płaska sztabka 

o czworokątnym przekroju; dł. zach. 2,3 cm. 4. nad-
topiona brązowa rurka; dł. 1,2 cm, śr. 0,2 cm; prawdo-
podobnie nit grzebienia nr 15. 5. fragment stopionego 
brązowego pręta. 6. ułamek brązowej blaszki. 7. Be-
czułkowaty paciorek z zielonego, nieprzezroczystego 
szkła, typu tM 4; śr. 0,8 cm, wys. 0,7 cm. 8. Pierście-
niowaty paciorek z niebieskiego, nieprzezroczystego 
szkła, typu tM 35; śr. 1,3 cm, wys. 0,7 cm. 9. Stopiony 
paciorek z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, 
być może typu tM 18; śr. ok. 0,7 cm. 10. Segmentowy 
paciorek z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, 
typu tM 91b; dł. 0,7 cm, śr. 0,9 cm. 11. Stopiony pa-
ciorek z zielonego, nieprzezroczystego szkła. 12. Brył-
ka stopionego niebieskiego, przezroczystego szkła.  
13. fragment stopionego bezbarwnego, przezroczy-
stego szkła. 14. trzy bryłki stopionego przezroczyste-
go, niemal bezbarwnego szkła (z naczynia?). 15. trzy 
przepalone fragmenty wielowarstwowego grzebienia 
z poroża jelenia; wym. zach. największego fragmentu 
0,8×1,9  cm. 16. Przepalony fragment dwustożkowa-
tego przęślika glinianego o wklęsłych biegunach; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 17. trzy 
przepalone fragmenty naczynia wykonanego na kole 
garncarskim, zdobionego odciskami stempelka (roze-
ta?); powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 18. Pięć 
częściowo przepalonych fragmentów naczynia wyko-
nanego na kole garncarskim, o wychylonym, pogru-
bionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej 
i szarej. 19. Przepalony fragment przydennej części ma-
łego naczynia wykonanego na kole garncarskim; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowej. 20. 13 przepalonych 
fragmentów naczynia o wychylonym wylewie, poniżej 
którego dookolna plastyczna listwa; brzusiec zdobiony 
ornamentyką stempelkową (palmety i kółka wypełnio-
ne kratką) oraz rzędem dołków palcowych (?) na zało-
mie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 21. dwa 
przepalone fragmenty misy typu XViiiB lub  c; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowo-ceglastej; śr. wy-
lewu ok. 10 cm, śr. dna ok. 6 cm. 22. dwa przepalo-
ne fragmenty naczynia o lekko wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 23. Przepalony 
fragment naczynia o wychylonym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 24. dwa przepalone frag-
menty naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 25. Przepalony fragment na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 26. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy jasnoszarej. 27. dwa przepalone fragmenty na-
czynia o prostym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy jasnoszarej. 28. Przepalony fragment naczy-
nia o  nachylonym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 29. Przepalony fragment naczynia 



134

o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglasto-szarej. 30. Przepalony fragment naczy-
nia o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 31. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 32. Siedem niecharakterystycznych, 
w  większości przepalonych, fragmentów ceramiki 
wykonanej na kole garncarskim; powierzchnia gład-
ka, barwy beżowej i szarej. 33. 85 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki. 34. cztery 
fragmenty ceramiki z epoki neolitu/epoki brązu (?).
Kultura: wielbarska (nr. 29, 30 – przeworska). 
Datowanie: faza Vii (nr. 29, 30 – fazy i–ii).
Uwagi: obok jamy znaleziono kółko z brązowego drutu 
(znaleziska luźne, nr 53; tabl. ccciii/zL:53).

Grób 641 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi 
nw-Se, o wymiarach ok. 120×80 cm, wyraźnie węż-
sza w części n; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 20  cm. wypełnisko ciemnoszare, 
miejscami czarne, z węglami drzewnymi. w  jamie 
rozproszone przepalone kości i elementy wyposaże-
nia (tabl. ccXiii/641). I. Płeć nieokreślona, adultus–
–maturus. 
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment łukowato wygię-
tego brązowego drutu; dł. zach. 1,7 cm. 2. Beczułko-
waty paciorek z jasnoniebieskiego, przezroczystego 
szkła, typu tM 18; śr. 0,5 cm, wys. 0,4 cm. 3. Bryłka 
stopionego ciemnoniebieskiego (?) szkła. 4. Przepa-
lony fragment wielowarstwowego grzebienia z poroża 
jelenia; na jednej z powierzchni dwie równoległe linie; 
wym. zach. 0,9×1,4 cm. 5. Przepalony fragment dwu-
stożkowatego naczynia wykonanego na kole garncar-
skim, zdobionego nad załomem brzuśca odciskiem 
w  kształcie rozety; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 6. dwa przepalone fragmenty naczynia wyko-
nanego na kole garncarskim, zdobionego wyświecony-
mi, krzyżującymi się płytkimi żłobkami; powierzchnia 
zniszczona, barwy beżowej i szarej. 7. dwa przepalone 
fragmenty naczynia wykonanego na kole garncarskim, 
zdobionego na powierzchni odciskami sprężyny (?); 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 8. Przepalo-
ny fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo- 
-szarej. 9. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy brązowo-szarej. 10. Przepalony fragment 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy brązowej. 11. Przepalo-
ny fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-cegla-
stej. 12. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 

facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy brązowo-szarej. 13. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego geometrycznym (schodkowym?) pasmem, 
złożonym z dwóch dookolnych linii i rzędu kresek; po-
wierzchnia zniszczona, barwy beżowej. 14. Przepalo-
ny fragment naczynia zdobionego na brzuścu dwiema 
poziomymi liniami, między którymi rząd poziomych 
kresek; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej.  
15. Przepalony fragment przydennej części naczy-
nia; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 
16. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej. 17. ok. 25 nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki wykonanej na kole garncarskim. 18. ok. 45 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 19. Pięć niecharakterystycznych fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: wielbarska (nr. 8–14 – przeworska). 
Datowanie: faza Vii (nr. 8–14 – fazy i–iia).

Grób 642 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 40 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 12 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone liczne przepalone 
kości (tabl. ccXii/642). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób (?) 643 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do czworokątnego, o wymiarach około 70×70 cm; 
w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 
do 15  cm. wypełnisko jasnoszare, miejscami szare, 
w części n ciemno szare z węglami drzewnymi. w ja-
mie fragmenty ceramiki (?) i jedna przepalona kość 
(tabl. ccViii/643). I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki? (zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwaga: wg inwentarza zabytków masowych z grobu 
pozyskano torebkę ceramiki. Jest to sprzeczne z infor-
macjami znajdującymi się w dzienniku badań, w któ-
rym nie odnotowano odkrycia w jamie fragmentów 
naczyń glinianych. obecnie nie ma takich zabytków 
w zbiorach muzeum. Jeśli rzeczywiście były, musiały 
zaginąć przed porządkowaniem materiałów w latach 
80. XX w., bowiem już wtedy stwierdzono ich brak.

Grób 645 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 80×70 cm; 



135

w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi, na obrzeżach ciemnosza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki (tabl. ccXiii/645). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym (?) wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 2. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
3. dwa przepalone fragmenty naczynia o dwustożko-
watym brzuścu, zdobionym dwiema poziomymi bruz-
dami, między którymi trójkątne (?) pole wypełnione 
w przybliżeniu trójkątnymi odciskami; powierzchnia 
zniszczona, barwy ciemnoszarej. 4. dziesięć przepa-
lonych fragmentów naczynia o wyodrębnionym dnie; 
powierzchnia gładka, barwy od ciemnoszarej do czar-
nej; śr. dna 12,5 cm, wys. zach. 2,5 cm. 5. Pięć niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii (nr. 1, 2), fazy iV–V (nr. 3, 4).

Grób 651 (ciałopalny, jamowy), ar 54a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 20 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 15 cm. wypełnisko szare z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. ccXiii/651). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty misy typu 
XViiic; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; 
wys. 7 cm. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 655 (ciałopalny, jamowy), ar 46/52
odkryty na głębokości 25–30 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 100× 
80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wy-
pełnisko czarne z węglami drzewnymi; w stropie części 
środkowej – szare. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki; w części centralnej i w skupi-
sko ceramiki i całe naczynko (7), obok – metalowe ele-
menty wyposażenia (tabl. ccXiV, ccXV/655). I. Płeć 
nieokreślona, maturus. II. Ssak (?) (3 fr.). 
Inwentarz: 1. żelazna, jednoczęściowa zapinka o kon-
strukcji późnolateńskiej; sprężyna czterozwojowa, cię-
ciwa górna; kabłąk wygięty kolankowato, rozszerzają-
cy się ku główce, w przekroju czworokątny; pochewka 
ramowata, zachowana częściowo; dł. zach. 5,2 cm, szer. 
1,4 cm. 2. żelazny grot włóczni typu 7d; liść wąski, lan-
cetowaty, w przekroju rombowaty, czubek lekko wygięty; 
tuleja długa, w przekroju kolista, lekko rozszerzająca się 
ku wylotowi, u nasady dwie dookolne bruzdy, między 
którymi dwa drobne nacięcia i otwór na nit; dł. 27,5 cm, 
szer. liścia maks. 3,3  cm, śr. tulei 1,7  cm. 3. żelazna 

sztabka o czworokątnym przekroju, być może fragment 
szydła; dł. zach. 4,8 cm. 4. żelazny nóż; trzpień rękojeści 
jednostronnie wyodrębniony, z dwoma kolistymi otwo-
rami; dł. zach. 12,5 cm, szer. ostrza maks. 2,5 cm. 5. Prze-
palony kubek typu i.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 12,5 cm, śr. dna ok. 8 cm, wys. 11 cm. 6. Prze-
palony kubek typu i.1; wylew pogrubiony, facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy od brązowej do szarej; śr. 
wylewu 14 cm, śr. dna 7 cm, wys. 11,5 cm. 7. czarka 
zbliżona do typów i.2 i Vii.3; wylew wychylony, lek-
ko pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 
wylewu 7 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 4 cm. 8. Przepalone 
fragmenty dzbana grupy V, z uchem; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony pasmem schodkowym 
złożonym z linii i rzędów kresek; powierzchnia gładka, 
barwy od brązowej do szarej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 
6 cm, wys. 15 cm. 9. Przepalone fragmenty garnka ty-
pu Vi.1; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy od brązowej do szarej; śr. wylewu 17 cm, 
śr. dna 12,5 cm, wys. 24 cm. 10. ok. 135 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 656 (ciałopalny, jamowy), ar 52
odkryty na głębokości 20  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
100×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko czarne z węglami drzewnymi, na obrzeżach 
i przy dnie ciemnoszare. w jamie rozproszone przepalo-
ne kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccXV/656). I. In -
fans I.
Inwentarz: 1. Pięć przepalonych fragmentów kubka 
typu i.1; wylew lekko pogrubiony; brzusiec zdobiony 
nieregularnym pasmem krokwiowym; powierzchnia 
gładka, barwy szarej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 6 cm, 
wys. 10 cm. 2. dwa przepalone fragmenty naczynia ty-
pu i.1; wylew lekko pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy szarej; śr. wylewu 9 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 7 cm. 
3. cztery przepalone fragmenty dwustożkowatej misy 
o  lekko pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy ceglasto-brązowej; śr. wylewu ok. 15 cm, wys. 
zach. 5 cm. 4. ok. 70 fragmentów naczynia grupy iii; 
wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 7,5 cm. 5. ok. 15 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 657 (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach ok. 120×60 cm; w profilu  
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nieckowata, o głębokości 25  cm. wypełnisko czarne 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i liczne fragmenty ceramiki; skupisko cera-
miki w części Sw; w stropie fragmenty zapinek (1, 2) 
i przedmiot żelazny (4) (tabl. ccXVi/657). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki 
typu almgren 2aii; kabłąk w przekroju niemal trój-
kątny, z profilowanym dookolnym grzebykiem poniżej 
szczytu; nóżka zachowana szczątkowo; dł. zach. 2,9 cm, 
szer. 1,1 cm. 2. nadtopiony fragment brązowej zapin-
ki o silnie wysklepionym kabłąku z dwustożkowatym 
dookolnym grzebykiem; dł. zach. 2,8 cm. 3. fragment 
żelaznego szydła; trzon w przekroju czworokątny; dł. 
zach. 5,6 cm. 4. fragment żelaznego pręta (igła?); trzon 
w przekroju kolisty; dł. zach. 4,8 cm. 5. Przepalone frag-
menty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy od brązowej do szarej; śr. wylewu 18 cm, 
śr. dna ok. 8 cm, wys. ok. 9 cm. 6. 55 przepalonych frag-
mentów wazy typu B.4a; powierzchnia gładka, barwy 
ceglasto-szarej; śr. wylewu ok. 16 cm, śr. dna ok. 13 cm, 
wys. ok. 20 cm. 7. Pięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 8. fragment ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 660 (ciałopalny, jamowy), ar 43
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 120×80 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 25 cm. wypełnisko 
czarne z węglami drzewnymi, w części e ciemnosza-
re. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki (tabl. ccXVi/660). I. Infans I.
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty misy ty-
pu ii.2; wylew lekko pogrubiony; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej; śr. wylewu 22 cm, wys. zach. 5 cm. 
2. dziesięć przepalonych fragmentów kubka typu i.4; 
powierzchnia gładka, barwy ceglasto-brązowej; śr. wy-
lewu 13 cm, wys. zach. 8 cm. 3. osiem przepalonych 
fragmentów czarki typu Vii.2; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 5 cm. 4. Prze-
palony fragment naczynia o zaokrąglonym brzuścu; 
powierzchnia gładka, barwy od czarnej do brązowej; 
śr. dna 10 cm, wys. zach. 6 cm. 5. ok. 55 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 6. dwa 
fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 661A (ciałopalny, jamowy), ar 52
Jama o zarysie w przybliżeniu kolistym, o średnicy 
około 30–35 cm, zachowana szczątkowo. wypełnisko  

jasnoszare. w całej jamie zwarte skupisko przepalonych 
kości, o miąższości ok. 3  cm (tabl. ccXVii/661a). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 676 (funkcja nieokreślona), ar 31a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wy-
miarach ok. 170×120 cm; w profilu trójkątna, o głębo-
kości 60 cm. wypełnisko w stropie i na obrzeżach szare, 
poniżej ciemnoszare, miejscami czarne, z licznymi wę-
glami drzewnymi; w części w duży fragment przepalo-
nego drzewa sterczący pionowo. w jamie rozproszone 
drobne fragmenty ceramiki; w centrum szklany pacio-
rek (1) (tabl. ccXVii/676).
Inwentarz: 1. Segmentowy paciorek z jasnoniebieskie-
go, przezroczystego szkła, typu tM 91a; dł. 1 cm, śr. 
1 cm. 2. trzy niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki. 3. dwa fragmenty ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).
Uwagi: wg wskazanej na rysunku lokalizacji obiekt 
ten położony był w tym samym miejscu co obiekt 679. 

Grób 677 (ciałopalny, jamowy), ar 31a
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach  
ok. 70×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 12 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare. w jamie 
roz proszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccXVii/677). I. Infans I–iuvenis.
Inwentarz: 1. dziesięć fragmentów naczynia o  nie-
znacznie wyodrębnionym dnie; powierzchnia szorstka, 
przy dnie zagładzana, barwy brązowej i szarej (późna 
epoka żelaza?).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 678 (ciałopalny, jamowy), ar 31a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 100×60 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko 
jasnobrązowe, miejscami szare, bez węgli drzewnych. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki, głównie w części S (tabl. ccXViii/678). I. Płeć 
nieokreślona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty misy typu 
B.1a lub B.3a, z uchem; brzusiec zdobiony pasmem kro-
kwiowym ujętym w dwie bruzdy; powierzchnia znisz-
czona, barwy beżowo-szarej; śr. wylewu 18 cm, wys. 
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zach. 6  cm. 2. Przepalone fragmenty misy typu  B.2; 
wylew słabo wyodrębniony, niemal cylindryczny; po-
wierzchnia gładka, barwy jasnobeżowej; śr. wylewu 
ok. 18 cm, śr. dna 8 cm, wys. 8–9 cm. 3. Przepalone 
fragmenty naczynia typu B.3b; dno lekko wyodręb-
nione; powierzchnia gładka, barwy jasnobeżowej; śr. 
wylewu 11 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 10 cm. 4. ułamek 
masywnego ucha od naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 680 (ciałopalny, jamowy), ar 31a
odkryty na głębokości 55 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 60 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 30 cm, w części w przegłębienie do 30 cm. 
wypełnisko ciemnoszare. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccXVii/680). 
I. Płeć nieokreślona, adultus.
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego zielonkawego szkła. 
2. niecharakterystyczny, przepalony (?) fragment ce-
ramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 689 (ciałopalny, jamowy), ar 18a
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wy miarach ok. 160×100 cm; w profilu nieckowata, 
o nierównym dnie i głębokości 25 cm. wypełnisko szare 
i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccXViii/ 
689).I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. fragment brązowej sprężyny, być mo-
że od zapinki; dł. 0,5  cm. 2. Bryłka stopionego brą-
zu. 3. dwa przepalone fragmenty trójdzielnej wazy 
zbli żonej do typu a.1; pod wylewem i nad załomem 
brzuśca dookolna bruzda, na załomie pasmo ukoś-
nych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy od szarej 
do ceglastej; śr. wylewu ok. 23–24 cm, wys. ok. 16 cm. 
4. 20 przepalonych fragmentów dwustożkowatego na-
czynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środka 
wylewie (typ c.2b?); powierzchnia gładka, barwy od 
beżowej do szarej. 5. fragment naczynia o dwustożko-
watym brzuścu z dookolnymi bruzdami pod i nad za-
łomem; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 6. Pro-
filowany gliniany guz (tzw. pseudoucho?) od naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej. 7. ok. 135 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 8. osiem niecharakterystycznych fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 690A (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach 
ok. 70×50 cm; w profilu trójkątna, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko górą szare, niżej ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
oraz wyposażenie (tabl. ccXiX/690a).
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego srebra. 2. nadtopiony 
fragment brązowej blaszki. 3. Bryłka stopionego brą-
zu. 4. Przepalony fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
5. ok. 15 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: według dziennika badań w grobie odkryto frag-
menty ceramiki, w tym toczonej. obecnie w inwentarzu 
obiektu brak fragmentów naczyń, które można by jedno-
znacznie określić jako wykonane na kole garncarskim.

Grób 690B (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
50×30 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, w centrum czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. ccXiX/690B).
Inwentarz: 1. Brązowy nit z trzonem o kwadratowym 
przekroju, dł. 0,6 cm, przypuszczalnie od grzebienia 
(zaginął). 2. trzy niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).
Uwagi: według dziennika badań ceramika z tego ze-
społu była chyba również toczona?. obecnie w inwen-
tarzu obiektu brak fragmentów naczyń, które moż-
na by jednoznacznie określić jako wykonane na kole 
garncarskim.

Materiał zabytkowy i szczątki ludzkie z grobów 690A 

lub 690B, bez możliwości przyporządkowania do któ-
regoś z nich (tabl. ccXiX/690a.690B): 1. dwa prze-
palone fragmenty płytki z poroża jelenia, zapewne 
z wielowarstwowego grzebienia; zach. wym. 0,6×1,8 cm. 
2. ok. 20 drobnych fragmentów ceramiki o gładkiej 
powierzchni, barwy czarnej. 2. niecharakterystyczny, 
przepalony fragment ceramiki. I. Infans I–II.

Grób 691 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 120×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości  
10 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węglami 
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drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. ccXiX/691). I. Płeć i wiek 
nieokreślone.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o niewy-
odrębnionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowo-szarej. 2. dziesięć niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 692 (ciałopalny, jamowy), ar 30a 
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie nieregu-
larnym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
100×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, poniżej czarne, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
oraz wyposażenie (tabl. ccXiX/692). I. Płeć nieokreś-
lona, maturus.
Inwentarz: 1. Brązowy przedmiot (okucie lub ozdo-
ba?) w formie trójkątnej blaszki skręconej w długi sto-
żek; koniec zgrubiały, zamknięty od spodu; wys. zach. 
3,3  cm, śr. maks. 0,6  cm. 2. Mały fragment skorodo-
wanego przedmiotu żelaznego (zaginął). 3. Przepalony 
fragment naczynia typu i.1 (?); wylew pogrubiony, fa-
cetowany; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo- 
-szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 5 cm. 4. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej i ce-
glastej. 5. ok. 20 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 693 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości 30–35 cm. Jama o zarysie nieregu-
larnym, o średnicy ok. 50–60 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 10 cm. wypełnisko jasnoszare i szare z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści oraz fragmenty ceramiki; w części w frag menty grze-
bienia (1) i bryłki stopionego szkła (2) (tabl. ccXiX/ 
693). I. Infans I/II.
Inwentarz: 1. Sześć przepalonych fragmentów trójwar-
stwowego grzebienia z poroża jelenia, z brązowymi ni-
tami; uchwyt zdobiony koncentrycznym kółkiem; zach. 
wym. największego fragmentu 1,5×1,6  cm. 2. dwie 
bryłki stopionego ciemnoniebieskiego, przezroczyste-
go szkła. 3. Bryłka stopionego zielonkawego, przezro-
czystego szkła. 4. Sześć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 5. fragment ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 694 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 60 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, w centrum ciem-
noszare. w jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki (tabl. ccXX/694). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 695 (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 25 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i wyposażenie (tabl. ccXX/695). I. Fetus.
Inwentarz: 1. fragment brązowej szpili hakowej o tor-
dowanym trzonie; dł. zach. 1,5 cm. 2. fragment brązo-
wego drutu; dł. zach. 0,5 cm. 3. Przepalony fragment 
naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy szarej. 4. cztery niecharakterystyczne, w więk-
szości przepalone, fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 696 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
zwarte skupisko przepalonych kości, o miąższości ok. 
3 cm, w małej jamie o wymiarach ok. 20×25 cm i jas-
noszaro-żółtym wypełnisku. część kości rozwleczona 
wokół jamy (tabl. ccXX/696). I. Infans II (?).
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 697 (ciałopalny, jamowy) ar 36B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokątnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wy-
miarach ok. 160×120 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko czarne 
z węglami drzewnymi, na obrzeżach ciemnoszare. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cerami-
ki; w części e i w skupiska dużych fragmentów naczyń; 
w części S paciorek (1); w części e dwa przęśliki (3, 4)  
(tabl. ccXXi, ccXXii/697). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. nadtopiony beczułkowaty paciorek z zie-
lonkawego, mętnego szkła; śr. 0,9  cm, wys. 0,8  cm. 
2. Bryłka stopionego bezbarwnego szkła. 3. Przepalo-
ny dwustożkowaty przęślik gliniany o wklęsłych bie-
gunach; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 2,1 cm, 
wys. 1 cm. 4. Przepalony dwustożkowaty przęślik glinia-
ny o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, barwy 
szarej; śr. 4,3 cm, wys. 1,8 cm. 5. Przepalone fragmenty 
kubka typu i.3; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony 



139

zygzakowatym pasmem złożonym z linii i rzędów po-
ziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowej, 
przy dnie czarnej; śr. wylewu 13,5 cm, śr. dna 8,5 cm, 
wys. 11  cm. 6. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym wylewie; brzusiec zdobiony dookolną 
bruzdą, pod którą grupy krótkich, pionowych kresek; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 7. Pięć 
przepalonych fragmentów dwustożkowatego naczy-
nia o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ceglastej i szarej. 8. cztery przepalone frag-
menty kubka zbliżonego do typów i.1 i Vii.3; wylew 
pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. 
wylewu 9 cm, śr. dna 6 cm, wys. zach. 6,5 cm. 9. Pięć 
przepalonych fragmentów wazy grupy iV; wylew pogru-
biony, facetowany; brzusiec zdobiony pasmem „koper-
towym” o pustych lub wypełnionymi kreskami polach; 
powierzchnia gładka, barwy od szarej do brązowej; śr. 
wylewu 17 cm, wys. zach. 6 cm. 10. fragmenty garnka 
typu Vi.1; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, bar-
wy od brązowej do szarej; śr. wylewu 17,5 cm, wys. zach. 
21 cm. 11. dwa przepalone fragmenty dużego naczynia 
o pogrubionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
ciemnoszaro-czarnej; śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 
3,5 cm. 12. dwa przepalone fragmenty naczynia o po-
grubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej; śr. wylewu ok. 22 cm, wys. zach. 4 cm. 13. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym, faceto-
wanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowej; 
śr. wylewu ok. 15 cm, wys. zach. 3 cm. 14. trzy prze-
palone fragmenty naczynia typu Vii.4; brzusiec zdo-
biony pasmem nieregularnych odcisków; powierzch-
nia zniszczona, barwy od beżowej do szarej. 15. cztery 
przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 
16. Sześć przepalonych fragmentów naczynia zdobione-
go na brzuścu pasmem kopertowym o pustych lub wy-
pełnionych kreskami polach; powierzchnia gładka, bar-
wy ciemnoszarej. 17. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-ceglastej; śr. dna 5,5 cm, wys. zach. 3,5 cm. 18. dwa 
przepalone fragmenty przydennej części naczynia; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. dna 10 cm, 
wys. zach. 3 cm. 19. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-szarej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 4 cm. 20. ok. 370 nie-
charakterystycznych, w większości przepalonych, frag-
mentów ceramiki. 21. dwa fragmenty ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 699 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 

o średnicy ok. 70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i elementy 
wyposażenia (tabl. ccXX/699). I. Płeć nieokreślona, 
adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa blaszka; wym. zach. 
2,5×0,7 cm. 2. dwa przepalone fragmenty płytki z po-
roża jelenia, zapewne z wielowarstwowego grzebienia; 
zach. wym. 1,9×1  cm. 3. dwa niecharakterystyczne, 
przepalone (?) fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 700 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
odkryty na głębokości 35  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
130×110 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 25 cm. wypełnisko w stropie od jasno- do 
ciemnoszarego, poniżej czarne, z węglami drzewnymi. 
w  jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w centrum fragment zapinki (1) i kółko (2) 
(tabl. ccXXii/700). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment brązowej sprężyny od zapinki; 
dł. zach. 1 cm. 2. żelazne kółko o kolistym przekroju; 
śr. 3,5 cm. 3. ok. 20 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 701A (ciałopalny, jamowy), ar 48a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, w części e zniszczona przez jamę grobu śred-
niowiecznego (701B), o zach. wymiarach ok. 80×80 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 35 cm. wypełnisko 
czarne z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccXXiV/ 
701a). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki 
typu almgren 67a; cięciwa przytrzymywana haczy kiem 
oraz (?) opleciona drutem (naprawiania?); główka ma-
sywna, kroplowata; na kabłąku dookolny grzebyk; dł. 
zach. 3,4 cm, szer. 2,5 cm. 2. fragment brązowego dru-
tu (igła zapinki nr 1?); dł. zach. 1,7 cm. 3. dwa przepa-
lone fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 4. Przepalony 
fragment naczynia o wychylonym, lekko pogrubionym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy brązowo- 
-ceglastej. 5. cztery przepalone fragmenty małego na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy brązowej. 6. trzy fragmenty naczynia o zao-
krąglonym brzuścu, zdobionym plastyczną, nacinaną 
listwą; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 7. frag-
ment naczynia zdobionego plastyczną, nacinaną listwą  
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(z innego naczynia albo innej części naczynia niż nr 6). 
8. Przepalony fragment przydennej części naczynia; po-
wierzchnia zniszczona, barwy brązowej; śr. dna 8 cm, 
wys. zach. 3 cm. 9. ok. 20 fragmentów ceramiki o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 10. ok. 50 niecharak-
terystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.
Uwagi: ceramika z grobu 701a wystąpiła też w wypeł-
nisku wczesnośredniowiecznego grobu 701B.

Grób 702 (ciałopalny, jamowy), ar 54a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 90×60 cm; w pro filu nieckowata, o głęboko-
ści 25 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone kości oraz wyposa-
żenie (tabl. ccXXiii). I. Infans I.
Inwentarz: 1. nóżka brązowej zapinki oczkowatej serii 
głównej; w przekroju trójkątna, z pojedynczymi bruz-
dami wzdłuż krawędzi bocznych oraz ukośnymi linia-
mi tworzącymi kąt u jej końca; dł. zach. 3,5 cm. 2. że-
lazna sprzączka o jednodzielnej, okrągłej, w przekroju 
kolistej ramie, typu c 13; śr. 3,6 cm. 3. Szpila z brą-
zową główką i żelaznym trzonem, zbliżona do gru-
py iVb; główka kulista z dookolną, nacinaną krezą; 
przy trzonie i na szczycie główki krążkowate tarczki 
z drobnymi nacięciami na krawędziach; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. 12 cm, śr. główki 1 cm. 4. nadtopio-
ny fragment brązowej bransolety sztabkowatej o lek-
ko zgrubiałym zakończeniu; przekrój kolisty; dł. zach. 
3,5 cm. 5. nadtopiony fragment brązowej klamerki (?) 
z cienkiego drutu, zachowane zakończenie odgięte na 
zewnątrz; dł. zach. 2,4 cm, szer. 1,2 cm. 6. fragmenty 
ozdoby (kółka?) wykonanej z brązowego drutu. 7. frag-
ment żelaznego ostrza (?); dł. zach. 1,4 cm, wys. 1,6 cm. 
8. fragment żelaznego trzpienia (?) o kolistym prze-
kroju (igła?); dł. zach. 5,5 cm. 9. dwa fragmenty żela-
znego pręta o czworokątnym przekroju (szydło?); dł. 
zach. 7,1 cm. 10.11. dwa fragmenty żelaznych prętów 
o kolistym przekroju; dł. zach. 2 cm i 1,5 cm. 12. dwa 
nadtopione fragmenty brązowej sztabki o czworokąt-
nym przekroju; dł. zach. 1,4 cm i 0,9 cm. 13. trzy bryłki 
stopionego brązu. 14. fragment żelaznego przedmiotu; 
dł. zach. 1,6 cm. 15. dziesięć bryłek stopionego niebie-
skiego, przezroczystego szkła. 16. Bryłka stopionego 
zielonawego i czerwonego, nieprzezroczystego szkła. 
17.16 przepalonych fragmentów misy typu c.1b; po-
wierzchnia pod wylewem i przy dnie gładka, w czę-
ści środkowej chropowata, barwy beżowo-brązowej; 
śr. wylewu 14,5 cm. 18. cztery przepalone fragmenty 
naczynia o zaokrąglonym brzuścu i wychylonym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 19. Prze-

palony fragment naczynia zdobionego na brzuścu pas-
mem wsuniętych w siebie kątów; powierzchnia gładka, 
barwy beżowo-ceglastej. 20. 11 fragmentów ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 21. ok. 20 nie-
charakterystycznych, w większości przepalonych, frag-
mentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.

Grób 703 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 70 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 15 cm. wypełnisko ciemnoszare, w centrum czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i wyposażenie (tabl. ccXXiV/703). I. Infans I.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment wielowarstwowego 
grzebienia z poroża jelenia, z fragmentem brązowego ni-
tu; zach. wym. 1,3×0,9 cm. 2. Sześć bryłek stopionego 
zielonkawego, przezroczystego szkła. 3. fragment na-
czynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 4. dzie-
więć niecharakterystycznych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 704 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 110 cm, w części n i e zniszczona przez 
jamę grobu wczesnośredniowiecznego (698); w profi-
lu nieckowata, o głębokości 25 cm. wypełnisko szare, 
w części w ciemnoszare, z węglami drzewnymi; przepa-
lone kości i wyposażenie – rozproszone (tabl. ccXX/ 
704). I. Infans II–iuvenis (?). II. Przeżuwacz (1 fr.). 
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej igły typu ii; trzon 
w przekroju kolisty; dł. zach. 12,4 cm. 2. nadtopiony 
fragment brązowej sprężyny od zapinki; dł. zach. 1 cm. 
3. fragment krążkowatego paciorka z niebieskiego, prze-
zroczystego szkła; śr. 3 cm, wys. 0,5 cm. 4. Bryłka sto-
pionego zielonkawego, przezroczystego szkła. 5. Bryłka 
stopionego brązu. 6. Przepalony fragment trójdzielnego 
naczynia o lekko pogrubionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej. 7. niecharakterystycz-
ny, przepalony fragment ceramiki wykonanej na kole 
garncarskim. 8. ok. 30 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki. 9. Sześć fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 705 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 20 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wy-
miarach ok. 160×90 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko w stro-
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pie niejednolite, szaro-czarne, poniżej głównie czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccXXV/705). 
I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. dziesięć przepalonych fragmentów trój-
dzielnego naczynia; wylew wychylony; szyja nieco 
stożkowata; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; 
śr. wylewu 21 cm, wys. zach. 5 cm. 2. trzy przepalone 
fragmenty miniaturowej wazy typu Vii.4; wylew lekko 
pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej; 
śr. wylewu 10 cm, wys. 4,5 cm. 3. Przepalony fragment 
naczynia o niewyodrębnionym, nachylonym do środka 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy ciemnosza-
rej. 4. dwa fragmenty naczynia o silnie wydętym brzuś-
cu; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 5. dziewięć 
przepalonych fragmentów ceramiki wykonanej na kole 
garncarskim, w tym fragment wylewu naczynia nr 33 
z grobu 708. 6. ok. 45 fragmentów ceramiki o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 7. dwa przepalone 
fragmenty ceramiki o chropowatej powierzchni, bar-
wy ceglasto-szarej. 5. ok. 70 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iib–iii.
Uwagi: ceramika wykonana na kole w rzeczywistości 
pochodziła zapewne z położonego obok grobu kultu-
ry wiel barskiej (708), w którym zarejestrowano liczne 
fragmenty takich naczyń.

Grób 706 (ciałopalny, popielnicowy?), ar 18a
odkryty na głębokości 20 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do prostokątnego, wydłużonym na osi nw-Se, o 
wymiarach ok. 150×70 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 25 cm. wypełnisko w stro-
pie centrum części centralnej szare, wokół krawędzi 
ciemnoszare, miejscami przechodzące w czarne, poni-
żej, w częściach w i e, ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi, w centrum – szare. w narożniku Sw, 
na dnie jamy, naczynie wypełnione ciemnoszarą zie-
mią (nieco jaśniejszą od wypełniska jamy), zmieszaną 
z przepalonymi, niezbyt licznymi kośćmi oraz węglami 
drzewnymi; poza naczyniem rozproszone przepalone 
kości i większość elementów wyposażenia; w części Se 
skupisko ceramiki (tabl. ccXXVi, ccXXVii/706). 
I. Płeć nieokreślona, adultus–maturus.
Inwentarz: 1. fragmenty brązowej zapinki z dolną cię-
ciwą i trójkątnym w przekroju kabłąkiem, przypuszczal-
nie typu almgren 2aii. 2. fragment łukowato wygię-
tego brązowego pręta o niemal kolistym przekroju; dł. 
zach. 0,9 cm. 3. trzy ułamki przedmiotów brązowych. 
4. nadtopiony beczułkowaty paciorek z czerwonego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 12; śr. 0,8 cm, wys. 
0,6 cm. 5. trójdzielne naczynie zbliżone do grupy iii; 

wylew wychylony; szyja wysoka; brzusiec baniasty, 
zdobiony na barkach dookolną bruzdą; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 15 cm, śr. dna 
10 cm, wys. 23,5 cm. 6. cztery przepalone fragmenty 
misy typu ii.2; wylew wychylony; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej; śr. wylewu 21 cm, wys. zach. 8,5 cm. 
7. cztery przepalone fragmenty misy typu ii.2; wylew 
pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. 
wylewu 21 cm, śr. dna ok. 7 cm, wys. ok. 9 cm. 8. Sześć 
przepalonych fragmentów wazy grupy iV; wylew lek-
ko pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy ceglastej, 
brązowej i szarej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 9 cm, wys. 
12 cm. 9. Przepalony fragment wazy grupy iV; wylew 
lekko wychylony; powierzchnia gładka, barwy od brą-
zowej do czarnej; śr. wylewu 17 cm, wys. zach. 5 cm. 
10. dwa przepalone fragmenty naczynia o niewyod-
rębnionym, nachylonym do środka wylewie i zaokrą-
glonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy be-
żowo-szarej. 11. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o nachylonym, wyodrębnionym wylewie i silnie wy-
dętej górnej partii brzuśca; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej. 12. Przepalony fragment miniaturowej 
wazy typu Vii.4; powierzchnia gładka, barwy brązowej 
i szarej; śr. wylewu 17 cm, wys. zach. 5 cm. 13. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o wyodrębnionym wy-
lewie i zaokrąglonej górnej partii brzuśca; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej. 14. trzy przepalone 
fragmenty przydennej części naczynia; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 
6 cm. 15. dwa przepalone fragmenty przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do 
brązowej; śr. dna 11,5 cm, wys. zach. 4,5 cm. 16. czte-
ry przepalone fragmenty przydennej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do brązowej; 
śr. dna 7 cm, wys. zach. 2,5 cm. 17. ok. 135 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 707 (ciałopalny, jamowy), ary 48a/54a
odkryty na głębokości 40 cm. rozległa jama o zarysie 
zbliżonym do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, 
o wymiarach ok. 170×130 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 50 cm. wypełnisko w części w jasnoszare 
i szare, w części e szare i ciemnoszare, z węglami drzew-
nymi. w jamie, głównie w części e, rozproszone prze-
palone kości i elementy wyposażenia (tabl. ccXXVii/ 
707). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowego przed-
miotu w formie stożkowatej tarczki z odchodzącym 
od niej, wygiętym pod kątem prostym trzpieniem; śr. 
tarczki 1 cm. 2. Przepalony fragment trójwarstwowego 
grzebienia z poroża jelenia, z brązowym nitem; zach. 
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wym. 1,5×0,8 cm. 3. 12 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.
Uwagi: nie można wykluczyć, iż jasnoszara część Sw 
jamy to wypełnisko starszego obiektu, o bliżej nieokreś-
lonym datowaniu i przynależności kulturowej. 

