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Lidia Cymek, Tomasz Kozłowski, 
Sławomir Słowiński

Szkielety z ruin klasztoru Franciszkanów w Pyrzycach, 
woj. zachodniopomorskie. 

Analiza antropologiczno-paleopatologiczna
Skeletons from ruins of the Franciscan monastery in Pyrzyce, West

Pomeranian Voivodeship. Anthropological and paleopathological analysis

The article presents an analysis of a small assemblage of skeletons discovered in the ruins
of the Franciscan church in Pyrzyce, likely to date to the 17th century. The state of preser-
vation, the unusual location of the burials and the distribution of the skeletons suggest that
these are the remains of the people who died during an epidemic or an armed conflict.

Key words: bio-structure, Franciscans, Pyrzyce 
Słowa kluczowe: biostruktura, franciszkanie, Pyrzyce

Historia Pyrzyc oraz klasztoru Franciszkanów nie jest do końca poznana1. 
Wiadomo, że Pyrzyce są jednym z miast wywodzących się z wczesnośrednio-
wiecznego ośrodka plemiennego i prawdopodobnie już od początku IX wieku
istniał tu gród z osadą podgrodową (Cnotliwy, Nawrolski, Rogosz 1979, 204).
Pewniejsze wzmianki związane są z misją chrystianizacyjną biskupa Ottona
z Bambergu w 1124 roku (Rębkowski 2007, 48 i 71-72). Wiadomo też, że w latach
20. XII wieku Pyrzyce były prężnym ośrodkiem, dominującym w najbliższej oko-
licy (Piskorski 2005, 26-27). W XIII stuleciu, w odległości ok. 500 m od centrum
wczesnośredniowiecznego powstał ośrodek nowego typu, który w roku 1263
uzyskał prawa miejskie (Piskorski 1987, 59). 

W 1974 roku na terenie Starego Miasta przeprowadzono badania archeolo-
giczne, których celem było, między innymi, zlokalizowanie pozostałości śred-
niowiecznego klasztoru Franciszkanów (Rogosz 1975; 1976). Franciszkanie
sprowadzeni do Pyrzyc pomiędzy 1261 a 1278 rokiem, wybudowali w połu-
dniowo-wschodniej części miasta klasztor i kościół. Data zakończenia ich dzia-
łalności oraz data zniszczenia zespołu klasztornego nie jest dokładnie znana.
Według Edwarda Rymara większość zabudowań rozebrano po kasacie klasztoru

1 Por. ostatnio Rębkowski 2001, 48, 71-72; Kowalska, Kowalski, Porzeziński 2007, 359.
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w 1561, natomiast kościół w 1585 roku był już całkowitą ruiną (2009, 105, 115).
W czasie prac wykopaliskowych we wnętrzu kościoła natrafiono na pochówki,

których chronologię określono na okres średniowiecza (Rogosz, Wilgocki 1978,
154). Szkielety znajdowały się we wspólnym grobie w pięciu warstwach, czę-
ściowo przemieszanych w wyniku czego większość była uszkodzona i niekom-
pletna, a kości chaotycznie rozrzucone. Dowodzi to faktu, że zmarłych chowano
pospiesznie w jednym grobie (dole) w krótkich odstępach czasu. Wykonana nie-
dawno ponowna analiza materiału zabytkowego wykazała, że nieliczne ślady
w postaci pojedynczych ułamków ceramiki nowożytnej, które zalegały w obrębie
niektórych pochówków (Rogosz, Wilgocki 1978, 16), oraz miejsce i układ szkie-
letów w dużym wykopie-grobie zlokalizowanym we wnętrzu kościoła, w osi wej-
ścia, zmuszają do przesunięcia datowania co najmniej na XVII wiek. Trudno
bowiem przyjąć, że taką formę pochówków stosowano w czynnym kościele.

Nietypowa lokalizacja szkieletów na terenie ruin kościoła prawdopodobnie
wiąże się z klęskami żywiołowymi i epidemiami, które w Pyrzycach i okolicy za-
biły w 1625 roku 488 osób i 207 w roku 1629 oraz z wojną trzydziestoletnią
(1618-1648): wielokrotne przemarsze wojsk, okupacje, mordy, pożary i grabieże,
doprowadziły do upadku miasta, które po tej wojnie, licząc już tylko około 800
mieszkańców, zamieniło się w wieś (Rymar 2009, 123-126).

Historia zespołu franciszkańskiego z zagadkowymi pochówkami skłoniła nas
do zbadania struktury antropologicznej i zdrowotnej Pyrzyczan. Czas, jaki minął
od roku odkrycia szkieletów, a także spore niezgodności dotyczące ich liczby oraz
oznaczeń w dostępnej dokumentacji sprawiły, że w opracowaniu antropologicz-
nym i paleopatologicznym uwzględniono numerację jaką szkielety były ozna-
czone w momencie przekazania ich antropologowi dr. F. Rożnowskiemu. 