Grób 708 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 20 cm. na głębokości ok. 20 cm 
od stropu jama o zarysie zbliżonym do czworokątne-
go, o wymiarach ok. 260×260 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 80 cm. wypełnisko brązowo-szare, 
miejscami szare i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w całej jamie rozproszone fragmenty ceramiki i prze-
palone kości; pozostałe elementy wyposażenia najczęś-
ciej w warstwie szarej i ciemnoszarej (tabl. ccXXViii, 
ccXXiX). I. Kobieta (?), iuvenis.
Inwentarz: 1. Brązowa, dwuczęściowa zapinka kuszo-
wata z pełną pochewką, zbliżona do typu almgren 186; 
sprężyna na osi; na główce podłużny występ; kabłąk 
w części środkowej facetowany, w przekroju pięciokąt-
ny, na obu jego końcach metopy zdobione poprzecz-
nymi i krzyżującymi się liniami, przy nóżce – poniżej 
metopy – trójkątne, poprzecznie nacinane zgrubienie; 
nóżka facetowana, z metopą zdobioną poprzeczny-
mi i krzyżującymi się liniami; szer. 2 cm, dł. 4,2 cm. 
2. nadtopiona brązowa zapinka z podwiniętą nóżką 
i blaszkowatym zaczepem, typu almgren 172; kabłąk 
szeroki, taśmowaty, zdobiony u obu końców pasmem 
wypukłych, owalnych punktów ujętych w pojedyncze 
poprzeczne listwy; wzdłuż krawędzi bocznych pasma 
wybitych łuczków; nóżka z metopą zdobioną dwiema 
poprzecznymi bruzdami, między którymi pasmo krzy-
żujących się, ukośnych kresek; zaczep pochewki z dwie-
ma bruzdami wzdłuż krawędzi; dł. zach. 4,7 cm. 3. frag-
ment brązowej sprężyny; dł. zach. 1 cm; być może od 
zapinki nr 2. 4. nadtopiony brązowy nożyk (?); dł. zach. 
2,5 cm, wys. 0,5 cm. 5. dwa przepalone fragmenty trój-
warstwowego grzebienia z poroża jelenia, z brązowymi, 
rurkowatymi nitami; wym. zach. największego frag-
mentu 1,2×1,1 cm. 6. zawieszka (?) ze zwiniętej żela-
znej taśmy; śr. 1 cm, wys. 0,7 cm. 7. fragment żelaznego 
pręta o kolistym przekroju; dł. zach. 1,6 cm. 8. nadto-
piony beczułkowaty paciorek z jasnoniebieskiego, prze-
zroczystego szkła, typu tM 2b; śr. 0,6 cm, wys. 0,6 cm. 
9.10. dwa stopione kuliste (?) paciorki z niebieskiego, 
przezroczystego szkła, typu tM 2b; śr. 0,8  cm, wys. 
0,6 cm. 11.12. dwa (jeden zach. w połowie) nadtopio-
ne paciorki z jasnozielonego, nieprzezroczystego szkła, 
zbliżone do typu tM 36; śr. 0,8 cm, wys. 0,5–0,6 cm. 
13.14. fragmenty dwóch stopionych pierścieniowa-
tych paciorków z ciemnoniebieskiego, przezroczyste-

go szkła, typu tM 30a; śr. 1,5 cm, wys. 1 cm. 15. frag-
ment stopionego, małego pierścieniowatego paciorka 
z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, zbliżo-
nego do typu tM 47; śr. ok. 0,9 cm, wys. 0,2 cm. 16–

–18. trzy małe dwustożkowate paciorki z ciemnonie-
bieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 57; śr. 0,4 cm, 
wys. 0,3 cm. 19. Stopiony segmentowy paciorek z ciem-
noniebieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 91a lub 
stopione, spojone ze sobą, dwa paciorki typu tM 2; śr. 
0,9 cm, dł. 1,4 cm. 20. nadtopiony beczułkowaty pa-
ciorek z czarnego, nieprzezroczystego szkła, z trzema 
dużymi jasnymi punktami połączonymi nitką tej sa-
mej barwy (obecnie szkło wyżarzone), typu tM 212; 
śr. 1 cm, wys. 0,7 cm. 21. nadtopiony fragment pier-
ścieniowatego paciorka z czarnego, nieprzezroczystego 
szkła, z dwiema dookolnymi żółtymi nitkami, między 
którymi dwie zielone faliste linie tworzące ósemko-
waty wzór, z żółtymi punktami w środku, zbliżony do 
typu tM 276; śr. 2,7  cm, wys. 1,5  cm. 22. dziewięć 
bryłek stopionego szkła: niebieskiego, przezroczyste-
go; zielonkawego, przezroczystego oraz bezbarwnego. 
23. nadtopiony ułamek grubościennego naczynia (?) 
z bezbarwnego szkła. 24–32. dziewięć (sześć całych 
i trzy we fragmentach) przepalonych poliedrycznych 
paciorków z biało-szarego chalcedonu, typu tM 499; 
dł. 1–1,9 cm, wys. 1–1,6 cm. 33. ok. 35 przepalonych 
fragmentów (jednego?) naczynia wykonanego na ko-
le garncarskim; wylew krezowaty; brzusiec zdobiony 
w górnej partii plastyczną listwą; powierzchnia gład-
ka, barwy beżowej, miejscami czarnej. 34. dwa prze-
palone fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchna zniszczona, barwy szarej; do zewnętrz-
nej powierzchni przywarty fragment stopionego szkła. 
35. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 36. Przepa-
lony fragment naczynia o lekko wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 37. Przepalony 
fragment naczynia o wychylonym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 38. Przepalony fragment 
naczynia o lekko pogrubionym, wychylonym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 39. Przepa-
lony fragment małego naczynia o wychylonym wylewie 
i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej. 40. cztery przepalone fragmenty naczynia 
o  niewyodrębnionym, nachylonym do środka wyle-
wie i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczo-
na, barwy brązowo-szarej. 41. Przepalony fragment 
małego naczynia o wychylonym wylewie i dwustoż-
kowatym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy od sza-
rej do brązowej. 42. Przepalony (?) fragment naczynia 
o  lekko wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej. 43. ok. 65 fragmentów wazy grupy 
iV; wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobio-
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ny szerokim pasmem, złożonym z dwóch dookolnych 
bruzd, między którymi prostokątne pola wypełnione 
rzędami pionowych lub poziomych kresek; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 
8,5 cm. 44. ok. 220 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 
Kultura: wielbarska (nr 43 – przeworska). 
Datowanie: faza Vii (nr 43 – fazy i–ii).

Grób 710 (ciałopalny, jamowy), ar 44
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 60×45 cm; 
w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 
15 cm. wypełnisko szare i czarne, z licznymi węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone nieliczne przepalo-
ne kości i kilka fragmentów ceramiki (tabl. ccXXiV/ 
710). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 711 (ciałopalny, jamowy), ar 44
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach 
ok. 140×90 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 40 cm. wypełnisko w stropie szare i ciemno-
szare, poniżej czarne, z węglami drzewnymi; w części S, 
na głębokości ok. 15 cm od stropu, kamień o wymiarach 
ok. 20×10 cm. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki; w części nw fragmenty zapin-
ki (1) i nożyk (3) (tabl. ccXXX). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła. II. Ptak (?) (1 fr.).
Inwentarz: 1. dwa nadtopione fragmenty brązowej za-
pinki typu almgren 2aii; kabłąk w przekroju trójkąt-
ny; szer. 1 cm, dł. zach. 2,2 cm. 2. Stopiony fragment 
brązowego przedmiotu. 3. żelazny nożyk sierpikowaty; 
rękojeść sztabkowata, w przekroju czworokątna, o koń-
cu rozklepanym i odgiętym do dołu, krawędzie boczne 
ukośne nacinane, przy ostrzu dwie dookolne bruzdy; 
dł. ok. 8 cm. 4. 15 fragmentów wazy grupy iV lub ty-
pu a.1; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej; śr. wylewu 17 cm, wys. zach. 8 cm. 5. trzy 
przepalone fragmenty miseczki o przysadzistym, za-
okrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna ok. 5 cm, wys. 4,5 cm. 
6. Przepalony fragment naczynia o lekko pogrubionym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej. 7. Przepa-
lony fragment naczynia o niewyodrębnionym, nachy-
lonym do środka wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
beżowej. 8. trzy fragmenty trójdzielnego naczynia zdo-
bionego na załomie brzuśca pasmem trzech równole-
głych rzędów ukośnych kresek, pod którymi dookolna 
bruzda; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 9. ok. 50 

fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 11. ok. 150 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki. 10. trzy fragmenty ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 713 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 70 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 20 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. ccXXV/713). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty kubka zbli-
żonego do typu i.1, z dużym wałeczkowatym uchem; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec smukły; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 7,5 cm, 
wys. zach. 6 cm. 2. Przepalony fragment misy typu ii.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy brązowej; śr. wylewu 24 cm, wys. zach. 3 cm. 
3. ok. 45 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 4. fragment ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Obiekt 714 (funkcja nieokreślona), ar 36a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 40 cm i głębokości 5 cm. wypełnisko 
ciemnoszare, miejscami czarne, z węglami i fragmen-
tem ceramiki (tabl. ccXXV/714).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o po-
grubionym, facetowanym wylewie; brzusiec zdobio-
ny dwiema dookolnymi liniami, między którymi dwa 
rzędy poziomych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
brązowo-szarej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Groby 716 i 716A, ar 36a
odkryte na głębokości 35 cm. rozległa jama składająca 
się z dwóch (?) łączących się ze sobą obiektów o nieu- 
stalonej wzajemnej relacji stratygraficznej: grobu 716 
w centrum oraz – przyległego do niego od strony 
nw – grobu 716A (tabl. ccXXXi).

Grób 716 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi e-w, 
o maks. wymiarach ok. 150×110 cm; w profilu trójkątna, 
o głębokości 90 cm. wypełnisko w stropie jasnoszare 
i szare; poniżej – ciemnoszare, z węglami drzewnymi. na 
głębokości ok. 60 cm, w ne części, koliste zagłębienie 
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o średnicy ok. 50 cm i czworokątnym profilu, o głębo-
kości do ok. 115 cm, wypełnione w górnej części czar-
ną i ciemnoszarą ziemią z dużą liczbą węgli drzewnych, 
a  poniżej – jasnoszarym piaskiem; przy dnie bardzo 
liczne przepalone kości. w pozostałych partiach jamy 
kości równomiernie rozproszone, w stropie fragment 
ceramiki (tabl. ccXXXi/716). I. Mężczyzna (?), adultus.
Inwentarz: 1. fragment ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: niewykluczone, że obiekt ten składał się de fac-
to z dwóch jam: grobu ciałopalnego z okresu wpływów 
rzymskich oraz naruszonej przezeń jamy z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 716A (ciałopalny, jamowy), ar 36a
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 100×80  cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare, na obrze-
żach jasnosza re. w jamie roz proszone przepalone kości 
(tabl. ccXXXi/716a). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 717 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 80–90  cm; w profi-
lu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 20 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, miejscami czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki, na dnie fragmenty nożyka (1) 
(tabl. ccXXXii/717). I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła. 
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznego nożyka sierpi-
kowatego; dł. zach. 6,4 cm, wys. 1,7 cm. 2. dziesięć frag-
mentów skorodowanego przedmiotu z żelaza. 3. Prze-
palony fragment kubka grupy i, wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; 
śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 3 cm. 4. dwa przepalone 
fragmenty naczynia z uchem i pogrubionym, faceto-
wanym wylewem; powierzchnia zniszczona, barwy ce-
glasto-szarej; śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
5. Przepalone fragmenty naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy cegla-
sto-brązowej; śr. wylewu ok. 17 cm, wys. zach. 3,5 cm. 
6. dwa przepalone fragmenty naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu ok. 14 cm, wys. zach. 
2,5 cm. 7. ok. 90 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 718 (ciałopalny, jamowy), ar 54B
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 100×80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko jasnoszare, w centrum ciemnoszare 
i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części e za-
pinka (1) (tabl. ccXXXii/718). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapinki
typu almgren 68; główka od spodu płaska, od wierzchu 
zaokrąglona; dł. zach. 2 cm. 2. dziesięć przepalonych 
fragmentów naczynia o wychylonym wylewie i bania-
stym brzuścu z plastyczną listwą zdobioną zygzakiem, 
pod którą szerokie pasmo meandra omegowatego (?); 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej i ceglastej; śr. 
dna 9 cm. 3. Przepalony fragment dwustożkowatej misy 
o lekko pogrubionym wylewie, osadzonym nad zało-
mem brzuśca; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; 
śr. wylewu 17,5 cm, wys. zach. 5,5 cm. 4. 15 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów cerami-
ki. 6. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (?). 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iV.

Grób 719 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 
220×150 cm, w części S zniszczona; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 40 cm. wypełnisko górą szare, poniżej 
jasnoszare. w jamie rozproszone przepalone kości i wy-
posażenie (tabl. ccXXXiii/719). I. Infans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. fragment stopionego pierścieniowatego 
paciorka z czarnego szkła, zbliżonego do typu tM 40; 
śr. 0,8 cm, wys. 0,4 cm. 2. Bryłka stopionego czarnego 
szkła. 3. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ceglastej. 4. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej. 5. ok. 90 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska (?) (nr. 3, 4 – przeworska). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?) (nr. 3, 4 – fazy i–iia).

Grób 720 (inhumacyjny), ar 54a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 70×50 cm 
i głębokości 15 cm, wkopana w starszy obiekt o nieokreś-
lonym datowaniu i atrybucji kulturowej. wypełnisko 
jasnoszare i szare. w części n jamy naczynie (32), kil-
ka cm na Se od niego skupisko paciorków szklanych 
(5–31) i zapinka (1), pod którą fragmenty kory brzozo-
wej (?) i kostki (?) czy też patyczki (?); ok. 5 cm na e od 
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naczynia srebrna pętelka (2) i zawieszka (?) z brązowej 
taśmy (3) (tabl. ccXXXVi/720).
Inwentarz: 1. Brązowa, dwuczęściowa zapinka gąsie-
nicowata z pełną pochewką; sprężyna na osi, na koń-
cach której pierścieniowate guzki; kabłąk łukowato 
wygięty, w przekroju owalny, pokryty poprzecznymi 
bruzdami; na główce prostokątny guzek; nóżka rom-
bowata, w przekroju trójkątna, zdobiona u końca linią 
rytą, równoległą do krawędzi; pochewka skrócona; szer. 
2 cm, dł. 3,3 cm. 2. Pętla ze srebrnego drutu, dł. 1,7 cm, 
szer. 0,5 cm. 3. zawieszka (?) ze zwiniętej w pierścień 
brązowej taśmy, w części centralnej kolisty otwór; śr. 
0,7–1 cm, wys. 0,7 cm. 4. fragment łukowato wygięte-
go brązowego drutu. 5–12. osiem kulistych paciorków 
z zielonego, przezroczystego szkła, zbliżonych do typu 
tM 20; śr. 0,4 cm, wys. 0,3 cm. 13.14. dwa kuliste pa-
ciorki z ciemnozielonego, przezroczystego szkła, zbli-
żone do typu tM 20; śr. 0,4 cm, wys. 0,3 cm. 15. ku-
listy paciorek z niebieskiego, przezroczystego szkła, 
typu tM 18; śr. 0,45 cm, wys. 0,4 cm. 16–19. cztery (ca-
łe lub we fragmentach) kuliste paciorki z niebieskiego, 
mętnego szkła, zbliżone do typu tM 23; śr. 0,4 cm, wys. 
0,3 cm. 20.21. dwa niemal kuliste paciorki z fioletowe-
go, przezroczystego szkła, typu tM 19; śr. 0,4 cm, wys. 
0,3 cm. 22. Pierścieniowaty paciorek z jasnoniebieskie-
go, przezroczystego szkła, typu tM 30b; śr. 0,9 cm, wys. 
0,4 cm. 23–25. trzy segmentowe paciorki z fioletowe-
go, przezroczystego szkła, zbliżone do typu tM 95; dł. 
0,7–1,3 cm, śr. 0,4 cm. 26–28. trzy wrzecionowate pa-
ciorki z czerwonego, nieprzezroczystego szkła z deli-
katnymi czarnymi, wzdłużnymi kreskami, typu tM 318 
lub typu iii/2 wg o.V. gopkalo; dł. 0,9 cm, śr. 0,4 cm. 
29.30. dwa melonowate paciorki z  żółtawego, prze-
zroczystego szkła, typu typu XiV/8 wg o.V. gopka-
lo; śr. 0,8 cm, wys. 0,6 cm. 31. Poliedryczny paciorek 
z czarnego, nieprzezroczystego szkła, typu tM 134; dł. 
0,9 cm, wys. 0,8 cm. 32. kubek typu XVa lub XVc; po-
wierzchnia przy dnie i wylewie gładka, w części środ-
kowej chropowata, barwy od brązowej do czarnej; śr. 
wylewu 11 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 9 cm.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.

Groby 721A i 721B, ar 48B
odkryte na głębokości 40 cm. rozległa jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
330×110 cm. na głębokości ok. 10 cm od stropu dzie-
ląca się na dwa osobne obiekty o nieustalonej wzajem-
nej relacji stratygraficznej: grób 721A w części S oraz 
grób 721B w części n i centralnej. w stropie, na sty-
ku obu obiektów, fragment zgiętego brązowego drutu 
(tabl. ccXXXiV, ccXXXV).

Grób 721A (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama na poziomie wyróżnienia o zarysie zbliżonym do 
owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach 
ok. 70×50 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 10 cm. wypełnisko szare i czarne. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccXXXiV, ccXXXV/721a). I. Płeć nieokreślo-
na, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty płytki z po-
roża jelenia, zdobionej kółkiem z punktem w środku; 
przypuszczalnie część uchwytu wielowarstwowego 
grzebienia; wym. zach. 1,7×0,8 cm. 2. 12 niecharakte-
rystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 721B (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama na poziomie wyróżnienia o zarysie owalnym, wy-
dłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 200×110 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko 
górą szare, poniżej ciemnoszare, z pojedynczymi wę-
glami drzewnymi i drobnymi kamieniami. w jamie 
rozproszone przepalone kości ludzkie, nieprzepalo-
na kość zwierzęca oraz fragmenty ceramiki; w części 
centralnej, przy krawędzi w, sprzączka (1) i fragmen-
ty grzebienia (2) (tabl. ccXXXiV, ccXXXV/721B, 
ccXXXVi/721B). I. Płeć nieokreślona, osoba niedoros-
ła (?). II. Bydło (1 fr.).
Inwentarz: 1. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, owal-
nej i pogrubionej, w przekroju rombowatej ramie, ty-
pu H 12; kolec w przekroju niemal czworokątny, lekko 
facetowany, na czubku wygięty, u nasady zgrubienie, 
przed którym trzy poprzeczne bruzdy; wys. 2,9  cm, 
szer. 1,6 cm. 2. trzy przepalone fragmenty płytki z po-
roża jelenia, zdobionej kółkami z punktem w środku; 
zapewne części uchwytu wielowarstwowego grzebie-
nia. 3. Przepalony fragment małego naczynia o lekko 
wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ce-
glasto-szarej. 4. Przepalony fragment małego naczynia 
o lekko wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 5. dwa przepalone fragmenty cera-
miki wykonanej na kole garncarskim; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 6. trzy fragmenty ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 7. ok. 30 nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów cera-
miki. 8. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Viia.

Grób 722 (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama o zarysie nieregularnym, wydłużonym na osi e- 
-w, o wymiarach ok. 100×80 cm, w części e łącząca się  
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z jamą grobu 723; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 30 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i elementy wyposażenia (tabl. ccXXXVii/722). I/II. 
Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty przedmiotu (przedmio-
tów?) z żelaza. 2. Pięć fragmentów misy typu ii.2; wy-
lew pogrubiony, lekko facetowany; brzusiec niemal 
dwustożkowaty; powierzchnia gładka, barwy brązowej; 
śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 5 cm. 3. Przepalony frag-
ment naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szaro-brązowej. 4. trzy przepalo-
ne fragmenty przydennej części naczynia; powierzch-
nia zniszczona, barwy szaro-brązowej; śr. dna 9,5 cm. 
5. dwa fragmenty naczynia o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 6. Pięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób (?) 723 (ciałopalny, jamowy), ar 48B
Jama o zarysie czworokątnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 120×80  cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 25 cm. wypełnisko jasnoszare z węglami 
drzewnymi, na głębokości ok. 10 cm liczne duże wę-
gle drzewne leżące w łuku wzdłuż S i w krawędzi jamy. 
w jamie rozproszone elementy wyposażenia i jedna (?) 
przepalona kość (tabl. ccXXXVii/723). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment przęślika (?) glinia-
nego, zdobiony rzędami odciskanych punktów. 2. trzy 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 724 (ciałopalny, jamowy), ar 48B
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie nieregu-
larnym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 120× 
80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. wy-
pełnisko w części ne ciemnoszare i czarne, z węglami 
drzewnymi; w części centralnej i S jasnoszare. w jamie, 
wyłącznie w części ciemnoszaro-czarnej, roz proszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl.  ccXXXViii/ 
724). I. Infans I (ponadto ułamek kości osoby dorosłej, 
nieokreślonej płci).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty nieokreślonego prze d-
miotu/-ów z żelaza. 2. dziesięć przepalonych fragmen-
tów dwustożkowatego naczynia wykonanego na kole 
garncarskim; wylew wychylony; nad załomem brzuśca 
dwa dookolne żłobki; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 3. ok. 20 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii (?).

Grób 728 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie prosto-
kątnym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
150×70 cm, w części n naruszona przez wkop; w profilu 
nieckowata, o głębokości 50 cm. wypełnisko jasnoszare, 
miejscami szare. w jamie rozproszone nieliczne przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccXXXiii/728). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła. 
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o lekko 
wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy sza-
rej. 2. dziesięć niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 729 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 50 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 20 cm. wypełnisko szaro-brązowe, 
w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccXXXVii/729). I. Infans I.
Inwentarz: 1. Sześć niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 730 (ciałopalny, jamowy), ar 46
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 80 cm; w profilu niec-
ko wata, o głębokości 25 cm. wypełnisko szare, w cen-
trum ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. ccXXXViii/730). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Sześć przepalonych fragmentów naczynia 
zdobionego na brzuścu dwiema dookolnymi bruzdami, 
między którymi prostokąty wypełnione ukośnymi kres-
kami; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 2. czte-
ry fragmenty grubościennego naczynia; powierzchnia 
w górnej partii brzuśca gładka, niżej chropowata, bar-
wy brązowej. 3. dwa fragmenty ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 4. dwa niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki. 5. Pięć fragmentów ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iii.

Grób 731 (ciałopalny, jamowy), ar 46
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 10 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare. 
w jamie rozproszone liczne przepalone kości i frag-
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menty ceramiki (tabl. ccXXXViii/731). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy czarnej. 2. frag-
ment ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–V.
Uwagi: w spągu humusu ponad jamą odkryto frag-
ment bransolety sztabkowatej (znaleziska luźne, nr 46; 
tabl. cccii/zL:46).

Grób 732 (ciałopalny, jamowy), ar 46
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 10 cm. wypełnisko szare, w centrum 
ciemnoszare. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragment ceramiki (tabl. ccXXXViii/732). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony (?) frag-
ment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 734 (ciałopalny, popielnicowy), ar 46
odkryty na głębokości 30–35  cm. Jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
50×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. 
wypełnisko szare. w części S jamy ustawiona ukośnie, 
uszkodzona w górnej części popielnica, wypełniona 
szarym piaskiem, w którym rozproszone przepalone 
kości; pojedyncze przepalone kości również w wypeł-
nisku jamy (tabl. ccXXXiX/734). I. Infans I.
Inwentarz: 1. waza typu B.3a; nad załomem brzuśca 
dookolna bruzda; powierzchnia gładka, barwy czar-
nej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 10 cm, wys. ok. 14 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 737 (ciałopalny, jamowy), ar 48 
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie, o zach. wymiarach 30×30 cm, w części n znisz-
czona; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wy-
pełnisko ciemnoszare. w jamie rozproszone przepa-
lone kości (tabl. ccXXXiX/737). I. Płeć nieokreślona, 
osoba dorosła.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 738 (ciałopalny, jamowy), ar 46
odkryty na głębokości 45 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu półkolista, o głębo kości 
25 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnosza re, z wę-

glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i fragmenty ceramiki; w spągu części S fragment 
bransolety (1) (tabl. ccXXXiX/738). I. Mężczyzna (?), 
adultus. II. Ssak (?) (1 fr.). 
Inwentarz: 1. fragment brązowej bransolety (?) sztab-
kowatej o kolistym przekroju; dł. zach. 1 cm. 2. Pięć 
fragmentów taśmowatego ucha od naczynia; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 3. dziesięć niecha-
rakterystycznych, w większości przepalonych, fragmen-
tów ceramiki. 4. trzy niecharakterystyczne fragmenty 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 739 (ciałopalny, jamowy), ar 42B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama w części e zniszczo-
na, zachowana partia o zarysie półkolistym, o wymia-
rach ok. 40×20 cm; w profilu, nieckowata, o głębokości 
10  cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, z  węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i fragmenty ceramiki (tabl. ccXL/739). I. Fetus/infans I.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o lekko 
wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 2. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 740 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 90  cm, pod grobem średnio-
wiecznym (735). Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, 
wydłużonym na osi e-w, w części środkowej obustron-
nie przewężona, o wymiarach ok. 180×80 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 10 cm. wypełnisko w czę ści w 
ciemnoszare z węglami drzewnymi, w części e szare. 
w części w rozproszone przepalone kości i wyposa-
że nie (tabl. ccXL/740). I. Płeć nieokreślona, infans I.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej, łukowato 
wygiętej sztabki o owalnym (?) przekroju (bransoleta?); 
dł. zach. 1,7 cm. 2. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie 
i zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ceglasto-brązowej. 3. Przepalony fragment naczynia 
o niewyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej. 4. Przepalony 
fragment naczynia zdobionego na brzuścu dwiema 
poziomymi bruzdami, między którymi rząd ukośnych 
kresek; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 5. ok. 
50 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 6. dziesięć fragmentów ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy iV–V (?).
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Uwagi: w dzienniku badań przedmiot brązowy opisa-
no jako bryłkę szkła. wschodnia część obiektu to praw-
dopodobnie jama o charakterze osadniczym z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza. Przemawia za tym brak 
zabytków i kości oraz bezpośrednie sąsiedztwo analo-
gicznych obiektów.

Grób 743 (ciałopalny, jamowy), ar 58
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
80×60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-
bokości 25 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnosza-
re z licznymi węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
pojedyncze, bardzo drobne, przepalone kości; w cen-
trum fragmenty dużego naczynia (2), na nich – leżący 
na boku – zgnieciony kubek (1) (tabl. ccXLiii/743). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu c.3; 
powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 8 cm, 
śr. dna 5 cm, wys. 8 cm. 2. Przepalony fragment dol-
nej części garnka typu c.1a (?); powierzchnia chropo-
wata, barwy od ceglastej do brązowo-szarej; śr. dna ok. 
15 cm, wys. zach. 22,5 cm. 3. trzy fragmenty ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 750 (inhumacyjny), ar 36B
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie kolistym, 
średnicy ok. 90 cm; w profilu prostokątna, o głębokości 
do 30 cm. wypełnisko jasnoszare. w centrum jamy, na 
poziomie jej wyróżnienia, skupisko szklanych i burszty-
nowych paciorków (2–16) oraz zapinka (1), pod któ-
rą kilka nieprzepalonych kości w jakimś układzie ana-
tomicznym (jakby kręgosłup); w wypełnisku fragment 
ceramiki (tabl. ccXXXiX/750). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwiniętą 
nóżką, typu almgren 162; sprężyna z płaskiego drutu; 
kabłąk kolankowato wygięty, facetowany, z metopami 
u obu końców; nóżka facetowana, z metopą przy ka-
błąku, zdobioną dwiema ukośnymi, krzyżującymi się 
kreskami; szer. 1,6 cm, dł. 4 cm. 2–9. osiem beczułko-
watych paciorków z jasnoniebieskiego, przezroczyste-
go szkła, typu tM 18; śr. 0,3–0,5 cm, wys. 0,3–0,4 cm. 
10–16. Siedem bursztynowych wisiorków o wydłużo-
nych, zaokrąglonych korpusach, grupy tM XXXiX; 
wys. 1,1–1,4 cm, szer. 0,4–1 cm. 17. fragment cerami-
ki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.
Uwagi: Możliwe, że obiekt 749, o nieokreślonej chro-
nologii i przynależności kulturowej, zlokalizowany na S 
od grobu 750 (zob. Plan 1), to dalsza część grobu 750.

Grób 797 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi ne-Sw, o wy-
miarach ok. 90×70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi, 
na obrzeżach szare. w jamie rozproszone fragmenty 
ceramiki (tabl. ccXL/797).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej. 2. dwa przepalone fragmenty 
przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej; śr. dna 8,5 cm. 3. ok. 15 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.
Uwagi: Brak informacji o obecności kości w wypełni-
sku jamy. interpretację funkcji obiektu oparto na zapisie 
z dziennika badań: […] grób ciałopalny […].

Grób 798 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, o wymiarach ok. 150×160  cm; na głęboko-
ści 20 cm od stropu o zarysie kolistym, o średnicy ok. 
110  cm; w profilu nieckowata, o głębokości 40  cm. 
wypełnisko w stropie od szarego do czarnego, poniżej 
czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w części S zapin-
ka (1), szydło (2) i przęślik (3) (tabl. ccXLi, ccXLii).  
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu H; ka-
błąk w przekroju owalny; nóżka połączona z kabłąkiem 
za pomocą pierścieniowatej obejmy; szer. 1,4 cm, dł. 
zach. 3 cm. 2. dwa fragmenty żelaznego szydła; trzon 
w przekroju z jednej strony czworokątny, z drugiej ko-
listy; dł. zach. 8,4 cm i 4,6 cm. 3. Przepalony dwustoż-
kowaty przęślik gliniany o płaskich biegunach; ścian-
ki korpusu zaokrąglone; powierzchnia gładka, barwy 
ciemnoszarej; śr. 2,6 cm, wys. 1,7 cm. 4. 12 przepalo-
nych fragmentów misy typu ii.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. 
wylewu 24 cm, wys. zach. 5 cm. 5. dziewięć przepalo-
nych fragmentów naczynia grupy iii; wylew pogrubio-
ny, facetowany; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 
wylewu 17,5 cm, wys. zach. 5 cm. 6. Przepalony frag-
ment naczynia grupy iii (?), z uchem; wylew pogru-
biony, facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 7,5 cm. 7. dzie-
więć przepalonych fragmentów naczynia grupy iii, 
z uchem; wylew pogrubiony, facetowany; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 8. dwa przepalone frag-
menty naczynia grupy iii, z uchem; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. 
wylewu 14 cm, wys. zach. 5 cm. 9. Pięć przepalonych 
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fragmentów garnka zbliżonego do typu Vi.1, z pozio-
mym uchem; wylew wychylony, smukły; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej; śr. 17,5 cm, wys. zach. 7 cm. 
10. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 11. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 12. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 13. Przepalony fragment na-
czynia zdobionego na brzuścu geometrycznym pasmem 
złożonym z dwóch równoległych linii i rzędu ukoś-
nych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej. 
14. fragment naczynia z uchem; powierzchnia gładka, 
barwy ciemnoszarej i czarnej. 15. Przepalony fragment 
dolnej części naczynia; powierzchnia gładka, barwy sza-
rej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 9 cm. 16. dwa przepalone 
fragmenty dolnej części naczynia; powierzchnia gładka, 
barwy szarej, przy dnie czarna; śr. dna 11 cm, wys. zach. 
6 cm. 17. Przepalony fragment dolnej części naczynia; 
powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. dna 11 cm, wys. 
zach. 8 cm. 18. Przepalony fragment dolnej części naczy-
nia; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. dna 8,5 cm, 
wys. zach. 4 cm. 19. Przepalony fragment dolnej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. dna 
9 cm, wys. zach. 3 cm. 20. Przepalony fragment dolnej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 
dna 10,5 cm, wys. zach. 3 cm. 21. ok. 290 niecharakte-
rystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i, ewentualnie iia.

Grób 801 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 80×50 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
jasnobrązowe, w centrum szare, bez węgli drzewnych. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. ccXLiii/801). I. Wczesny infans.
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: wg dokumentacji polowej lokalizacja grobu 801 
pokrywa się z położeniem grobu 715. Być może grób 
801 zarejestrowano poniżej jamy drugiego z obiektów; 
nie można także wykluczyć błędnego opisu rysunku.

Grób 802 (ciałopalny, jamowy), ar 36a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie, zniszczona w części n, o zach. wymia rach 
35×15 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. 
wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewnymi. w ja-

mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccXLiii/802). I. Płeć nieokreślona, osoba niedo-
rosła. II. Nieokreś lone (1 fr.).
Inwentarz: 1. Siedem niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 808 (inhumacyjny), ar 48a
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do prostokątnego, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 70×40 cm; w profilu nieckowata, o płaskim 
dnie i głębokości 10 cm. wypełnisko jasnoszare. w czę-
ści n naczynie (6), obok niego zapinka (1) oraz pacior-
ki (3, 4) (tabl. ccXLiii/808).
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwinię-
tą nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi; kabłąk 
kolankowato wygięty, w przekroju pięciokątny (niemal 
trójkątny); nóżka w przekroju trójkątna; szer. 2,4 cm, 
dł. 3,8  cm. 2. fragment przedmiotu o niemal cylin-
drycznym, pustym w środku korpusie, z metalu nie-
żelaznego; śr. 0,6 cm, wys. zach. 0,5 cm. 3. dyskowaty 
paciorek bursztynowy typu tM 388; śr. 0,9 cm, wys. 
0,3 cm. 4. Płasko-kulisty paciorek z niebieskiego, prze-
zroczystego szkła, typu tM 30a; śr. 1,1 cm, wys. 0,6 cm. 
5. ułamek stopionego różowawego, przezroczystego 
szkła. 6. kubek typu XVa; brzusiec zdobiony w dolnej 
partii dookolnym pasmem pionowych i lekko ukośnych 
długich kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowo- 
-szarej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 7 cm, wys. 10,5 cm.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vi.

Grób 830 (ciałopalny, jamowy), ar 47
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 130×80 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko 
w stropie i na obrzeżach szare, w centrum ciemnosza-
re z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki; w części Se skupi-
sko ceramiki, w części n zapinka (1) (tabl. ccXLiV). 
I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej, jednoczęścio-
wej zapinki o zgrubiałej (?) główce z tzw. fałdą oporową 
i czterozwojowej sprężynie z górną cięciwą, być może 
typu k; szer. ok. 1,5 cm, dł. zach. 3 cm. 2. cztery prze-
palone fragmenty misy typu ii.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; powierzchnia zniszczona, barwy od beżo-
wej do szarej. 3. trzy przepalone fragmenty naczynia 
typu i.2 (?); brzusiec zdobiony grupami pionowych linii 
i kresek ujętych w trzy dokolne bruzdy; powierzchnia 
zniszczona, barwy od ceglastej do szarej. 4. trzy przepa-
lone fragmenty naczynia o pogrubionym, facetowanym 
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wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglastej i szarej. 
5. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej. 6. Sześć przepalonych fragmentów naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy od ciemnoszarej do ceglastej. 7. Prze-
palony fragment naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
8. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej. 9. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym, facetowanym wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej. 10. Przepalony fragment na-
czynia z masywnym uchem; powierzchnia zniszczona, 
barwy brązowo-szarej. 11. dwa przepalone fragmenty 
naczynia z uchem i pogrubionym, facetowanym wyle-
wem; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 
12. Przepalony fragment naczynia zdobionego wzorem 
geometrycznym (meander omegowaty?) złożonym z li-
nii i kresek; powierzchnia gładka, barwy szarej. 13. trzy 
przepalone fragmenty naczynia zdobionego dwiema 
dookolnymi bruzdami, między którymi rząd ukośnych 
kresek; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-ceglasto- 
-brązowej. 14. dwa przepalone fragmenty przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-
-szarej; śr. dna 10 cm, wys. zach. 3,5 cm. 15. Przepalo-
ny fragment przydennej części naczynia; powierzchnia 
gładka, barwy ceglasto-szarej; śr. dna 12 cm, wys. zach. 
1,5 cm. 16. ok. 230 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza i.

Grób 831 (ciałopalny, jamowy), ar 47
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 60 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 30 cm. wypełnisko szare, w spągu nieznacznie 
ciemniejsze, z licznymi drobnymi węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości (tabl. ccXLV/ 
831). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

„Grób” 832 (ciałopalny, jamowy), ar 54
odkryty na głębokości 30 cm. duża jama o nieregular-
nym zarysie, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
300×180 cm, w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 50 cm. wypełnisko w stropie bardzo niejed-
nolite, szare, w częściach n i S ciemnoszare, miejscami 
czarne, sprawiające wrażenie kilku obiektów wkopanych 
jeden w drugi. na głębokości 15 cm poniżej stropu zarys 
jamy rozczłonkowany, co najmniej dwudzielny. wypeł-

nisko w częściach n i S czarne z węglami drzewnymi, 
w części środkowej szare. w całym obiekcie rozproszo-
ne przepalone kości i fragmenty ceramiki. większość 
materiałów nieceramicznych w S i centralnej partii ja-
my. na podstawie zachowanej dokumentacji brak moż-
liwości rozdzielenia zespołu na osobne obiekty. Materiał 
zabytkowy chronologicznie niejednolity, wskazujący na 
istnienie dwóch zespołów grobowych kultury przewor-
skiej: z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesne-
go okresu wpływów rzymskich. w części S jamy nieco 
liczniejsza ceramika z epoki brązu/wczesnej epoki że-
laza. większość ceramiki z wczesnego okresu wpływów 
rzymskich w centralnej partii jamy (tabl. ccXLV/832, 
ccXLVi, ccXLVii). I.1. Kobieta (?), adultus. I.2. In-
fans I. II.1. Kura domowa (2 fr.). II.2. Ssak, ewentualnie 
duży ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment srebrnej ozdoby, złożonej ze 
sprężynki i przytwierdzonych do niej dwóch drucików, 
z których jeden tordowany; dł. zach. 0,5 cm. 2. frag-
ment brązowej sprężyny na osi, zapewne od zapinki; 
dł. zach. 1,9 cm. 3. fragment brązowego pręta o koli-
stym przekroju; dł. zach. 3,4 cm. 4. fragment brązo-
wej blaszki o  pogrubionych krawędziach bocznych; 
dł. zach. 0,6 cm. 5. kółko z brązowego drutu; śr. ok. 
0,9  cm. 6. nadtopiony fragment brązowego przed-
miotu; dł. zach. 1  cm. 7. ułamek brązowego pręta 
o kolistym przekroju; dł. zach. 0,4 cm. 8. nadtopiony 
fragment łukowato wygiętego, brązowego przedmio-
tu; dł. ok. 2 cm. 9. żelazne kółko z drutu; śr. 0,9 cm. 
10. fragment paciorka z szaro-zielonego, warstwo-
wego szkła ze spiralnymi zielonkawymi nitkami, po-
wierzchnia pokryta żółtą pastą, na której dookolna, 
spiralna purpurowa nitka, grupy 25 wg t.e. Haever-
nick. 11. Płaski, trójkątny paciorek z ciemnoniebieskie-
go, przezroczystego szkła ze spiralną białą nitką w na-
rożnikach, typu ii.1 wg M.a. zepezauer (1993); wym. 
1×1,3×0,5 cm. 12. fragment paciorka z ciemnoniebie-
skiego, przezroczystego szkła ze spiralną (?) białą nitką; 
zapewne analogiczny do nr. 11. 13. duża bryła stopio-
nego ciemnego szkła nieokreślonej barwy (zaginęła). 
14. dwie bryłki stopionego zielonkawego szkła, w tym 
jedna z pierścieniowatą aplikacją (?) ze szkła tej samej 
barwy; przypuszczalnie fragment naczynia. 15. trzy 
bryłki stopionego ciemnoniebieskiego szkła, prawdo-
podobnie z paciorków. 16. Bryłka (obecnie w czterech 
fragmentach) stopionego szkła bezbarwnego, czerwo-
nego oraz zielonkawego, przezroczystego, z żółtymi 
i  białymi, równoległymi liniami. 17. trzy fragmenty 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; brzu-
siec zdobiony meandrem omegowatym z linii i rzędu 
kresek; powierzchnia gładka, barwy brązowej. 18. Prze-
palony fragment naczynia o pogrubionym, facetowa-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy od sza-
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rej do ceglastej; śr. wylewu 14 cm, wys. zach. 4,5 cm. 
19. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 6 cm. 20. Przepa-
lony fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie i lekko zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 18 cm, wys. zach. 
4  cm. 21. dwa fragmenty naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej. 22. Siedem przepalonych fragmentów misy 
typu B.1a (?); powierzchnia gładka, barwy beżowej i sza-
rej; śr. wylewu ok. 23 cm, wys. zach. 8 cm. 23. Siedem 
przepalonych fragmentów dwustożkowatego naczynia 
o wychylonym wylewie; brzusiec o zaokrąglonym za-
łomie z dookolną bruzdą w górnej partii; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej; śr. wylewu ok. 16 cm, 
wys. zach. 6 cm. 24. Przepalony fragment dolnej części 
naczynia o lekko wyodrębnionym dnie; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej; śr. dna 11 cm, wys. zach. 
3 cm (być może to część naczynia nr 23). 25. Przepalony 
fragment dwustożkowatego naczynia o wychylonym, 
lekko pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szaro-beżowej. 26. Pięć fragmentów dużego na-
czynia o zaokrąglonym brzuścu zdobionym dookolną 
bruzdą, pod którą zygzak; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 27. dwa przepalone fragmenty małego dwu-
stożkowatego naczynia o wychylonym, wyodrębnio-
nym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; 
śr. wylewu 10 cm, wys. zach. 5 cm. 28. dwa przepalo-
ne fragmenty naczynia o wyodrębnionym za pomocą 
bruzdy wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglastej. 
29. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wy-
lewie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-beżo-
wej. 30. Przepalony fragment naczynia z pojedynczymi, 
dookolnymi bruzdami pod wylewem i nad załomem 
brzuśca; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-beżowej. 31. Przepalony fragment przydennej części 
małego naczynia; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej; śr. dna 6 cm, wys. zach. 3 cm. 32. dwa przepalone 
fragmenty przydennej części naczynia; powierzchnia 
gładka, barwy ceglasto-szarej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 
6 cm. 33. Przepalony (?) fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy od szarej do brą-
zowej; śr. dna 8 cm, wys. zach. 3,5 cm. 34. ok. 30 frag-
mentów ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czar-
nej. 35. ok. 300 niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki. 36. ok. 85 frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia (nr. 10–12, 17–21), fazy iV–V 
(nr. 1–8?, 22–30), fazy i–iia lub iV–V (nr. 9, 13–16, 
31–33).

Grób 833 (ciałopalny, jamowy), ar 54
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
10 cm. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. ccXLV/833). I. Infans I/II.
Inwentarz: 1. fragment ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 834 (ciałopalny, jamowy), ar 54
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 40 cm; w pro-
filu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 15 cm. 
wypełnisko szare. w jamie rozproszone przepalone ko-
ści i fragmenty ceramiki (tabl. ccXLViii/834). I. In-
fans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 
2. Przepalony fragment naczynia zdobionego rzędem 
dołków ujętych w poziome bruzdy, powyżej którego 
szerokie pasmo czterech równoległych, łamanych pod 
kątem prostym linii, prawdopodobnie w kształcie me-
andra; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V (?).

Grób 837 (ciałopalny, jamowy), ar 46
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie, w części e zniszczona przez wkop, o zach. wy-
miarach ok. 50×50 cm, w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 20 cm. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmen-
ty ceramiki (tabl. ccXLViii/837). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty misy typu ii.1; 
wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, 
barwy od beżowej do szarej; śr. wylewu 25 cm, śr. dna 
10 cm, wys. ok. 9 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 838 (ciałopalny, jamowy), ar 46
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 60×70 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko ciemnoszare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i  fragmenty ceramiki (tabl. ccXLV/838). 
I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. cztery fragmenty ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
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Grób 839 (ciałopalny, jamowy), ar 54
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, o średnicy ok. 40 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 20 cm. wypełnisko jasnoszare. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccXLViii/839). I. Płeć nieokreślona, osoba do-
rosła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment grzebienia z poroża 
jelenia; zach. wys. 1 cm. 2. dwa przepalone fragmenty 
misy typu B.1a (?); na załomie brzuśca dookolna bruz-
da; powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 
17 cm, wys. zach. 8 cm. 3. cztery fragmenty ceramiki 
o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 4. osiem nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów cera-
miki. 5. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.
Uwagi: dwa fragmenty naczynia nr 1 znaleziono też 
w sąsiednim grobie 856. wg dziennika badań: Jamy 
te [839 i 856 – przyp. autora] wydają się podobne pod 
względem materiału ceramicznego, chociaż tworzyły 
obiekty niewątpliwie niezależne, chociaż leżące blisko. 

Grób 844 (ciałopalny, jamowy), ar 51
Jama o zarysie zbliżonym do kolistego, o średnicy ok. 
30 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 10 cm. wy-
pełnisko jasnoszare. w jamie rozproszone przepalone 
kości (tabl. ccXLViii/844). I. Infans II (?).
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Obiekt 848 (funkcja nieokreślona), ar 51
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
80×50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko szare z węglami drzewnymi, poniżej 
jasno szare. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki 
(tabl. ccXLViii/848).
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o niewy-
odrębnionym, nachylonym do środka wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 2. cztery 
niecharakterystyczne, przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 850 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 25  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
100×80 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 40 cm. wypełnisko ciemnoszare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-

lone kości i wyposażenie (tabl. ccXLiX/850). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. fragment brązowej sztabki o owalnym 
przekroju; dł. zach. 1,4 cm. 2. Przepalony prostopad-
łościenny ciężarek (?) gliniany z cylindrycznym otwo-
rem w centrum; powierzchnia gładka, barwy od beżo-
wej do szarej; wym. 2×2,8×2,8 cm. 3. trzy przepalone 
fragmenty trójdzielnego (?) naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szaro-ceglastej. 4. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szaro-beżowej. 5. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowo-
-szarej; śr. dna ok. 16 cm, wys. zach. 4,5 cm. 6. Przepa-
lony fragment przydennej części naczynia; powierzch-
nia gładka, barwy szarej; śr. dna ok. 8 cm, wys. zach. 
2 cm. 7. ok. 50 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii (?).

Grób 851 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama zniszczona, zacho-
wana tylko przy dnie i w części S, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare i czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
kości i wyposażenie (tabl. ccXLiX/851). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. Brązowe uszko od wieczka lub ścianek 
pojemnika, z kilkukrotnie wygiętej brązowej taśmy; śr. 
ucha 0,4 cm. 2. natopiony brązowy krążek o nacinanej 
krawędzi, z kolistym otworem w środku; śr. 2,2 cm; za-
pewne część okucia nr 1. 3. fragment brązowej sztab-
ki o niemal rombowatym przekroju; dł. zach. 1,3 cm. 
4. fragment łukowato wygiętej brązowej sztabki o pię-
ciobocznym przekroju, być może kabłąk zapinki; dł. 
zach. 1,9 cm. 5. Bryłka stopionego brązu. 6. dwa prze-
palone (?) fragmenty naczynia o pogrubionym, faceto-
wanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżowej 
(kultura przeworska). 7. cztery niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska (nr 6 – przeworska). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (nr 6 – fazy i–iia).

Grób 852 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 50 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko ciemnoszare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccXLiX/852). 
I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny fragment cerami-
ki. 2. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (?).
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Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 853 (ciałopalny, jamowy), ar 51
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie czworo-
kątnym, o wymiarach ok. 40×40 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 8 cm. wypełnisko szare z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
(tabl. ccL/853). I. Infans I–II.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 854 (ciałopalny, jamowy), ar 45
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 80×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. wypełnisko w części w czarne, w części e ciem-
noszare, z węglami drzewnymi, w spągu szare. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki (tabl. ccXLiX/854). I. Płeć nieokreślona, osoba 
niedorosła.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty ceramiki o gładkiej po-
wierzchni, barwy czarnej. 2. cztery niecharakterystycz-
ne, przepalone fragmenty ceramiki. 3. fragment cera-
miki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 855 (ciałopalny, jamowy), ar 45
odkryty na głębokości 30  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-we, o wymiarach ok. 
90×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 35 cm. 
wypełnisko jasnoszare, w centrum ciemnoszare, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone wyposażenie 
i jedna (?) przepalona kość (tabl. ccL/855). I/II. Kość 
zaginęła.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej szpili hakowej (?) 
o tordowanym trzonie; dł. zach. 1,6 cm. 2. ułamek że-
laznej blaszki. 3. fragment ceramiki (zaginął).
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 856 (ciałopalny, jamowy), ar 54
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
150×120 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i  głębokości 25  cm. wypełnisko w części e ciemno-
szare, miejscami czarne, z węglami drzewnymi, w czę-
ści w szare. w jamie, głównie w partii ciemniejszej, roz-
proszone przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccL/ 
856). I. Płeć nieokreślona, adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. fragment kabłąka brązowej zapinki ocz-

kowatej, z pasmem pseudofiligranu; dł. zach. 1,5 cm. 
2. cztery fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej. 3. dwa fragmen-
ty naczynia o wychylonym wylewie, z dwiema dookol-
nymi bruzdami nad załomem brzuśca; przypuszczalnie 
pochodzące z naczynia nr 1 znalezionego w grobie 839. 
4. fragment naczynia o wyodrębnionym dnie; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. dna 9 cm, 
wys. zach. 5,5 cm; prawdopodobnie fragment naczynia 
nr 2. 5. trzy fragmenty ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 6. cztery niecharakterystyczne, przepa-
lone fragmenty ceramiki. 7. Sześć fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b.
Uwagi: fragmenty naczynia nr 4 znaleziono też w są-
siednim grobie 839. według dziennika: Jamy te [839 
i 856 – przyp. autora] wydają się podobne pod względem 
materiału ceramicznego, chociaż tworzyły obiekty nie-
wątpliwie niezależne chociaż leżące blisko.

Grób 857 (ciałopalny, jamowy), ar 45
odkryty na głębokości 35  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
70×50  cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie 
i głębokości 20 cm. wypełnisko szare z węglami drzew-
nymi. w jamie rozproszone przepalone kości i wypo-
sażenie (tabl. ccL/857). I. Późny infans I. II.1. Kura 
domowa (2 fr.). II.2. Kura domowa (?) (2 fr.). II.3. Ptak 
(1 fr.). II.4. Nieokreślone (10 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowego drutu; dł. zach. 
1,1  cm. 2. Bryłka stopionego brązu. 3. ok. 25 frag-
mentów, w części przepalonych, misy o wychylonym 
wylewie, pod którym plastyczna listwa wyodrębniona 
z obu stron horyzontalnymi bruzdami; brzusiec dwu-
stożkowaty, zdobiony na załomie dwoma równoległymi 
pasmami ukośnych linii, tworzących rząd wsuniętych 
kątów, ponad którymi poziomy żłobek, nad załomem 
plastyczna listwa z pasmem ukośnych nacięć, wyod-
rębniona bruzdami; powierzchnia gładka, barwy be-
żowej, miejscami szarej; śr. wylewu ok. 17  cm, wys. 
zach. 7 cm. 4. dwa fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy iV–V (?).

Grób 858 (ciałopalny, jamowy), ar 51
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 35–40 cm; w profi-
lu nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko szare 
i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccL/858). I. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła.
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Inwentarz: 1. żelazny nit (od wielowarstwowego grze-
bienia?); dł. 0,9  cm. 2. fragment brązowej sztabki 
o czwo rokątnym przekroju; dł. zach. 0,5 cm.
Kultura: wielbarska (?). 
Datowanie: fazy Vi–Vii (?).

Grób 859 (ciałopalny, jamowy), ar 51
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do prostokątnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wy-
miarach ok. 120×70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 25 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi, 
poniżej szare. w jamie rozproszone przepalone kości 
i wyposażenie (tabl. ccLi/859). I. Infans II–iuvenis.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty brązowej zapinki o pła-
skim kabłąku z profilowanym, dookolnym grzebykiem, 
zapewne typu almgren 2aii; nóżka w przekroju trójkąt-
na; dł. zach. ok. 3,5 cm. 2. dwa niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki. 3. Sześć fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Grób 860 (ciałopalny, popielnicowy), ar 51
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 70 cm; w profilu nieckowata, o głębo-
kości 20 cm. wypełnisko czarne z licznymi węglami 
drzewnymi, na obrzeżach szare. w części S jamy spę-
kana popielnica (8), w niej, w czarnej ziemi bez węgli 
drzewnych, zwarte skupisko przepalonych kości, wśród 
których fragmenty ceramiki, dwóch zapinek (2, 3), 
kółko (5) oraz przęślik (7); pod popielnicą i wokół jej 
dolnej części skupisko licznych fragmentów ceramiki 
pochodzących z trzech naczyń (9–11). w wypełnisku 
jamy rozproszone przepalone kości i fragmenty cera-
miki, w części n zapinka (1) i fragmenty przedmiotu 
z żelaza (6) (tabl. ccLii, ccLiii). I. Płeć nieokreślona, 
adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu M-a 
lub n-a; kabłąk w przekroju kolisty (?); pochewka ra-
mowata, z pojedynczymi bruzdami w przedniej i tyl-
nejczęści ramki oraz na łożysku igły; dł. zach. 5,1 cm. 
2. 17 fragmentów żelaznej zapinki typu M-a lub n-a; 
kabłąk w przekroju rombowaty; pochewka ramowata; 
dł. ok. 5–6 cm. 3. osiem fragmentów żelaznej zapin-
ki typu M-a lub n-a; kabłąk w przekroju rombowaty; 
pochewka ramowata; dł. zach. ok. 6 cm. 4. dwa frag-
menty żelaznej szpili hakowej o gładkim, w przekro-
ju kolistym trzonie; dł. zach. 4,7 cm. 5. żelazne kółko 
o niemal kolistym przekroju; śr. 2,9 cm. 6. fragment 
nieokreślonego przedmiotu z żelaza. 7. Przepalony 
dwustożkowaty przęślik gliniany o płaskich biegunach; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej i szarej; śr. 4,1 cm, 
wys. 2,2 cm. 8. fragmenty dolnej części dużego naczy-

nia; powierzchnia gładka, barwy czarnej; średnica dna 
14 cm, wys. zach. 17 cm. 9. Przepalony kubek typu i.3; 
wylew pogrubiony, facetowany; brzusiec zdobiony do-
okolnym pasmem prostokątnych pól, z których każde 
w połowie zakreskowane; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej i szarej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 
14,5 cm. 10. Przepalony kubek typu i.4; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 14 cm, 
śr. dna 8 cm, wys. 10,5–11 cm. 11. Przepalona misa ty-
pu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do szarej; śr. wylewu 19,5 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 10 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 861 (ciałopalny, jamowy), ar 45
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
ok. 200×100 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi, na 
obrzeżach ciemnoszare. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i wyposażenie (tabl. ccLi/861). I. Płeć nie-
określona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Sześć fragmentów nadtopionej brązowej 
zapinki typu n-c (?); kabłąk szeroki, płaski, w przekro-
ju trójkątny, z niewielkim zaoblonym grzebykiem przy 
nóżce; nóżka w przekroju rombowata, poniżej grzeby-
ka wybite dwa kółka i podwójne kreski tworzące kąty; 
dł. zach. ok. 5 cm. 2. nadtopiony fragment brązowej 
zapinki o silnie wysklepionym, szerokim, w przekroju 
trójkątnym kabłąku, z profilowanym, dookolnym grze-
bykiem; dł. zach. ok. 1,5 cm. 3. dwa przepalone frag-
menty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia 
zniszczona, barwy ciemnoszarej. 4. fragment naczynia 
o nachylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 5. Siedem fragmentów naczynia zdobionego 
ukośnie nacinaną plastyczną listwą, ponad którą pas-
ma poziomych i pionowych linii; powierzchnia gład-
ka, barwy czarnej. 6. ok. 25 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV.

Grób 862 (ciałopalny, popielnicowy?), ar 30a
odkryty na głębokości 25–30  cm. Jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
40×20 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. 
wypełnisko jasnoszare, miejscami żółto-szare. w czę-
ści e jamy dno naczynia (2), w nim skupisko przepalo-
nych kości, obok niego rozproszone przepalone kości 
i fragmenty zapinki (1) (tabl. ccLi/862). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. dwa nadtopione fragmenty brązowej 
zapinki oczkowatej; kabłąk płaski, z pasmem pseudo-
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filigranu i niskim grzebykiem; nóżka w przekroju trój-
kątna; dł. zach. 1,5 cm. 2. ok. 30 fragmentów naczynia 
o lekko wyodrębnionym dnie; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 3,5 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b.

Grób 863 (ciałopalny, jamowy), ar 30B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 70 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 20 cm. wypełnisko w centrum czarne 
z  węglami drzewnymi, na obrzeżach szare. w  jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLiV/863). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1.2. dwa przepalone fragmenty naczyń 
o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szarej. 3. ok. 15 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 864 (ciałopalny, popielnicowy), ar 30B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 40 cm; wkopana (?) w jamę grobu 864a. 
wypełnisko szare bez węgli drzewnych. w centrum ja-
my popielnica, wypełniona do załomu brzuśca zwartą 
warstwą przepalonych kości; dno naczynia w czystym 
piasku, podparte drobnymi kamieniami (tabl. ccLiV/ 
864). I. Mężczyzna (?), adultus–maturus.
Inwentarz: 1. fragmenty wazy typu B.3a; dno lekko 
wyodrębnione; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. dna 12 cm, wys. zach. 19 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 864A (ciałopalny, jamowy), ar 30B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 40 cm; w profilu niec kowata, 
o głębokości 30 cm, w części nw naruszona (?) przez 
jamę grobu 864. wypełnisko czarne z węglami drzew-
nymi, poniżej szare. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccLiV/864a). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 867 (ciałopalny, jamowy), ar 45
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie nieregu-
larnym, o średnicy ok. 70–80 cm; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare, w centrum 
ciemnoszare, z drobnymi węglami drzewnymi. w ja-

mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLiV/867). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o masyw-
nym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto- 
-szarej. 2. fragment przydennej części naczynia; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. dna 
7,5 cm, wys. zach. 2 cm. 3. dwa niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki. 4. 20 fragmentów ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób 869 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
ok. 160×100 cm; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 30 cm. wypełnisko czarne z węglami 
drzewnymi, na obrzeżach szare. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki; w stropie czę-
ści e przęślik (1) (tabl. ccLV/869). I. Płeć nieokreślo-
na, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Przepalony dwustożkowaty przęślik gli-
niany o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej; śr. 2,5 cm, wys. 1,1 cm. 2. dwa przepalone 
fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglasto-szarej. 3. Przepalony 
fragment naczynia o wychylonym wylewie i zaokrą-
glonej górnej partii brzuśca; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglasto-szarej. 4. Przepalony fragment naczy-
nia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy brązowo-ceglastej. 5. 55 fragmentów naczynia 
o silnie wydętym brzuścu w górnej partii korpusu; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej. 6. 80 niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iii–iV.

Grób 880 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 50×30 cm; 
w profilu dwudzielna, o głębokości 15 cm. wypełnisko 
czarne z drobnymi węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone drobne przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLV/880). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. fragmenty ceramiki (zaginęły).
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 881 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 60 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 20 cm. wypełnisko szare, w centrum czarne, z wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone 
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kości i wyposażenie (tabl. ccLV/881). I. Płeć nieokreś-
lona, maturus.
Inwentarz: 1. Brązowy kolec od sprzączki, u nasady 
prostokątna metopa, w przekroju trapezowaty; dł. zach. 
1,8  cm. 2. dziewięć przepalonych fragmentów trój-
warstwowego grzebienia z poroża jelenia, z brązowy-
mi nitami; na uchwycie pozioma bruzda; zach. wym. 
największych fragmentów 1,3×1,8 i 1,2×1,9 cm. 3. 20 
przepalonych i rozwarstwionych fragmentów naczynia 
wykonanego na kole garncarskim; wylew wychylony, 
podkreślony dwiema równoległymi bruzdami; brzu-
siec o zaokrąglonym załomie, zdobiony horyzontalny-
mi żłobkami; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
4. Siedem niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.

Grób 883 (ciałopalny, jamowy), ar 30B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
15 cm; wkopana w część centralną grobu 887. wypełni-
sko czarne i ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w ja-
mie przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccLV/883). 
I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej sprężyny 
na osi, zapewne od zapinki; dł. zach. 1 cm. 2. nadtopio-
ny fragment brązowej szpili hakowej o tordowanym (?) 
trzonie; dł. zach. 1,9 m. 3. fragment brązowego drutu; 
być może igła zapinki; dł. zach. 1,9 cm. 4–11. osiem 
nadtopionych kulistych paciorków z niebieskiego, prze-
zroczystego szkła, typu tM 2b; śr. 0,6 cm, wys. 0,5 cm. 
12. Beczułkowaty paciorek z czerwonego, nieprzezro-
czystego szkła, typu tM 12; śr. 0,7 cm, wys. 0,5 cm. 
13. nadtopiony pierścieniowaty paciorek z jasnonie-
bieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 30b; śr. 
1,2 cm, wys. 0,6 cm. 14. Stopiony paciorek z czarnego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 40 (?). 15. Stopio-
ny paciorek z niebieskiego, przezroczystego szkła, być 
może typu tM 30a, spojony ze stopionym paciorkiem 
z czarnego, nieprzezroczystego szkła. 16. dwa stopio-
ne, spojone ze sobą, pierścieniowate paciorki z zielo-
nego, przezroczystego szkła, zbliżone do typu tM 32; 
do jednego przywarta bryłka stopionego czerwone-
go, nieprzezroczystego szkła. 17. Stopiony krążkowa-
ty paciorek z fioletowego, przezroczystego szkła, typu 
tM 48; śr. 0,5 cm, wys. 0,1 cm. 18. Stopiony paciorek 
z czerwonego, nieprzezroczystego szkła, z przywar-
tą bryłką zielonego, przezroczystego szkła. 19. Bryłka 
stopionego czerwonego szkła z wtopionym brązowym 
drutem o kolistym przekroju. 20. Bryłka stopionego 
fioletowego, przezroczystego szkła, z plamami z czer-
wonego, nieprzezroczystego szkła. 21. Bryłka stopio-

nego białego szkła. 22. Bryłka stopionego jasnoniebie-
skiego, przezroczystego szkła. 23. Bryłka stopionego 
czerwonego, nieprzezroczystego szkła. 24. dwa prze-
palone fragmenty naczynia o wychylonym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do brązowej. 
25. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wy-
lewie; powierzchnia gładka, barwy szarej. 26. dziesięć 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 27. trzy fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza (?).
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii.

Grób 884 (inhumacyjny), ar 30B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do prostokątnego, wydłużonym na osi n-S, o wy-
miarach ok. 250×160 cm na głębokości 15 cm od stro-
pu i ok. 250×110 cm przy dnie; w profilu prostokątna, 
o  głębokości 115  cm. wypełnisko szare. w stropie 
części n cztery duże głazy (wymiary 30–50 cm), nie-
znacznie poniżej – trzy kolejne, podobnej wielkości, 
ułożone wzdłuż dłuższej osi jamy, pomiędzy nimi kil-
ka drobnych kamieni. w jamie rozproszone przepalone 
kości (I.2) oraz fragmenty ceramiki (269–275). wypo-
sażenie zalegało nieznacznie powyżej dna, na głębo-
kości 45–70 cm od stropu; w części n, przy krawędzi 
jamy, naczynie wykonane na kole garncarskim (267) 
ze szklanym pucharkiem (1) w środku; w części nw 
przechylona ku e misa (268); pomiędzy oboma naczy-
niami nożyk (10). Przy ne narożniku sprzączka (7), 
ok. 20 cm na e od niej brązowa igła (9), a ok. 15 cm 
dalej – dwie brązowe zapinki (2, 3), ułożone równole-
gle, z nóżkami skierowanymi na e, pod nimi fragmen-
ty grzebienia (12). w centrum jamy kolia z paciorków 
bursztynowych, szklanych oraz metalowych zawieszek 
(13–95), pomiędzy którymi fragmenty nieprzepalonych 
kości (I.1), skóry (?), tkaniny (266) oraz kora brzozy (Be-
tula sp.). kilkadziesiąt małych paciorków jednego typu 
(drugi naszyjnik?) w rozproszeniu (96–261). obok kolii 
dwie srebrne zapinki (4, 5), a ok. 15 cm na południe od 
nich – trzecia brązowa (6); dalej sprzączka (8), przę-
ślik (11) i paciorek (262) (tabl. ccLVi–ccLXi/884). 
I.1. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła. I.2. Infans II.
Inwentarz: 1. Puchar szklany typu 230 wg H.J. egger-
sa (1951); korpus cylindryczny zdobiony ornamentem 
szlifowanym: dwoma rzędami owali i dwoma rzędami 
kółek poniżej; dno zaokrąglone z okrągłym szlifowa-
nym kółkiem; wylew wyodrębniony trzema dookolny-
mi, nieregularnymi żłobkami; barwa zielono-żółta; wys. 
12,5 cm, śr. wylewu 9 cm. 2. 3. dwie brązowe zapin-
ki kuszowate z podwiniętą nóżką, typu almgren 162; 
sprężyny na osiach; kabłąki kolankowato wygięte, częś-
ciowo facetowane, z metopami u obu końców; nóżki 
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facetowane z nacinanymi metopami u obu końców; dł. 
4 cm, szer. 1,5 cm. 4.5. dwie srebrne zapinki kuszowate
z podwiniętą nóżką, o cechach typów almgren 162 
i 172; sprężyny na osiach zakończonych kulistymi guz-
kami; kabłąki kolankowato wygięte, częściowo faceto-
wane, z metopami u obu końców; nóżki facetowane, 
z metopami przy kabłąkach; zakończenia pochewek 
blaszkowate, przy kabłąku przycięte w płaski drut; dł. 
3 cm, szer. 2 cm. 6. Brązowa zapinka z podwiniętą nóż-
ką i górną cięciwą, typu alm gren 158; kabłąk łukowato 
wygięty, facetowany, z nacinanymi metopami u obu koń-
ców; nóżka facetowana z nacinaną metopą przy kabłą-
ku; dł. ok. 4,8 cm. 7. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, 
owalnej i nieznacznie pogrubionej, w przekroju kolistej 
ramie, typu H 12; kolec na czubku lekko zagięty do dołu, 
u nasady zgrubiały; wym. 2×1,3 cm. 8. Brązowa sprzącz-
ka o jednodzielnej, owalnej i nieznacznie pogrubionej, 
w przekroju kolistej ramie, typu H 12; kolec na czubku 
zagięty do dołu, facetowany, z metopą u nasady; wym. 
2,7×1,6 cm. 9. Brą zowa igła; trzon w przekroju kolisty; 
dł. 5 cm (zaginęła). 10. Mały brązowy nóż z obustronnie 
wyodrębnionym trzpieniem rękojeści; dł. zach. 7,3 cm, 
szer. ostrza maks. 1,9 cm. 11. dwustożkowaty przęślik 
gliniany o płaskich biegunach; powierzchnia gładka, be-
żowo-szara; śr. 3,6 cm, wys. 2,4 cm. 12. fragmenty wie-
lowarstwowego grzebienia (?) z poroża (?), z brązo wymi 
nitami; dł. zach. 7 cm, wys. zach. 3 cm. 13. Srebrny wi-
siorek toporowaty; szer. 1 cm, wys. 1,1 cm; nanizany na 
srebrne kółko z drutu o nawiniętych na obręcz zakoń-
czeniach, typu 15; śr. ok. 1,2 cm. 14–16. trzy srebrne 
zawieszki w formie kółka z drutu o spiralnie zwinię-
tych i nawiniętych na obręcz zakończeniach, typu 16; 
śr. 2,8 cm. 17–22. Sześć srebrnych stożkowatych, blasza-
nych wisiorków; korpusy pięciu zdobione wzdłuż kra-
wędzi horyzontalnymi rowkami; śr. maks. 0,5–0,7 cm, 
wys. zach. 1,8–2,3 cm; każdy nanizany na srebrne kółko 
z drutu o nawiniętych na obręcz zakończeniach, typu 15; 
śr. ok. 1,2 cm. 23. Srebrna zawieszka w kształcie kółka 
z drutu (zaginęła). 24.25. dwie zawieszki w formie be-
czułkowatego bursztynowego paciorka, typu tM 431; 
śr. 1,5–1,6 cm, wys. 1 cm; nanizanego na srebrne kółko, 
typu 15; śr. ok. 1,9 cm. 26. zawieszka z bursztynowego 
krążkowatego paciorka, typu tM 430; śr. 1,8 cm, wys. 
0,8 cm; nanizanego na srebrne kółko z drutu o nawinię-
tych na obręcz zakończeniach, typu 15; śr. ok. 1,9 cm. 
27. zawieszka z bursztynowego krążkowatego paciorka, 
typu tM 388; śr. 1,2 cm, wys. 0,9 cm; nanizanego na 
srebrne kółko z drutu o nawiniętych na obręcz zakoń-
czeniach, typu 15; śr. ok. 1,9 cm. 28.29. dwie zawieszki 
w formie pary beczułkowatych paciorków z zielonego, 
nieprzezroczystego szkła, typu tM 8; śr. 0,7–1 cm, wys. 
0,5–0,6 cm; nanizanych na srebrne kółko z drutu o na-
winiętych na obręcz zakończeniach, typu 15; śr. 1,9 cm.  

30. zawieszka z melonowatego paciorka z jasnoniebie-
skiego, przezroczystego szkła, zbliżonego typów tM 162 
i 163; śr. 1,8 cm, wys. 1,1 cm; nanizanego na brązowe 
kółko z dru tu o spiralnie (?) zwiniętych zakończeniach 
(typ 16?); śr. ok. 2 cm. 31. Bursztynowy wisiorek ósem-
kowaty o zaokrąglony korpusie i wyodrębnionej bruz-
dą główce, w której otwór, typu tM 471d; wys. 1,4 cm, 
szer. 0,9 cm; w otworze fragment sznurka (nie zachował 
się). 32. Bursztynowy wisiorek o trapezowatym, w prze-
kroju niemal czworokątnym korpusie, zbliżony do typu 
tM 414d; w dolnej części horyzontalna bruzda; wys. 
1,2 cm, szer. maks. 1 cm. 33–35. trzy bursztynowe pa-
ciorki poliedryczne, typu tM 405; wym. 1,3–1,6×0,4–
–0,6×0,8–1,2 cm. 36. Bursztynowy prostopadłościenny 
paciorek typu tM 407; wym. 1,2×0,5×0,4 cm. 37. Bur-
sztynowy zaokrąglony paciorek, grupy tM XXX; śr. 
maks. 1,1 cm. 38. Bursztynowy dwustożkowaty pacio-
rek typu tM 391; śr. 1,5 cm, wys. 0,6 cm. 39. Burszty-
nowy, duży paciorek krążkowaty o wypukłych bokach, 
typu tM 438; śr. 3 cm, wys. 1,2 cm. 40.41. dwa cylin-
dryczne paciorki z czarnego, nieprzezroczystego szkła, 
z dookolnym czerwono-biało-czarnym zygzakiem uję-
tym w dwie białe linie, typu tM 324; dł. 2 cm, śr. 0,9 cm. 
42–49. osiem (dwa z nich pokruszone) krążkowatych 
paciorków z jasnoniebieskiego, przezroczystego szkła, 
typu tM 30b; śr. 1,1–1,7 cm, wys. 0,4–0,8 cm. 50–68. 19 
beczułkowatych, krążkowatych bądź nieco prostopad-
łościennych paciorków z czerwonego, opakowego szkła, 
typu tM 12; śr. 0,6–1 cm, wys. 0,5–0,9 cm. 69. Płasko-
-kulisty paciorek z ciemnofioletowego, niemal czarne-
go, przezroczystego szkła, typu tM 31; śr. 1,2 cm, wys. 
0,7 cm. 70.71. dwa (jeden pokruszony) beczułkowate 
paciorki z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, 
typu tM 2a; śr. 0,9  cm, wys. 0,7  cm. 72–75. cztery 
beczułkowate paciorki z zielonego, nieprzezroczy-
stego szkła typu tM 8; śr. 0,7–1 cm, wys. 0,6–0,7 cm. 
76.77. dwa beczułkowate paciorki z niebieskiego, nie-
przezroczystego szkła, typu tM 7; śr. 0,9 cm, wys. 0,6–
–0,7 cm. 78. Miniaturowy, poliedryczny paciorek z zie-
lonego, przezroczystego szkła, typu tM 129; dł. 0,6 cm, 
wys. 0,5 cm, szer. 0,4 cm. 79–81. trzy małe poliedryczne 
paciorki z czerwonego, opakowego szkła, typu tM 132; 
wym. 0,3–0,7×0,4–0,7×0,5–0,9  cm. 82. Poliedryczny 
paciorek z niebieskiego, nieprzezroczystego szkła, gru-
py tM XiV; dł. 1 cm. 83–85. trzy sześcioboczne pacior-
ki z czerwonego, opakowego szkła, typu tM 107; wym. 
0,6–1,1×0,6–1×0,4–0,5  cm. 86–90. Pięć beczułkowa-
tych paciorków z pomarańczowego, opakowego szkła, 
typu tM 10; śr. 0,7 cm, wys. 0,5–0,6 cm. 91.92. dwa 
pierścieniowate paciorki z czarnego szkła, typu tM 40; 
śr. 1,9 cm, wys. 1–1,2 cm. 93. Pierścieniowaty paciorek 
z jasnozielonego, przezroczystego szkła, typu tM 32b; 
śr. 1,6  cm, wys. 0,9  cm. 94. Melonowaty paciorek 



158

z jasnoniebieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 
162; śr. 1 cm, wys. 0,7 cm. 95. kulisty paciorek z czer-
wonego, opakowego szkła, ze śladami zdobienia punk-
tami lub „oczkami”, zbliżony do typu tM 223; śr. 0,9 cm, 
wys. 0,7 cm. 96–261. 166 miniaturowych, beczułkowa-
tych, cylindrycznych i kulistych paciorków z niebieskie-
go, przezroczystego szkła, typu tM 18; śr. 0,3–0,5 cm, 
wys. 0,2–0,6 cm. 262. Sześcioboczny paciorek z zielo-
nego, nieprzezroczystego szkła, typu tM  105; wym. 
0,7×0,7×0,4  cm. 263. fragment paciorka z  jasnonie-
bieskiego, przezroczystego szkła. 264. fragment pacior-
ka z różo wego, przezroczystego szkła; dł. zach. 0,7 cm. 
265. Prze palone (?) fragmenty paciorków z niebieskiego, 
żółtego i fioletowego szkła. 266. fragment tkaniny lnia-
nej, wym. 2,2×0,5 cm. 267. trójdzielna waza wykonana 
na kole garncarskim; wylew pogrubiony, poziomy; szy-
ja cylindryczna; brzusiec zao krąglony, w górnej partii 
korpusu dookolny żłobek, ponad którym chropowate 
pasmo z gładką zygzakowato-falistą linią; dno pier-
ścieniowate; powierzchnia gładka, barwy piaskowo-
szarej; śr. wylewu 22 cm, śr. dna 10 cm, wys. 20,5 cm. 
268. Misa typu Vic; brzusiec zdobionym na załomie 
dookolnym pasmem odcisków paznokcia; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 19 cm, śr. dna 
8 cm, wys. 8,5 cm. 269. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglastej. 270. Przepalony fragment na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy szarej. 271. Przepalony fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wo-szarej. 272. Przepalony fragment naczynia o lekko 
wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy sza-
rej. 273. Przepalony fragment naczynia wykonanego na 
kole garncarskim; powierzchnia gładka, barwy beżowej. 
274. ok. 50 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 275. ok. 25 fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska (nr. 269–271 – przeworska). 
Datowanie: faza Viia (nr 269 – fazy i–ii; nr. 270, 
271 – fazy iii–V).
Uwagi: z powodu złego stanu zachowania zabytków 
w momencie ich odkrycia nie można obecnie w sposób 
wiarygodny odtworzyć kompletów zabytków składa-
jących się na zawieszki o nr. 24–29. na podstawie do-
kładnej dokumentacji polowej (rysunek w skali 1:1; por. 
ryc. 10), można jednak z dużą dozą prawdopodobień-
stwa ustalić, które z wisiorków/paciorków były pierwot-
nie nanizane na kółka (bez możliwości przypisania ich 
do konkretnego kółka). tak więc, aby graficznie oddać 
funkcję tych zabytków, na rycinach zrekonstruowano 
rysunkowo poszczególne komplety zawieszek (wisio-
rek/paciorek i kółko).

Grób 885 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 35 cm. o zarysie kolistym, o śred-
nicy ok. 60 cm; w profilu nieckowata, o  głębokości 
20 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLXii/885). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia praw-
dopodobnie typu Vi.2; wylew pogrubiony, facetowa-
ny; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 
23 cm, wys. zach. 5 cm. 2. cztery przepalone fragmenty 
naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowej. 3. Przepalony frag-
ment naczynia o pogrubionym, facetowanym wylewie; 
powierzchnia gładka, barwy beżowej. 4. Przepalony 
fragment naczynia zdobionego na brzuścu linią łama-
ną, wzdłuż której rząd ukośnych kresek; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej i szarej. 5. ok. 20 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 887 (inhumacyjny), ar 30B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do czworokątnego, wydłużonym na osi n-S, o wymia-
rach ok. 200×110 cm na głębokości 15 cm od stropu 
i 200×80 cm w spągu; dno płaskie, na głębokości ok. 
40 cm; w części n naruszona (?) przez jamę grobu 884. 
wypełnisko szare i szaro-brązowe, przy dnie ciemno-
szare. w jamie, na złożu wtórnym, rozproszone drobne 
fragmenty ceramiki, przepalone kości (I.2) i stopiony 
paciorek (4). na dnie jamy, w części nw, misa (6) usta-
wiona ukośnie w kierunku centrum jamy; w części ne 
zniszczone naczynie (5), w nim igła (2) i małe naczy-
nie (7). Między dużymi naczyniami (5, 6) nieprzepalone 
kości czaszki (I.1), leżącej na prawym boku; w pobliżu 
(niezachowanej) żuchwy paciorek bursztynowy (3). ok. 
20 cm na Sw od czaszki małe naczynie (8) nachylone 
ku S. w centrum jamy, ok. 60 cm od czaszki, sprzącz-
ka (1), sprzączka (1), przy niej fragmenty skóry pasa oraz 
kory (chyba brzozowej) i nieprzepalone kości (i.1). ok. 
20 cm na S od sprzączki pozostałości kości nóg (I.1) 
(tabl. ccLVi/887, ccLVii/887, ccLXi/887). I.1. Męż-
czyzna, maturus. I.2. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, 
owalnej i pogrubionej ramie, typu H 15; rama w prze-
kroju owalna, z wyodrębnioną osią na kolec; kolec 
profilowany, częściowo facetowany, z metopą u nasa-
dy, czubek łukowaty, zagięty na ramę; wys. 3 cm, szer. 
1,9  cm. 2. Brązowa igła; trzon w przekroju kolisty, 
z  niewielkimi bruzdami w przedłużeniu otworu; dł. 
zach. 5,3 cm. 3. krążkowaty paciorek bursztynowy ty-
pu tM 388; śr. 2 cm, wys. 0,5 cm. 4. Stopiony paciorek 
z zielonkawego, przezroczystego szkła, przypuszczal-
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nie typu tM 13. 5. Misa typu Vic, tzw. serii specjal-
nej; górna partia korpusu profilowana dwoma bardzo 
szerokimi, dookolnymi żłobkami; pod załomem brzuś-
ca pasmo złożone z dwóch falistych, naprzemianleg-
łych żłobków i kilku (pierwotnie czterech?) dołków 
palcowych; powierzchnia gładka, barwy od jasno- do 
ciemnobrązowej; śr. wylewu ok. 17 cm, śr. dna 8 cm, 
wys. 14,5 cm. 6. Misa typu Vic/XViiic; powierzch-
nia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 
7 cm, wys. 7,5 cm. 7. Miseczka typu XViiic, tzw. serii 
specjalnej; górna partia korpusu profilowana dwoma 
bardzo szerokimi, dookolnymi żłobkami; powierzch-
nia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. wylewu 5,5 cm, 
śr. dna 3,5  cm, wys. 5,5  cm. 8. Małe dwustożkowate 
naczynie z wyodrębnionym wylewem; brzusiec zdo-
biony pod załomem dookolnym pasmem nieregular-
nych kresek, linii i dołków, a przy dnie – dookolnym, 
podwójnym rzędem odcisków paznokcia; dno wyod-
rębnione; powierzchnia przy wylewie gładka, poniżej 
nieco chropowata; śr. wylewu 6,5 cm, śr. dna 3,5 cm, 
wys. ok. 6 cm. 9. Przepalony fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
szaro-beżowej. 10. Przepalony fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglasto-beżowej. 11. ok. 20 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 12. osiem frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska (nr. 9?, 10 – przeworska). 
Datowanie: faza Viia (nr. 9?, 10 – fazy iii–V).