Materiał kostny, jak wspomniano, jest źle zachowany. W stosunkowo dobrym
stanie były szkielety nr: 3, 5, 6, 10, 13, 20, 26, 28-30. Na kościach dziesięciu nr:
11, 12, 14/15a, 14/15b, 20, 23, 27-30, występują ślady zmian chorobowych i od-
miany rozwojowe. Szkielety opracowano według metod ogólnie przyjętych w an-
tropologii (Trotter, Gleser 1952; Martin, Saller 1957; Florkowski, Kozłowski
1994), natomiast zmiany chorobowe, według metod stosowanych w medycynie
i paleopatologii (Brothwell, Sandison 1967; Szmurło i in. 1978; Ortner, Putschar
1981; Gładykowska-Rzeczycka 1994; Prejzner, Gładykowska-Rzeczycka 1997;
Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998; Gładykowska-Rzeczycka, Czerwiński
1999; Gładykowska-Rzeczycka i in. 2003).

Struktura antropologiczna
Forma pochówków, zły stan zachowania szkieletów oraz rozkład wymieral-

ności (tab. 1) sugerują, że są to osoby przypadkowo pochowane w ruinach ko-
ścioła, być może w czasie epidemii lub zbrojnej walki. Toteż ocena biostruktury
tak niewielkiej liczby mieszkańców Pyrzyc może być tylko przybliżona.
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Tabela 1. Rozkład wymieralności; szkielety z ruin kościoła Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie
Table 1. The distribution of death rate; skeletons from the ruins of the Franciscan church, Pyrzyce,
West Pomeranian Voivodeship

P wi k
s x ag

Dzi
Childr n

Kobi t
Σ

infans I 3   3 

infans II 1   1 

adultus  1 1 2 

maturus  7 4 11 

senilis  1    1 

 13 6 7  ?

Σ 4 16 11 31

P

 

Kob t  

 19 20 26 29 30a  X 17 22 28 41 X Nr szkieletu
Skeleton number

(M1) g-op 189 183 186 189 183 186,0 184 178 173 173 177,0 

(M8) eu-eu 154 148 142 148 152 148,8 140 139 151 128 139,5 

(M17) ba-b   141 129 125 133 135 132,6 123 121 128 123 123,8 

(M9)  ft-ft  98  99  97  98  98  98,0  96  98  96 100?  97,5 

(M45) zy-zy 120 131  135 139 132 131,4  -  -  -   -   - 

(M48) n-pr   -  80  76  70  63  72,3  -  -  -   -   - 

(M55) n-ns  -  58  51  51  49  52,3  -  -  -   -   - 

(M51) mf-ek  -  49  42  45  46  45,5  -  -  -   -   - 

(M52) orb. height -   - 

(M54) apt-apt  -  27  26  31  25  27,3  -  -  -   -   - 

-  34  35  32  34  33,7  -  -  -   

Rozkład wymieralności jest przypadkowy, o czym świadczy niewielka liczba
dzieci, struktura wieku osób dorosłych zmarłych w pozostałych kategoriach
wieku, oraz brak osób w wieku juvenis. Z 31 szkieletów tylko cztery należą do
dzieci – trojga małych (infans 1) i jednego starszego (infans II), 16 do mężczyzn,
przy czym jeden zmarł w wieku adultus, 7 w wieku maturus, jeden w senilis
i 7 w wieku bliżej nieokreślonym oraz 11 do kobiet: jedna zmarła w wieku adultus,
4 w maturus i 6 w wieku nieokreślonym.

Strukturę morfologiczną określono na podstawie nielicznych pomiarów
czaszki (tab. 2), wskaźników (tab. 3), oraz wysokości ciała (tab. 4 i 5). Wykonano
również analizy składowych głównych i skupień, wykorzystując średnie dostęp-
nych pomiarów czaszek mężczyzn i kobiet (ryc.1, 2). 

Tabela 2. Wybrane pomiary czaszek z ruin kościoła Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie
Table 2. The selected measurements of the skulls from the ruins of the Franciscan church, Pyrzyce,
West Pomeranian Voivodeship 



254

Z powyższego zestawienia wynika, że czaszki mężczyzn są o 9 mm dłuższe
(g-op), 9,3 mm szersze (eu-eu) i o 8,8 mm wyższe (ba-b) oraz mają o 5 mm szer-
sze czoła (ft-ft) niż czaszki kobiet.

Tabela 3. Wskaźniki czaszek z ruin kościoła Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie 
Table 3. Indices of the skulls from the ruins of the Franciscan church, Pyrzyce, West Pomeranian Voi-
vodeship

P

S x 

Kob t  

  

 81,5 80,9 76,3 78,3 83,1 80,0 76,1 78,1 87,3 74,0 78,7 

 - 61,1 56,3 50,4 47,7 53,7 - - - - - 

 - 46,5 51,0 60,8 51,0 52,3 - - - - - 

 - 69,4 83,3 71,1 73,9 74,4 - - - - - 

Wysok
 82,2 77,9 76,2 78,9 80,6 79,2 75,9 76,3 79,0 80,9 78.1 

N  szk l

S .- .

Twa zy ó .

Nosa
Nasal

O ów

19 20 26 29 30a X 17 22 28 41 X

Wskaźniki są bardziej zróżnicowane niż pomiary. Spośród pięciu mężczyzn
trzech ma czaszki krótkie, dwóch średnie, dwóch twarz wąską, jeden średnią
i jeden szeroką, natomiast nos tylko jeden ma wąski, pozostali dwaj średni i sze-
roki, a oczodoły jeden ma średniowysokie, pozostali niskie. Wysokość czaszki jest
bardzo zróżnicowana. Przeważają czaszki krótkie, twarze średnio-szerokie, nosy
szerokie i oczodoły niskie. Podobnie zróżnicowane są wskaźniki kobiet, przy
czym przeważają czaszki średnio-długie.

Zróżnicowanie wielkości czaszki
W celu poznania ogólnego charakteru podobieństwa czaszek z Pyrzyc do in-

nych serii przynależnych wybranym, historycznym grupom ludności z terenu
Polski, w tym głównie z Pomorza, wykonano analizę porównawczą. Wykorzys-
tano średnie pomiarów zestawione w tabeli 4, w przypadku czaszek męskich
uwzględniono wszystkie cechy kraniometryczne, natomiast kobiecych – jedynie
cztery, dotyczące części mózgowej (g-op, eu-eu, ba-b, ft-ft), gdyż część twarzowa
była bardzo zniszczona. Do oceny podobieństwa wykorzystano dwie powszech-
nie stosowane w antropologii fizycznej metody analizy wielocechowej, tj. metodę
skupień (wykorzystano algorytm grupowania Warda) (ryc. 1) oraz analizę skła-
dowych głównych (ryc. 2). Wszystkie obliczenia oraz graficzne przedstawienie
wyników wykonano w programie statystycznym „PAST” w wersji 2.14
(http://folk.uio.no/ohammer/past). 
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Tabela 4. Zestawienie średnich arytmetycznych wybranych pomiarów czaszek męskich i żeńskich 
z Pyrzyc oraz innych serii kraniologicznych
Table 4. The average rate of selected measurements of the skulls of men and women from Pyrzyce and
other craniological series

Miejscow
Locality 

g � op eu � eu ba � b ft � ft zy � zy n � pr n � ns mf�ek apt-apt 

P r 186,0 148,8 132,6 98,0 131,4 72,3 52,3 45,5 33,7 27 ,3
B tów 183,6 144,7 130,0 100,8 134,7 69,7 51,2 40,3 33,1 2 5,2
C p k 183,0 145,0 129,8 98,5 133,4 71,2 53,7 40,5 33,7 24 ,5
C d 1 185,2 136,4 135,4 96,5 131,2 65,9 52,6 37,4 30,3 24 ,3
C d 2 182,5 141,1 130,5 97,8 131,1 67,7 50,9 41,0 34,8 23 ,3
Ko obr g 186,0 143,2 129,2 98,9 136,1 67,3 52,7 38,5 33,5 25 ,0
Ko 189,9 139,5 133,1 97,3 132,9 67,3 50,9 38,3 33,7 24 ,2
S up k 187,2 139,7 131,4 93,8 126,0 70,3 50,0 39,9 32,5 23 ,8
Smo d o 185,3 143,8 126,9 97,1 128,7 69,2 51,7 42,7 33,2 25 ,6
Su o 177,7 142,8 129,8 98,5 129,5 67,8* 50,6 41,2 31,7 2 1,3
M korowo 181,1 141,0 131,3 100,3 124,7 65,0 48,4 39,2 32,5 2 4,7
I wro w 184,8 144,0 132,3 97,3 126,7 67,3 51,3 38,9 33,0 24 ,8
E b 190,3 145,5 134,9 100,3 137,8 65,8 51,4 38,4 31,1 2 5,0
S bo wo 177,7 143,6 132,8 96,2 137,0 66,3 49,9 39,4 32,1 24 ,7