Obiekt 914 (funkcja niekreślona), ar 45
odkryty na głębokości ok. 50 cm. Jama o nieregular-
nym zarysie, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 
ok. 110×80–90 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 40 cm. wypełnisko szare i ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLXii/914).
Inwentarz: 1. ok. 20 niecharakterystycznych, przepa-
lonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii. 

Groby 915, 916, 916A, ar 36B
odkryte na głębokości ok. 30 cm. zespół trzech jam: 
w części n –  grób 916a, łączący się z nim od stro-
ny S – grób 916 i – wkopany w ten ostatni – grób 915 
(tabl. ccLXiii). 

Grób 915 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
Jama o zarysie kolistym, o średnicy ok. 50–60  cm; 
w  profilu nieckowata, o nierównym dnie i  głęboko-
ści 20 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i wyposażenie 

(tabl. ccLXiii/915, ccLXiV/915). I. Płeć nieo kreślona, 
osoba dorosła. 
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej, dwu-
częściowej zapinki ze sprężyną na osi, prawdopodobnie 
grupy Vi almgrena; kabłąk w przekroju trójkątny; dł. 
zach. 1,3 cm, szer. 1,9 cm. 2. kulisty paciorek z białego 
szkła, zbliżony do typu tM 22; śr. 0,5 cm. wys. 0,4 cm. 
3. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, face-
towanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wej. 4. cztery niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki.
Kultura: wielbarska (nr 3 – przeworska). 
Datowanie: fazy Vi–Viia (nr 3 – fazy i–ii).

Grób 916 (inhumacyjny?), ar 36B 
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi nw-Se, o wymiarach ok. 110×70 cm; w profilu 
nieckowata, o głębokości 25 cm; w części Se naruszona 
przez grób 915, od strony ne łącząca się grobem 916a, 
tworząc z nim układ o nieustalonej wzajemnej relacji 
stratygraficznej. wypełnisko szare z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i wyposa-
żenie (tabl. ccLXiii/916, ccLXiV/916).
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwiniętą 
nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi zakończo-
nej krążkowatymi guzkami; kabłąk szeroki, facetowany, 
kolankowato wygięty, z metopami u obu końców; nóż-
ka facetowana, z metopą przy kabłąku; na wszystkich 
metopach poprzeczne bruzdy; dł. 3,4 cm, szer. 2,2 cm. 
2. niemal sześcioboczny paciorek z czerwonego, nie-
przezroczystego szkła, zbliżony do typu tM 12; śr. 0,6–
–0,8 cm, wys. 0,6 cm. 3. niemal sześcioboczny paciorek 
z zielonego, nieprzezroczystego szkła, zbliżony do typu 
tM 8; śr. 0,7 cm, wys. 0,5 cm. 4. Bursztynowy pacio-
rek o nieregularnym, zaokrąglonym korpusie, śr. 0,8–
–1 cm, wys. 0,6 cm. 5. Małe naczynie o cylindrycznym 
korpusie i niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
słabo wygładzona, miejscami szorstka, barwy brązowo- 
-beżowej; śr. wylewu 6 cm, śr. dna 4 cm, wys. 7 cm. 
6. fragmenty ceramiki (zob. niżej).
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: Vi–Viia.

Grób 916A (ciałopalny, jamowy?), ar 36B
Jama o zaokrąglonym zarysie, wydłużonym na osi ne- 
-Sw, o wymiarach ok. 110×90 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 30 cm; w części centralnej naruszona przez 
wkop, w części Sw łącząca się z jamą grobu 916. wy-
pełnisko szare z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccLXiii/ 
916a, ccLXiV/916a).
Inwentarz: 1. Brązowa zapinka kuszowata z podwinię-
tą nóżką, typu almgren 162; sprężyna na osi; kabłąk  
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szeroki, facetowany, kolankowato wygięty; nóżka face-
towana; dł. 4,3 cm, szer. 2,1 cm. 2. Płasko-kulisty pacio-
rek z białego szła, zbliżony do typu tM 34; śr. 1,4 cm, 
wys. 0,9 cm. 3. fragment żelaznej klamry do pasa o ha-
kowym zakończeniu; krawędzie boczne pogrubione; 
dł. zach. 2,7 cm. 4. fragmenty ceramiki (zob. niżej).
Kultura: wielbarska (nr 3 – przeworska). 
Datowanie: fazy Vi–Viia (nr 3 – fazy i–ii).

Materiał zabytkowy i szczątki ludzkie odkryte w wypeł-
niskach grobów 916 i 916A, bez możliwości przyporząd-
kowania do któregoś z nich (tabl. ccLXiV/916.916a):
1. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy 
od ceglastej do szarej. 2. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy od ceglastej do szarej. 3. Przepalo-
ny fragment naczynia o niewyodrębnionym wylewie; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 4. Przepalony 
fragment naczynia zdobionego na brzuścu zygzakowa-
tym pasmem złożonym z równoległych linii, między 
którymi rząd kresek; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej. 5. ok. 60 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki. 6. dziesięć fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. I. Płeć 
nieokreślona, osoba niedorosła.
Uwagi: Możliwe, że ceramika kultury przeworskiej 
(nr. 1, 2, 4) oraz klamra nr 3 z grobu 916a pochodzą 
z jednego zespołu, zniszczonego przez młodszy pochó-
wek kultury wielbarskiej.

Grób 917 (inhumacyjny), ar 30B 
odkryty na głębokości 45 cm, częściowo zniszczony 
przez wybierzysko. Jama o zarysie owalnym, wydłu-
żonym na osi n-S, o wymiarach ok. 250×200 cm; przy 
dnie wyraźnie węższa, o zarysie zbliżonym do prosto-
kątnego, o wymiarach ok. 250×70 cm; w profilu niemal 
czworokątna, o głębokości 110 cm. wypełnisko szare; 
w części w czarna i – niżej – ciemnoszara warstwa do-
chodząca do głębokości ok. 100 cm, wyraźnie odcinają-
ca się od pozostałej części jamy; w stropie obiektu, wi-
doczny wyłącznie w planie, kolisty ciemnoszary zarys; 
w centrum jamy duży głaz. w całej jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki, węgle drzewne i przepalone kości. 
w centrum, ok. 10 cm na nw od kamienia, na głębo-
kości ok. 50 cm od stropu, żelazna zapinka (8), na tym 
samym poziomie, ok. 20 cm na S od kamienia, fragmen-
ty nożyka (9). wyposażenie pochówku na dnie jamy, 
na głębokości ok. 110 cm od stropu: w części n dwa 
duże naczynia (10, 12) ustawione wzdłuż dłuższej osi 
jamy, w jednym z nich (10) kolejne, mniejsze (11), ok. 
10 cm na ne od nich fragmenty blachy brązowej (5), 
przedmiotu (?) z drewna (6); w części środkowej za-

pinka (1), ok. 5 cm na S od niej paciorek bursztyno-
wy (4), 15 cm dalej sprzączka (2), ok. 25 cm na Sw od 
tej ostatniej – kolejna sprzączka (3) (tabl. ccLXV– 
–ccLXViii/917). I. Płeć nieokreślona, osoba niedo-
rosła (?).
Inwentarz: 1. Brązowa, dwuczęściowa zapinka kuszo-
wata z pełną pochewką i guzkiem na główce; spręży-
na na osi zwieńczonej profilowanymi pierścieniami; 
kabłąk wysoki i wąski, łukowato wygięty, facetowany, 
z metopami u obu końców; nóżka trapezowata, z po-
przecznymi bruzdami u obu końców; dł. zach. 4,5 cm, 
szer. zach. 2,4 cm. 2. trzy fragmenty brązowej sprzączki 
o jednodzielnej, pogrubionej, owalnej ramie, typu H 11; 
kolec facetowany, z metopą u nasady; rama w przekroju 
siedmioboczna; wys. 3,2 cm, szer. 2 cm. 3. trzy frag-
menty brązowej sprzączki o jednodzielnej, pogrubionej, 
owalnej ramie, typu H 12; kolec facetowany z metopą 
u nasady; rama w przekroju wielokątna; wys. 2,2 cm, 
szer. 1,6 cm. 4. krążkowaty paciorek bursztynowy ty-
pu tM 389; śr. 1,7 cm, wys. 0,5 cm. 5. Pięć fragmentów 
łukowato wygiętej brązowej blachy. 6. trzy fragmenty 
przedmiotu lub przedmiotów (?) z drewna21, w tym jeden 
z otworem. 7. dwie bryłki stopionego biało-szarego, 
mętnego szkła. 8. cztery fragmenty żelaznej zapinki 
typu c; kabłąk w przekroju kolisty, najszerszy przy 
główce; zakończenie nóżki połączone z kabłąkiem za 
pomocą pierścieniowatej obejmy; dł. zach. 6,5 cm, szer. 
zach. 1,6 cm. 9. trzy fragmenty żelaznego nożyka sier-
pikowatego; uchwyt sztabkowaty o zwiniętym zakoń-
czeniu; dł. zach. ok. 9 cm. 10. Misa zbliżona do typu 
Vie; powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. wylewu 
17 cm, śr. dna 9 cm, wys. 13,5 cm. 11. Miseczka typu 
XViiiB; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej; śr. 
wylewu 9 cm, śr. dna 5 cm, wys. 9 cm. 12. Misa typu 
Xaa; górna partia korpusu niemal cylindryczna; po-
wierzchnia gładka, barwy szaro-brązowej; śr. wylewu 
17 cm, śr. dna 7 cm, wys. 6,5 cm. 13. dwa przepalo-
ne fragmenty naczynia o pogrubionym, facetowanym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej. 
14. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, 
facetowanym wylewie; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ceglasto-szarej. 15. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym, facetowanym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i ciemnoszarej. 16. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym, facetowanym wyle-
wie; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 17. Przepa-
lony fragment przydennej części naczynia; powierzch-
nia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. dna 9 cm, wys. 
zach. 3,5 cm. 18. trzy przepalone fragmenty naczynia 
o silnie wydętym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
ceglastej. 19. ok. 80 niecharakterystycznych, przepa-

21 Jeden z fragmentów wykonany jest z drewna olszy (Alnus sp.). 
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lonych fragmentów ceramiki. 20. Siedem fragmentów 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska (nr. 8, 9, 13–16, 18 – przeworska). 
Datowanie: faza Viia (nr. 8, 9, 13–16, 18 – faza i).

Grób 918 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 
130×70 cm; w profilu trójkątna, o głębokości 60 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare, z węglami 
drzewnymi, w części ne jasnoszare. w jamie rozpro-
szone fragmenty ceramiki i przepalone kości, w części e  
paciorek (1) (tabl. ccLXiV/918). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Stopiony paciorek segmentowy z zielo-
nego szkła, typu tM 92a; dł. zach. 1,9 cm. 2. trzy prze-
palone fragmenty dwustożkowatego naczynia o wy-
chylonym wylewie, z kolistym dołkiem pod załomem 
brzuśca; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-szarej. 3. dwa przepalone fragmenty naczynia o wy-
chylonym wylewie; powierzchnia gładka (?), barwy  
brązowo-szarej. 4. Przepalony fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia szorstka, bar-
wy brązowej. 5. dwa przepalone fragmenty naczynia 
zdobionego rzędem małych czworokątnych odcisków; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 6. dwa prze-
palone fragmenty naczynia zdobionego odciskami 
paznokcia; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
7. Przepalony fragment naczynia zdobionego dołka-
mi palcowymi; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej. 8. fragment naczynia zdobionego poziomą linią, 
powyżej której rzędy ukośnych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej. 9. ok. 50 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 919 (ciałopalny, jamowy), ar 30B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach 290×190 cm, 
w profilu nieckowata, o głębokości 90 cm. wypełnisko 
jasnobrązowe, miejscami jasnoszare, w stropie cienka 
warstwa ciemnoszarej ziemi z węglami drzewnymi. 
w całej jamie rozproszone przepalone kości, fragmen-
ty ceramiki i pozostałe wyposażenie (tabl. ccLXiX,  
ccLXX/919). I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. fragment brązowej, łukowato wygiętej 
sztabki o owalnym przekroju; dł. zach. 1,2 cm. 2. Brył-
ka stopionego brązu. 3. Stopiony kulisty (?) paciorek 
z fio letowego, przezroczystego szkła, typu tM 3; śr. 
0,8  cm, wys. 0,7  cm. 4. Stopiony kulisty (?) paciorek 
z niebieskiego, mętnego szkła, zbliżony do typu tM 7; 
śr. 0,7 cm, wys. ok. 0,6 cm. 5. Stopiony paciorek z jas-

noniebieskiego, przezroczystego szkła, być może typu 
tM 30a; śr. ok. 1,8 cm. 6. Poliedryczny paciorek z ciem-
noniebieskiego, przezroczystego szkła, typu tM 126; dł. 
1,3 cm, wys. 0,7 cm. 7. fragment stopionego paciorka 
z jasnoniebieskiego, przezroczystego szkła. 8. Przepa-
lone fragmenty kubka typu XVc; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu 8,5 cm, śr. dna 
5,5 cm, wys. 6,5 cm. 9. Przepalony (?) fragment dużego 
naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia szorst-
ka, barwy beżowej. 10. fragment dwustożkowatego na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy beżowej. 11. fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej. 
12. dwa fragmenty naczynia o niewyodrębnionym, na-
chylonym do środka wylewie; powierzchnia przy wy-
lewie gładka powierzchnia, poniżej chropowata, barwy 
beżowej. 13. Przepalony (?) fragment naczynia o niewy-
odrębnionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy ce-
glasto-szarej. 14. dwa przepalone fragmenty (jednego?) 
naczynia o niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia 
gładka, barwy ceglasto-szarej. 15. Przepalony fragment 
naczy nia zdobionego grupami ukośnych linii (ornament 
krok wiowy?); powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
16. cztery niecharakterystyczne, przepalone fragmenty 
ceramiki wykonanej na kole garncarskim (?). 17. ok. 55 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 18. ok. 20 fragmentów ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Vii (?).

Grób 920 (ciałopalny, jamowy), ar 30B
odkryty na głębokości ok. 30 cm. Jama o zarysie owal-
nym (?), wydłużonym na osi ne-Sw, o zach. wymiarach 
ok. 70×50 cm, w części w i Se zniszczona; w profilu 
nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko ciemno-
szare, w centrum czarne, z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLXii/920). I. Infans I.
Inwentarz: 1. cztery przepalone fragmenty naczynia 
typu i.1; wylew nieznacznie pogrubiony, lekko faceto-
wany; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 
14 cm, wys. zach. 10 cm. 2. Przepalony fragment przy-
dennej części naczynia; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. dna 7 cm, wys. zach. 5 cm. 3. dwa prze-
palone fragmenty (jednego?) naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, opracowana mało sta-
rannie, barwy brązowej. 4. fragment ceramiki o gład-
kiej powierzchni, barwy czarnej. 5. cztery niecharak-
terystyczne, przepalone fragmenty ceramiki. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.
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Grób 930 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 25 cm. Jama o nieokreślonym 
zarysie, o szerokości ok. 130 cm, w części n i S zniszczo-
na; w profilu dwudzielna, o głębokości 20 cm. wypełni-
sko czarne z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki, w  central-
nej partii drut (1) (tabl. ccLXii/930). I. Infans  II. 
II. Owca lub koza (1 fr.).
Inwentarz: 1. fragment brązowego drutu; pierwotnie je-
den z końców zgięty pod kątem prostym (obecnie brak); 
dł. zach. 1,1 cm. 2. 15 przepalonych fragmentów naczy-
nia o wychylonym, wyodrębnionym za pomocą bruzdy 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej 
do szarej. 3. Przepalony fragment naczynia o wychylo-
nym, lekko zgrubiałym wylewie; na brzuścu wąska, na-
cinana ukośnie listwa plastyczna, wyodrębniona za po-
mocą dwóch żłobków; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej. 4. Przepalony fragment naczynia o wychylonym 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej. 5. ok. 20 
drobnych fragmentów ceramiki o gładkiej powierzchni, 
barwy czarnej. 6. dwa niecharakterystyczne, przepalo-
ne fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy iV–V.

Grób 931 (ciałopalny, jamowy), ar 30a
odkryty na głębokości 30–40 cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 150× 
90 cm; w profilu trójkątna, o głębokości 60 cm. wy-
pełnisko jasnoszare, w centrum szare, miejscami ciem-
noszare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccLXViii/931). 
I. Płeć nieokreś lona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment zdeformowanej (nadtopionej?) 
brązowej sztabki o prostokątnym przekroju; dł. zach. 
1,8 cm. 2. Przepalony fragment naczynia o lekko wy-
chylonym wylewie; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wej. 3. dziesięć niecharakterystycznych, w większości 
przepalonych, fragmentów ceramiki. 4. fragment ce-
ramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 932 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 60 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 10 cm. wypełnisko szare, miejscami ciem-
noszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccLXX/ 
932). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 2. dwa przepalone fragmenty ceramiki.

Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 946 (ciałopalny, jamowy), ar 36B 
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 50 cm; w profilu półkolista, o głębokości 
25 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi. w ja-
mie rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki 
(tabl. ccLXX/946). I. Wczesny infans I.
Inwentarz: 1. dziewięć przepalonych fragmentów 
garnka typu Vi.1; wylew pogrubiony, facetowany; po-
wierzchnia gładka, barwy od brązowej do ceglastej; śr. 
wylewu 22–23 cm, wys. zach. 6 cm. 2. trzy przepalo-
ne fragmenty naczynia o silnie wydętym brzuścu, zdo-
bionym dwiema poziomymi bruzdami, między który-
mi zygzak złożony linii i rzędów kresek; powierzchnia 
zniszczona, barwy szaro-brązowej. 3. niecharaktery-
styczny, przepalony fragment ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.

Grób 947 (ciałopalny, jamowy), ar 30B/36B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
ok. 90×60 cm; w profilu niemal trójkątna, o głęboko-
ści 35 cm. wypełnisko ciemnoszare, w centrum czarne, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccLXX/947).  
I. Infans I.
Inwentarz: 1. trzy niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki. 
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 949 (ciałopalny, jamowy), ar 54c
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
100×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, w centrum i w części e czar-
ne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki, w części S za pinka (1) 
(tabl. ccLXXi/949). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. fragment żelaznej, jednoczęściowej za-
pinki z dolną cięciwą i łukowato wygiętym, w przekro-
ju kolistym, kabłąkiem, przypuszczalnie typu n-a; dł. 
zach. 2,6 cm; szer. zach. 1 cm. 2. Sześć przepalonych 
fragmentów kubka typu i.4; powierzchnia zniszczona, 
barwy od szarej do ceglastej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib (?).

Grób 950 (ciałopalny, jamowy), ar 54c
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżo-
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nym do kolistego, o średnicy ok. 50 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko ciemnoszare 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i  wyposażenie; w części n sprzączka (1)  
(tabl.  ccLXXi/950). I. Płeć nieokreślona, osoba nie-
dorosła (?).
Inwentarz: 1. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, 
owalnej i pogrubionej, w przekroju kolistej ramie, ty-
pu H 11; wys. 2,4 cm, szer. 1,8 cm. 2. Bryłka stopio-
nego żółtawego/zielonkawego, niemal bezbarwnego, 
przezroczystego szkła. 3. Przepalony fragment płytki 
z poroża jelenia, z bruzdą wzdłuż krawędzi; przypusz-
czalnie część wielowarstwowego grzebienia; zach. wym. 
0,7×0,5 cm. 4. cztery niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: faza Viia.

Grób (?) 951 (ciałopalny, jamowy?), ar 36B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 100×50  cm; 
w profilu półkolista, o głębokości 45 cm. wypełnisko 
jasnoszare. w jamie fragmenty ceramiki i (jedna?) prze-
palona kość (tabl. ccLXXi/951). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki. 2. fragment ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 953 (ciałopalny, jamowy), ar 36B
Jama o zarysie nieregularnym, zbliżonym do czworo-
kątnego, wydłużonym na osi e-w, o zach. wymiarach 
80×60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głę-
bokości 20 cm. wypełnisko czarne, w centrum ciemno-
szare, z węglami drzewnymi. w jamie, głównie w czarnej 
warstwie, rozproszone przepalone kości i wyposażenie, 
w stropie liczne fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXii/ 
953). I. Kobieta (?), adultus–maturus.
Inwentarz: 1. Brązowy kolec sprzączki z metopą u na-
sady; czubek zagięty do dołu; dł. zach. 1,6 cm. 2. frag-
ment brązowej sztabki o półkolistym przekroju; jeden 
z końców płaski; dł. zach. 2,8 cm, szer. 0,4 cm. 3. nad-
topiony fragment brązowej blachy; dł. zach. 4 cm, wys. 
zach. 1  cm. 4. Przepalone fragmenty miseczki typu 
XViiic, tzw. serii specjalnej; górna partia korpusu pro-
filowana trzema dookolnymi, bardzo szerokimi żłob-
kami, z których położony najniżej ozdobiony rzędem 
nakłuć; dolna partia korpusu ornamentowana dwoma 
falistymi, naprzemianległymi żłobkami, wzdłuż któ-
rych rząd nakłuć; pod załomem kilka dołków palco-
wych; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wy-
lewu 10 cm, wys. zach. 9 cm. 5. fragmenty misy typu 

Vic; powierzchnia nad załomem gładka, poniżej chro-
powata, barwy brązowej; śr. brzuśca 17 cm, wys. zach. 
7,5  cm. 6. Przepalone fragmenty misy typu Vic (?); 
poniżej wylewu plastyczna listwa; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 7. 12 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 954 (ciałopalny, jamowy), ar 54c
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 60×50 cm; w profilu nieckowata, o nie-
równym dnie i głębokości 20 cm. wypełnisko ciem-
noszare z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccLXXii/954). 
I. Płeć nieokreślona, adultus–wczesny maturus.
Inwentarz: 1. Przepalony poliedryczny paciorek z biało-
-szarego chalcedonu, typu tM 499b; dł. 1,2 cm, wys. 
0,9 cm. 2. Stopiony paciorek z czerwonego (?), nieprze-
zroczystego szkła, zbliżony do typu tM 41; śr. 1,2 cm, 
wys. ok. 1 cm. 3. fragment naczynia wykonanego na 
kole garncarskim; wylew wychylony; powierzchnia 
gładka, barwy ciemnoszarej. 4. fragment naczynia wy-
konanego na kole garncarskim; powierzchnia gładka, 
barwy jasnobrązowej. 5. Przepalony fragment naczy-
nia z uchem; powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 
6. Przepalone fragmenty przydennej części naczynia; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej i szarej; śr. 
dna 7 cm, wys. zach. 10 cm. 7. cztery przepalone frag-
menty przydennej części naczynia; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglastej. 8. Przepalone fragmenty naczynia 
z uchem i lekko pogrubionym wylewem; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej i brązowej; śr. wylewu 15,5 cm, 
wys. zach. ok. 6 cm. 9. ok. 20 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 10. dwa fragmen-
ty ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: wielbarska (nr 8 – przeworska). 
Datowanie: faza Vii (nr 8 – faza ii).

Obiekt 955 (funkcja nieokreślona), ar 60B
Jama o zarysie kolistym (?), w części e zniszczona, 
o zach. wymiarach ok. 80×80 cm; w profilu nieckowata, 
o głę bokości 30 cm. wypełnisko czarne, na obrzeżach 
ciemnoszare, z węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXi/955).
Inwentarz: 1. dwa niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 956 (ciałopalny, jamowy), ar 60B
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 100×80 cm; 
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w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. wypełnisko 
ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie 
rozproszone przepalone kości i fragmenty ceramiki, 
w części S małe naczynie (1) ze skupiskiem ptasich (?)22 
kostek wewnątrz, przykryte ustawionym do góry dnem 
kubkiem (2) (tabl. ccLXXiii/956). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalone naczynie typu i.2; wylew lek-
ko pogrubiony (?), wyodrębniony szerokim żłobkiem; 
brzusiec zdobiony w górnej partii dwiema dookolnymi 
bruzdami, między którymi rząd zakreskowanych trój-
kątów; powierzchnia gładka, barwy szaro-beżowej; śr. 
wylewu 9 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 6 cm. 2. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.4; powierzchnia gładka, barwy 
jasnobrązowej; śr. wylewu 10,5 cm, śr. dna 6 cm, wys. 
9 cm. 3. cztery niecharakterystyczne, przepalone frag-
menty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–ii.

Grób 957 (ciałopalny, jamowy/popielnicowy), ar 60B
odkryty na głębokości 35–40 cm. zarysy jamy niewi-
doczne. fragmenty niemal całej misy leżące na boku 
w  czystym piasku. Przy fragmentach naczynia kilka 
przepalonych kości. wewnątrz naczynia czysty piasek, 
bez kości (tabl. ccLXXiii/957). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. Misa typu Vic; powierzchnia od wy-
lewu do załomu gładka, poniżej szorstka, nierówna, 
opracowana niestarannie, barwy od brązowej do szaro- 
-ceglastej, miejscami czarna; śr. wylewu 16 cm, śr. dna 
8 cm, wys. ok. 9 cm. 
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 959 (ciałopalny, jamowy), ar 60B
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o nieregularnym 
zarysie, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
60×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko szare, miejscami ciemnoszare i czarne 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmen-
ty ceramiki i przepalone kości (tabl. ccLXXiii/959). 
I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. cztery niecharakterystyczne fragmen-
ty ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

22 Bardzo możliwe, że osoba pisząca dziennik błędnie zinterpre-
towała przynależność gatunkową szczątków kostnych. Przepa-
lone fragmenty kości ludzkich, szczególnie dzieci, mogą w nie-
których wypadkach przypominać kości ptaków – informacja 
dr. ł.M. Stanaszka. 

Grób 960 (ciałopalny, jamowy), ar 24d
odkryty na głębokości 25  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
70×60 cm; w profilu półkolista, o głębokości 25 cm. 
wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare, z płaskim 
kamieniem w stropie. w jamie rozproszone przepalo-
ne kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXiii/960). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o  niewyodrębnionym wylewie; powierzchnia gład-
ka (?), barwy ceglasto-szarej. 2. 11 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki. 3. Pięć frag-
mentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

Grób 967 (ciałopalny, popielnicowy), ar 50
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymia-
rach ok. 80×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
15 cm. wypełnisko na obrzeżach ciemnoszare, w cen-
trum czarne, z węglami drzewnymi. w części S frag-
menty co najmniej czterech naczyń; w części w, częś-
ciowo w  czystym piasku, popielnica (4) wypełniona 
zwartą warstwą przepalonych kości, na których trzy 
zapinki (1–3) (tabl. ccLXXiV). I. Infans I.
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu n-a; sprężyna na 
osi z pręta o prostokątnym przekroju; cięciwa pęknięta, 
zahaczona (?) o kabłąk (naprawa?); kabłąk w przekroju 
owalny, z profilowanym grzebykiem poniżej szczytu; 
nóżka w przekroju trójkątna; pochewka pełna, z trze-
ma pionowymi żłobkami wzdłuż obu krawędzi; dł. 
6,1 cm, szer. 0,9 cm. 2. dwa fragmenty żelaznej zapin-
ki typu M-a; kabłąk w przekroju kolisty, z dookolnym 
grzebykiem poniżej szczytu; pochewka ramowata; dł. 
6,3 cm, szer. 1,6 cm. 3. dwa fragmenty żelaznej zapinki, 
prawdopodobnie typu n-a; kabłąk w przekroju w przy-
bliżeniu owalny, z niewielkim grzebykiem poniżej 
szczytu; dł. zach. ok. 2,5 cm, szer. 0,8 cm. 4. Misa typu 
ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy 
od beżowej do ciemnoszarej; śr. wylewu ok. 13,5 cm, 
śr. dna 7,5 cm, wys. 7,5  cm. 5. Przepalone fragmen-
ty dwustożkowatej misy z uchem; wylew pogrubiony; 
brzusiec zdobiony pasmem krokwiowym między dwie-
ma bruzdami; powierzchnia gładka, barwy od cegla-
stej do czarnej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 8,5 cm, wys. 
9 cm. 6. Przepalone fragmenty misy typu ii.2; wylew 
pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy od szarej do 
ceglastej; śr. wylewu 20 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 9 cm. 
7. Przepalone fragmenty kubka typu i.1; wylew pogru-
biony; brzusiec zdobiony w górnej partii dookolnym 
rzędem ukośnych lub poziomych kresek między dwie-
ma poziomymi bruzdami; powierzchnia gładka, barwy 
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od czarnej do ceglastej; śr. wylewu 12,5 cm, śr. dna 6 cm, 
wys. 10 cm. 8. Przepalone fragmenty naczynia typu i.4; 
powierzchnia gładka, barwy od szarej do ceglastej; śr. 
wylewu 12,5 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 10 cm. 9. Prze-
palone fragmenty małego naczynia o zaokrąglonym 
korpusie, grupy Vii; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej; śr. dna 4 cm, wys. zach. 5 cm. 10. ok. 30 niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib.

Grób 968 (ciałopalny, popielnicowy), ar 50
odkryty na głębokości 45  cm. Jama o zarysie czwo-
rokątnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
100×70 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. 
wypełnisko ciemnoszare, miejscami czarne, z węglami 
drzewnymi. w centrum, ustawiona na dnie jamy popiel-
nica (14) w ¾ wypełniona zwartą warstwą licznych, sła-
bo przepalonych kości i jasnoszarym piaskiem; w górnej 
partii jamy, przylegający od strony ne do urny, niewiel-
ki kamień. w popielnicy, pośród kości: sprzączka (1), 
okucie końca pasa (2) i klucz (6). w części n jamy dwa 
małe naczynia (9, 10); w części w przęślik (7); pozo-
stałe elementy wyposażenia rozproszone w wypełnisku 
jamy, przede wszystkim w jej stropie, blisko popielnicy 
(tabl. ccLXXV). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła. 
II.1. Kura domowa (1 fr.). II.2. Kura domowa (?) (1 fr.). 
II.3. Owca lub koza (4 fr.).
Inwentarz: 1. żelazna sprzączka o jednodzielnej, ko-
listej ramie, typu c 13; rama w przekroju rombowata; 
kolec o wielobocznym przekroju, u nasady – wyodręb-
niona za pomocą dwóch poprzecznych bruzd – metopa 
o naciętych krawędziach bocznych; śr. 2,8 cm. 2. nad-
topione brązowe okucie końca pasa grupy i, ty pu 1, 
wariantu 6; trzonek w przekroju czworokątny; ramiona 
połączone małym nitem o płaskiej główce, ramię ze-
wnętrzne zdobione wzdłuż krawędzi rzędem drobnych 
pionowych nacięć; zakończenie profilowane, składające 
się z masywnej kulki między dwoma niewielkimi pier-
ścieniami i czterech krążkowatych elementów o coraz 
mniejszej średnicy, z małym, kulistym guzkiem na koń-
cu; dł. 6 cm. 3. trzy fragmenty brązowego okucia zło-
żonego z dwóch prostokątnym blaszek połączonych na 
końcach brązowymi nitami o półkulistych główkach; dł. 
zach. 4 cm, szer. 0,6 cm. 4. żelazne, H-kształtne okucie 
z masywnej taśmy; dł. 2,7 cm, szer. 0,6 cm. 5. nadto-
piony fragment brązowego, dyskowatego przedmiotu 
z otworem w  części centralnej, zdobiony wokół ze-
wnętrznej krawędzi karbowanym (?) drutem; śr. ok. 
1,2 cm. 6. żelazny klucz do kasetki; pióro u-kształtne, 
w przekroju koliste; uchwyt w przekroju kwadratowy, 
o końcu rozklepanym i zwiniętym w uszko; dł. 13,4 cm. 
7. Lekko przepalony dwustożkowaty przęślik gliniany 

o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, barwy od 
ceglastej do szarej; śr. 3,8 cm, wys. 2 cm. 8. Przepalone 
fragmenty misy typu B.2; powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do brązowo-szarej; śr. wylewu 20 cm, 
wys. zach. 9  cm. 9. trzy przepalone fragmenty misy 
typu d.1c; wylew wychylony, wyodrębniony żłobkiem; 
brzusiec półkulisty z dookolną bruzdą w górnej partii 
korpusu; powierzchnia zniszczona, barwy od brązo-
wej do szarej; śr. wylewu 12,5 cm, wys. zach. 4,5 cm. 
10. Przepalone fragmenty misy typu B.1b; nad załomem 
brzuśca dookolna bruzda; powierzchnia zniszczona, 
barwy od brązowej do ceglastej; śr. wylewu 15 cm, wys. 
zach. 7 cm. 11. Przepalony fragment naczynia o nie-
znacznie wyodrębnionym wylewie i lekko zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia zniszczona, barwy beżowej. 
12. Przepalony (?) fragment naczynia o nierównym, 
nachylonym do środka wylewie; powierzchnia znisz-
czona, barwy beżowej. 13. Przepalony fragment naczy-
nia o wyodrębnionym dnie; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. dna 11 cm, wys. zach. 
3,5 cm. 14. kilkadziesiąt rozwarstwionych, drobnych 
fragmentów naczynia o gładkiej powierzchni, barwy 
czarnej. 15. dziewięć niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza V.

Grób 969 (ciałopalny, jamowy), ar 30B
Jama o nieregularnym zarysie, w części n i e – znisz-
czona, o wymiarach zach. ok. 35×35 cm; w profilu niec-
kowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko jasnoszare, 
z kilkoma węglami drzewnymi. niemal cała jama wy-
pełniona licznymi przepalonymi kośćmi, wśród których 
wyposażenie. Przepalone kości również w obrębie partii 
zniszczonej (tabl. ccLXXVi/969). I.1. Mężczyzna (?), 
wczesny maturus. I.2. Infans I. 
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej, dwu-
częściowej zapinki silnie profilowanej, tzw. odmiany 
mazowieckiej wg t. dąbrowskiej (1995); sprężyna nie-
zachowana, pierwotnie na osi, z cięciwą przytrzymy-
waną haczykiem; na główce poprzeczna bruzda; kabłąk 
w przekroju niemal trójkątny z profilowanym grzeby-
kiem; nóżka w przekroju trójkątna, zwężająca się ku 
zakończeniu, zwieńczona profilowanym, stożkowatym 
guzkiem; pochewka wysoka; dł. 4,1 cm. 2. dwa frag-
menty stopionej brązowej zapinki formy identycznej 
z nr. 1; szer. zach. 3,2 cm, dł. zach. 3,6 cm. 3. fragment 
żelaznej szpili hakowej o tordowanym trzonie; dł. zach. 
2,9 cm. 4. fragment żelaznego kółka; przekrój rombo-
waty; śr. 3,5–4 cm. 5. dwa fragmenty żelaznego noża 
o obustronnie wyodrębnionym, zaostrzonym u końca 
trzpieniu rękojeści; dł. zach. 8,5 cm, maks. szer. ostrza 
1,5 cm. 6. ok. 20 bryłek stopionego brązu, do części 
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przywarte fragmenty przepalonych kości. 7. trzy brył-
ki stopionego fioletowawego/różowego, przezroczy-
stego szkła. 8. Przepalony fragment naczynia o wy-
chylonym wylewie; brzusiec zdobiony w górnej partii 
poziomą bruzdą, pod którą rząd nieco ukośnych, sze-
rokich żłobków; powierzchnia gładka, barwy beżowo- 
-brązowej. 9. dwa niecharakterystyczne fragmenty ce-
ramiki, w tym jeden przepalony.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Vc.

Grób 970 (ciałopalny, jamowy), ar 50
odkryty na głębokości 30  cm. Jama o zarysie owal-
nym, wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 
70×60 cm; w profilu niemal półkolista, o głębokości 
35  cm. wypełnisko ciemnoszare, w centrum czarne 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone przepa-
lone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXVi/970). 
I. Płeć nieokreślona, osoba dorosła.
Inwentarz: 1. Pięć przepalonych fragmentów wazy gru-
py iV; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony zygzako-
watym pasmem, złożonym z trzech rzędów ukośnych 
kresek, podzielonym na segmenty dwiema pionowy-
mi liniami i rzędem kresek; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej; śr. wylewu ok. 18–19 cm, wys. 14  cm. 
2. Przepalony fragment naczynia zdobionego pasmem 
zygzaka złożonego z linii i kresek; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 3. dwa fragmenty naczynia o po-
grubionym, lekko facetowanym wylewie; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 4. 11 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 979 (ciałopalny, popielnicowy), ar 50
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 60×40 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
20 cm. wypełnisko jasnoszare. w centrum, na dnie ja-
my, zniszczona powyżej załomu brzuśca popielnica (6), 
wypełniona licznymi przepalonymi kośćmi, wśród 
których dwie zapinki (1, 2). w jamie, wokół popielni-
cy, rozproszone przepalone kości oraz sprężyna zapin-
ki (3) (tabl. ccLXXViii/979). I. Mężczyzna, maturus. 
II.1. Owca lub koza (4 fr.). II.2. Kura domowa (?) (1 fr.). 
II.3. Ptak (1 fr.).
Inwentarz: 1. nadtopiona brązowa, jednoczęściowa za-
pinka trąbkowata typu almgren 78; sprężyna na żela-
znej osi, cięciwa przytrzymywana przez zdobiony po-
przecznymi nacięciami haczyk; główka niemal kolista, 
z bruzdą wzdłuż krawędzi, w której osadzony karbo-
wany, brązowy drucik; kabłąk w przekroju trójkątny, 
z niemal kolistym grzebykiem, z bruzdą, w której pier-

wotnie osadzony był brązowy drut (obecnie zachowa-
ny tylko na spodzie); nóżka w przekroju trójkątna, u jej 
końca zwieńczony guzkiem grzebyk, zdobiony karbo-
wanym drutem; pochewka zdobiona od zewnątrz dwie-
ma ukośnymi liniami; szer. 2,9  cm, dł. zach. 4,3  cm. 
2. nadtopiona brązowa, jednoczęściowa zapinka serii 7. 
grupy V almgrena; sprężyna na osi; cięciwa okręcona 
wokół początku sprężyny; na główce półokrągły, pro-
filowany grzebyk; kabłąk w przekroju trójkątny; nóżka 
zakończona niewielkim krążkowatym, profilowanym 
grzebykiem, zwieńczonym guzkiem; pochewka zdobio-
na od zewnątrz dwiema ukośnymi liniami; szer. 2,6 cm, 
dł. 3,5 cm. 3. nadtopiony fragment zapinki o brązowej 
sprężynie na żelaznej osi; szer. 3,4 cm. 4. dwa fragmenty 
łukowato wygiętego brązowego drutu o kolistym prze-
kroju; być może fragment sprężyny zapinki nr 3. 5. dwa 
nadtopione kawałki brązowego drutu; prawdopodobnie 
igła od zapinki (igły od zapinek); dł. zach. 1,5 cm i 2 cm. 
6. kilkadziesiąt drobnych, rozwarstwionych fragmen-
tów naczynia o gładkiej powierzchni, barwy czarnej.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza Va–b (Va?).