Kob t
P r 177,0 139,5 123,8 97,5 - - - - - -
B tów 177,4 143,0 127,1 96,6 129,8 68,4 50,7 39,7 33,1 25 ,0
C p k 176,3 143,5 126,2 96,5 124,1 68,1 49,4 39,1 33,0 25 ,0
C d 1 178,4 133,8 130,3 96,2 125,0 63,0 50,0 35,7 31,4 23 ,4
C d 2 175,9 141,0 124,3 95,1 124,2 63,1 47,9 39,7 33,1 22 ,6
Ko obr g 176,9 139,4 122,5 95,4 124,8 62,5 49,7 36,9 33,0 24 ,8
Ko 181,0 135,1 127,3 94,5 125,0 63,8 49,0 37,3 33,3 24 ,6
S up k 178,9 138,1 124,1 94,1 121,5 65,1 47,0 39,0 32,2 23 ,7
Smo d o 181,0 142,3 130,0 98,7 122,7 60,7 47,0 40,3 32,7 24 ,7
Su o 174,3 142,8 124,6 93,7 124,8* 64,3* 47,5 39,0 33,0 24,0
M korowo 174,5 138,1 127,7 98,6 123,2 65,3 47,6 36,1 33,1 22 ,5
I wro w 176,5 140,5 126,6 94,9 129,6 65,2 50,2 38,8 33,0 24 ,4
S bo wo 172,6 140,0 127,5 96,1 123,2 62,5 45,8 38,8 32,0 23 ,8

wys. oczod.
orb. height  

Uwaga: * oznaczony gwiazdką rezultat został obliczony jako wartość średnia danej cechy ze wszystkich
wziętych do porównania serii.

Pod względem dziesięciu pomiarów czaszki męskie są najbardziej zbliżone do
czaszek mężczyzn z Bytowa i Czaplinka. Natomiast czaszki kobiet – pod wzglę-
dem czterech cech wielkościowych części mózgowej najbardziej zbliżone są do
serii z Kołobrzegu i ze Słupska (ryc. 1). Należy podkreślić, że wymienione serie
są przede wszystkim bliskie sobie w przestrzeni geograficznej, co potwierdzają
wyniki analizy składowych głównych. Męskie czaszki różnicuje przede wszyst-
kim: długość twarzy górnej (n-pr), szerokość oczodołów (mf-ek) oraz szerokość
czaszki (eu-eu); w mniejszym stopniu: wysokość oczodołów, szerokość nosa 
(apt-apt) oraz wysokość czaszki (ba-b). Natomiast kobiece głównie: wysokość
czaszki (ba-b) oraz długość (g-op). Niewielka liczba czaszek, zwłaszcza żeńskich,
z Pyrzyc sprawia, że uzyskane wyniki są tylko przybliżone.
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Tabela 5. Podstawowe dane oraz wysokość ciała (według kilku metod); szkielety z ruin kościoła Fran-
ciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie
Table 5. Basic data and body height (according to various methods); skeletons from the ruins of the
Franciscan church, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship

dnia wysok cia a [w cm] w d ug: 
Th  av ag  h ight of th  body (in cm) by:N  szki l tu 

Sk l ton numb
P
S x 

Wi k 
Ag  

P a son B iting Bach T ott , Gl s Manouv i Olivi

1 M Do 167 169,8  172,6 168  

3 infans I 3-7      100 

3a/44  M Do 165 170  171 166  

3b/43  infans II 9-12      139 

5/46  K Do   173 164 161,2  

6 infans I 4-7       

6/37 M Do  167,9 172  171 166,8  

11 M adultus       

12  K Do 153  161 157 154  

14/15 infans  I 2-4      136 

14/15a M maturus 162,3 165 - 166 165  

14/15b M maturus ? - - 181? 181?  

14/15c K Do 159,8  - 162 159,7 160,5  

14/15d K Do 162,4 - 165,8 164,5 161  

17 K maturus 160,2 - 159,5 166 163  

19 M maturus       

20 M maturus 169 172  174 170  

21 M Do 165,0 168,4 - 169 165,0  

22 K maturus 150,5  155,5 153,5 152  

23a M maturus 170 172,5 - 174,7 170,8  

23b K Do 156,8 - 159,3 159,8 157,3  

25/77 M Do 160 163,5 - 163 161,7  

25/78-79 M Do       

26  M senilis 169,5 172,4  174,2 169,4  

27 K  maturus       

28 K adultus 157,8 - 161,8 163,3 160,3  

29 M maturus 177,4 179,1 - 183,1 182,8  

30a M maturus 173 174,8  177,8 174,9  

30b K Do 155,7  163 ? 157,8 156,1  

34 M Do   -    

41 K maturus 155,4  155 161? 157  

dnia wysok  cia a 

Th  av ag  h ight of m n's body
167,8 170,9 173,1 170,1 

156,8 160,3 160,3 157,9 dnia wysok  cia a 
Th  av ag  h ight of wom n's body

M – male, K – female, Do – adult
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Jak wynika z zestawienia różnice w wysokości ciała między kobietami i męż-
czyznami, bez względu na zastosowaną metodę badawczą, wynoszą od 10,6 do
12,8 cm co należy uznać za wartości względnie przeciętne.

Tabela 6. Średnie wartości wysokości ciała; seria z Pyrzyc i z pięciu innych miejscowości Pomorza
Table 6. The average rate of body height of the skeletons from Pyrzyce and from five other Pomeranian
localities

Miejscow
Locality Males 

Kobiety 
Females 

Autor 
Author 

Pyrzyce 167,8 156,8 Cymek 2012  

Ko obrzeg 168,7 155,5 Strza ko 1966 

Koszalin 170.0 157,8 Wokroj 1976 

Smo dzino 172,2 157,5 R nowski 1986 

Cedynia  165,6  157,5 Wokroj 1980 

Bytów 167,8 157,0 R nowski i in. 2009

Mężczyźni z Pyrzyc byli wyżsi tylko od mężczyzn z Cedyni (o około 2,2 cm),
równi z mężczyznami z Bytowa, a mężczyźni z pozostałych serii: z Kołobrzegu,
Koszalina i Smołdzina byli od nich wyżsi. Natomiast kobiety z Pyrzyc były 
wyższe jedynie od kobiet z Kołobrzegu.

Struktura zdrowotna
Stan zdrowia określany jest częstością występowania na kościach śladów cho-

rób: rozwojowych, metabolicznych, zapalnych (infekcyjnych), degeneracyjnych,
spowodowanych nadmiernym obciążeniem, nowotworowych, urazów i innych
zaburzeń niemieszczących się w wymienionych kategoriach.

Opis materiału 
Szkielet 11 jest źle zachowany. Zmiany chorobowe występują na fragmentach szczęki prawej

i lewej: w prawej tkwią obydwa zęby przedtrzonowe i pierwszy ząb trzonowy, w lewej drugi ząb
przedtrzonowy i pierwszy trzonowy. W obu są ślady próchnicy. Żuchwa, bez obu gałęzi, z uszko-
dzonym w części przedniej łukiem, jest dosyć masywna, tkwią w niej wszystkie zęby trzonowe
i prawy, drugi ząb przedtrzonowy, pozostałe wypadły po śmierci. Korony bardziej starte są na
pierwszych zębach trzonowych, na pozostałych – jedynie guzki (ryc. 3a). Zmiany na kręgach są
niewielkie, jedynie dołki żebrowe pierwszego kręgu piersiowego, zwłaszcza na trzonie, obustron-
nie są zniekształcone (ryc. 3b). Na zachowanej lewej kości miednicznej o cechach charaktery-
stycznych dla miednicy męskiej zwracają uwagę silnie rozwinięte pola przyczepów mięśni (mm.
semimembranosus, semitendinosus, biceps femoris, qadratus femoris, adductor magnus) na tylno-bocznej po-
wierzchni kości kulszowej oraz na jej guzie (ryc. 3c) wielorako działających na staw biodrowy,
w większości przywodzą (adductor magnus); poza tym powierzchnia uchowata oraz jej okolica jest
zmieniona (ryc. 3d). Kości należą do młodego, około 20-35-letniego (adultus) mężczyzny, cierpiącego
na próchnicę zębów i na zmiany degeneracyjne (I-IIIo) w obrębie kręgosłupa i stawu krzyżowo-
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biodrowego. Silny rozwój mięśni przyczepiających się na zewnętrznej (bocznej i tylnej) 
powierzchni kości kulszowej sugeruje, że zmarły mógł być jeźdźcem.

Szkielet 12. Zachowało się niewiele kości, między innymi trzy kręgi szyjne, w tym pierwszy,
szczytowy (atlas) z rzadką odmianą – obustronnie występującym kanałem tętnicy kręgowej (ryc.
4) z wyraźnie zaznaczonymi miejscami przyczepu więzadła poprzecznego oraz miernie (IIo) znie-
kształconymi powierzchniami stawowymi widocznymi też na pozostałych dwóch kręgach.
Szczątki prawdopodobnie należą do dorosłej (adultus/maturus) kobiety.

Szkielety 14/15 a-d. Spośród licznych kości wyróżniono szczątki czterech osób dorosłych
(14/15a, b, c, d) i dziecka (14/15). Z zachowanych kości na dwóch znajdują się zmiany chorobowe.

1. Szkielet 14/15a: Na dobrze zachowanej, masywnej budowy z silnie rozwiniętą rzeźbą żuch-
wie są zmiany pozapalne. W zębodołach, po stronie prawej tkwi drugi ząb trzonowy i drugi siekacz,
zębodoły pierwszego zęba trzonowego i drugiego przedtrzonowego są zarośnięte, a pozostałe –
otwarte (zęby wypadły po śmierci), natomiast po stronie lewej tkwi pierwszy ząb trzonowy, obydwa
przedtrzonowe i kieł, siekacze wypadły po śmierci, a zębodoły pozostałych – trzonowych są za-
rośnięte. Korony zębów trzonowych są silniej starte (3-4o), a na pozostałych tylko guzki, na lewym
zębie trzonowym są ślady próchnicy (ryc. 5a). Żuchwa należy do mężczyzny około 40-50-letniego
(maturus). 