Grób 985 (ciałopalny, popielnicowy), ar 59  
odkryty na głębokości 35 cm. na głębokości ok. 15 cm 
od stropu jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi 
e-w, o wymiarach ok. 90×50 cm; w profilu czworokąt-
na, o głębokości 30 cm. wypełnisko w stropie szare, 
poniżej ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi. 
w części w, ustawiona na dnie jamy, nieco zniszczona, 
popielnica (1) wypełniona w całości przepalonymi 
kość mi, przykryta ułożoną dnem do góry misą (2). na-
czynie przykrywające zostało oparte o krawędź popiel-
nicy. w całej jamie rozproszone przepalone kości i frag-
menty ceramiki (tabl. ccLXXVii/985). I. Infans II/
iuvenis. II.1. Kura domowa (15 fr.). II.2. Kura domo-
wa (?) (3 fr.). II.3. Ptak (1 fr.). II.4. Drobny (?) gryzoń 
(1 fr.). II.5. Nieokreślone (3 fr.).
Inwentarz: 1. dzban grupy V, z uchem; wylew pogru-
biony, facetowany; brzusiec zdobiony pasmem złożo-
nym z czterech dookolnych bruzd, poprzecinanych 
pionowymi liniami i rzędami ukośnym kresek; ucho 
zdobione na środku dwiema pionowymi liniami, na 
których pasmo ukośnych kresek; powierzchnia gład-
ka, barwy czarnej; śr. wylewu 10 cm, śr. dna 9 cm, wys. 
19 cm. 2. Misa typu ii.4; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 20 cm, śr. dna 9 cm, wys. 9–10 cm. 
3. dziesięć niecharakterystycznych fragmentów cera-
miki, w większości przepalonych. 4. fragment naczy-
nia z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iia.
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Grób 987 (ciałopalny, jamowy), ar 60
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach ok. 60×50 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20 cm. wypełnisko 
szare, w centrum ciemnoszare, z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości oraz fragment 
ceramiki (tabl. ccLXXVi/987). I. Płeć nieokreślona, 
osoba niedorosła.
Inwentarz: 1. niecharakterystyczny, przepalony frag-
ment ceramiki.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób (?) 1005 (ciałopalny, jamowy?), ar 59
odkryty na głębokości 30 cm. Jama zbadana częściowo; 
w zach. partii o zarysie zbliżonym do czworokątnego, 
wydłużonym na osi n-S, o wymiarach 100×110 cm; 
w profilu niemal prostokątna, o głębokości 70 cm. wy-
pełnisko jasnoszare z nielicznymi węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone fragmenty ceramiki, jedna (?) 
przepalona kość i przedmiot żelazny (tabl. ccLXXVii/ 
1005). I. Płeć nieokreś lona, osoba niedorosła (?).
Inwentarz: 1. fragment skorodowanego przedmiotu 
z żelaza (zaginął). 2. Pięć fragmentów ceramiki z epo-
ki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób 1013 (ciałopalny, jamowy), ar 24d
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy około 90 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści do 30 cm. wypełnisko czarne z węglami drzewnymi, 
na obrzeżach ciemnoszare. w jamie rozproszone prze-
palone kości i fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXViii/ 
1013). I. Płeć nieokreślona, osoba niedorosła. II.1. Bóbr 
(6 fr.). II.2. Owca lub koza (1 fr.). II.3. Nieokreślone (3 fr.).
Inwentarz: 1. fragment naczynia o wychylonym wyle-
wie; powierzchnia gładka, barwy beżowo-szarej. 2. ok. 
25 niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów 
ceramiki. 3. ok. 60 fragmentów ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.
Uwagi: Liczna ceramika z epoki brązu/wczesnej epoki 
żelaza sugeruje, że grób 1013 był wkopany w niezare-
jestrowaną podczas badań jamę osadniczą.

Grób (?) 1014 (ciałopalny, jamowy), ar 24d
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy około 50 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 20 cm. wypełnisko szare z węglami 
drzewnymi. w jamie dwa fragmenty przepalonych ko-
ści (tabl. ccLXXViii/1014). I/II. Kości zaginęły.

Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.
Uwagi: określenie funkcji obiektu oparto na informacji 
z dziennika badań: […] grób ciałopalny […].

Grób 1019 (ciałopalny, popielnicowy), ar 60
odkryty na głębokości 30–35  cm. Jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
130×110 cm; na głębokości 20 cm od stropu wyraźnie 
węższa, o wymiarach 120×70 cm; w profilu nieckowata, 
o głębokości 50 cm. wypełnisko w stropie i na obrze-
żach szare, w centrum ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w jamie rozproszone przepalone kości 
i  liczne fragmenty ceramiki, w centrum zapinka (1). 
w części e jamy, ustawiona na jej dnie, popielnica (5), 
wypełniona do załomu brzuśca czarną ziemią, poniżej 
której liczne fragmenty zgniecionego naczynia, praw-
dopodobnie leżącego do góry dnem, przykrywającego 
zwartą warstwę przepalonych kości w ciemnej ziemi, 
w której stropie dwie zapinki i złamane na pół szyd-
ło (2–4) (tabl. ccLXXiX, ccLXXX). I. Mężczyzna (?), 
adultus–maturus. II. Kura domowa (1 fr.). 
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu M-a; kabłąk w prze-
kroju kolisty (?); pochewka ramowata; na kabłąku i nóż-
ce trzy grupy grzebyków lub bruzd (?); dł. ok. 5,8 cm 
(obecnie 4,4 cm). 2. cztery fragmenty żelaznej zapinki 
typu M-a lub n-a; pochewka ramowata; dł. zach. ok. 
6 cm. 3. trzy fragmenty żelaznej zapinki typu M-a (?); 
pochewka ramowata; dł. zach. ok. 6 cm. 4. Pięć fragmen-
tów żelaznego szydła; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 
ok. 8 cm; do nich przywarta nóżka zapinki nr 3 oraz 
resztki stopionego szkła (?). 5. garnek typu Vi.1; wy-
lew pogrubiony, facetowany; powierzchnia gładka, bar-
wy czarnej; śr. wylewu ok. 20 cm, śr. dna 15,5 cm, wys. 
24 cm. 6. Przepalony kubek typu i.1; wylew pogrubio-
ny, facetowany; powierzchnia gładka, barwy brązowej; 
śr. wylewu 17,5 cm, śr. dna 8 cm, wys. 12 cm. 7. frag-
menty kubka typu i.1; wylew pogrubiony; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 16 cm, śr. dna ok. 
8 cm, wys. 13,5 cm. 8. Przepalone fragmenty kubka ty-
pu i.4; powierzchnia szorstka, barwy ceglastej; śr. wy-
lewu 11,5 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 10–10,5 cm. 9. Prze-
palone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; 
powierzchnia gładka, barwy od brązowej do ceglastej; 
śr. wylewu 20 cm, śr. dna 8 cm, wys. 9 cm. 10. trzy frag-
menty ceramiki o gładkiej powierzchni, barwy czarnej. 
11. ok. 30 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 11. ok. 25 niecharakterystycznych 
fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki że-
laza. 12. odłupek krzemienny.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.
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Uwagi: formę zdobienia zapinki nr 1 opisano wy-
łącznie na podstawie rysunku w inwentarzu polowym 
(zob. tabl. ccLXXiX:1b). obecnie nie sposób tej in-
formacji zweryfikować z powodu złego stanu zacho-
wania zabytku.

Obiekt 1020 (funkcja nieokreślona, cenotaf?), ar 60
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
80×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 30 cm. 
wypełnisko szare i ciemnoszare z węglami drzewny-
mi. w jamie roz proszone fragmenty ceramiki, w stro-
pie części w na fragmencie naczynia (2) zapinka (1) 
(tabl. ccLXXXi/1020).
Inwentarz: 1. żelazna zapinka o silnie wysklepionym 
kabłąku, zapewne typu M-a lub n-a; dł. ok. 5 cm (za-
ginęła podczas badań). 2. Przepalony fragment przy-
dennej części naczynia; powierzchnia szorstka, barwy 
szarej; śr. dna 6,5 cm, wys. zach. 4,5 cm; na wewnętrz-
nej powierzchni rdzawe ślady po przylegającej do na-
czynia żelaznej zapince. 3. trzy niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki. 4. fragment ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza (?).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.
Uwagi: wg dziennika: Jama 1020 w kształcie, charak-
terze wypełniska, a także zawartości kulturowej wy-
pełniska (ceramika, fibula, węgle), przypominała jamy 
grobowe. Przed jednoznacznym przypisaniem jej funkcji 
grobu powstrzymuje całkowity brak kości.

Grób 1021 (ciałopalny, jamowy), ar 60B
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach 
ok. 80×50 cm, na głębokości ok. 10 cm poniżej stropu 
o zarysie kolistym, o średnicy ok. 80 cm; w profilu nie-
mal nieckowata, o głębokości 30 cm; zniszczona przez 
liczne nory zwierząt. wypełnisko w centrum ciemno-
szare i czarne, w części w głównie szare. w jamie roz-
proszone fragmenty ceramiki i nieliczne przepalone ko-
ści. kilka centymetrów obok jamy żelazna sztabka (1)  
(tabl.  ccLXXXii/1021). I. Mężczyz na  (?), adultus–
–maturus.
Inwentarz: 1. fragment skorodowanego żelaznego (tor-
dowanego?) pręta; dł. zach. 7,8 cm. 2. Siedem przepa-
lonych fragmentów kubka typu i.4 lub c.3; powierzch-
nia zniszczona, barwy ceglastej; śr. wylewu ok. 14 cm. 
3. trzy przepalone fragmenty przydennej części naczy-
nia; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. dna ok. 
10 cm. 4. 20 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki; w tym część naczynia nr 3 z obiek-
tu 1023. 5. cztery fragmenty ceramiki z epoki brązu/
wczesnej epoki żelaza. 

Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–V.

Grób 1022 (ciałopalny, popielnicowy), ar 60B
odkryty na głębokości 30 cm. na głębokości 20 cm od 
poziomu wyróżnienia jama o zarysie owalnym, wydłu-
żonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 180×90 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 50 cm. wypełnisko 
w górnej części szaro-brązowe, miejscami szare i ciem-
noszare, poniżej – głównie szare; w części przydennej 
ciemnoszara i czarna warstwa z licznymi, dużymi wę-
glami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty ce-
ramiki; w części Se zapinka (1) i fragment przedmiotu 
żelaznego (4); w części ne kubek (8); w części Sw le-
żący na boku zgnieciony kubek (18); w części S popiel-
nica (7) nachylona ku n, wokół niej: od strony w gar-
nek (16) ustawiony do góry dnem, pod którym dwie 
miseczki (14, 15), w jednej z nich kubek (11); od stro-
ny e popielnicy ustawiony do góry dnem kubek (9), 
obok niego, dwa duże fragmenty misy (17) i kilka frag-
mentów z górnej części kubka (10); fragmenty tego 
ostatniego także w innych częściach jamy; w części S 
jamy fragmenty zgniecionego naczynia (17), wśród któ-
rych część zapinki (5) z przywartą przepaloną kością. 
otwór popielnicy przysłonięty przydenną częścią kub-
ka (10). w popielnicy warstwa czarnej ziemi, pod którą 
skupisko przepalonych kości w jasnoszarym piasku bez 
węgli drzewnych, na kościach zapinka (2) i przęślik (6). 
Pod dnem popielnicy małe, zgniecione naczynie (19?) 
(tabl. ccLXXXiii–ccLXXXV). I. Kobieta (?), matu-
rus. II. Owca lub koza (3 fr.).
Inwentarz: 1. fragment żelaznej zapinki typu M-a; 
kabłąk w przekroju kolisty, z małym grzebykiem po-
niżej szczytu; pochewka ramowata z półokrągłym wy-
cięciem (?) w przedniej części ramki; dł. zach. 5,1 cm. 
2. dwa fragmenty zapinki typu M-a; kabłąk w przekroju 
kolisty, pochewka ramowata; dł. zach. 4,2 cm. 3. frag-
ment żelaznej sprężyny od zapinki z przywartą kością; 
cięciwa górna. 4. fragment żelaznego pręta o kolistym 
przekroju; dł. zach. 2 cm. 5. trzy nieokreślone fragmen-
ty przedmiotów z żelaza; być może ułamki zapinki nr 2. 
6. fragment płaskiej, żelaznej sztabki, dł. zach. 2,9 cm. 
szer. 2 cm. 7. Przepalony dwustożkowaty przęślik glinia-
ny o wklęsłych biegunach; powierzchnia gładka, barwy 
szarej; śr. 4 cm. wys. 2 cm. 8. naczynie grupy iii; wy-
lew pogrubiony; brzusiec zdobiony pasmem złożonym 
z trzech dookolnych bruzd, między którymi rzędy ukoś-
nych kresek („jodełka”); powierzchnia gładka, barwy 
czarnej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 16,5 cm, wys. 30 cm. 
9. Przepalony kubek typu i.1; wylew pogrubiony; brzu-
siec zdobiony dwiema dookolnymi bruzdami, między 
którymi rząd ukośnych kresek; powierzchnia gładka, 
barwy od czarnej do ceglasto-szarej; śr. wylewu 14 cm, 
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śr. dna 9 cm, wys. 11 cm. 10. Przepalony kubek typu 
i.1; wylew pogrubiony; powierzchnia szorstka (?), bar-
wy ceglasto-szarej; śr. wylewu 14,5 cm, śr. dna 9,5 cm, 
wys. 11,5  cm. 11. Przepalony kubek typu  i.3; wylew 
pogrubiony; brzusiec zdobiony dookolnym pasmem 
prostokątnych, częściowo zakreskowanych pól (wzór 
zbliżony do kopertowego); powierzchnia gładka, bar-
wy od ceglastej do beżowej; śr. wylewu 17 cm, śr. dna 
8,5 cm, wys. 14 cm. 12. częściowo przepalony kube-
czek typu  i.4 lub Vii.5; brzusiec niemal kulisty; po-
wierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 5 cm, śr. 
dna 4 cm, wys. 5,5 cm. 13. Przepalone fragmenty mi-
sy typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy od beżowej do szarej; śr. wylewu ok. 22 cm, śr. 
dna 8 cm, wys. 9 cm. 14. Przepalone fragmenty małego 
dzbana grupy V, z uchem; wylew pogrubiony; brzusiec 
zdobiony pasmem zbliżonym do meandra złożonego 
z dwóch linii i rzędu ukośnych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 12 cm, śr. dna 8,5 cm, 
wys. ok. 13 cm. 15. częściowo przepalona czarka typu 
Vii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej; śr. wylewu 8,7 cm, śr. dna 5,5 cm, wys. 6,5 cm. 
16. częściowo przepalona czarka typu Vii.2; wylew 
pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. 
wylewu 8,5 cm, śr. dna 5 cm, wys. 6,5 cm. 17. Przepa-
lony garnek zbliżony do typu Vi.1; wylew pogrubiony; 
powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. wy-
lewu 15–16 cm, śr. dna 12 cm, wys. 21 cm. 18. Prze-
palone fragmenty wazy grupy iV; wylew pogrubiony; 
powierzchnia zniszczona, pierwotne gładka, barwy od 
ceglastej do ciemnoszarej; śr. wylewu ok. 15–18 cm, śr. 
dna 9 cm, wys. 10–11 cm. 19. Przepalony garnek zbliżo-
ny do typu Vi.2, z dwoma uchami; wylew pogrubiony, 
lekko wyodrębniony; powierzchnia szorstka, barwy sza-
rej; śr. wylewu 14,5–15 cm, śr. dna 8,5 cm, wys. 13 cm. 
19. Przepalone małe naczynie w formie spłaszczonej ku-
li, typu Vii.5; wylew niewyodrębniony; brzusiec zdobio-
ny w górnej partii – niemal w całości zatartymi – dwie-
ma dookolnymi, równoległymi bruzdami; dno płaskie; 
powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; 
śr. wylewu 3 cm, śr. dna ok. 4 cm, wys. 6,5 cm. 20. ok. 
50 niecharakterystycznych, w większości przepalonych, 
fragmentów ceramiki. 21. ok. 20 fragmentów ceramiki 
z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Obiekt 1023 (funkcja nieokreślona), ar 60B
odkryty na głębokości 45 cm. Jama o nieregularnym, 
zbliżonym do kolistego zarysie, o średnicy ok. 90 cm, 
w stropie łącząca się obiektem 1021; w profilu nieckowa-
ta, o głębokości 15 cm. wypełnisko ciemnoszare i szare, 
z węglami drzewnymi. w jamie, w większości przy dnie, 

rozproszone fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXXii/ 
1023.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty garnka o niewyod-
rębnionym wylewie i łagodnie profilowanym brzuścu 
o największej wydętości w górnej partii korpusu, zbli-
żonego do typu i.4; powierzchnia gładka, barwy brązo-
wej i szarej; śr. wylewu ok. 20 cm, śr. dna 10,5 cm, wys. 
17 cm. 2. osiem przepalonych fragmentów miniaturo-
wej wazy typu Vii.4; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy beżowo-brązowej; śr. wylewu 7,5 cm, wys. 
zach. 4 cm. 3. Przepalony fragment naczynia typu i.4 (?); 
powierzchnia szorstka, barwy od szarej do ceglastej; śr. 
wylewu 10 cm, wys. zach. 5 cm. 4. dziesięć przepalo-
nych (?) fragmentów przydennej części naczynia; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od czarnej do brązowej; 
śr. dna 9 cm, wys. zach. 4,5 cm. 5. ok. 25 niecharakte-
rystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Groby 1024A, 1024B, 1024C, ar 60
odkryte głębokości 30–40  cm. rozległa szara jama 
o  nieregularnym zarysie, wydłużonym na osi e-w, 
o wymiarach ok. 330×150 cm; na głębokości ok. 10 cm 
poniżej stropu dzieląca się na trzy osobne obiekty: grób 

1024A w części w, grób 1024A w części e i – wkopany 
w oba powyższe – grób 1024C w części centralnej. gra-
nica między jamami słabo czytelna z powodu podob-
nych wypełnisk i zbyt małej liczby cięć profilowych23 
(tabl. ccLXXXVi, ccLXXXVii).

Grób 1024A (ciałopalny, popielnicowy), ar 60
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi e-w, 
w części e naruszona przez grób 1024c; granica między 
obiema jamami niewidoczna, przypuszczalne wymiary 
jamy 1024a liczyły ok. 160×90 cm; w profilu niecko-
wata, o głębokości 40 cm. wypełnisko w stropie sza-
re, poniżej ciemnoszare i czarne, z węglami drzewny-
mi. w części e zapinka (1) i liczne fragmenty naczyń, 
w większości ułożonych na dnie i przy krawędzi S jamy,  

23 wg dziennika: […] Już na poziomie planu 1 powinienem zwró-
cić uwagę na to, że część jamy zwana jamą 1024B jest dziwnie roz-
członkowana i wysunięta w kierunku północnym. Na poziomie 
planu 2 ten występ ma bardzo regularny kształt i sugeruje istnie-
nie jeszcze jednego obiektu, łączącego się zarówno z jamą 1024A 
i 1024B. […] Na poziomie planu 3 […] nie udało się uchwycić stra-
tygrafii (błędem była zbyt mała ilość cięć profilowych). Sądzimy 
jednak, że jama 1024C jest młodsza od jamy 1024B i to ona znisz-
czyła popielnicę 1024B. […] Ten stosunek wydaję się dość pewny. 
Natomiast związki między 1024A a 1024B i 1024C są niejasne. 
Najczęściej widziałem to tak, że (raczej intuicyjnie, nic pewnego) 
jamy 1024A i 1024B pierwotnie jedynie sąsiadowały ze sobą (sty-
kały się lub raczej istniała przerwa), a jama 1024C młodsza od 
obu nałożyła się na obie tworząc to trio.
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wśród nich dwa całe naczynia (6, 7); przy krawę-
dzi w naczynie z niewypalonej gliny (3), w nim skupi-
sko przepalonych kości, pośród których zapinka (2), na 
tym dno misy (4)24, wewnątrz którego małe naczynie (5) 
i szpila (2) (tabl. ccLXXXVi–ccLXXXViii/1024a). 
I. Infans II–iuvenis. II. 1. Owca lub koza (1 fr.). II.2. Nie-
określone (1 fr.).
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej zapinki typu M-a; 
kabłąk w przekroju rombowaty, z małym grzebykiem 
poniżej szczytu; pochewka ramowata; szer. 1,4 cm, dł. 
zach. 5,2 cm. 2. Siedem fragmentów żelaznej zapinki, 
prawdopodobnie typu n-a; kabłąk w przekroju owalny, 
z małym grzebykiem poniżej szczytu; pochewka pełna, 
z czworobocznym otworem o zaokrąglonych narożni-
kach w części centralnej; dł. zach. ok. 6 cm. 3. żelaz-
na szpila hakowa; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 
4,6  cm. 4. Misowate (?) naczynie z niewypalonej lub 
bardzo słabo wypalonej gliny. 5. fragmenty misy ty-
pu  ii.2; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. dna 
8,5 cm, wys. zach. 7 cm. 6. naczynko typu Vii.2; wylew 
lekko pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy czarnej; 
śr. wylewu 8 cm, śr. dna 4 cm, wys. 6,5 cm. 7. Przepa-
lone naczynko Vii.3, z uchem; dno nieznacznie wyod-
rębnione; powierzchnia pierwotnie gładka, barwy czar-
nej; obecnie w większej części szara; śr. wylewu 6 cm, 
śr. dna 4 cm, wys. 6 cm. 8. Przepalone naczynko typu 
Vii.5; powierzchnia gładka, barwy szarej, ceglastej i be-
żowej; śr. wylewu 4,5 cm, śr. dna 3,5 cm, wys. ok. 5 cm. 
9. Przepalone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogru-
biony; powierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej, dno 
czarne; śr. wylewu 19 cm, śr. dna 9 cm, wys. 9,5 cm. 
10. Przepalone fragmenty kubka typu i.4; powierzch-
nia szorstka, barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu 15 cm, 
śr. dna 9 cm, wys. 8 cm. 11. Przepalone fragmenty wa-
zy grupy iV; wylew wychylony; powierzchnia gładka, 
barwy od brązowej do ceglastej; śr. wylewu 17 cm, śr. 
dna 11 cm, wys. ok. 15 cm. 12. Przepalone fragmenty 
smukłego naczynia zbliżonego do typu Vi.2 (?); wylew 
wychylony; powierzchnia gładka, barwy od szarej do ce-
glastej; śr. wylewu 13,5 cm, śr. dna 9 cm, wys. 12,5 cm. 
13. ok. 110 niecharakterystycznych, w większości prze-
palonych, fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib.

24 wg dziennika: Eksplorując jamę 1024A zdjęto naczynie nr 2 [mi-
sa nr 4]. Pod nim stwierdzono istnienie niedającej się wypreparo-
wać ani odczytać smugi brązowej gliny układającej się w kształt 
nieckowaty, smuga ta ma grubość ok. 1 cm i jest całkowicie pla-
styczna. […] Niewątpliwie mamy tu do czynienia z następującym 
układem. Naczynie bardzo słabo wypalone lub niewypalone […] 
pełniące funkcję popielnicy, nakryto przydenną częścią czarnego 
naczynia, wpuszczając dno do środka popielnicy.

Uwagi: zapinka typu M-a (nr 1) w inwentarzu zabytków 
opisana jest numerem 1024 bez wskazania konkretne-
go grobu (1024a, 1024B lub 1024c). Jej przynależność 
do pierwszego z wymienionych zespołów określono na 
podstawie lokalizacji zabytku wskazanej na metryczce. 

Grób 1024B (ciałopalny, popielnicowy), ar 60
Jama o zarysie owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 150×90 cm; w części nw naruszona 
przez grób 1024c; w profilu nieckowata, o głębokości 
50 cm. wypełnisko w stropie szare, poniżej czarne z licz-
nymi węglami drzewnymi. w części w popielnica (6), 
uszkodzona przez wkop pod jamę grobu 1024c, wypeł-
niona ciemnoszarą ziemią bez węgli drzewnych, w niej 
rozproszone przepalone kości i przedmioty z żelaza (1–
–5); dalsze fragmenty popielnicy w wypełnisku grobu 
1024c; obok popielnicy ustawiony do góry dnem ku-
bek; w części e, w czarnej ziemi, skupisko potłuczonych 
naczyń (tabl. ccLXXXVi/1024B, ccLXXXVii/1024B, 
ccLXXXiX/1024B, ccXc/1024B). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej zapinki typu 
M-a; kabłąk w przekroju niemal rombowaty; dł. zach. 
ok. 6,5 cm. 2. trzy fragmenty żelaznego nożyka sierpi-
kowatego; dł. zach. ok. 10 cm. 3. dwa fragmenty żelaz-
nego szydła; trzon w przekroju z jednej strony kolisty, 
z drugiej czworokątny z nacinanymi poprzecznie kra-
wędziami; dł. zach. 8,3 cm. 4. dwa fragmenty żelaznej 
igły; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 9,7 cm. 5. trzy 
fragmenty żelaznych prętów o kolistym przekroju; dł. 
zach. 1,3–1,5  cm. 6. fragment przedmiotu z żelaza. 
7. garnek grupy iii; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej, miejscami brązowo-szarej; śr. 
wylewu 26 cm, śr. dna 15,5 cm, wys. 29,5 cm. 8. Prze-
palone fragmenty kubka typu i.1; wylew pogrubiony, 
facetowany; brzusiec zdobiony pasmem krokwiowym; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej, miejscami sza-
ra; śr. wylewu 13 cm, śr. dna 7 cm, wys. 9 cm. 9. Prze-
palone fragmenty kubka typu i.2; wylew pogrubiony; 
brzusiec zdobiony pasmem złożonym z trzech dookol-
nych bruzd, między którymi grupy pionowych kresek; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej i ciemnoszarej; śr. 
wylewu 9 cm, śr. dna 8 cm, wys. 7,5 cm. 10. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.4; powierzchnia szorstka, barwy 
od ceglastej do szarej; śr. wylewu 10,5 cm, śr. dna 7 cm, 
wys. 9–9,5 cm. 11. Przepalone fragmenty kubka typu 
i.4; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 
10 cm, śr. dna 6 cm, wys. 9,5 cm. 12. Przepalone frag-
menty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy szarej, dno czarne; śr. wylewu ok. 18 cm, 
śr. dna 8,5 cm, wys. ok. 11 cm. 13. Przepalone fragmenty 
wazy grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony, facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wylewu 17 cm, 
śr. dna 8,5 cm, wys. 14,5 cm. 14. Przepalone fragmenty 
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wazy grupy iV; wylew pogrubiony; powierzchnia gład-
ka, barwy szarej; śr. wylewu 17,5 cm, śr. dna 8,5 cm, 
wys. 14 cm. 15. 23 przepalone fragmenty wazy grupy iV, 
z uchem; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy szarej, pierwotnie czarnej (?); śr. wylewu 
22 cm, śr. dna ok. 9 cm. 16. osiem przepalonych frag-
mentów naczynia zbliżonego do typu Vi.2; wylew wy-
chylony; powierzchnia gładka, barwy od brązowej do 
szarej; śr. wylewu 16 cm, wys. zach. 11 cm. 17. Przepa-
lony fragment trójdzielnego naczynia o pogrubionym 
wylewie; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-beżo-
wej. 18. Przepalony fragment naczynia o wychylonym, 
wylewie; powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej. 
19. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej; śr. dna 
8,5 cm, wys. zach. 5 cm. 20. ok. 70 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.
Uwagi: część zbioru niecharakterystycznych fragmen-
tów ceramiki (nr 19) może pochodzić z grobu 1024c.

Grób 1024C (ciałopalny, popielnicowy), ar 60
Jama o niekreślonym zarysie, przypuszczalnie owalnym, 
wydłużonym na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 130×90 cm; 
wkopana w jamy grobów 1024a i 1024B; profil nieokre-
ślony, jama płytsza od sąsiednich grobów. wypełnisko 
w stropie szare, poniżej ciemnoszare i czarne, z węgla-
mi drzewnymi. w części S ustawione nieznacznie po-
niżej ciemnego wypełniska naczynie (5) z czarną ziemią 
i niewielką liczbą rozproszonych przepalonych kości 
w środku, na jego dnie miseczka (6) ustawiona do gó-
ry dnem i wypełniona zwartą warstwą prze palonych 
kości. Pozostałe zabytki rozproszone w wypełnisku ja-
my (tabl. ccLXXXVi/1024c, ccLXXXVii/1024c,  
ccXc/1024c). I. Kobieta (?), iu venis25.
Inwentarz: 1. osiem fragmentów żelaznej zapinki typu 
n-a; kabłąk w przekroju kolisty, z profilowanym grzeby-
kiem poniżej szczytu; nóżka w przekroju trójkątna (?); 
pochewka pełna; dł. zach. ok. 5,3 cm. 2. fragment żelaz-
nej szpili hakowej; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 
3,8 cm. 3. dwa fragmenty żelaznej igły; trzon w prze-
kroju kolisty; dł. zach. 16 cm. 4. Przepalony dwustoż-
kowaty przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. 3,5 cm, wys. 
1,8 cm. 5. niewielkie naczynie grupy iii; wylew pogru-
biony; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 
16 cm, śr. dna 10,5 cm, wys. 16 cm. 6. Miseczka zbli-
żona do typu Vii.3; wylew wyodrębniony za pomocą 
bruzdy; dno zaokrąglone; powierzchnia gładka, barwy 

25 Materiał z popielnicy (9) oraz wnętrza naczynia (5), w którym 
popielnica się znajdowała.

czarnej; śr. 7 cm, wys. 5 cm. 7. niecharakterystyczne, 
przepalone fragmenty ceramiki (zob. nr 19 w inwenta-
rzu grobu 1024B).
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib.
Uwagi: w trakcie badań zabytki z grobu 1024c metry-
kowano jako 1024B, podkreślając jednak, że pochodzi-
ły one z osobnego obiektu: Ten trzeci element nie został 
nigdy przez nas nazwany, nie otrzymał własnego nume-
ru (tu w opisie będziemy go nazywać 1024C). W obrębie 
tego zarysu znaleziono przęślik, igłę i fibulę zapisując do 
jamy 1024B z podaniem dokładnej lokalizacji […]. za-
pinka została błędnie przypisana do grobu 1024a. in-
formacje na metryczce zabytku (lokalizacja i data od-
krycia) nie pozostawiają jednak wątpliwości, że chodzi 
o okaz znaleziony w grobie 1024c.

Grób 1025 (ciałopalny, popielnicowy), ar 60a
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie w przy-
bliżeniu czworokątnym, wydłużonym na osi nw-Se, 
o wymiarach ok. 210×120 cm; w profilu nieckowata, 
o nierównym dnie i głębokości 40 cm. wypełnisko sza-
re, poniżej, przede wszystkim w partiach e i w – ciem-
noszare, miejscami czarne, z węglami drzewnymi. 
w  jamie rozproszone nieliczne przepalone kości; 
w częściach e i w skupiska ceramiki; w części w – po-
śród fragmentów ceramiki – część zapinki (1); w partii 
nw, na dnie jamy, uszkodzona popielnica (5) nakryta 
(zob. uwagi) odwróconym do góry dnem naczyniem. 
wewnątrz popielnicy czarna ziemia przemieszana 
z przepalonymi kośćmi, wśród których drut żelazny (3); 
pod kośćmi, bezpośrednio na dnie popielnicy, no-
żyk (2) (tabl. ccXci, ccXcii). I.1. Infans I–II. I.2. Płeć 
nieokreś lona, osoba dorosła (?). 
Inwentarz: 1. dwa fragmenty żelaznej, jednoczęścio-
wej zapinki z dolna cięciwą, prawdopodobnie typu n-a; 
kabłąk w przekroju kolisty; szer. 1,2 cm. 2. trzy frag-
menty żelaznego nożyka sierpikowatego; trzpień rę-
kojeści w przekroju prostokątny; dł. zach. ok. 7,5 cm, 
wys. 1,4 cm. 3. dwa fragmenty żelaznego pręta o ko-
listym przekroju; być może od zapinki nr 1; dł. zach. 
1,7 i 1,4 cm; do większego przywarta przypalona kość 
ludzka. 4. Sześć fragmentów żelaznej sztabki o czwo-
rokątnym przekroju (szydło?); dł. zach. ok. 5 cm. 5. 15 
fragmentów garnka grupy iii; wylew pogrubiony; brzu-
siec zdobiony pod szyją plastyczną listwą; powierzchnia 
gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 14 cm, śr. dna 13 cm, 
wys. ok. 20,5 cm. 6. Sześć przepalonych fragmentów mi-
sy typu ii.2; wylew pogrubiony, facetowany; powierzch-
nia zniszczona, barwy beżowo-szarej; śr. wylewu ok. 
19  cm, wys. zach. 7,5  cm. 7. Przepalony kubek typu 
i.4; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 
10,5 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 11 cm. 8. dwa przepalone 
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fragmenty garnka typu zbliżonego do typu Vi.2, z dwo-
ma uchami; wylew pogrubiony; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej; śr. wylewu ok. 11 cm, wys. zach. 
11,5 cm. 9. Przepalona miseczka typu Vii.5; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna 
5 cm, wys. 5,5 cm. 10. Przepalony fragment miniatu-
rowej wazy typu Vii.4; wylew pogrubiony; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna 
5 cm, wys. 7,5 cm. 11. Silnie przepalone i odkształco-
ny fragment naczynia o  lekko zaokrąglonym brzuś-
cu i pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej i ceglastej. 12. Przepalony fragment misy 
typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia zniszczo-
na, barwy szarej. 13. dwa przepalone fragmenty naczy-
nia o pogrubionym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ceglastej. 14. Przepalony fragment naczynia 
o pogrubionym (?) wylewie; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 15. Przepalony fragment naczynia o nie-
wyodrębnionym, nachylonym do środka wylewie; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej. 16. dwa przepalo-
ne fragmenty przydennej części naczynia; powierzchnia 
zniszczona, barwy od szarej do ceglastej; śr. dna 10 cm, 
wys. zach. 6 cm. 17. Przepalony fragment przydennej 
części naczynia; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. 
dna 8 cm, wys. zach. 4 cm. 18. Przepalony fragment 
przydennej części naczynia; powierzchnia gładka, bar-
wy od szarej do ceglastej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 3 cm. 
19. dwa przepalone fragmenty przydennej części na-
czynia; powierzchnia zniszczona, barwy od szarej do 
ceglastej; śr. dna 6,5 cm, wys. zach. 3 cm. 20. Przepa-
lony fragment przydennej części małego naczynia; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od szarej do ceglastej; śr. 
dna 3 cm, wys. zach. 2,5 cm. 21. Przepalony fragment 
naczynia zdobionego poziomą bruzdą i rzędami ukoś-
nych kresek; powierzchnia zniszczona, barwy od szarej 
do ceglastej. 22. Przepalony fragment naczynia zdobio-
nego horyzontalną bruzdą i rzędami ukośnych kresek; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej. 23. Przepalony 
fragment naczynia z uchem; powierzchnia zniszczona, 
barwy szarej. 24. ok. 530 niecharakterystycznych, prze-
palonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib.
Uwagi: obecnie brak możliwości określenia, które 
z naczyń przykrywało popielnicę. Możliwe, że naczy-
nie pierwotnie zinterpretowane jako przykrywka to de 
facto górna, zgnieciona partia popielnicy, wciśnięta do 
jej wnętrza. wg dziennika popielnica była pozbawio-
na wylewu. duże jego fragmenty znajdują się jednak 
w inwentarzu obiektu. 

Groby 1026A i 1026B, ar 60a
odkryte na głębokości 40–45 cm. rozległa, szara jama 

o nieregularnym, czworokątnym zarysie, wydłużonym 
na osi e-w, o wymiarach ok. 250×120 cm. na głębo-
kości ok. 30 cm poniżej stropu wyraźnie dzieląca się na 
dwa odrębne, ale łączące się ze sobą obiekty: grób 1026A 
w części w i grób 1026B w części e. we wspólnej części 
obiektów rozproszone fragmenty ceramiki i nieliczne 
przepalone kości (tabl. ccXciii).

Grób 1026A (ciałopalny, popielnicowy)
Jama na poziomie wyróżnienia o nieregularnym zary-
sie i wymiarach ok. 100×110 cm; w części e łącząca się 
z jamą grobu 1026B; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko w stropie szare, poniżej ciemnoszare 
i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki, w części nw fragmenty zapin-
ki (1) i przedmiotu z brązowego (2); w części S, usta-
wiona na dnie jamy, uszkodzona (w starożytności?) po-
pielnica nakryta źle zachowanym, odwróconym do góry 
dnem, naczyniem (6). Popielnica wypełniona ciemno-
szarą ziemią bez węgli drzewnych, z licznymi przepalo-
nymi kośćmi; w części e popielnicy zalegające piono-
wo szydło (4), a przy dnie – nożyk (3) (tabl. ccXciii/ 
1026a, ccXciV). I. Płeć nieokreślona, adultus–maturus. 
II.1. Ow ca lub koza (10 fr.). II.2. Ssak (1 fr.).
Inwentarz: 1. trzy fragmenty nadtopionej brązowej za-
pinki typu almgren 2aii; kabłąk w przekroju trójkątny, 
zdobiony wzdłuż grzbietu pasmem ukośnych nacięć, 
ujętych w dwie delikatne bruzdy, z profilowanym do-
okolnym grzebykiem przy nóżce; szer. 1,1 cm, dł. zach. 
3 cm. 2. nadtopiony fragment brązowego przedmiotu 
w formie pręta zakończonego trójkątnym uszkiem (?); 
dł. zach. 4,6 cm. 3. żelazny nożyk sierpikowaty; ręko-
jeść płaska, w przekroju czworokątna, rozszerzająca się 
ku końcowi, zakończenie łukowato zwinięte; dł. zach. 
10,5 cm. 4. Siedem fragmentów żelaznego szydła; trzon 
w przekroju z jednej strony kolisty, z drugiej czworokąt-
ny; dł. ok. 22 cm. 5. garnek zbliżony do grupy iii; wylew 
niemal cylindryczny; szyja wyodrębniona żłobkami; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu 15 cm, 
śr. dna 7,5 cm, wys. 20 cm. 6. kilkadziesiąt drobnych, 
rozwarstwionych fragmentów trójdzielnego naczynia, 
zbliżonego do grupy iV; wylew pogrubiony; na szyi 
obecnie dwa (pierwotnie zapewne więcej) tzw. pseudo-
ucha; brzusiec zdobiony dookolnym pasmem meandra 
omegowatego złożonego z dwóch równoległych linii 
i rzędu ukośnych kresek; powierzchnia gładka, barwy 
czarnej. 7. dwa przepalone fragmenty naczynia o po-
grubionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy szaro- 
-ceglastej. 8. Przepalony fragment przydennej części 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy od szarej do ce-
glastej; śr. dna 7,5 cm, wys. zach. 5 cm. 9. Przepalony 
fragment przydennej części naczynia; powierzchnia 
zniszczona, barwy od szarej do ceglastej; śr. dna 8,5 cm, 
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wys. zach. 6 cm. 10. niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.
Uwagi: fragmenty naczyń (nr 10) obecnie znajdują się 
w jednym zbiorze z niecharakterystycznymi kawałkami 
ceramiki z grobu 1026B, z których część nie jest opisa-
na lub napisy na nich są zatarte.