2. Szkielety 14/15b: Na powierzchni górnej i dolnej trzonu dobrze zachowanego, masywnej
budowy kręgu lędźwiowego są zmiany chondropatyczne (ryc. 5b), a na dolnym brzegu występują
wyrośla długości do 0,6 mm (ryc. 5b). Kręg należy do starszego ponad 50-letniego mężczyzny
(maturus). 

Szkielet 20 zachował się stosunkowo dobrze. Zmiany chorobowe występują na kilku ko-
ściach. Na kościach sklepienia czaszki, głównie na prawej kości ciemieniowej, mniej na lewej, i na
łusce kości czołowej, są to liczne, różnej wielkości, guzki nowotworowe, tak zwane kostniaki kos-
tne (ryc. 6a). W szczęce połowa zębów wypadła po śmierci. Po stronie prawej tkwi pierwszy (ze
śladem próchnicy) i drugi ząb trzonowy oraz korzeń drugiego zęba przedtrzonowego (próchnica),
a po stronie lewej drugi ząb przedtrzonowy, pierwszy i trzeci ząb trzonowy oraz korzeń drugiego
trzonowego (próchnica). Korony zębów, zwłaszcza pierwszego, prawego zęba trzonowego
i wszystkich lewych, są znacznie (3-4o) starte. Podniebienie, zwłaszcza w przedniej części, jest po-
rowate (ryc. 6b). W żuchwie masywnej budowy z wyraźną rzeźbą, prostym kątem i bródką o kwad-
ratowym zarysie, wszystkie siekacze, kły, obydwa lewe i prawy pierwszy ząb przedtrzonowy oraz
trzecie zęby trzonowe, wypadły po śmierci. Zębodoły lewych: pierwszego i drugiego zęba trzo-
nowego są zarośnięte, a w prawym pierwszego trzonowego i drugiego przedtrzonowego tkwią
korzenie – próchnica (ryc. 6c). W okolicy trzeciego, prawego zęba trzonowego na powierzchni
wewnętrznej żuchwy widoczna jest przetoka (ryc. 6c). Zachowały się też luźne zęby: trzy przed-
trzonowe – w drugim są ubytki po próchnicy, dwa kły, trzy siekacze – w lewym jest ubytek po
próchnicy i jeden trzeci ząb trzonowy. Korony są starte podobnie jak w szczęce. Na paru zacho-
wanych żebrach chrząstki żebrowe są skostniałe i zdeformowane. Poza tym koniec barkowy pra-
wego obojczyka jest zniekształcony nieprawidłowym zrostem z fragmentem pierwszego żebra
i wyrostka barkowego łopatki, w wyniku odcięcia prawej kończyny górnej (ryc. 6d). Szkielet należy
do mężczyzny zmarłego w wieku 45-55 lat (maturus).

Szkielet 23. Wyróżniono kości co najmniej dwóch osób dorosłych i żebro małego dziecka.
Zmiany występują w masywnej budowy mostku w postaci skostnienia chrząstkozrostu górnego
(rękojeść jest zrośnięta z trzonem) oraz zmian degeneracyjnych II-III° w stawach, zwłaszcza most-
kowo-obojczykowych (ryc. 7a). Również w obrębie 12 kręgów piersiowych są zmiany: trzony są
porowate, z różnej wielkości wyroślami na brzegach, a powierzchnie stawowe są bardzo zmienione
(III-IV°) spłaszczone, porowate ze szlifem i zdeformowanymi brzegami (ryc. 7b). Poza tym wię-
zadła żółte są częściowo skostniałe (ryc. 7b). Natomiast na przednio-bocznej powierzchni trzonów
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kręgów od th6 do th10 widoczne jest częściowo skostniałe więzadło podłużne przednie (ryc. 7c).
Kości należą do mężczyzny około 50-55-letniego (maturus). Na delikatnej budowy lewej kości ra-
mieniowej należącej do kobiety jest foramen olecrani.

Szkielet 27 zachował się w nienajlepszym stanie. Rozległe zmiany degeneracyjne (IV°) (osteo-
chonditis dissecans) występują w zachowanym lewym stawie biodrowym (ryc. 8), świadczą o jego
dużym obciążeniu oraz o starszym wieku. Szkielet należy do starszej (maturus) kobiety. 