Grób 1026B (ciałopalny, popielnicowy)
Jama na poziomie wyróżnienia o zarysie zbliżonym do 
owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 
100×70 cm; w części w łącząca się z jamą grobu 1026a; 
w profilu nieckowata, o głębokości 40 cm. wypełnisko 
w górnej partii szare, poniżej czarne, z licznymi wę-
glami drzewnymi. w jamie, w czarnej ziemi: skupisko 
ceramiki, w części S zapinka (1), w części Sw znisz-
czona popielnica (2) wypełniona zwartą warstwą prze-
palonych kości, nakrytą dużymi fragmentami cera miki 
(tabl.  ccXciii/1026B, ccXcV/1026B). I. Infans  I. 
II. Owca lub koza (4 fr.).
Inwentarz: 1. żelazna zapinka typu M-a; kabłąk w prze-
kroju rombowaty, z niewielkim grzebykiem poniżej 
szczytu; pochewka ramowata; szer. 1,6 cm, dł. 5,6 cm. 
2. ok. 35 fragmentów naczynia o gładkiej powierzch-
ni, barwy czarnej. 3. dwa przepalone fragmenty kub-
ka zbliżonego do typu i.4; powierzchnia gładka, bar-
wy od brązowej do szarej; śr. wylewu 13,5 cm, śr. dna 
11,5 cm, wys. 11,5 cm. 4. Przepalone fragmenty misy 
typu ii.2; wylew pogrubiony, facetowany; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i szarej; śr. wylewu 16,5 cm, śr. 
dna 6,5 cm, wys. zach. 7 cm. 5. Przepalone fragmenty 
misy typu ii.3; powierzchnia zniszczona, barwy szarej; 
śr. wylewu ok. 14 cm, śr. dna 7 cm, wys. zach. 8,5 cm. 
6. Przepalone fragmenty wazy grupy iV; wylew pogru-
biony; brzusiec zdobiony pasmem zygzaka złożonego 
z linii i rzędu kresek; powierzchnia gładka, barwy od 
brązowej do ciemnoszarej; śr. wylewu 15,5 cm, śr. dna 
9 cm, wys. ok. 12 cm. 7. cztery przepalone fragmenty 
małego naczynia o pogrubionym wylewie i zaokrąglo-
nym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy szarej; śr. wy-
lewu 10,5 cm, wys. zach. 4 cm. 8. trzy przepalone frag-
menty kubka typu i.1; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu 10 cm, wys. 
zach. 3 cm. 9. Przepalone fragmenty małego naczynia 
o zaokrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
szarej; śr. dna 5,5 cm, wys. zach. 6,5 cm. 10. Przepalony 
fragment naczynia o pogrubionym wylewie; powierzch-
nia gładka, barwy szarej. 11. dwa przepalone fragmen-
ty naczynia o niewyodrębnionym wylewie; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej. 12. Przepalone fragmenty 
przydennej części naczynia; powierzchnia zniszczona, 
barwy beżowo-szarej; śr. dna 7 cm, wys. zach. 3,5 cm. 

13. ok. 60 niecharakterystycznych, przepalonych frag-
mentów ceramiki. 14. fragment ceramiki z epoki brą-
zu/wczesnej epoki żelaza.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.
Uwagi: wśród zbioru niecharakterystycznych fragmen-
tów ceramiki (nr 13) znajdują się też zapewne ułamki 
odkryte w grobie 1026a (zob. wyżej).

Groby 1027A i 1027B, ar 42c
odkryte na głębokości 40  cm. duża jama o zarysie 
owalnym, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 
210×110 cm; na głębokości 10 cm poniżej stropu dzie-
ląca się na dwa łączące się ze sobą obiekty: grób 1027A 
w części nw i grób 1027B w części Se. Jama grobu 
1027B być może naruszała grób 1027a. w stropie, 
w części wspólnej dla obu obiektów, rozproszone frag-
menty ceramiki, kilka przepalonych kości i bryłka szkła 
(zob. niżej) (tabl. ccXcVi/1027a.1027B).

Grób 1027A (ciałopalny, jamowy), ar 42c
Jama o zarysie zbliżonym do czworokątnego, wydłużo-
nym na osi nw-Se, o wymiarach ok. 100×80 cm; w pro-
filu trapezowata, o głębokości 65 cm. wypełnisko szare, 
miejscami ciemnoszare i czarne, z węglami drzewnymi; 
w części nw kamień średniej wielkości. w jamie, prze-
de wszystkim w wyższych partiach, rozproszone prze-
palone kości i wyposażenie (tabl.  ccXcVi/1027a). 
I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment wielowarstwowe-
go grzebienia z poroża jelenia; wym. zach. 1,5×1 cm. 
2. fragment stopionego bezbarwnego szkła. 2. 18 nie-
charakterystycznych, przepalonych fragmentów cera-
miki. 3. 12 fragmentów ceramiki z epoki brązu/wczes-
nej epoki żelaza.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.
Uwagi: nie można wykluczyć, że grób 1027a to jama 
osadnicza z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza, naru-
szona przez grób 1027B. 

Grób 1027B (ciałopalny, jamowy), ar 42c
Jama o zarysie zbliżonym do owalnego, wydłużonym 
na osi ne-Sw, o wymiarach ok. 80×60 cm; w profi-
lu trójkątna, o głębokości 40  cm. wypełnisko szare, 
miejscami ciemnoszare i czarne z węglami drzewnymi. 
w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty ce-
ramiki (tabl. ccXcVi/1027B). I.1. Infans I–II. I.2. Płeć 
nieokreślona, osoba dorosła. 
Inwentarz: 1. dwa przepalone fragmenty okładziny 
wielowarstwowego grzebienia z poroża jelenia, zdobio-
nej wzdłuż krawędzi pasmem drobnych kresek; wym. 
1×1,8  cm. 2. Przepalony fragment dwustożkowatego 
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naczynia o lekko wychylonym wylewie; brzusiec zdobio-
ny na załomie rzędem ukośnych kresek; powierzchnia 
zniszczona, barwy szarej. 3. osiem niecharakterystycz-
nych fragmentów ceramiki, w większości prze palonych.
Kultura: wielbarska. 
Datowanie: fazy Vi–Vii.

inwentarz ze wspólnego stropu grobów 1027A i 1027B: 

1. Bryłka stopionego szkła. 2. Przepalony fragment na-
czynia o wychylonym wylewie; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ceglastej. 3. Przepalony fragment naczynia 
wykonanego na kole garncarskim; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej. 4. ok. 30 niecharakterystycznych, 
przepalonych fragmentów ceramiki. 5. dwa fragmenty 
ceramiki z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza.

Grób 1028 (ciałopalny, jamowy), ar 60B
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 100×70 cm; w profilu nieckowata, o głęboko-
ści 15 cm. wypełnisko szare, w centrum ciemnoszare, 
z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone fragmen-
ty ceramiki i przepalone kości (tabl. ccLXXXi/1028). 
I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.4; po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej; śr. wylewu 11 cm, 
śr. dna 7 cm, wys. 8 cm. 2. ok. 20 przepalonych frag-
mentów miseczki typu Vii.5; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej; śr. wylewu 6,5 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 
ok. 5 cm. 3. cztery niecharakterystyczne, przepalone 
fragmenty ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–iii.

Obiekt 1029 (funkcja nieokreślona), ar 60a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 80–90 cm; w profilu półkolista, o głębo-
kości 40 cm. wypełnisko w stropie szare, poniżej ciem-
noszare i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie roz-
proszone fragmenty ceramiki (tabl. ccLXXXi/1029).
Inwentarz: 1. trzy przepalone fragmenty misy typu ii.2; 
wylew nieznacznie pogrubiony; powierzchnia gładka, 
barwy od ceglastej do brązowej; śr. wylewu 19 cm, śr. 
dna 8 cm, wys. 8 cm. 2. trzy przepalone fragmenty jed-
nego (?) naczynia z wałeczkowatym uchem; powierzch-
nia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. dna ok. 
10 cm. 3. ok. 30 niecharakterystycznych, przepalonych 
fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy ii–iii.

Grób 1030 (ciałopalny, jamowy), ar 60
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie owalnym, 

wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 100×80 cm, 
na głębokości 20 cm poniżej stropu o zarysie kolistym, 
o średnicy ok. 80 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 
30 cm. wypełnisko w stropie szare, poniżej ciemnoszare 
i czarne, z węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
fragmenty ceramiki i przepalone kości; w czarnej ziemi 
trzy całe naczynia (2–4) i zapinka (1) (tabl. ccXcVii/ 
1030). I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: 1. trzy fragmenty żelaznej zapinki typu 
M-a; kabłąk w przekroju kolisty, z małym grzebykiem 
poniżej szczytu; nóżka w przekroju rombowata; po-
chewka ramowata; dł. zach. 5,8 cm. 2. Przepalony ku-
bek typu i.3; wylew pogrubiony, lekko facetowany; 
powierzchnia gładka, barwy od czarnej do ceglastej; 
śr. wylewu 13 cm, śr. dna 7,5 cm, wys. 9,5 cm. 3. Prze-
palony kubek typu i.4; powierzchnia lekko wygładzo-
na, barwy od brązowej do ceglastej; śr. wylewu 11 cm, 
śr. dna 7 cm, wys. 9 cm. 4. Przepalona misa typu ii.3; 
wylew lekko pogrubiony od wewnątrz; powierzchnia 
gładka, barwy od czarnej do ceglastej; śr. wylewu 17 cm, 
śr. dna 7,5 cm, wys. 7,5 cm. 5. dziewięć niecharaktery-
stycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 1035 (ciałopalny, jamowy), ar 60c
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 120×90 cm; 
w profilu nieckowata, o nierównym dnie i głębokości 
30 cm. wypełnisko ciemnoszare z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w spągu części Sw trzy naczynia, jedno na 
drugim (5–7), wśród nich przepalone kości, fragment 
przedmiotu z brązu (1), kółko (3) i nóż (4); w części 
centralnej nożyk (2) oraz fragmenty dużego naczy-
nia (8) (tabl. ccXcViii). I. Infans I/II.
Inwentarz: 1. Stopiony fragment brązowego przed-
miotu. 2. fragment żelaznego nożyka sierpikowatego; 
ostrze zachowane częściowo, zdobione u nasady pio-
nowym rzędem kółek oraz pionowymi bruzdami; rę-
kojeść płaska, w przekroju czworokątna, rozszerzająca 
się ku zakończeniu; koniec zwinięty; dł. zach. 6,2 cm. 
3. fragment żelaznego kółka o czworokątnym przekro-
ju; śr. 3,6 cm. 4. żelazny nóż; trzpień rękojeści jedno-
stronnie wyodrębniony, zakończony spiczasto, w prze-
kroju prostokątny; dł. zach. 11,7 cm, szer. ostrza maks. 
1,6  cm. 5. Przepalony kubek typu i.4; powierzchnia 
zniszczona, barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 10 cm, 
śr. dna 7 cm, wys. 8 cm. 6. Przepalone fragmenty misy 
typu ii.3; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej 
do brązowo-szarej; śr. wylewu ok. 23,5 cm, śr. dna 8 cm, 
wys. ok. 9–10 cm. 7. Przepalona misa typu ii.2; wylew 
pogrubiony; powierzchnia gładka, barwy od ceglastej 
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do brązowej; śr. wylewu 18 cm, śr. dna 9 cm, wys. 9 cm. 
8. Przepalone fragmenty wazy grupy iV, z tzw. pseudo-
uchem; wylew pogrubiony; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej; śr. wylewu 14,5 cm, śr. dna 8,5 cm, wys. 
11,5 cm. 9. ok. 30 niecharakterystycznych, przepalo-
nych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii.

Grób 1044D2 (ciałopalny, jamowy), ary 36B i c
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 140×110 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 20  cm, wkopana 
w kompleks jam osadniczych z epoki brązu/wczesnej 
epoki żelaza (obiekty 1044a–d1). wypełnisko szare 
z nielicznymi węglami drzewnymi. w jamie rozpro-
szone przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccXciX/ 
1044d2). I.1. Późny infans I. I.2. Płeć nieokreślona, oso-
ba dorosła.
Inwentarz: 1. Bryłka stopionego zielonkawego szkła. 
2. Przepalony fragment naczynia o pogrubionym, fa-
cetowanym wylewie; powierzchnia gładka, barwy brą-
zowej. 3. niecharakterystyczny, przepalony fragment 
ce ramiki.
Kultura: przeworska (?). 
Datowanie: fazy i–ii (?).
Uwagi: zabytki z obiektów 1044d1 i 1044d2 były me-
trykowane razem. nie ma pewności, czy wszystkie ko-
ści ludzkie odkryto w grobie 1044d2, bowiem cały ma-
teriał osteologiczny pochodzący z obiek tów 1044a–d 
połączono w jeden zbiór.

Grób 1047 (ciałopalny, popielnicowy), ar 66a
odkryty na głębokości 40 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do kolistego, o średnicy ok. 100 cm; na głębokości ok. 
20 cm poniżej stropu o zarysie owalnym, wydłużonym 
na osi n-S, o wymiarach ok. 110×60 cm. wypełnisko 
ciemnoszare, w centrum czarne, z węglami drzewny-
mi. w jamie rozproszone przepalone kości i fragmenty 
ceramiki; w części n, na dnie jamy, przykryta misą (6) 
popielnica bez zachowanego dna (5), wypełniona jasno-
szarym piaskiem bez węgli drzewnych, w którym prze-
palone kości, dwie zapinki brązowe (1, 2) i fragmenty 
pokrywy; w wypełnisku jamy fragmenty żelaznej za-
pinki (3), przęślik (4) i kubek (7); dno jamy wyłożone 
leżącymi płasko fragmentami ceramiki (tabl. ccc).  
I. Infans I–II.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment brązowej zapin-
ki typu Jezerine iii; kabłąk taśmowaty, zwężający się 
ku nóżce, z nacinanym żeberkiem wzdłuż osi, kra-
wędzie boczne lekko pogrubione; nóżka zachowana 
szczątkowo, z nałożonym niewielkim blaszanym pier-
ścieniem przy kabłąku; dł. zach. 4,5 cm, szer. 0,8 cm. 

2. trzy fragmenty nadtopionej brązowej zapinki for-
my identycznej z nr. 1; dł. zach. ok. 4 cm, szer. 0,9 cm. 
3. Sześć fragmentów żelaznej zapinki typu M-a; kabłąk 
w przekroju kolisty; pochewka ramowata (?); dł. zach. 
ok. 5,5 cm, szer. 1,4 cm. 4. Przepalony dwustożkowaty 
przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzch-
nia gładka, barwy od brązowej do szarej; śr. 4,5 cm, 
wys. 1,8 cm. 5. duży kubek typu i.3; wylew pogrubio-
ny; brzusiec zdobiony pasmem równoległych, prosto-
kątnych pól, w części których rzędy ukośnych kresek; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej i ciemnoszarej; śr. 
wylewu 19 cm, śr. dna ok. 8 cm, wys. 15 cm. 6. Prze-
palone fragmenty misy typu ii.2; wylew pogrubiony; 
powierzchnia gładka, barwy od ceglastej do brązowej; 
śr. wylewu 25 cm, śr. dna 9 cm, wys. 10 cm. 7. Przepa-
lony kubek typu i.2; wylew pogrubiony; powierzchnia 
gładka, barwy od ceglastej do ciemnoszarej; śr. wyle-
wu 9–10 cm, śr. dna 6,5 cm, wys. 6,5 cm. 8. Przepalone 
fragmenty wazy grupy iV, z uchem; wylew pogrubiony; 
brzusiec zdobiony pasmem nieregularnych pionowych 
i ukośnych kresek ujętych w dwie poziome bruzdy; po-
wierzchnia gładka, barwy od ceglastej do czarnej; śr. 
wylewu 15 cm, śr. dna 9 cm, wys. ok. 13 cm. 9. ok. 15 
niecharakterystycznych, przepalonych fragmentów ce-
ramiki. 10. ok. dziesięciu fragmentów ceramiki z epoki 
brązu/wczesnej epoki żelaza. 
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iib. 

Grób 1048 (ciałopalny, jamowy), ar 48c
odkryty na głębokości 20 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi e-w, o wymiarach ok. 90×70 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełnisko 
czarne z  węglami drzewnymi. w jamie rozproszone 
przepalone kości i wyposażenie (tabl. ccXcV/1048). 
I. Infans I.
Inwentarz: 1. nadtopiony fragment kabłąka brązowej 
zapinki z dwustożkowatym dookolnym grzebykiem; 
dł. zach. 1,2 cm. 2. Siedem przepalonych fragmentów 
misy typu ii.2; wylew wychylony; powierzchnia gładka, 
barwy od brązowej do ciemnoszarej; śr. wylewu 18 cm, 
śr. dna 7  cm, wys. 9  cm. 3. dziewięć przepalonych 
fragmentów małego naczynia o wychylonym wylewie 
i zaokrąglonym brzuścu, z dookolnymi bruzdami pod 
wylewem i nad załomem; powierzchnia zniszczona, 
barwy ceglastej i szarej; śr. wylewu 10,5 cm, wys. zach. 
5 cm. 4. dziesięć przepalonych fragmentów kubka ty-
pu i.4; powierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do 
szarej; śr. wylewu ok. 10–11 cm, śr. dna 7 cm. 5. Sześć 
przepalonych fragmentów przydennej części małego 
naczynia; powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. dna 
4,5 cm, wys. zach. 2 cm. 6. ok. 25 niecharakterystycz-
nych, przepalonych fragmentów ceramiki.
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Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza iii.

Obiekt 1049 (funkcja nieokreślona), ar 54c
odkryty na głębokości 35 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do owalnego, wydłużonym na osi e-w, o wymia-
rach ok. 80×60 cm; w profilu nieckowata, o nierównym 
dnie i głębokości 15 cm. wypełnisko czarne z węglami 
drzewnymi. w jamie rozproszone fragmenty cerami-
ki; w części n dwie połowy kubka (1), włożone jedna 
w drugą (tabl. ccXcVii/1049).
Inwentarz: 1. Przepalone fragmenty kubka typu i.4 lub 
c.3; powierzchnia gładka, barwy od brązowej do szarej; 
śr. wylewu 10 cm, śr. dna 6 cm, wys. 8 cm.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: fazy i–V (?).

Grób (?) 1051 (ciałopalny, jamowy?), ar 60c
odkryty na głębokości 50 cm. Jama o zarysie zbliżo-
nym do kolistego, o średnicy ok. 70–80 cm; w profilu 
trójkątna, o głębokości 30 cm. wypełnisko jasnoszare, 
miejscami ciemnoszare, z kilkoma węglami drzewnymi. 
w jamie, w ciemnoszarej ziemi, rozproszone fragmenty 
ceramiki i jedna bardzo mała kostka (tabl. ccXciX/
1051). I/II. Kość zaginęła.
Inwentarz: 1. Przepalony fragment misy typu ii.1 lub 
ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ceglastej. 2. dwa przepalone fragmenty naczynia 
o niewyodrębnionym wylewie i półkulistym brzuścu; 
powierzchnia szorstka (?), barwy szaro-beżowej; śr. 
wylewu ok. 17 cm, wys. zach. 9 cm. 3. osiem niecha-
rakterystycznych, przepalonych fragmentów ceramiki.
Kultura: przeworska. 
Datowanie: faza ii (?).

Grób (?) 1058 (ciałopalny, jamowy?), ar 42d
odkryty na głębokości 30 cm. Jama o zarysie owalnym, 
wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach 90×50 cm; 
w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. wypełni-
sko szare i ciemnoszare, miejscami czarne, z węglami 
drzewnymi. w stropie jamy (jedna?) przepalona kość 
(tabl. ccXciX/1058). I/II. Kości zaginęły.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

Grób (?) 1064 (ciałopalny, jamowy?), ar 36d
odkryty na głębokości 15 cm. Jama o zarysie zbliżonym 
do owalnego, wydłużonym na osi nw-Se, o wymiarach 
100×60 cm; w profilu nieckowata, o głębokości 15 cm. 
wypełnisko szare i ciemnoszare, miejscami czarne, 
z licznymi węglami drzewnymi. w górnej części jamy kil-
ka drobnych przepalonych kości (tabl. ccXciX/1064).  

I. Płeć i wiek nieokreślone.
Inwentarz: brak.
Kultura: przeworska lub wielbarska. 
Datowanie: fazy i–Vii.

II.4. Znaleziska luźne 
oraz materiały z wypełnisk 
obiektów średniowiecznych 
(tabl. ccci–cccXi)

1. fragment skorodowanej żelaznej zapinki typu c; dł. 
zach. 3,2 cm (ar 48B). 2. trzy fragmenty żelaznej, jed-
noczęściowej zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej, 
prawdopodobnie typu H; cięciwa górna; nóżka połą-
czona z kabłąkiem za pomocą obejmy; dł. zach. 3,5 cm 
(średniowieczny grób 647). 3. cztery fragmenty żela-
znej, jednoczęściowej zapinki o konstrukcji środkowo-
lateńskiej, prawdopodobnie typu H; nóżka połączona 
z kabłąkiem za pomocą obejmy; dł. zach. 1,8 cm (śred-
niowieczny grób 646). 4. fragment żelaznej zapinki 
typu k; główka pogrubiona; na szczycie kabłąk grze-
byk; pochewka ramowata; dł. zach. 3,2  cm (ar 48). 
5. fragment brązowej zapinki o wąskiej nóżce, praw-
dopodobnie typu n lub almgren 2; w pochewce dwa 
koliste otwory; dł. zach. 3,3 cm (ar 31). 6. nadtopiony 
fragment brązowej zapinki typu alm gren 67a; główka 
masywna, kroplowata, z płytką oporową; poniżej szczy-
tu kabłąka profilowany dookolny grzebyk; dł. zach. 
4,1  cm (ar 36B). 7. fragment brązowej, naprawianej 
zapinki oczkowatej typu almgren 45; sprężyna na że-
laznej, masywnej osi, zaczątek sprężyny osadzony we 
wtórnie wykonanym otworze w główce, między „ocz-
kami”; cięciwa przytrzymywana przez szeroki, wachla-
rzowaty haczyk, zdobiony wertykalnymi nacięciami; 
główka zachowana szczątkowo, z pojedynczymi nacię-
ciami po obu stronach; szer. 2,4 cm (ar 38/39). 8. frag-
ment brązowej zapinki typu alm gren 68; główka od 
spodu płaska, od wierzchu zaokrąglona, z płytką opo-
rową zdobioną u obu końców poprzeczną bruzdą; na 
szczycie kabłąka profilowany grze byk; szer. 2,2 cm, dł. 
zach. 2,7 cm (średniowieczny grób 646). 9. fragment 
brązowej zapinki typu alm gren 68; główka od spodu 
płaska, od wierzchu zaokrąglona, z płytką oporową 
zdobioną u obu końców poprzeczną bruzdą; na szczy-
cie kabłąka pro filowany grzebyk; szer. 2,2 cm, dł. zach. 
3,5 cm (około 40 cm od grobu 342). 10. fragment brą-
zowej zapinki oczkowatej typu alm gren 57, ewentual-
nie 52; na główce dwa „oczka”, po bokach dwa prosto-
kątne występy; kabłąk w przekroju płasko-wypukły; dł. 
zach. 2,2 cm (ar 54B). 11. nadtopiona brązowa zapin-
ka oczkowata typu alm gren 57; sprężyna z taśmy; cię-
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ciwa przytrzymywana taśmowatym haczykiem; główka 
zniszczona, z zachowanym szczątkowo „oczkiem” (pier-
wotnie dwoma?); kabłąk płaski, z pasmem pseudofili-
granu, przy nóżce niski prostokątny grzebyk; nóżka 
niemal prostokątna, w przekroju trójkątna, z trzema 
parami nierówno wybitych „oczek”, z czego ostatnia 
między ramionami kąta; dł. zach. 7,2  cm (ar 32). 
12. fragment brązowej zapinki oczkowatej typu alm-
gren 60 lub 61; kabłąk płaski, z pasmem pseudofiligra-
nu; dł. zach. 3,4  cm (ar 60a, okolice grobu 1026). 
13. fragment brązowej zapinki oczkowatej serii pru-
skiej; nóżka trapezowata, w przekroju trójkątna, z trze-
ma parami „oczek”; dł. zach. 3,3 cm (ar 14, przypusz-
czalnie część zapinki nr  2  z  gro bu 515). 14. dwa 
fragmenty brązowej zapinki oczkowatej typu almgren 
57, 58–59 lub 60; na kabłąku niski, prostokątny grzebyk; 
nóżka trapezowata, w przekroju trój kątna, z trzema pa-
rami „oczek”, z czego ostatnia między ramionami kąta; 
dł. zach. 4,1 cm (brak lokalizacji). 15. nad topiony frag-
ment brązowej zapinki oczkowatej serii pruskiej; nóżka 
trapezowata, w przekroju trój kątna, z trzema parami 
nierówno wybitych „oczek”; dł. zach. 4 cm (ar 37, przy-
puszczalnie część zapinki nr 1 z gro bu 452). 16. żelazna, 
jednoczęściowa zapinka trąbkowata typu alm gren 76; 
sprężyna na osi, cięciwa przytrzymywana małym ha-
czykiem; główka kolista, z dookolną bruzdą wzdłuż kra-
wędzi; kabłąk w przekroju niemal trójkątny, ze smukłym, 
profilowanym, dookolnym grzebykiem; nóżka trójkąt-
na, zwieńczona krążkowatym grzebykiem z guzkiem na 
końcu; cała powierzchnia zapinki pokryta ukośnymi 
bruzdami, z  pozostałościami srebrzystej inkrustacji; 
szer. 2,7 cm, dł. 3,9 cm (ar 33). 17. nadtopiony fragment 
brązowej, dwuczęściowej zapinki kapturkowej typu 
alm gren 38–39, ewentualnie łączącej cechy grup ii i iV 
almgrena; sprężyna na żelaznej osi, zaczątek sprężyny 
osadzony w otworze w kabłąku i rozklepany stożkowa-
to; cylinder na cięciwę zdobiony na środku parami wer-
tykalnych i ukośnych linii; na obu kapturkach dwa po-
dłużne żłobki; kabłąk taśmowaty, najszerszy przy 
główce, z pasmem pseudoperełkowania wzdłuż krawę-
dzi i na środku; szer. 3,9 cm, dł. zach. 2 cm (ar 20). 
18. fragment brązowej, dwuczęściowej zapinki łączą-
cej cechy grup ii i iV alm grena, ewentualnie typu alm-
gren 38–39; sprężyna na żelaznej osi, zaczątek spręży-
ny osadzony w otworze w  główce i rozklepany; 
kapturki zdobione rzędami ukośnych nacięć między 
żłobkami; kabłąk wąski, z rzędem ukośnych nacięć 
między żłobkami wzdłuż obu krawędzi; szer. 3,9 cm, 
długość zach. 3,5 cm (ar 32). 19. nadtopiony fragment 
brązowej zapinki z podwiniętą nóżką; kabłąk i nóżka 
w przekroju trójkątne; dł. zach. 2,7 cm (ar 21). 20. Brą-
zowa zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, o cechach 
typów almgren 162 i 172; sprężyna na osi zwieńczonej 

pierścieniowatymi guzkami; kabłąk kolankowato wy-
gięty, szeroki, częściowo facetowany, z metopami przy 
nóżce i główce; nóżka częściowo facetowana, z metopą 
przy kabłąku; zakończenie pochewki blaszkowate, przy 
kabłąku uformowane w wąską taśmę; szer. 2,9 cm, dł. 
4,3 cm (brak lokalizacji). 21. nadtopiony fragment brą-
zowej zapinki z podwiniętą nóżką i blaszkowatym za-
czepem, typu almgren 172; zaczep zdobiony delikat-
nymi bruzdami; kabłąk i nóżka w przekroju trójkątne; 
dł. zach. 2,4 cm (średniowieczny grób 976). 22. trzy 
fragmenty brązowej zapinki z podwiniętą nóżką i blasz-
kowatym zaczepem, typu almgren 172; zaczep zdobio-
ny podłużnymi bruzdami; nóżka w przekroju trójkątna; 
dł. zach. 1,5 cm (ar 36B, okolica grobów 915, 916, 916a). 
23. nadtopiona brązowa zapinka kuszowata z pełną 
pochewką; sprężyna na osi zakończonej pierścieniowa-
tymi guzkami; kabłąk łukowato wygięty, wysoki, w prze-
kroju sześcioboczny, z metopami przy główce i nóżce; 
nóżka wąska, prostokątna, częściowo facetowana, z me-
topami u obu krańców, oddzielona od kabłąka małym 
grzebykiem; szer. 2,3 cm, dł. 3,6 cm (ar 54a). 24. Brą-
zowa zapinka kuszowata z pełną pochewką; sprężyna 
na osi, której końce zwieńczone kulistymi guzkami; ka-
błąk łukowato wygięty, wysoki, od spodu zaokrąglony, 
od wierzchu pięcioboczny, z metopami przy główce 
i nóżce; na główce masywny, krótki występ; nóżka tra-
pezowata, z metopą przy kabłąku; szer. 2,7 cm, dł. 4,1 cm 
(ar 36B). 25. fragment brązowej, dwuczęściowej zapin-
ki z masywnym wielobocznym guzkiem na główce oraz 
czworokątnymi tarczkami przy główce i na szczycie ka-
błąka; guzek osadzony na cylindrycznym trzpieniu; ka-
błąk w przekroju czworokątny, tarczka na szczycie ozdo-
biona koncentrycznymi kółkami, dwiema ukośnymi, 
krzyżującymi się, liniami oraz – w na rożnikach – punk-
tami; dł. zach. 3,7 cm (ar 54B). 26. nadtopiony frag-
ment srebrnej, dwuczęściowej zapinki z du żą, półkolistą 
płytką na główce; na spodniej stronie płytki występ 
z otworami na oś i cięciwę, u końca nieco węższy, wy-
stający poza krawędź płytki (trzpień guzka?); kabłąk 
w przekroju trójkątny, zdobiony przy główce pierście-
niem z nacinanego drutu; dł. zach. 1,7 cm (ar 42c). 
27. nadtopiony fragment brązowej zapinki kuszowatej; 
sprężyna na żelaznej osi, ograniczona z obu stron pro-
filowanym, płasko-kulistym guzem na pięciobocznej 
tulei; szer. 4,5 cm (ar 54a). 28. fragment stopionej brą-
zowej zapinki ze sprężyną na żelaznej osi; dł. zach. 2,2 cm 
(ar 13). 29. fragment brązowej, dwuczęściowej zapinki 
ze sprężyną na osi zakończonej pierścieniowatymi guz-
kami; szer. 2,4 cm (ar 54a). 30. nadtopiony fragment 
brązowej, dwuczęściowej zapinki ze sprężyną na osi, 
szer. 2,7  cm (ar 20, w  humusie ponad grobem 133). 
31. nadtopiony fragment brązowej sprężyny osadzonej 
w blaszanym cylindrze, zapewne od zapinki grupy V 
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almgrena; cylinder zdeformowany, sześcioboczny, zdo-
biony u zachowanego końca dwiema równoległymi, 
ukośnymi bruzdami; cięciwa sprężyny pierwotnie po-
prowadzona na zewnątrz cylindra; dł. zach. 2 cm (ar 13). 
32. fragment brązowej sprężyny na osi zakończonej 
pierścieniowatym guzkiem, zapewne część zapinki; dł. 
zach. 1,3 cm (grób 976). 33. fragment brązowej sprę-
żyny na osi, zapewne od zapinki; dł. zach. 1,3 cm (śred-
niowieczny grób 976). 34. fragment brązowej sprężyny, 
prawdopodobnie od zapinki, dł. zach. 0,7 cm (ar 39, 
między grobami 238 i 239). 35. nadtopiony fragment 
brązowej, dwuczęściowej zapinki (?); kabłąk w prze-
kroju trójkątny; dł. zach. 1,5 cm (średniowieczny grób 
698). 36. fragment brązowej sztabki o trójkątnym prze-
kroju; być może fragment zapinki (?); dł. zach. 1,4 cm 
(ar 36B). 37. fragment brązowego drutu o haczykowa-
to wygiętym końcu; prawdopodobnie igła zapinki; dł. 
zach. 3,2 cm (ar 36B). 38. nadtopiona brązowa sprzącz-
ka o jednodzielnej, owalnej i pogrubionej ramie, ty-
pu H 12; rama w przekroju kolista, kolca brak; wym. 
2,4×1,5  cm (ar 30B, między grobami 883, 884, 887 
i 919). 39. Brązowa sprzączka o jednodzielnej, owalnej 
i pogrubionej pogrubionej ramie ze skuwką, typu H 16; 
rama w przekroju kolista; kolec w przekroju półkolisty, 
na czubku zagięty, z niewielkim zgrubieniem u nasady; 
skuwka prostokątna, z dwoma nitami o płaskich głów-
kach, zdobiona poziomymi bruzdami nad i pod nasa-
dą kolca; dł. 3 cm, wys. 2,2 cm (ar 54B). 40. Brązowa 
sprzączka o jednodzielnej, owalnej, masywnej i pogru-
bionej ramie, typu H 27; rama w przekroju w przybli-
żeniu rombowata, z wyodrębnioną osią na kolec; kolec 
trójkątny, w przekroju półkolisty, z profilowanym bruz-
dami zgrubieniem u nasady; wym. 3,4×3,6 cm (ar 60). 
41. nadtopiony fragment łukowato wygiętej brązowej 
sztabki o owalnym przekroju, przypuszczalnie część ra-
my sprzączki; dł. zach. 2,5 cm (ar 54a). 42. Brązowy 
kolec sprzączki, czubek lekko zagięty, u nasady czwo-
rokątne zgrubienie; w przekroju niemal półkolisty; dł. 
2,7 cm (ar 54B). 43. fragment brązowego kolca sprzącz-
ki; facetowany, z metopą u nasady; czubek lekko zagię-
ty; w przekroju trapezowaty; dł. zach. 2,7 cm (średnio-
wieczny grób 415). 44. nadtopiony brązowy kolec 
sprzączki; trójkątny, szeroki, z dwiema poprzecznymi 
bruzdami u nasady; w przekroju płasko-wypukły; dł. 
zach. 2,8 cm (ar 36B). 45. frag ment brązowej branso-
lety żmijowatej typu iiB wg t. wójcika (1982); główka, 
baza i kabłąk zdobione rzędami punktów; kabłąk 
w przekroju trójkątny; szer. 1,4 cm, dł. zach. 3,5 cm 
(ar 14, w  pobliżu grobu 362). 46. fragment brązowej 
bransolety sztabkowatej; zakończenie w przekroju oś-
mioboczne, zdobione od strony zewnętrznej czterema 
podwójnymi rzędami punktów; dł. zach. 2,1 cm (ar 46, 
w hu musie ponad grobem 731). 47. fragment brązowej 

bransolety sztabkowatej; obręcz w przekroju owalna, 
zakończenie od strony zewnętrznej zdobione trzema 
podwójnymi rzędami punktów; dł. zach. 2,8 cm (ar 47, 
w pobliżu grobu 128). 48. nadtopiony fragment brą-
zowej bransolety; obręcz w przekroju owalna, przy za-
kończeniu (?) wzdłużnie profilowana; dł. zach. 2.6 cm 
(ar 53). 49. nadtopiony fragment brązowej szpili o pro-
filowanej główce z trzema pierścieniami różnej średni-
cy, grupy iVb; dł. zach. 2,2 cm (ar 18a). 50. nadtopio-
ny fragment wisiora opasanego grupy wschodniej, 
typu ic (?); torebka wycięta z jednego kawałka brązo-
wej blachy; taśmy wąskie, każda z rzędem wypukłych 
guzków, dwie z taśm zakończone drucikowato, w dwóch 
kolejnych koliste otwory, przez które przewleczony ka-
wałek drutu (naprawa?); w  torebce stopiona bryłka 
czerwono-niebieskiego i jasnego szkła; dł. zach. 2,6 cm, 
szer. maks. 1,5 cm (ar 32, w pobliżu grobu 334). 51. nad-
topiony wisiorek w formie profilowanego cylindra z usz-
kiem na słupku; szer. 2,1  cm, wys. 2,2  cm (ar 54B). 
52. Brązowy wisiorek toporowaty; uszko płaskie; wys. 
1,2 cm, szer. 0,9 cm (ar 36B, w humusie ponad grobem 
946). 53. zniekształcone brązowe kółko z drutu o na-
winiętych na siebie zakończeniach, typu 15; śr. ok. 2 cm 
(ar 42B, w pobliżu grobu 640). 54. fragment brązowe-
go, pierścieniowatego okucia; pierścień masywny, 
w przekroju trójkątny, ramiona płaskie, z lekko zgru-
białymi krawędziami; dł. 2,1 cm, śr. pierścienia 1 cm 
(ar 32). 55. dwa fragmenty żelaznego, płaskiego okucia 
z dużym kolistym otworem w centrum i małym w na-
rożniku, zapewne część okucia zamka kasetki; wym. 
zach. 2,9×2 cm (ar 20, w humusie ponad grobem 133). 
56. żelazna klamra z czterokrotnie wygiętej pod kątem 
prostym taśmy; wym. 2,3×1,4×0,5 cm (ar 19, w spągu 
hu musu ponad grobem 201). 57. dwa fragmenty żela-
znej klamry z czterokrotnie wygiętej pod kątem prostym 
taśmy; wym. 2,1×1,5×0,7  cm (ar 14, w  pobliżu gro-
bu 362). 58. żelazne szydło; trzon w przekroju z jednej 
strony kolisty, z drugiej czworokątny, z nacinanymi po-
przecznie krawędziami; dł. 23,5 cm (ar 38). 59. żelazna 
igła typu i; trzon w przekroju kolisty; dł. zach. 9.7 cm 
(brak lokalizacji). 60. fragment żelaznej igły (?); trzon 
w przekroju kolisty; dł. zach. 4,5 cm (brak lokalizacji). 
61. żelazna szpila hakowa; trzon w przekroju kolisty, 
od połowy długości tordowany; dł. 3,4  cm (średnio-
wieczny grób 735). 62. fragment żelaznego pręta 
o czworokątnym przekroju; dł. zach. 2 cm (ar 54; przed-
miot starożytny?). 63. fragment żelaznego pręta o ko-
listym przekroju; dł. zach. 4,1 cm (ar 32; przedmiot sta-
rożytny?). 64. fragment żelaznego pręta o czworokątnym 
przekroju; dł. zach. 4,5 cm (ar 36; przedmiot starożyt-
ny?). 65. fragment żelaznej sztabki o czworokątnym 
przekroju; dł. zach. 5 cm (bez lokalizacji; przedmiot sta-
rożytny?). 66. fragment żelaznego pręta o  czwo ro-
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kątnym przekroju; dł. zach. 4,3 cm (ar 20; przedmiot 
starożytny?). 67. dwa fragmenty łukowato wygiętego 
srebrnego drutu o kolistym przekroju; dł. zach. 1 cm 
(średniowieczny grób 647). 68. nadtopiony fragment 
brązowego drutu; dł. zach. 2,8 cm (średniowieczny grób 
976). 69. fragment brązowego drutu; dł. zach. 2,8 cm 
(ar 54a). 70. fragment kółka z brązowego drutu; śr. ok. 
1,2 cm (średniowieczny grób 976). 71. nadtopiony frag-
ment zgiętego brązowego drutu; dł. zach. 2,5 cm (śred-
niowieczny grób  735). 72. Stopione, zwarte ze sobą, 
fragmenty brązowego drutu i brązowej taśmy (ar 20). 
73.74. dwie nadtopione, łukowato wygięte brązowe 
blaszki; dł. zach. 2 cm i 1,8 cm (średniowieczny grób 
698). 75. cztery fragmenty żelaznego okucia w formie 
podłużnej blaszki o zaokrąglonych narożnikach, z ni-
tami na obu końcach; dł. zach. 5,3 cm, szer. 1 cm (ar 38; 
przedmiot starożytny?). 76. fragment stopionego brą-
zowego okucia (?) z masywnej blachy; wzdłuż krawędzi 
bruzda, w narożniku otwór; dł. zach. 2,1 cm, szer. zach. 
1,7 cm (ar 42c). 77. fragment żelaznego nożyka sier-
pikowatego; dł. zach. 8 cm (średniowieczny grób 417; 
zaginął). 78. fragment żelaznego noża; trzpień rękoje-
ści wyodrębniony jednostronnie, dł. zach. 6,5 cm (ar 47). 
79. fragment brązowego nożyka; rękojeść wyodrębnio-
na jednostronnie, nieznacznie zadarta ku górze; dł. zach. 
3,8 cm, szer. 1 cm (ar 42a). 80. nadtopiony fragment 
brązowej blaszki; wym. 1,1×1,5  cm (śred niowieczny 
grób 415). 81. fragment brązowego, płaskiego przed-
miotu z zatartym (wybitym?) wąskim pasmem orna-
mentu; wym. 2×1,5 cm (ar 18; przedmiot starożytny?). 
82. frag ment pogiętej brązowej blaszki; dł. 1,3  cm 
(ar 50). 83. fragment brązowej blaszki z drobnymi na-
cięciami wzdłuż jednego boku; wym. zach. ok. 1×1 cm 
(średniowieczny grób 735). 84. nadtopiony fragment 
brązowego naczynia o lekko pogrubionym, mocno  
wychylonym, niemal płaskim wylewie (ar 34). 85. uła-
mek sto pionego masywnego przedmiotu z brązu (ar 40; 
przedmiot starożytny?). 86. fragment stopionego przed-
miotu ze srebra; dł. zach. 2,5 cm (ar 42c). 87. trzy brył-
ki stopionego brązu (ary 20 i 42). 88. Bryłka stopionego 
srebra (ar 50). 89. Przepalony fragment wielo war-
stwowego grzebienia z poroża jelenia, z brązowym ni-
tem; zach. wym. 2,4×0,6 cm (średniowieczny grób 646). 
90. Przepalony fragment wielowarstwowego grzebienia 
z poroża jelenia, z brązowym, rurkowatym nitem; wym. 
zach. 1,1×1,2 cm (średniowieczny grób 647). 91. dwa 
przepalone fragmenty płytki z poroża jelenia, zdobionej 
dwoma rzędami kółek z punktem w środku; wym. zach. 
1,3×2 cm (grób średniowieczny 735). 92. Brązowy drut 
o czworokątnym przekroju i rozklepanych końcach; 
prawdopodobnie nit grzebienia; dł. 0,8  cm (średnio-
wieczny grób 647). 93. Stopiony paciorek z ciemnonie-
bieskiego, przezroczystego szkła, prawdopodobnie ty-

pu tM 2a; śr. ok. 1 cm, wys. 0,8 cm (średniowieczny 
grób 952). 94. Stopione, spojone ze sobą paciorki: jeden 
z żółtego, nieprzezroczystego szkła, typu tM 9 i dwa 
z czerwonego, nieprzezroczystego szkła, typu tM 12; 
śr. 0,5  cm, wys. 0,4  cm (średniowieczny grób 646). 
95. Beczułkowaty paciorek z zielonego, nieprzezroczy-
stego szkła, typu tM 24; śr. 0,5 cm, wys. 0,4 cm (śred-
niowieczny grób 417). 96. Płasko-kulisty paciorek 
z czarnego, nieprzezroczystego szkła, grupy tM i; śr. 
2 cm, wys. 1,5 cm (ar 53). 97. Stopiony paciorek z nie-
mal bezbarwnego, lekko niebieskawego szkła, gru-
py  tM  ii (średniowieczny grób 976). 98. fragment 
krążkowatego paciorka z jasnoniebieskiego, przezro-
czystego szkła, typu tM 30b; śr. 1 cm, wys. 0,5 cm (śred-
niowieczny grób 415). 99. nadtopiony pierścieniowaty 
paciorek z jasnoniebieskiego, przezroczystego szkła, 
zbliżony do typów tM 18 i 30b; śr. 0,6 cm, wys. 0,3 cm 
(średniowieczny grób 647). 100. Segmentowy paciorek 
z ciemnoniebieskiego, przezroczystego szkła, zbliżony 
do typu tM 91b; dł. 0,6 cm, śr. 0,6 cm (średniowieczny 
grób 725). 101. fragment stopionego paciorka segmen-
towego z  niebieskiego, przezroczystego szkła, typu 
tM 91b lub spojone ze sobą dwa pierścieniowate pa-
ciorki zbliżone do typów tM 18 i 30; dł. zach. 0,9 cm 
(średniowieczny grób 647). 102. nadtopiony krążko-
waty paciorek z czarnego, nieprzezroczystego szkła, 
z otworem wzdłuż średnicy, typu XV/4 wg o.V. gop-
kalo; wym. 0,9×1  cm (średniowieczny grób 976). 
103. So czewkowaty paciorek z fioletowo-różowego, 
przezroczystego szkła, typu XV/2 wg o.V. gopkalo; 
wym. 1×0,8×0,5  cm (średniowieczny grób 646). 
104. nad topiony dwustożkowaty paciorek z bezbarwne-
go szkła, zbliżony do typu tM 56; śr. 1,8 cm, wys. 0,7 cm 
(ar 36). 105. Stopiony cylindryczny paciorek z zielone-
go, nieprzezroczystego (?) szkła, typu tM 140; dł. 1,2 cm, 
śr. 0,7 cm (średniowieczny grób 415). 106. Przepalony 
paciorek melonowaty z  tzw. fajansu egipskiego, ty-
pu tM 171; powierzchnia pierwotnie barwy turkuso-
wej, obecnie w większości odbarwiona; jeden z wylotów 
otworu zalany stopionym ciemnoniebieskim, przezro-
czystym szkłem, zapewne z innego paciorka; śr. 1,9 cm, 
wys. 1,5 cm (ar 33). 107. Przepalony paciorek melono-
waty z tzw. fajansu egipskiego, typu tM 171; barwa 
obecnie szara; śr. 1,8 cm, wys. 1,6 cm (ar 26). 108. za-
wieszka z płasko-kulistego paciorka z czarnego, nieprze-
zroczystego szkła, z czerwono-żółtymi oczkami, typu 
tM 224e, nanizanego na (zachowane fragmentarycz-
nie) kółko z brązowego drutu; wym. paciorka: śr. 0,6 cm, 
wys. 0,9 cm (ar 36B). 109. Stopiony paciorek z zielone-
go, przezroczystego szkła, z brązowymi (pierwotnie 
czerwonymi?), żółtymi i błękitnymi liniami, zbliżony 
do typu tM 290 (średniowieczny grób 976). 110. Sto-
piony paciorek z  jasnoniebieskiego, przezroczystego  
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szkła, z żółtą linią zygzakowatą i czerwoną prostą, zbli-
żony do typu tM 299; na powierzchni widoczny odcisk 
tkaniny (ar 42B). 111. Stopiony paciorek z czarnego 
szkła, z jedną czerwoną i dwie ma białymi liniami zyg-
zakowatymi, typu tM 293c; wym. zach. 2,5×1,8×1 cm 
(średniowie czny grób 417). 112. fragment paciorka 
z nie bies kiego, przezroczystego szkła, z nieokreślonymi 
wzorami barwy białej, żółtej, seledynowej i czerwonej; 
wym. 2×1×0,6 cm (średniowieczny grób 417). 113. Brył-
ka (stopiony paciorek?) żółto-zielonkawego, przezro-
czystego szkła (średniowieczny grób 735). 114. Bryłka 
(stopiony paciorek?) niebieskiego, przezroczystego szkła 
(średniowieczny grób 735). 115. Bryłka stopionego nie-
bieskawego, przezroczystego szkła (ar 54). 116. Sześć 
bryłek stopionego ciemnego szkła (ary 13, 48B, średnio-
wieczne groby 646, 647, 976 i bez lokalizacji). 117. trzy 
bryłki stopionego niebieskiego szkła (ar 48). 118. Sześć 
bryłek stopionego ciemnoniebieskiego, przezroczyste-
go szkła (ar 54 i średniowieczne groby 725, 952, 976). 
119. Bryłka stopionego czarnego, nieprzezroczystego 
szkła z jasnymi smugami (ar 42B). 120. Bryłka stopio-
nego zielonkawego, niebieskiego i  czerwonego szkła 
(ar 54a). 121. Bryłka stopionego zielono-żółtego, prze-
zroczystego szkła oraz czarnego i żółtego, nieprzezro-
czystego szkła (średniowieczny grób 726). 122. cztery 
bryłki stopionego, niemal bezbarwnego, nieco zielon-
kawego szkła (ary 54, 60, średniowieczny grób 725). 
123. trzy bryłki stopionego zielonkawego, przezroczy-
stego szkła (ar 54, śre dniowieczny grób 698). 124. Brył-
ka stopionego zielonego, nieprzezroczystego szkła 
(średniowieczny grób 646). 125. dwie bryłki stopione-
go żółtawego, przezroczystego szkła (ar 42B). 126. czte-
ry bryłki stopionego bezbarwnego lub żółtawego, prze-
zroczystego szkła (średniowieczny grób 646). 127. 11 
bryłek stopionego bezbarwnego szkła (ar 54 i średnio-
wieczny grób 629a). 128. Bryłka stopionego bezbar-
wnego i brązowego, nieprzezroczystego szła (średnio-
wieczny grób 646). 129. Bryłka stopionego szkła 
(średniowieczny grób 976). 130. Poliedryczny paciorek 
z szarego chalcedonu, typu tM 499; wym. 1,7×1,4× 
0,5 cm (ar 35). 131. Przepalony poliedryczny paciorek 
z chalcedonu, typu tM 499; powierzchnia obecnie bia-
ła; wym. 1,1×0,6×1,2  cm (ar 36B). 132. Poliedryczny 
paciorek z  biało-szarego chalcedonu, typu tM 499; 
wym. 1×1×0,6 cm (średniowieczny grób 735). 133. Po-
liedryczny paciorek z szarego chalce donu, typu 
tM 499b; wym. 1,2×1×0,5 cm (śre dnio wieczny grób 
698). 134. Prze palony poliedryczny paciorek z chalce-
donu, typu tM 499b; powierzchnia obecnie biała; wym. 
1,1×0,7×0,4 cm (średniowieczny grób 952). 135. Prze-
palony dwustożkowaty przęślik gliniany o płaskich bie-
gunach; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-beżo-
wej; śr. 3,6 cm, wys. 2,1 cm (ar 37). 136. dwustoż kowaty 

przęślik gliniany o wklęsłych biegunach; powierzchnia 
gładka, barwy szarej i beżowej; śr. 4 cm, wys. 2,1 cm 
(ar 54c). 137. Przepalony dwustożkowaty przęślik gli-
niany o płaskich biegunach; powierzchnia zniszczona, 
barwy od ceglastej do szarej; śr. 3,8 cm, wys. 2,6 cm 
(ar 42B). 138. Przepalony dwustożkowaty przęślik gli-
niany o płaskich biegunach; powierzchnia zniszczona, 
barwy beżowo-szarej; śr. 2,6 cm, wys. 1,4 cm (ar 21). 
139. Przepalony dwustożkowaty przęślik gliniany o nie-
wyodrębnionych biegunach; powierzchnia zniszczona, 
pierwotnie gładka (?), barwy ciemnoszarej i czarnej; śr. 
3,6 cm, wys. 2,3 cm (ar 30B). 140. fragment dwustoż-
kowatego przęślika glinianego o wklęsłych biegunach; 
ścianki boczne zdobione po obu stronach pasmem kro-
kwiowym z rzędami lub grupami punktów, ujętym 
w poziome bruzdy; powierzchnia gładka, barwy beżo-
wej; śr. 3,4  cm, wys. 1,9  cm (ar  21, przypuszczalnie 
z grobu nr 46). 141. Przepalony fragment dwustożko-
watego przęślika glinianego o słabo wyodrębnionych, 
wklęsłych biegunach; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej; śr. 2,5 cm, wys. 2,5 cm (ar 40, między groba-
mi 408 i 409a). 142. Przepalony fragment dwustożko-
watego przęślika glinianego o płaskich biegunach; po-
wierzchnia gładka, barwy szaro-ceglastej; śr. ok. 3,7 cm, 
wys. 2,5 cm (średniowieczny grób 596). 143. Przepa-
lony fragment przęślika glinianego o trapezowatym 
przekroju; bieguny wklęsłe; powierzchnia zniszczona, 
barwy szaro-ceglastej; śr. ok. 4 cm, wys. 2 cm (ar 33). 
144. Przepalony fragment dwustożkowatego przęślika 
glinianego o lekko wklęsłych biegunach; powierzchnia 
gładka, barwy ciemnoszarej; śr. 2,9  cm, wys. 1,1  cm 
(ar 37, ok. 0,5 m od grobu 493). 145. dwa przepalone 
fragmenty naczynia typu i.1; wylew pogrubiony; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej; śr. 
wylewu 11 cm, śr. dna 7 cm, wys. ok. 10–11 cm (ar 30B). 
146. Pięć przepalonych fragmentów dużego kubka ty-
pu i.3; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony pasmem 
„jodełkowym”; powierzchnia gładka, barwy brązowej, 
miejscami szarej; śr. wylewu 14,5 cm, śr. dna 7 cm, wys. 
11,5 cm (brak lokalizacji). 147. cztery przepalone frag-
menty kubka typu i.3; wylew lekko pogrubiony, pod-
kreślony żłobkiem; brzusiec zdobiony pasmem „jodeł-
kowym”; powierzchnia gładka, barwy beżowej; śr. 
wylewu 15,5 cm, wys. zach. 7,5 cm (ar 58). 148. cztery 
przepalone fragmenty wazy grupy iV; wylew pogru-
biony; brzusiec zdobiony pasmem zygzaka utworzone-
go z grup ukośnych linii i rzędu kresek; powierzchnia 
gładka, barwy od brązowej do ceglasto-szarej; śr. wy-
lewu ok. 14 cm, wys. zach. 9 cm (ar 58). 149. trzy prze-
palone fragmenty wazy grupy iV, z uchem; wylew po-
grubiony; brzusiec zdobiony pasmem zygzaka 
utworzonego z linii i rzędów kresek; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej; śr. wylewu 15,5 cm, śr. dna 9 cm, 
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wys. 12 cm (brak lokalizacji). 150. Sześć przepalonych 
fragmentów wazy grupy iV, z uchem; wylew pogrubio-
ny; brzusiec zdobiony pasmem podzielonym na pro-
stokątne segmenty, z których co drugi wypełniony rzę-
dami poziomych lub pionowych kresek; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej i ceglastej; śr. wylewu 12 cm, 
wys. zach. 7,5 cm (ar 58). 151. Pięć fragmentów minia-
turowej wazy typu Vii.4; wylew pogrubiony; powierzch-
nia gładka, barwy czarnej; śr. wylewu ok. 7,5 cm; śr. 
dna 4,5 cm. wys. ok. 7,5 cm (brak lokalizacji). 152. trzy 
przepalone fragmenty wazy grupy iV; wylew pogru-
biony; brzusiec zdobiony pasmem „jodełkowym”; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglasto-szarej; śr. wylewu 
ok. 20  cm, wys. zach. 6  cm (ar 58). 153. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.4 lub c.3; powierzchnia szorst-
ka, barwy brązowej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 8 cm, 
wys. 8 cm (średniowieczny grób 647). 154. Przepalone 
fragmenty kubka typu i.4 lub c.3; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglastej; śr. wylewu 7,5 cm, śr. dna 7 cm, 
wys. ok. 6,5 cm (ar 19). 155. Przepalony fragment kub-
ka typu i.4 lub c.3; powierzchnia gładka, barwy od ce-
glastej do szarej; śr. wylewu 9 cm, wys. zach. 5 cm (brak 
lokalizacji). 156. fragmenty naczynka typu Vii.2; wy-
lew cylindryczny, smukły; załom brzuśca bezpośrednio 
pod wylewem; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. 
wylewu 5,5 cm, śr. dna 4,5 cm, wys. 5 cm (brak lokali-
zacji). 157. Przepalone naczynko typu Vii.2; wylew 
cylindryczny, smukły; załom brzuśca bezpośrednio pod 
wylewem; powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. wy-
lewu 5,5 cm, śr. dna 3,5 cm, wys. 5 cm (brak lokaliza-
cji). 158. Przepalony fragment naczynia o pogrubio-
nym, facetowanym wylewie; powierzchnia gładka, 
barwy ceglastej; śr. wylewu ok. 20,5 cm, wys. zach. 2 cm 
(ar 12). 159. dwa przepalone fragmenty (jednej?) misy 
typu ii.2; wylew pogrubiony; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej; śr. wylewu ok. 21–22 cm; wys. zach. 4 cm 
(ar 58). 160. Przepalony fragment naczynia o pogru-
bionym wylewie; powierzchnia gładka, barwy szarej; 
śr. wylewu ok. 22 cm, wys. zach. 2 cm (ar 58). 161. dwa 
przepalone fragmenty naczynia o wychylonym wyle-
wie i zaokrąglonej górnej partii brzuśca; powierzchnia 
gładka, barwy brązowej; śr. wylewu 15 cm, wys. zach. 
3 cm (ar 58). 162. Przepalony fragment trójdzielnego 
naczynia o pogrubionym wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy jasnobrązowej; śr. wylewu ok. 12 cm, wys. 
zach. 3,5 cm (ar 19). 163. fragment naczynia o wychy-
lonym wylewie; powierzchnia szorstka, barwy brązo-
wej; śr. wylewu 13  cm, wys. zach. 4,5  cm (ar 35). 
164. trzy przepalone fragmenty misy o lekko pogru-
bionym wylewie i dwustożkowatym brzuścu; po-
wierzchnia szorstka, barwy szaro-brązowej; śr. wylewu 
17 cm, wys. zach. 4,5 cm (średniowieczny grób 417). 
165. Przepalony fragment misy o wyodrębnionym za 

pomocą bruzdy wylewie i dwustożkowatym brzuścu; 
powierzchnia zniszczona, barwy beżowej; śr. wylewu 
24  cm, wys. zach. 5  cm (średniowieczny grób 647). 
166. Przepalony fragment trójdzielnego naczynia gru-
py a; wylew wychylony, podkreślony bruzdą; brzusiec 
dwustożkowaty, zdobiony pasmem ukośnych kresek, 
powyżej których dookolna bruzda; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej; śr. wylewu 12,5 cm, wys. zach. 5 cm 
(ar 47). 167. dwa przepalone fragmenty naczynia o lek-
ko pogrubionym wylewie i zaokrąglonym brzuścu; po-
wierzchnia gładka, barwy ceglastej; śr. wylewu 10,5 cm, 
wys. zach. 6 cm (ar 58). 168. trzy przepalone fragmen-
ty smukłego naczynia o lekko pogrubionym wylewie 
i za okrąglonym brzuścu; powierzchnia gładka, barwy 
brązowej; śr. wylewu 11,5 cm, wys. zach. 7,5 cm (brak 
lokalizacji). 169. dziewięć przepalonych fragmentów 
misy typu ii.4; powierzchnia słabo wygładzona, barwy 
od szarej do ceglastej; śr. wylewu 28–29  cm; śr. dna 
10 cm, wys. 12 cm (ar 58). 170. dwa przepalone frag-
menty miseczki typu XViiic; powierzchnia zniszczo-
na, barwy ceglastej; śr. wylewu 11 cm, śr. dna 6 cm, wys. 
7 cm (ar 25). 171–208. Przepalone fragmenty naczyń 
o pogrubionych, facetowanych wylewach; powierzch-
nie gładkie lub zniszczone, barwy od ceglastej do sza-
rej. 209–222. Przepalone fragmenty naczyń o pogru-
bionych wylewach; powierzchnie gładkie lub znisz czone, 
barwy od ceglastej do szarej. 223. Przepalony fragment 
naczynia o lekko pogrubionym wylewie i brzuścu zdo-
bionym pasmem „jodełkowym”; powierzchnia znisz-
czona, barwy ceglastej (ary 25/26). 224. fragment na-
czynia o wylewie wyodrębnionym żłobkiem i brzuścu 
zdobionym zygzakowatym pasmem złożonym z pio-
nowych i ukośnych linii oraz rzędów kresek, ujętym 
w  dwie linie; powierzchnia gładka, barwy czarnej 
(ar 44). 225. Przepalony fragment naczynia o masyw-
nym, pogrubionym wylewie; powierzchnia szorstka, 
barwy od ceglastej do szarej (ary 32/33). 226.227. Prze-
palone fragmenty dwóch trójdzielnych naczyń o po-
grubionych wylewach; powierzchnie zniszczone, barwy 
ceglastej (ary 32/33 i 34). 228. fragment trójdzielnego 
naczynia o wychylonym wylewie; powierzchnia gład-
ka, barwy czarnej (ar 26). 229. Przepalony fragment 
wazy grupy iV; wylew pogrubiony, facetowany; brzu-
siec zdobiony rzędem ukośnych kresek, ujętych w dwie 
poziome bruzdy; powierzchnia zniszczona, barwy sza-
rej (ar 32). 230. cztery przepalone fragmenty wazy 
grupy iV; wylew pogrubiony; brzusiec zdobiony rzę-
dem ukośnych kresek, ujętych w dwie poziome bruzdy; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej (ar 32). 
231. Prze palony fragment trójdzielnego naczynia; brzu-
siec zdobiony pasmem podwójnego zygzaka utworzo-
nego z ukośnych linii; powierzchnia zniszczona, barwy 
szarej (brak lokalizacji). 232. Przepalony fragment 
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trójdzielnego naczynia o pogrubionym wylewie; po-
wie rz chnia zniszczona, barwy ceglastej (brak lokaliza-
cji). 233.234. Przepalone fragmenty dwóch naczyń 
o  lekko wyodrębnionych wylewach i zaokrąglonych 
brzuścach; powierzchnie zniszczone, barwy od cegla-
stej do szarej (ar 32). 235.236. Przepalone fragmenty 
dwóch dwustożkowatych naczyń o wychylonych wyle-
wach, z dookolnymi bruzdami pod wylewem i nad za-
łomem brzuśca; powierzchnie gładkie, barwy ceglasto- 
-szarej (ary 15 i 34). 237. trzy przepalone fragmenty 
naczynia o wychylonym wylewie i brzuścu zdobionym 
rzędem kolistych odcisków między dwiema do okol ny-
mi liniami; powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto- 
-szarej (ar  14). 238. Przepalony fragment naczynia 
o wychylonym wylewie i zaokrąglonym brzuścu, zdo-
bionym pod wylewem horyzontalną, plastyczną listwą; 
powierzchnia zniszczona, barwy szarej (ary 31/32/ 
33). 239. Przepalony fragment naczynia o dwustożko-
watym brzuścu i prostym, lekko pogrubionym wylewie, 
wyodrębnionym za pomocą bruzdy; powierzchnia gład-
ka, barwy beżowej (ar 21). 240. Przepalony fragment 
naczynia o wychylonym, podkreślonym bruzdą wyle-
wie; brzusiec zdobiony dookolną linią i pionowym (?) 
rzędem kresek; powierzchnia gładka, barwy beżowo- 
-szarej (średniowieczny grób 976). 241–296. fra gmenty, 
w większości przepalone, naczyń o mniej lub bardziej 
wychylonych wylewach; powierzchnie gładkie lub 
zniszczone, barwy od ceglastej do czarnej. 297. trzy 
przepalone fragmenty misy typu ViB lub XViiiB; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od szarej do ceglastej 
(ar 33). 298. Przepalony fragment misy typu XViiic; 
powierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej (ar 30B). 
299. Przepalony fragment naczynia o wychylonym wy-
lewie i brzuścu zdobionym szerokim pasmem krokwio-
wym, ponad którym pozioma bruzda; powierzchnia 
gładka, barwy beżowej i szarej (ar 26). 300. Przepalony 
fragment naczynia o lekko wychylonym wylewie i dwu-
stożkowatym brzuścu, zdobionym pod załomem rzę-
dem odcisków paznokciowych; powierzchnia zni sz-
czona, barwy szarej (ary 36B/42B). 301–321. frag menty, 
w większości przepalone, naczyń o niewyodrębnionych, 
nachylonych do środka wylewach; powierzchnie gład-
kie, szorstkie lub zniszczone, barwy od ceglastej do 
szarej. 322. fragment naczynia z taśmowatym uchem 
i wychylonym, ściętym od wewnątrz wylewem; po-
wierzchnia gładka, barwy beżowej (ar 26). 323. Prze-
palony fragment trójdzielnego naczynia z wałeczkowa-
tym uchem; szyja niska; powierzchnia szorstka, barwy 
ceglastej (ar 38). 324. Przepalony fragment naczynia 
z wałeczkowatym uchem i niewyodrębnionym wyle-
wem; powierzchnia szorstka, barwy beżowej (ar 26). 
325. Przepalony fragment naczynia zdobionego na 
brzuścu rzędem poziomych kresek, ujętym w dwie li-

nie; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej (ar 33). 
326. Przepalony fragment naczynia z uchem (?), zdo-
bionego ornamentem dwupasmowym, utworzonym 
z  trzech poziomych bruzd, dolne pasmo wypełnione 
po ziomymi kreskami; powierzchnia gładka, barwy sza-
rej (średniowieczny grób 958). 327. Przepalony frag-
ment naczynia zdobionego na brzuścu wzorem „koper-
towym”, miejscami wypełnionym rzędami kresek; 
powierzchnia gładka, barwy brązowej (ar 36c). 
328. Prze palony fragment naczynia zdobionego na 
brzuścu wzorem „kopertowym”, miejscami wypełnio-
nym rzędami kresek; powierzchnia gładka, barwy be-
żowej i szarej (średniowieczny grób 698). 329. fragment 
naczynia zdobionego na brzuścu rzędami ukośnych 
kresek tworzących zygzak; powierzchnia gładka, bar-
wy szarej (ar 58). 330. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego na brzuścu wąskim pasmem „wiszących” 
trójkątów, wypełnionych kreskami; powierzchnia gład-
ka, barwy ceglastej (ar 60a). 331. dziewięć przepalo-
nych fragmentów naczynia o zaokrąglonym brzuścu, 
zdobionym pasmem trójkątnych pól, wypełnionych 
ukośnymi kreskami; powierzchnia zniszczona, barwy 
ceglastej (ar 44). 332. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego na brzuścu rzędem ukośnych kresek 
w układzie „jodełkowym”, ujętym w poziome bruzdy; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej (ar 32). 
333. fragment naczynia zdobionego na brzuścu pozio-
mym żłobkiem i pasmem trzech ukośnych linii, między 
którymi krótkie kreski; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ciemnoszarej (ar 48B). 334. Przepalony fragment 
naczynia zdobionego na brzuścu zygzakowatym pas-
mem złożonym z linii i rzędu kresek, nad nim – wy-
konany podobnie – geometryczny (omegowaty?) wzór; 
powierzchnia zniszczona, barwy ceglasto-szarej (ar 38). 
335. Przepalony fragment naczynia o dwustożkowatym 
brzuścu, zdobionym pasmem trójkątów (?) wypełnio-
nych kolistymi dołkami; powierzchnia zniszczona, bar-
wy ceglastej (ar 21). 336. fragment naczynia zdobione-
go rzędem ukośnych linii; powierzchnia gładka, barwy 
ciemnoszarej (średniowieczny grób 698). 337. frag ment 
naczynia zdobionego pod wylewem pasmem ukośnych 
żłobków; wylew wyodrębniony; powierzchnia gładka, 
barwy szaro-brązowej (ar 5). 338. dwa przepalone frag-
menty naczynia zdobionego na brzuścu pasmem ukoś-
nych linii, ujętych w dwie bruzdy; powierzchnia znisz-
czona, barwy szarej (ar 20). 339. Przepalony fragment 
naczynia zdobionego na brzuścu ukośnymi i poziomy-
mi liniami oraz rzędem małych, głębokich dołków; po-
wierzchnia szorstka, barwy jasno-szarej (średniowiecz-
ny grób 698). 340. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego na brzuścu rzędem czworokątnych odci-
sków i liniami; powierzchnia zniszczona, barwy szarej 
(ary 36B/42B). 341. Przepalony fragment naczynia zdo-
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bionego na brzuścu pasmami złożonymi z dwóch rów-
noległych linii i rzędu kresek między nimi; powierzch-
nia zniszczona, barwy szarej (średniowieczny grób 647). 
342. Przepalony fragment naczynia zdobionego na 
brzuścu ukośnymi, krzyżującymi się liniami; po-
wierzchnia szorstka, barwy beżowej (średniowieczny 
grób 646). 343. Przepalony fragment naczynia o za-
okrąglonym brzuścu, zdobionym rzędem długich, pio-
nowych żłobków; powierzchnia gładka, barwy brązo-
wej (ar 37). 344. Przepalony fragment naczynia 
zdobionego na brzuścu rzędem pionowych kresek; po-
wierzchnia zniszczona, barwy od ceglastej do szarej 
(ary 36B/42B). 345. Przepalony fragment naczynia zdo-
bionego ornamentem stempelkowym (palmeta); po-
wierzchnia zniszczona, barwy szarej (średniowieczny 
grób 735). 346. Przepalony fragment naczynia zdobio-
nego ornamentem stempelkowym (zakratkowane kół-
ko i palmeta); powierzchnia zniszczona, barwy szarej 
(średniowieczny grób 417). 347. trzy przepalone frag-
menty przydennej części naczynia; powierzchnia gład-
ka, barwy brązowej; śr. dna 8,5 cm, wys. zach. 6 cm 
(brak lokalizacji). 348. dwa przepalone fragmenty przy-
dennej części naczynia; powierzchnia gładka, barwy 
od brązowej do szarej; śr. dna 9 cm, wys. zach. 5 cm 
(brak lokalizacji). 349. dwa przepalone fragmenty na-
czynia zdobionego na brzuścu trzema poziomymi bruz-
dami, między którymi dwa rzędy ukośnych, owalnych 
odcisków; powierzchnia gładka, barwy ceglastej (ar 32). 
350. dwa przepalone fragmenty przydennej części na-
czynia; powierzchnia zniszczona, barwy ceglastej; śr. 
dna 5 cm, wys. zach. 4 cm (ar 35). 351. Przepalony frag-
ment dolnej części naczynia; powierzchnia gładka, bar-
wy brązowej; śr. dna 8  cm, wys. zach. 6  cm (ar 58). 
352. fragment naczynia o lekko wyodrębnionym dnie; 
powierzchnia gładka, barwy czarnej; śr. dna 6 cm, wys. 
zach. 1,8 cm (ar 32). 353. Przepalony fragment przy-
dennej części naczynia; powierzchnia zniszczona, bar-
wy szaro-beżowej; śr. dna 7  cm, wys. zach. 2  cm 
(ary 25/26). 354. Przepalony fragment przydennej czę-
ści naczynia; powierzchnia gładka (?), barwy beżowej; 
śr. dna 5 cm, wys. zach. 3 cm (ar 19). 355. Przepalony 
fragment przydennej części naczynia; dno lekko wy-
odrębnione, nieco wklęsłe; powierzchnia gładka, barwy 
ceglasto-beżowej; śr. dna 7  cm, wys. zach. 4,5  cm 

(ary 47/54). 356. Przepalony fragment przydennej czę-
ści naczynia; powierzchnia gładka, barwy brązowej; śr. 
dna 10 cm, wys. zach. 4 cm (ar 58). 357. fragment na-
czynia o wyodrębnionym dnie; powierzchnia gładka, 
barwy czarnej; śr. dna ok. 10 cm, wys. zach. 2,5 cm (ar 
33). 358. fragment przydennej części naczynia; po-
wierzchnia przy dnie szorstka, powyżej chropowata, 
barwy beżowej; śr. dna 18 cm, wys. zach. 4,5 cm (ar 32). 
359. Przepalony fragment przydennej części naczynia; 
powierzchnia szorstka, barwy ceglastej; śr. dna 14 cm, 
wys. zach. 2,5 cm (średniowieczny grób 417). 360. Prze-
palony fragment przydennej części naczynia; po-
wierzchnia gładka, barwy brązowo-szarej; śr. dna 9 cm, 
wys. zach. 2,5 cm (ar 58). 361. Przepalony fragment 
wylewu naczynia wykonanego na kole garncarskim; 
powierzchnia gładka, barwy szarej (średniowieczny 
grób 417). 362. Przepalony fragment naczynia wyko-
nanego na kole garncarskim; wylew wychylony, pogru-
biony; powierzchnia gładka, barwy ciemnoszarej 
(ar 21). 363. dwa przepalone fragmenty (jednego?) na-
czynia wykonanego na kole garncarskim; powierzchnia 
gładka, barwy szarej (średniowieczny grób 417). 
364. fragmenty (jednego?) naczynia wykonanego na 
kole garncarskim, zdobionego na brzuścu płytkimi 
żłobkami tworzącymi pasmo rombów, w których od-
ciśnięte koncentryczne kółka; powierzchnia gładka, 
barwy ciemnoszarej (średniowieczne groby 646 i 698). 
365. Przepalony fragment naczynia wykonanego na 
kole garncarskim, zdobionego ornamentem stempel-
kowym (rozeta); powierzchnia gładka, barwy szarej 
(średniowieczny grób 647). 366. fragment naczynia 
wykonanego na kole garncarskim, o pierścieniowatym 
dnie; powierzchnia zniszczona, barwy szaro-żółtej; śr. 
dna 10  cm, wys. zach. 3,5  cm (średniowieczny grób 
698). 367. Siedem przepalonych fragmentów naczynia 
wykonanego na kole garncarskim; powierzchnia znisz-
czona; barwy od czerwonawej do szarej; śr. dna 6 cm, 
wys. zach. 2 cm (średniowieczny grób 735). 368. ok. 
2500 niecharakterystycznych, w większości przepalo-
nych, fragmentów ceramiki. 369. ok. 180 fragmentów 
ceramiki o gładkich powierzchniach, barwy czarnej. 
370. ok. 50 niecharakterystycznych, w większości prze-
palonych, fragmentów ceramiki wykonanej na kole 
garncarskim. 
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190

tabl. i. kleszewo, stan. 8. grób 1/1961: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3 – glina



191

tabl. ii. kleszewo, stan. 8. grób 1/1961: 4–6 – żelazo; 7–10 – glina. grób 2/1961: 1 – glina. grób (?) 1/1962: 1 – glina



192

tabl. iii. kleszewo, stan. 8. grób 1. grób 2: 1 – brąz/żelazo; 2 – glina. grób 5: 1–3 – glina



193

tabl. iV. kleszewo, stan. 8. grób 3: 1 – brąz; 2–4 – glina. grób 6: 1–3 – glina. grób 7: 1 – glina



194

tabl. V. kleszewo, stan. 8. grób (?) 8. grób 9: 1 – glina. grób 10: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3–6 – glina. grób 11: 1 – glina.  

grób (?) 12: 1 – glina



195

tabl. Vi. kleszewo, stan. 8. grób 13



196

tabl. Vii. kleszewo, stan. 8. grób 13: 1–3 – żelazo; 4–12 – glina. grób 18



197

tabl. Viii. kleszewo, stan. 8. obiekt 14. grób 15: 1–5 – brąz. grób 19: 1 – glina. grób 21: 1–3 – glina



198

tabl. iX. kleszewo, stan. 8. grób 20: 1–4 – żelazo; 5–8 – glina



199

tabl. X. kleszewo, stan. 8. grób 20: 9–11 – glina. grób 23: 1–3 – glina. grób 26: 1–6 – glina 



200

tabl. Xi. kleszewo, stan. 8. grób 22: 1 – kamień; 2 – szkło; 4–7, 10, 11 – glina



201

tabl. Xii. kleszewo, stan. 8. grób 22: 3, 8, 9, 12–30 – glina 



202

tabl. Xiii. kleszewo, stan. 8. grób 27: 1, 2 – żelazo; 3, 4 – glina. grób 28: 1, 2 – glina. grób 29: 1–4 – glina. obiekt 31. obiekt 33



203

tabl. XiV. kleszewo, stan. 8. grób 32: 1, 2, 4–7 – brąz; 3 – żelazo; 8 – glina



204

tabl. XV. kleszewo, stan. 8. grób 34: 1 – żelazo; 2, 3 – brąz/szkło. grób 36: 1, 2 – glina. obiekt: 37: 1–3 – glina. grób 38: 1, 2 – glina



205

tabl. XVi. kleszewo, stan. 8. grób 39



206

tabl. XVii. kleszewo, stan. 8. grób 40: 1 – glina. grób 41: 1 – żelazo; 2, 3 – glina. grób 44: 1 – glina



207

tabl. XViii. kleszewo, stan. 8. grób 42: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3–7 – glina. grób 43: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3, 4 – glina



208

tabl. XiX. kleszewo, stan. 8. grób 45: 1 – żelazo; 2–6 – glina. grób 46: 1, 2 – glina. grób 49: 1 – glina



209

tabl. XX. kleszewo, stan. 8. grób 47: 1–13 – glina



210

tabl. XXi. kleszewo, stan. 8. grób 48: 1–3 – brąz; 5, 6 – żelazo; 7, 8 – szkło; 13–23 – glina



211

tabl. XXii. kleszewo, stan. 8. obiekt 50: 1, 2 – glina. grób (?) 52. grób 54: 1–3 – glina. grób 55: 1 – glina



212

tabl. XXiii. kleszewo, stan. 8. grób 51: 1–5 – żelazo 



213

tabl. XXiV. kleszewo, stan. 8. grób 51: 6, 8–14 – glina



214

tabl. XXV. kleszewo, stan. 8. grób 51: 7, 15–24 – glina



215

tabl. XXVi. kleszewo, stan. 8. grób 56: 1, 2 – glina. grób 59: 2 – żelazo; 3–9 – glina



216

tabl. XXVii. kleszewo, stan. 8. grób 58: 1–4 – glina



217

tabl. XXViii. kleszewo, stan. 8. groby 61, 62



218

tabl. XXiX. kleszewo, stan. 8. grób 61: 1–4 – brąz; 5 – żelazo; 6–15 – glina. grób 62: 1 – brąz; 2 – szkło; 4 – glina



219

tabl. XXX. kleszewo, stan. 8. grób 63: 1–4 – glina. grób 64: 1, 2 – glina. grób 65/66: 1, 2 – glina



220

tabl. XXXi. kleszewo, stan. 8. grób 68: 1–4 – żelazo; 6–9 – glina. grób 69. grób (?) 71



221

tabl. XXXii. kleszewo, stan. 8. grób 67: 1 – żelazo. grób 70: 1 – żelazo; 2 – szkło; 3–8 – glina. grób 74: 1–4 – glina



222

tabl. XXXiii. kleszewo, stan. 8. groby 73a, 73B: 1– kość; 2–10 – glina. grób 76: 1 – glina. obiekt 80



223

tabl. XXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 77: 1–9 – glina. grób 81: 1 – brąz; 2–7 – glina



224

tabl. XXXV. kleszewo, stan. 8. groby 84, 85/86



225

tabl. XXXVi. kleszewo, stan. 8. groby 84, 85/86



226

tabl. XXXVii. kleszewo, stan. 8. groby 84, 85/86



227

tabl. XXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 84: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3–10 – glina. grób 85/86: 1, 2 – żelazo; 3 – glina



228

tabl. XXXiX. kleszewo, stan. 8. obiekt 82: 1 – kamień; 2–5 – glina. grób 89: 1, 2 – glina



229

tabl. XL. kleszewo, stan. 8. grób 83: 1 – brąz; 2, 3 – glina. obiekt 88: 1 – glina. grób 90. grób 93: 1 – glina 



230

tabl. XLi. kleszewo, stan. 8. grób 91: 1, 2 – brąz; 3–5 – żelazo; 6–9 – glina. grób 92: 1 – żelazo; 2–4 – glina



231

tabl. XLii. kleszewo, stan. 8. grób 95: 2–5 – glina. obiekt 98: 1 – glina. grób 99: 1 – glina



232

tabl. XLiii. kleszewo, stan. 8. grób 100: 1 – kość; 2 – szkło; 5, 6 – żelazo; 8–13 – glina. grób 102: 2 – glina



233

tabl. XLiV. kleszewo, stan. 8. grób 101



234

tabl. XLV. kleszewo, stan. 8. grób 101: 1, 2, 4–6 – żelazo; 8 – szkło



235

tabl. XLVi. kleszewo, stan. 8. grób 101: 9–24 – glina. grób 105: 1, 2 – brąz; 3 – glina



236

tabl. XLVii. kleszewo, stan. 8. groby 103a, 103B



237

tabl. XLViii. kleszewo, stan. 8. grób 103a: 1–8 – glina. grób 103B: 1 – glina. obiekt 107: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 110: 1–3 – glina



238

tabl. XLiX. kleszewo, stan. 8. grób 104: 1–4 – żelazo; 5 – brąz; 6–8 – glina 



239

tabl. L. kleszewo, stan. 8. grób 104: 9–12 – glina. grób 111: 1 – żelazo; 2–8 – glina