Szkielet 28 zachował się stosunkowo dobrze. Jest kość krzyżowa, obydwa obojczyki, prawa
łopatka, obie uszkodzone kości ramieniowe, prawa kość łokciowa, obie promieniowe (prawa jest
uszkodzona) obie kości miedniczne oraz obie kości udowe, piszczelowe i strzałkowe. Zmiany
chorobowe występują w kości krzyżowej oraz w lewym stawie biodrowym. W kości krzyżowej
łuki dwóch pierwszych kręgów nie są całkowicie zrośnięte, kanał krzyżowy od trzeciego kręgu
jest otwarty, a powierzchnie stawowe są nieznacznie (I-II°) zmienione (ryc. 9a). Duże zmiany wi-
doczne są w lewym stawie biodrowym: panewka jest spłaszczona i wydłużona w górnym odcinku,
brzeg, zwłaszcza w części górnej, jest pogrubiony (ryc. 9b), natomiast głowa kości udowej, grzy-
bowatego kształtu, z pogrubionym, nieco zdeformowanym brzegiem, osadzona jest na krótkiej
szyjce ustawionej prawie pod katem prostym w stosunku do osi trzonu – ustawienie szpotawe
(coxa vara) (ryc. 9b). Prawa kość udowa jest dłuższa od lewej o 42 mm. Tę różnicę nieznacznie
wyrównuje lewa kość piszczelowa, która jest dłuższa od prawej o 6 mm. Radiologicznie (ryc. 9c)
stwierdzono: Struktura kostna panewki i nasady bliższej kości udowej dobrze zachowana, bez zmian ogni-
skowych, wykazuje prawidłową budowę i układ beleczek kostnych. Zarys dna i brzegów panewki gładkie, pa-
newka w całości raczej dość płytka ze stromo ustawionym stropem, bez uchwytnych deformacji i odczynów
sklerotycznych. Głowa kości udowej o gładkim zarysie obwodu, szyjka krótka ustawiona pod katem zbliżonym
do prostego do osi długiej trzonu (ustawienie szpotawe). Warstwa korowa strefy przyśrodkowej trzonu i przy-
nasady kości udowej w całości pogrubiała. Wniosek: Całość obrazu rtg przemawia za coxa vara (congenita?)”
(Gładykowska-Rzeczycka 1980a, 213-214). Szkielet należy do kobiety zmarłej w wieku 25-30 lat
(adultus). 

Szkielet 29 zachował się w nienajlepszym stanie. Zmiany chorobowe występują na kręgach,
żebrach i prawej kości piszczelowej. Na 3, 4 i 5 kręgu szyjnym są duże (IV°) zmiany degeneracyjne
w stawach, a na trzonach zmiany chondropatyczne, wyrośla i wałowate zgrubienia brzegów (ryc.
10a), mniejsze zniekształcenia stawów widoczne są na kręgach piersiowych, na trzonie kręgu 12
jest guzek Schmorla (ryc. 10b) świadczący o nadmiernym obciążeniu kręgosłupa. Zmiany dege-
neracyjne oraz zapalne występują na kilku żebrach. Na dwóch pierwszych (1 i 2) i dwóch dalszych
(6 i 7) są ślady pourazowe oraz zmiany pozapalne – odczyn odokostnowy (ryc.10c). Na dwóch
górnych prawdopodobnie jest to odczyn zapalny pourazowy, natomiast na dwóch dalszych – są
prawdopodobnie wynikiem zapalenia opłucnej (pleuritis). Poza tym na trzonie prawej kości pisz-
czelowej, w połowie długości, na powierzchni przyśrodkowej jest wyniosłość z niewielkim wznie-
sieniem – guzkiem o gładkiej powierzchni, prawdopodobnie jest to kostniak kostninowy (osteoid
osteoma), a na bocznej powierzchni widoczny jest ślad pęknięcia (?); na wszystkich trzech po-
wierzchniach trzonu, zwłaszcza w otoczeniu zmian, jest odczyn odokostnowy (ryc. 10d). Na kości
strzałkowej brak podobnych zmian. Szkielet należy do mężczyzny około 45-50-letniego (maturus).

Szkielet 30 jest w stosunkowo dobrym stanie. Zachowała się masywnej budowy czaszka
z żuchwą, niekompletne kości tułowia, kończyn górnych i kończyn dolnych. Zmiany występują
w obrębie czaszki, żuchwy i kręgosłupa. W szczęce, na podniebieniu widać wał podniebienny (od-
miana). Wszystkie zęby, poza prawym, pierwszym zębem trzonowym (obliteracja zębodołu), wy-
padły po śmierci (ryc. 11a); w luźno występujących dwóch zębach trzonowych szczęki są ślady
próchnicy. Podobnie w żuchwie większość zębów wypadła po śmierci, zębodół lewego, drugiego
zęba trzonowego jest zarośnięty (obliteracja), a w prawym, drugim zębie trzonowym są zmiany
spowodowane próchnicą; korony zachowanych zębów trzonowych są silnie starte, natomiast



Otrzymane wyniki nie odzwierciedlają w pełni stanu zdrowia mieszkańców
Pyrzyc. Pozwalają jedynie ogólnie zorientować się w częstości występowania po-
szczególnych chorób. Jak wynika z tabeli, prawie wszyscy cierpieli z powodu wię-
cej niż jednej choroby (ostatnia kolumna). 