240

tabl. Li. kleszewo, stan. 8. groby 113, 114: 1–3 – glina. grób 113: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3, 4 – glina. grób 114: 1–6 – glina



241

tabl. Lii. kleszewo, stan. 8. grób 115



242

tabl. Liii. kleszewo, stan. 8. grób 115: 1, 2 – żelazo; 3, 4 – glina. grób 116: 1 – glina. grób 120



243

tabl. LiV. kleszewo, stan. 8. grób 117: 1–4 – żelazo; 5–8 – glina



244

tabl. LV. kleszewo, stan. 8. grób 117: 9–18 – glina



245

tabl. LVi. kleszewo, stan. 8. grób 118: 1–10 – brąz; 12, 13 – żelazo; 14–16 – glina. grób 125: 1–3 – glina



246

tabl. LVii. kleszewo, stan. 8. grób 121: 1–3 – brąz; 5–8 – glina



247

tabl. LViii. kleszewo, stan. 8. grób 122: 1 – żelazo; 2–6 – glina



248

tabl. LiX. kleszewo, stan. 8. grób 122: 7–13 – glina. grób 128: 1–4 – żelazo; 5 – glina



249

tabl. LX. kleszewo, stan. 8. grób 127. obiekt 130: 1, 2 – glina. grób 133: 1, 2 – brąz; 3–6 – glina



250

tabl. LXi. kleszewo, stan. 8. grób 129: 1, 2 – brąz; 4–10 – glina. grób 134. grób 135



251

tabl. LXii. kleszewo, stan. 8. grób 131a: 1 – żelazo. grób 131B: 1, 2 – glina



252

tabl. LXiii. kleszewo, stan. 8. grób 132: 1, 4, 5, 7–9, 16 – brąz; 2 – brąz/żelazo; 3 – brąz/srebro/żelazo; 6 – żelazo



253

tabl. LXiV. kleszewo, stan. 8. grób 132: 10–15, 17–21 – brąz; 22 – brąz/szkło; 23 – żelazo



254

tabl. LXV. kleszewo, stan. 8. grób 132: 24–28, 30–32 – szkło; 35–37, 39 – brąz; 40–47 – glina



255

tabl. LXVi. kleszewo, stan. 8. grób 136: 1 – glina. grób 137. grób 138: 1 – żelazo; 3 – glina. obiekt 142.  

grób 144: 1 – żelazo; 2 – glina



256

tabl. LXVii. kleszewo, stan. 8. grób 140



257

tabl. LXViii. kleszewo, stan. 8. grób 140: 1–8 – glina. grób 145



258

tabl. LXiX. kleszewo, stan. 8. grób 141: 1, 2 – brąz; 3–6 – glina



259

tabl. LXX. kleszewo, stan. 8. grób 146: 1, 2 – żelazo; 3 – brąz; 5, 6 – szkło; 8–11 – glina. grób 151



260

tabl. LXXi. kleszewo, stan. 8. grób 147: 1–7, 9 – żelazo; 10–14 – glina. grób 155 



261

tabl. LXXii. kleszewo, stan. 8. grób 148: 1 – brąz; 2 – szkło; 4–6 – glina. grób 149: 1 – brąz. grób 154: 1, 2 – glina 



262

tabl. LXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 150: 1 – glina; 2 – żelazo; 3 – kamień; 4–8 – brąz. grób 153: 1, 2 – żelazo; 3, 4 – glina



263

tabl. LXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 157: 1 – żelazo; 2–7 – glina. grób 160: 1–3 – glina. grób 163a: 1 – brąz; 3 – kość/brąz; 4 – glina



264

tabl. LXXV. kleszewo, stan. 8. grób 158



265

tabl. LXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 158: 1, 2, 5, 6 – srebro; 3, 4, 7 – brąz; 8–37 – bursztyn; 38–43 – szkło



266

tabl. LXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 158: 44 – brąz/drewno; 45, 47–52 – glina; 46 – brąz. grób 161. obiekt 162. grób 166: 1 – kość 



267

tabl. LXXViii. kleszewo, stan. 8. obiekt 164: 1 – żelazo. grób 165: 1, 2 – glina. grób 168. grób 172



268

tabl. LXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 174: 1 – brąz/żelazo; 2 – brąz; 3–6 – glina. grób 175: 1 – brąz; 2 – szkło; 3 – kość/brąz.  

grób 177: 1, 2 – brąz; 3 – kość/brąz; 4 – glina



269

tabl. LXXX. kleszewo, stan. 8. grób 179: 1–3 – bursztyn; 4 – glina. grób 180: 1 – glina. grób (?) 182. grób (?) 183



270

tabl. LXXXi. kleszewo, stan. 8. grób 184: 1, 2, 6a, 7 – brąz; 3–5 – srebro; 6b – brąz/włókno. grób 185: 1, 5 – glina; 4 – kość



271

tabl. LXXXii. kleszewo, stan. 8. groby 187, 188, 191



272

tabl. LXXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 187. grób 188: 1 – żelazo; 2–4 – glina. grób 191: 1 – brąz; 2–4 – glina



273

tabl. LXXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 187: 1, 2 – żelazo; 3–20 – glina



274

tabl. LXXXV. kleszewo, stan. 8. grób 190



275

tabl. LXXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 190: 1–13 – glina



276

tabl. LXXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 186: 1, 2 – brąz; 3 – szkło/brąz; 4, 5 – bursztyn. grób 195: 1 – kość. grób 197



277

tabl. LXXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 199: 1 – brąz; 2–4 – glina. grób 205: 1 – glina



278

tabl. LXXXiX. kleszewo, stan. 8. groby 200a, 200B, 200c, 200d



279

tabl. Xc. kleszewo, stan. 8. grób 200a: 1, 2 – brąz; 4–6 – glina. grób 200B: 1–7 – żelazo; 8, 10 – brąz



280

tabl. Xci. kleszewo, stan. 8. grób 200B: 12–21 – glina. grób 201: 1 – brąz; 2–4 – glina



281

tabl. Xcii. kleszewo, stan. 8. grób 202: 1–3 – glina. grób 204. grób 208a



282

tabl. Xciii. kleszewo, stan. 8. grób 203: 1–3 – żelazo; 4–16 – glina



283

tabl. XciV. kleszewo, stan. 8. obiekt 211: 1, 2 – glina. grób 212: 1 – glina. grób (?) 214: 1 – glina



284

tabl. XcV. kleszewo, stan. 8. grób 217: 1 – brąz; 2, 3 – glina. grób 218: 1 – kość; 2–5 – glina. grób 222: 1 – żelazo; 2–5 – glina



285

tabl. XcVi. kleszewo, stan. 8. groby 219a, 219B



286

tabl. XcVii. kleszewo, stan. 8. grób 219a: 1 – żelazo; 2–9 – glina. grób 219B: 1–6 – glina. groby 219a, 219B: 1, 2 – glina



287

tabl. XcViii. kleszewo, stan. 8. grób 224: 1–7 – żelazo; 8–14 – glina



288

tabl. XciX. kleszewo, stan. 8. grób 224: 15, 16 – glina. grób 225: 1, 2 – glina. grób 226: 1 – glina. obiekt 230



289

tabl. c. kleszewo, stan. 8. groby 231a, 231B, 232



290

tabl. ci. kleszewo, stan. 8. groby 231a, 231B, 232



291

tabl. cii. kleszewo, stan. 8. grób 231a: 1 – brąz; 2–11 – glina. grób 231B: 1–4 – brąz; 6–12 – glina.  

groby 231a, 231B: 1 – brąz; 2 – glina



292

tabl. ciii. kleszewo, stan. 8. grób 232: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 4–18 – glina



293

tabl. ciV. kleszewo, stan. 8. grób 236: 1 – glina. grób 237: 1, 2 – glina. grób 240: 1 – żelazo; 2 – brąz. grób 241. grób 243: 1 – glina



294

tabl. cV. kleszewo, stan. 8. grób 238: 1–3 – brąz; 4–16 – glina



295

tabl. cVi. kleszewo, stan. 8. grób 239: 1, 3, 4 – glina; 2 – kamień



296

tabl. cVii. kleszewo, stan. 8. grób 242: 1 – brąz; 2–4 – glina. grób 244: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3–6 – glina



297

tabl. cViii. kleszewo, stan. 8. grób 245: 1–5 – żelazo; 6–9 – glina



298

tabl. ciX. kleszewo, stan. 8. grób 245: 10–16 – glina. grób (?) 247. grób 248: 1 – brąz



299

tabl. cX. kleszewo, stan. 8. obiekt 249: 1 – glina. grób 250: 1–3 – glina. grób 251: 2 – glina. grób 252: 1 – glina 



300

tabl. cXi. kleszewo, stan. 8. grób 253: 1–3 – brąz; 4, 5 – glina. grób 254. grób 255: 1 – brąz; 2, 3 – glina. grób 256



301

tabl. cXii. kleszewo, stan. 8. grób 257: 1 – brąz; 2 – kość/brąz; 3–8 – glina. grób 259 : 2–4 – glina



302

tabl. cXiii. kleszewo, stan. 8. grób 258: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 4 – kość. grób (?) 260. grób 261: 1–3 – brąz; 4–7 – glina



303

tabl. cXiV. kleszewo, stan. 8. grób 262: 1, 2 – brąz; 3 – kość. grób 263: 1 – brąz. grób 264. grób 265: 1 – kość/brąz. grób 266



304

tabl. cXV. kleszewo, stan. 8. grób 267: 1–5 – glina. grób 268. obiekt 269: 1 – glina. grób 269a



305

tabl. cXVi. kleszewo, stan. 8. grób 275. grób 277: 1–13 – glina



306

tabl. cXVii. kleszewo, stan. 8. grób 280: 1–12 – bursztyn; 13–16 – glina. grób 284: 1, 2 – brąz; 3 – glina



307

tabl. cXViii. kleszewo, stan. 8. grób 282: 1–4 – brąz; 6 – glina



308

tabl. cXiX. kleszewo, stan. 8. grób 283: 1–3 – żelazo; 5–10 – glina. grób 285: 1 – brąz



309

tabl. cXX. kleszewo, stan. 8. grób 288: 1 – brąz. grób 297. grób 299. grób 300: 1 – brąz; 3 – glina. grób 303: 1 – glina



310

tabl. cXXi. kleszewo, stan. 8. grób 304. grób 305. grób 306: 1 – brąz; 3, 4 – glina



311

tabl. cXXii. kleszewo, stan. 8. grób 307: 1 – żelazo; 2 – brąz. grób 308: 1 – glina. grób 313. grób 314: 1 – szkło; 2 – glina. grób 317



312

tabl. cXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 331: 1 – żelazo; 2 – brąz; 4–7 – glina. grób 332: 1–4 – glina



313

tabl. cXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 333: 1–4 – glina. grób 334: 1–3 – glina. grób 335: 1–6 – glina



314

tabl. cXXV. kleszewo, stan. 8. grób 336: 1 – brąz; 2–9, 11–13 – glina. obiekt 337: 1 – glina. grób 338: 1 – żelazo; 2–5 – glina



315

tabl. cXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 339: 1 – brąz; 2 – żelazo; 3, 4 – glina. obiekt 340: 1 – glina. grób 342: 1–4 – glina



316

tabl. cXXVii. kleszewo, stan. 8. groby 343, 347. obiekty 344, 345



317

tabl. cXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 343: 1 – glina. obiekt 345: 1, 2 – glina. grób 347: 1, 2 – żelazo; 3–10 – glina



318

tabl. cXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 351: 1 – brąz; 2, 3 – żelazo; 4–9 – glina



319

tabl. cXXX. kleszewo, stan. 8. grób 348: 1–3 – glina. grób 349: 1, 2 – glina. grób 351: 10–19 – glina



320

tabl. cXXXi. kleszewo, stan. 8. grób 352: 1, 2 – brąz; 3 – glina. grób 353: 1, 3 – brąz; 2 – żelazo



321

tabl. cXXXii. kleszewo, stan. 8. grób 352: 4–9 – glina



322

tabl. cXXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 354: 1, 2 – brąz/żelazo; 3–6 – brąz; 7–9 – glina



323

tabl. cXXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 355: 1–3 – brąz; 4 – kość/brąz; 5 – glina. grób 356: 1, 2 – brąz; 5 – kość; 6–9 – glina



324

tabl. cXXXV. kleszewo, stan. 8. grób 357: 1–8 – żelazo; 9, 11–14 – glina; 10 – kamień 



325

tabl. cXXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 357: 15–29 – glina



326

tabl. cXXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 358: 1–4 – glina. grób 359: 1–3 – brąz; 4 – kość. obiekt 360: 1 – brąz; 2, 3 – glina



327

tabl. cXXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 361: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 362: 1 – żelazo; 2 – brąz



328

tabl. cXXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 363: 1, 2 – brąz/żelazo; 3, 8–12 – żelazo; 4–7 – brąz; 14, 15 – glina



329

tabl. cXL. kleszewo, stan. 8. grób 363: 16–19 – glina. grób 365a: 1, 2 – glina. grób 365B



330

tabl. cXLi. kleszewo, stan. 8. grób 365B: 1 – brąz/srebro/żelazo; 2 – brąz/żelazo; 3, 4 – brąz; 5–7 – żelazo; 8–10 – glina



331

tabl. cXLii. kleszewo, stan. 8. grób 364: 1, 2 – brąz/żelazo; 3–5 – glina. grób 370: 1 – kość



332

tabl. cXLiii. kleszewo, stan. 8. grób 371: 1 – glina. grób 377. grób 378: 1 – kość; 2 – glina. obiekt 379: 1 – żelazo; 2, 3 – glina



333

tabl. cXLiV. kleszewo, stan. 8. grób 383: 1, 3, 4, 7, 8 – brąz; 2 – brąz/żelazo; 5 – żelazo; 6 – srebro; 9 – glina



334

tabl. cXLV. kleszewo, stan. 8. grób 380: 1 – brąz; 2 – kość/brąz. grób 381. obiekt 382. grób 383: 11–16 – glina



335

tabl. cXLVi. kleszewo, stan. 8. grób 385: 1–3 – brąz; 4–41 – szkło; 42–47 – bursztyn; 49 – glina



336

tabl. cXLVii. kleszewo, stan. 8. grób 386: 1 – żelazo; 95 – glina 



337

tabl. cXLViii. kleszewo, stan. 8. grób 386: 2–7, 9 – brąz; 8 – żelazo; 10–45 – szkło; 46–91 – bursztyn; 94 – kość (?)



338

tabl. cXLiX. kleszewo, stan. 8. obiekt 395. grób 396: 1–7 – glina. grób 397: 1 – brąz; 2 – glina



339

tabl. cL. kleszewo, stan. 8. grób 398: 1 – żelazo; 2 – kość. grób 399: 1 – glina. grób 400: 1 – glina. grób 405: 1 – glina



340

tabl. cLi. kleszewo, stan. 8. grób 401: 1, 2 – żelazo; 4–7 – glina. grób 404: 1–4 – glina



341

tabl. cLii. kleszewo, stan. 8. grób 402: 1, 2 – żelazo 



342

tabl. cLiii. kleszewo, stan. 8. grób 402: 1 – żelazo; 3 – żelazo/brąz; 4–8 – glina



343

tabl. cLiV. kleszewo, stan. 8. grób 403: 1 – brąz; 2 – brąz/żelazo; 3, 4 – glina



344

tabl. cLV. kleszewo, stan. 8. grób 406: 1–8 – glina. grób 408: 1 – brąz/żelazo; 2, 3 – glina



345

tabl. cLVi. kleszewo, stan. 8. grób 407: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 5–13 – glina



346

tabl. cLVii. kleszewo, stan. 8. groby 409a, 409B: 1, 2 – żelazo. grób 409a: 1–3 – żelazo



347

tabl. cLViii. kleszewo, stan. 8. grób 409a: 4–17 – glina



348

tabl. cLiX. kleszewo, stan. 8. grób 409B: 1–5 – brąz; 6–9 – glina. grób 410: 1–3 – glina



349

tabl. cLX. kleszewo, stan. 8. grób 411: 1, 3 – brąz; 2 – żelazo; 5 – kość; 6 – glina



350

tabl. cLXi. kleszewo, stan. 8. grób (?) 412: 1 – glina. groby 413, 414, 418



351

tabl. cLXii. kleszewo, stan. 8. grób 413: 1–5, 7–9 – brąz; 6, 10, 11 – żelazo; 12 – kość; 14, 15 – szkło; 18–23 – glina.  

grób 414: 1 – brąz. grób 416. grób 418: 1 – brąz



352

tabl. cLXiii. kleszewo, stan. 8. obiekt 415B: 1 – glina. grób 415c: 1 – kość; 2 – glina. grób 452: 1 – brąz; 2 – glina



353

tabl. cLXiV. kleszewo, stan. 8. obiekt 428. grób 429: 1–6 – brąz; 8–10 – glina



354

tabl. cLXV. kleszewo, stan. 8. grób 450: 2–4 – glina. grób 451: 1 – żelazo; 2–8 – glina



355

tabl. cLXVi. kleszewo, stan. 8. grób 471: 1 – glina. grób 472: 1 – szkło; 2–4 – glina. grób 474: 2–6 – glina



356

tabl. cLXVii. kleszewo, stan. 8. grób 476: 1, 2 – żelazo; 3 – glina. grób 477: 1, 2 – glina. grób 478



357

tabl. cLXViii. kleszewo, stan. 8. grób 479: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 483: 1 – glina



358

tabl. cLXiX. kleszewo, stan. 8. grób (?) 489: 1 – glina. obiekt 493: 2, 3 – glina. grób 501a. grób 503



359

tabl. cLXX. kleszewo, stan. 8. grób 500: 1, 2 – żelazo; 4–12 – glina



360

tabl. cLXXi. kleszewo, stan. 8. grób 505: 2, 3 – glina. grób (?) 509. grób (?) 514: 2 – glina



361

tabl. cLXXii. kleszewo, stan. 8. grób 516: 1 – brąz; 2–4 – żelazo; 6, 7 – glina. grób 517: 1, 2 – glina



362

tabl. cLXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 515: 1–4 – brąz; 5–7 – żelazo; 8, 9 – glina



363

tabl. cLXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 518: 1–5 – żelazo; 6–16 – glina



364

tabl. cLXXV. kleszewo, stan. 8. obiekt 519. obiekt 520: 1, 2 – glina. grób 522: 1 – brąz; 2, 3 – glina



365

tabl. cLXXVi. kleszewo, stan. 8. groby 521a, 521B



366

tabl. cLXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 521B: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 4, 6–11 – glina



367

tabl. cLXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 521a: 1–3 – glina. groby 521a, 521B: 1–3 – glina. grób 523: 1, 2 – glina



368

tabl. cLXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 524: 1–3, 7 – brąz; 4 – kamień; 5 – kość/brąz; 6 – kość; 10–12 – glina



369

tabl. cLXXX. kleszewo, stan. 8. groby 525a, 525B: 1, 2 – glina. grób 525B: 4–6 – glina



370

tabl. cLXXXi. kleszewo, stan. 8. grób 525B: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo. grób 527: 1 – kość; 3, 4 – glina. grób 528. grób 529: 1, 2 – glina



371

tabl. cLXXXii. kleszewo, stan. 8. grób 526: 1, 2 – żelazo; 4–8 – glina 



372

tabl. cLXXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 530: 1–6 – glina



373

tabl. cLXXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 531: 1 – glina. grób 532: 1, 2 – glina. grób 535



374

tabl. cLXXXV. kleszewo, stan. 8. grób 533: 1 – brąz; 3–8 – glina. grób 534: 1–6 – brąz; 9 – glina



375

tabl. cLXXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 536: 1 – brąz/żelazo; 2–6 - glina. grób 537



376

tabl. cLXXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 537: 1–4 – brąz; 5–10 – żelazo; 14–17 – glina



377

tabl. cLXXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 537: 11–13 – glina



378

tabl. cLXXXiX. kleszewo, stan. 8. obiekt 542: 1, 2 – glina



379

tabl. cXc. kleszewo, stan. 8. grób 538: 1 – brąz; 2–4 – glina. grób 577: 1, 2 – szkło; 3, 4 – glina



380

tabl. cXci. kleszewo, stan. 8. grób 575. grób 576: 1 – brąz; 2–4 – glina. grób 578: 1–3 – brąz; 4 – kość/brąz; 5 – szkło; 8–11 – glina



381

tabl. cXcii. kleszewo, stan. 8. grób 579: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 4–7 – glina. grób 581. grób 582: 1–5 – glina



382

tabl. cXciii. kleszewo, stan. 8. grób 583: 1 – żelazo; 3–11 – glina. grób (?) 584. obiekt 585: 1–3 – glina



383

tabl. cXciV. kleszewo, stan. 8. grób 587: 1–10 – glina. grób 588: 2, 3 – glina



384

tabl. cXcV. kleszewo, stan. 8. grób 591: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 592: 1 – glina. grób 593: 1 – żelazo; 2–4 – glina. grób 595



385

tabl. cXcVi. kleszewo, stan. 8. grób 594: 1, 2 – glina. grób 596a: 1 – żelazo; 2–8 – glina



386

tabl. cXcVii. kleszewo, stan. 8. grób 597: 1, 2, 4 – brąz; 3 – żelazo; 5–10 – szkło; 13 – glina; 14 – kamień



387

tabl. cXcViii. kleszewo, stan. 8. grób 597: 15–27 – glina. grób 598. grób 604



388

tabl. cXciX. kleszewo, stan. 8. grób 600: 1–36 – szkło; 37, 38 – glina. grób 601: 2–4 – glina



389

tabl. cc. kleszewo, stan. 8. grób 602. grób 605: 1 – żelazo; 3 – glina. grób 607: 1–4 – brąz; 6–9 – glina. grób 610 



390

tabl. cci. kleszewo, stan. 8. grób 606: 1, 2 – glina. grób 608: 1–3 – żelazo; 4–6, 8 – glina. grób 609. grób 611: 1, 2 – glina.  

grób 612: 1 – glina



391

tabl. ccii. kleszewo, stan. 8. groby 614, 615, 627



392

tabl. cciii. kleszewo, stan 8. groby 614, 615: 1, 2 – brąz; 3, 4 – szkło; 8–10 – glina. grób 614: 1 – brąz; 4–6 – glina.  

grób 615: 1–6 – brąz; 8 – żelazo; 9–11 – szkło; 17–22 – glina. grób 627: 1 – brąz



393

tabl. cciV. kleszewo, stan. 8. grób 613: 2 – glina. grób 616. grób 619: 1 – szkło; 2 – glina.  

grób 629: 1 – brąz; 2–5 – szkło; 6 – len; 7, 8 – glina. 



394

tabl. ccV. kleszewo, stan. 8. grób 620: 1 – żelazo; 2–16 – glina



395

tabl. ccVi. kleszewo, stan. 8. grób 621: 1, 2 – żelazo; 3–16 – bursztyn. obiekt 625: 1, 2 – glina



396

tabl. ccVii. kleszewo, stan. 8. grób 628. grób 630. grób 631: 1 – glina. grób (?) 639



397

tabl. ccViii. kleszewo, stan. 8. grób 634. grób 638. grób 643 



398

tabl. cciX. kleszewo, stan. 8. grób 632. grób 637: 1= – żelazo/szkło; 2, 3 – żelazo; 5–13 – glina



399

tabl. ccX. kleszewo, stan. 8. grób 635: 1–3 – glina. grób 636: 1 – brąz; 2 – glina



400

tabl. ccXi. kleszewo, stan. 8. grób 640



401

tabl. ccXii. kleszewo, stan. 8. grób 640: 1–6 – brąz; 7–13 – szkło; 15 – kość; 16–30 – glina. grób 642



402

tabl. ccXiii. kleszewo, stan. 8. grób 641: 1 – brąz; 2 – szkło; 4 – kość; 5–14 – glina. grób 645: 1–4 – glina. grób 651: 1 – glina



403

tabl. ccXiV. kleszewo, stan. 8. grób 655: 1–4 – żelazo; 5–7 – glina 



404

tabl. ccXV. kleszewo, stan. 8. grób 655: 8, 9 – glina. grób 656: 1–4 – glina



405

tabl. ccXVi. kleszewo, stan. 8. grób 657: 1, 2 – brąz; 3, 4 – żelazo; 5, 6 – glina. grób 660: 1–4 – glina



406

tabl. ccXVii. kleszewo, stan. 8. grób 661a. obiekt 676: 1 – szkło. grób 677: 1 – glina. grób 680



407

tabl. ccXViii. kleszewo, stan. 8. grób 678: 1–3 – glina. grób 689: 1 – brąz; 3–6 – glina



408

tabl. ccXiX. kleszewo, stan. 8. groby 690a, 690B: 1 – kość. grób 690a: 2 – brąz; 4 – glina. grób 691: 1 – glina.  

grób 692: 1 – brąz; 3, 4 – glina. grób 693: 1 – kość/brąz



409

tabl. ccXX. kleszewo, stan. 8. grób 694. grób 695: 1, 2 – brąz; 3 – glina. grób 696. grób 699: 1 – brąz; 2 – kość.  

grób 704: 1 – żelazo; 2 – brąz; 3 – szkło; 6 – glina



410

tabl. ccXXi. kleszewo, stan. 8. grób 697: 1 – szkło; 3–9 – glina



411

tabl. ccXXii. kleszewo, stan. 8. grób 697: 10–19 – glina. grób 700: 1 – brąz; 2 – żelazo



412

tabl. ccXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 702: 1, 4–6, 12 – brąz; 2, 7–11 – żelazo; 3 – brąz/żelazo; 16 – szkło; 17–19 – glina



413

tabl. ccXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 701a: 1, 2 – brąz; 3–8 – glina. grób 703: 1 – kość. grób 710



414

tabl. ccXXV. kleszewo, stan. 8. grób 705: 1–4 – glina. grób 713: 1, 2 – glina. obiekt 714: 1 – glina



415

tabl. ccXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 706: 1, 2 – brąz; 4 – szkło; 5–9 – glina 



416

tabl. ccXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 706: 10–16 – glina. grób 707: 1 – brąz; 2 – kość/brąz



417

tabl. ccXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 708



418

tabl. ccXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 708: 1–4 – brąz; 5 – kość/brąz; 6, 7 – żelazo; 8–21 – szkło; 24–32 – kamień; 33–43 – glina



419

tabl. ccXXX. kleszewo, stan. 8. grób 711: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 4–8 – glina



420

tabl. ccXXXi. kleszewo, stan. 8. groby 716, 716a



421

tabl. ccXXXii. kleszewo, stan. 8. grób 717: 1 – żelazo; 3–6 – glina. grób 718: 1 – brąz; 2, 3 – glina



422

tabl. ccXXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 719: 1, 2 – szkło; 3, 4 – glina. grób 728: 1 – glina



423

tabl. ccXXXiV. kleszewo, stan. 8. groby 721a, 721B: 1 – brąz



424

tabl. ccXXXV. kleszewo, stan. 8. groby 721a, 721B



425

tabl. ccXXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 720: 1, 3, 4 – brąz; 2 – srebro; 5–31 – szkło; 33 – glina.  

grób 721B: 1 – brąz; 2 – kość; 3, 4 – glina. 



426

tabl. ccXXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 722: 2–4 – glina. grób 723: 1 – glina. grób 729



427

tabl. ccXXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 724: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 730: 1, 2 – glina; grób 731: 1 – glina. grób 732



428

tabl. ccXXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 734: 1 – glina. grób 737. grób 738: 1 – brąz; 2 – glina.  

grób 750: 1 – brąz; 2–9 – szkło; 10–16 – bursztyn



429

tabl. ccXL. kleszewo, stan. 8. grób 739: 1 – glina. grób 740: 1 – brąz; 2–4 – glina. grób 797: 1, 2 – glina



430

tabl. ccXLi. kleszewo, stan. 8. grób 798: 1, 2 – żelazo; 3 – glina



431

tabl. ccXLii. kleszewo, stan. 8. grób 798: 4–20 – glina



432

tabl. ccXLiii. kleszewo, stan. 8. grób 743: 1, 2 – glina. grób 801. grób 802.  

grób 808: 1 – brąz; 2 – metal nieżelazny; 3 – bursztyn; 4 – szkło; 6 – glina



433

tabl. ccXLiV. kleszewo, stan. 8. grób 830: 1 – żelazo; 2–15 – glina



434

tabl. ccXLV. kleszewo, stan. 8. grób 831. „grób” 832. grób 833. grób 838



435

tabl. ccXLVi. kleszewo, stan. 8. „grób” 832



436

tabl. ccXLVii. kleszewo, stan. 8. „grób” 832: 1 – srebro; 2–8 – brąz; 9 – żelazo; 10–14 – szkło; 17–33 – glina



437

tabl. ccXLViii. kleszewo, stan. 8. grób 834: 1, 2 – glina. grób 837: 1 – glina. grób 839: 1 – kość; 2 – glina.  

grób 844. obiekt 848: 1 – glina



438

tabl. ccXLiX. kleszewo, stan. 8. grób 850: 1 – brąz; 2–6 – glina. grób 851: 1–4 – brąz; 6 – glina. grób 852. grób 854



439

tabl. ccL. kleszewo, stan. 8. grób 853. grób 855: 1, 2 – żelazo. grób 856: 1 – brąz; 2, 4 – glina. grób 857: 1 – brąz; 3 – glina.  

grób 858: 1 – żelazo; 2 – brąz



440

tabl. ccLi. kleszewo, stan. 8. grób 859: 1 – brąz. grób 861: 1, 2 – brąz; 3–5 – glina. grób 862: 1 – brąz; 2 – glina



441

tabl. ccLii. kleszewo, stan. 8. grób 860: 1–6 – żelazo; 7 – glina



442

tabl. ccLiii. kleszewo, stan. 8. grób 860: 8–11 – glina



443

tabl. ccLiV. kleszewo, stan. 8. grób 863: 1, 2 – glina. grób 864: 1 – glina. grób 864a. grób 867: 1, 2 – glina



444

tabl. ccLV. kleszewo, stan. 8. grób 869: 1–5 – glina. grób 880. grób 881: 1 – brąz; 2 – kość/brąz; 3 – glina.  

grób 883: 1–3 – brąz; 4–18 – szkło; 19 – szkło/brąz; 24, 25 – glina



445

tabl. ccLVi. kleszewo, stan. 8. groby 884, 887



446

tabl. ccLVii. kleszewo, stan. 8. groby 884, 887



447

tabl. ccLViii. kleszewo, stan. 8. grób 884: 1 – szkło; 2, 3, 6–8 – brąz; 4, 5 – srebro



448

tabl. ccLiX. kleszewo, stan. 8. grób 884: 9, 10 – brąz; 11 – glina; 12 – kość (?)/brąz; 13–22 – srebro;  

24–27 – bursztyn/brąz; 28–30 – szkło/brąz; 31–39 – bursztyn; 40–47, 50–68 – szkło



449

tabl. ccLX. kleszewo, stan. 8. grób 884: 69, 70, 72–262 – szkło; 266 – len; 268 – glina



450

tabl. ccLXi. kleszewo, stan. 8. grób 884: 267, 269–272 – glina. grób 887: 1, 2 – brąz; 3 – bursztyn; 4 – szkło; 5–10 – glina



451

tabl. ccLXii. kleszewo, stan. 8. grób 885: 1–4 – glina. obiekt 914. grób 920: 1–3 – glina. grób 930: 1 – brąz; 2, 3 – glina



452

tabl. ccLXiii. kleszewo, stan. 8. groby 915, 916, 916a



453

tabl. ccLXiV. kleszewo, stan. 8. grób 915: 1 – brąz; 2 – szkło; 3  – glina. grób 916: 1 – brąz; 2, 3 – szkło; 4 – bursztyn; 5 – glina. 

grób 916a: 1 – brąz; 2 – szkło; 3 – żelazo. groby 916, 916a: 1–4 – glina. grób 918: 1 – szkło; 2–8 – glina



454

tabl. ccLXV. kleszewo, stan. 8. grób 917



455

tabl. ccLXVi. kleszewo, stan. 8. grób 917



456

tabl. ccLXVii. kleszewo, stan. 8. grób 917: 1–3, 5 – brąz; 4 – bursztyn; 6 – drewno; 8, 9 – żelazo



457

tabl. ccLXViii. kleszewo, stan. 8. grób 917: 10–18 – glina. grób 931: 1 – brąz; 2 – glina



458

tabl. ccLXiX. kleszewo, stan. 8. grób 919



459

tabl. ccLXX. kleszewo, stan. 8. grób 919: 1, 2 – brąz; 3–7 – szkło; 8–15 – glina. grób 932: 1 – glina.  

grób 946: 1, 2 – glina. grób 947



460

tabl. ccLXXi. kleszewo, stan. 8. grób 949: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 950: 1 – brąz; 3 – kość. grób (?) 951. obiekt 955



461

tabl. ccLXXii. kleszewo, stan. 8. grób 953: 1–3 – brąz; 4–6 – glina. grób 954: 1 – kamień; 2 – szkło; 3–9 – glina



462

tabl. ccLXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 956: 1, 2 – glina. grób 957: 1 – glina. grób 959. grób 960: 1 – glina



463

tabl. ccLXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 967: 1–3 – żelazo; 4–9 – glina



464

tabl. ccLXXV. kleszewo, stan. 8. grób 968: 1, 4, 6 – żelazo; 2, 3, 5 – brąz; 7–13 – glina



465

tabl. ccLXXVi. kleszewo, stan. 8. grób 969: 1, 2 – brąz; 3–5 – żelazo; 8 – glina. grób 970. grób 987: 1–3 – glina



466

tabl. ccLXXVii. kleszewo, stan. 8. grób 985: 1, 2 – glina. grób (?) 1005



467

tabl. ccLXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 979: 1, 3 – brąz/żelazo; 2, 4, 5 – brąz. grób 1013: 1 – glina. grób (?) 1014



468

tabl. ccLXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 1019: 1–4 – żelazo



469

tabl. ccLXXX. kleszewo, stan. 8. grób 1019: 5–9 – glina



470

tabl. ccLXXXi. kleszewo, stan. 8. obiekt 1020: 1 – żelazo; 2 – glina. grób 1028: 1, 2 – glina. obiekt 1029: 1, 2 – glina



471

tabl. ccLXXXii. kleszewo, stan. 8. grób 1021: 1 – żelazo; 2, 3 – glina. obiekt 1023: 1–4 – glina



472

tabl. ccLXXXiii. kleszewo, stan. 8. grób 1022



473

tabl. ccLXXXiV. kleszewo, stan. 8. grób 1022: 1, 2, 4, 6 – żelazo; 3 – żelazo/kość; 7–11 – glina



474

tabl. ccLXXXV. kleszewo, stan. 8. grób 1022: 12–20 – glina



475

tabl. ccLXXXVi. kleszewo, stan. 8. groby 1024a, 1024B, 1024c



476

tabl. ccLXXXVii. kleszewo, stan. 8. groby 1024a, 1024B, 1024c



477

tabl. ccLXXXViii. kleszewo, stan. 8. grób 1024a: 1–3 – żelazo; 5–12 – glina



478

tabl. ccLXXXiX. kleszewo, stan. 8. grób 1024B: 1–6 – żelazo; 7–12 – glina 



479

tabl. ccXc. kleszewo, stan. 8. grób 1024B: 13–19 – glina. grób 1024c: 1–3 – żelazo; 4–6 – glina



480

tabl. ccXci. kleszewo, stan. 8. grób 1025



481

tabl. ccXcii. kleszewo, stan. 8. grób 1025: 1–4 – żelazo; 5–23 – glina



482

tabl. ccXciii. kleszewo, stan. 8. groby 1026a, 1026B



483

tabl. ccXciV. kleszewo, stan. 8. grób 1026a: 1, 2 – brąz; 3, 4 – żelazo; 5–9 – glina



484

tabl. ccXcV. kleszewo, stan. 8. grób 1026B: 1 – żelazo; 3–12 – glina. grób 1048: 1 – brąz; 2–5 – glina



485

tabl. ccXcVi. kleszewo, stan. 8. grób 1027a: 2 – szkło. grób 1027B: 1 – kość; 2 – glina



486

tabl. ccXcVii. kleszewo, stan. 8. grób 1030: 1 – żelazo; 2–4 – glina. obiekt 1049: 1 – glina



487

tabl. ccXcViii. kleszewo, stan. 8. grób 1035: 1 – brąz; 2–4 – żelazo; 5–8 – glina



488

tabl. ccXciX. kleszewo, stan. 8. grób 1044d2. grób (?) 1051: 1, 2 – glina. grób (?) 1058. grób (?) 1064



489

tabl. ccc. kleszewo, stan. 8. grób 1047: 1, 2 – brąz; 3 – żelazo; 4–8 – glina



490

tabl. ccci. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 1–4, 16 – żelazo; 5, 6, 8–15 – brąz;  

7, 17, 18 – brąz/żelazo



491

tabl. cccii. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 19–25, 29–48 – brąz;  

26 – srebro; 27, 28 – brąz/żelazo



492

tabl. ccciii. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 49, 51–54, 67–74, 76, 79–85, 92  – brąz;  

50 – brąz/szkło; 55–66, 75, 77–78 – żelazo; 86 – srebro; 89, 90 – kość/brąz; 91 – kość



493

tabl. ccciV. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 93–107, 109–112 – szkło;  

108 – szkło/brąz; 130–134 – kamień; 135–144 – glina



494

tabl. cccV. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 145–155 – glina



495

tabl. cccVi. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 156–181 – glina



496

tabl. cccVii. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 182–224 – glina 



497

tabl. cccViii. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 225–269 – glina



498

tabl. ccciX. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 270–308 – glina



499

tabl. cccX. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 309–346 – glina



500

tabl. cccXi. kleszewo, stan. 8. znaleziska luźne i z wypełnisk grobów średniowiecznych: 347–367 – glina



501

tabl. cccXii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 386 (nr. 2–8, 10–45); 2 – grób 48 (nr. 2, 3, 5, 7–11);  

3 – „grób” 832 (nr. 10–12, 14)



502

tabl. cccXiii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 132 (nr. 21, 22, 24–28, 32); 2 – grób 186 (nr. 1–5); 3 – grób 615 (nr.  9–16) 



503

tabl. cccXiV. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 68 (nr. 2, 3); 2 – grób 132 (nr. 6–19); 3 – grób 402 (nr. 1–3)



504

tabl. cccXV. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 600 (nr. 1–36); 2 – grób 884 (nr 1); 3 – grób 524 (nr 7)



505

tabl. cccXVi. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 365B (nr. 5–7); 2 – grób 364 (nr 3); 3 – grób 22 (nr 1);  

4 – grób 597 (nr 13); 5 – znalezisko luźne (nr 140)



506

tabl. cccXVii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 352 (nr. 5, 7, 9); 2 – grób 887 (nr. 5–8)



507

tabl. cccXViii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 121 (nr. 6, 7); 2 – grób 706 (nr 5)



508

tabl. cccXiX. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 282 (nr 6); 2 – grób 352 (nr 4)



509

tabl. cccXX. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 515 (nr 9); 2 – grób  121 (nr 5)



510

tabl. cccXXi. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 600 (nr. 37, 38); 2 – grób 884 (nr 267)



511

tabl. cccXXii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 522 (nr 2); 2 – grób 364 (nr 4)



512

tabl. cccXXiii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 615 (nr 17); 2 – grób 331 (nr 4); 3 – grób 150 (nr 1)



513

tabl. cccXXiV. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 352; 2 – grób 359; 3 – grób 403; 4 – grób 363; 5 – grób 351



514

tabl. cccXXV. kleszewo, stan. 8. 1 – obiekt  379; 2 – grób 385; 3 – grób 354; 4 – grób 357; 5 – grób 383



515

tabl. cccXXVi. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 402; 2 – grób 884; 3 – groby 884, 887



516

tabl. cccXXVii. kleszewo, stan. 8. 1 – grób 1022; 2 – groby 1024a, 1024B, 1024c; 3 – grób 1047
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