Zmiany degeneracyjne dominują u obu płci, co w tym przypadku wiąże się
głównie z wiekiem – przeważają osoby powyżej 40 roku życia. Dotyczą przeważ-
nie zniekształceń stawów, najczęściej kręgosłupa (ryc. 3b i d, 5b, 7a i b, 8, 9a i b,
10a, 10c, 11d), przy czym zwykle towarzyszą im zmiany spowodowane nadmier-
nym obciążeniem (ryc. 10b), powodującym, między innymi, spłaszczenie trzonu
kręgów, czy przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, drążącą
w obręb trzonu – są to tak zwane guzki Schmorla. 

Zmiany zapalne to przeważnie próchnica zębów i ropne zapalenie okołozę-
bowe, ślady pozapalne (odczyn odokostnowy) towarzyszący urazom oraz,
prawdopodobnie, zapaleniu opłucnej (pleuritis). Zmiany na przedniej po-
wierzchni kręgu 7 i 8 mają charakter zagojonych zmian zapalnych, które mogą
być wynikiem urazu, ropnego zapalenia kości, lub gruźlicy; (ryc. 3a, 5b, 6b i c,
10c i d, 11e).

Zmiany rozwojowe stwierdzono u trzech osób. U mężczyzny nr 30 jest to
kręg przejściowy, w tym wypadku zrost ostatniego kręgu lędźwiowego z pierw-
szym kręgiem kości krzyżowej (hemisacralisatio). Zmiana ta powoduje zaburzenia
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zębów przedtrzonowych znacznie mniej (ryc. 11b). W obrębie kręgosłupa pierwszy kręg, wąskiej
silnie wygiętej kości krzyżowej, jest lewostronnie zrośnięty z piątym, bardzo spłaszczonym kręgiem
lędźwiowym (hemisacralisatio), (ryc. 11c). Pozostałe kręgi mają pogrubione, z niewielkimi wyro-
ślami, wałowate brzegi. Kręg piersiowy siódmy i ósmy są całkowicie zrośnięte, przy czym siódmy
jest znacznie spłaszczony, a powierzchnie stawowe, zwłaszcza dołków żebrowych są, bardzo znie-
kształcone (ryc. 11d), na przedniej powierzchni trzonów widać odczyn odokostnowy (ryc. 11e).
Kości należą do szkieletu mężczyzny około 50-55 letniego (maturus).

Tabela 7. Częstość występowania zmian chorobowych stwierdzonych na szkieletach z ruin kościoła
Franciszkanów w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie
Table 7. The frequency of pathological lesions observed on skeletons from the ruins of the Franciscan
church, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship

N 31 

N szk.
patol. rozwojowe

develop. 

metaboliczne

metabol. 
zapalne degeneracyjne

degener. 

przec

overwork

nowotwór

tumors 

urazowe

trauma. 

inne

other Σ

adultus 1 1 1 2

maturus 6 1 1 4 4 1 2 2 1 16

N=16 7 1 1 5 5 1 2 2 1 18

Kob t

adultus 1 1 1 2

maturus 2 1 2 2

N=11 3 2 3 5

No skel. 
pathol.
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czynności ruchowej kręgosłupa, które narastają z wiekiem (ryc. 11c). Kręgi przej-
ściowe są stosunkowo często obserwowane w materiale wykopaliskowym (Gła-
dykowska-Rzeczycka i in. 2008). U młodej kobiety (nr 28), zmiany rozwojowe
występują w postaci niecałkowitego zamknięcia kanału kości krzyżowej oraz dys-
plazji lewego stawu biodrowego (ryc. 9a-c). Zmiany te dowodzą pewnej predys-
pozycji do zaburzeń rozwojowych. Dyslokacja stawu biodrowego występuje tylko
u człowieka i jest „osiągnięciem” cywilizacji, gdyż u ludów prymitywnych, po-
dobnie jak w materiale wykopaliskowym z zamierzchłych okresów, występuje
rzadko (Baudoin 1909; Clabeaux 1977). Rozpoznanie w materiale wykopalisko-
wym zmian ustawienia kości w stawach biodrowych jest trudne, gdyż ich przy-
czyny są różne. Ogólnie określane są jako „dysplazja stawu biodrowego”.
Najczęściej są to zaburzenia wrodzone jak: zwichnięcie wrodzone, biodro szpo-
tawe dziecięce, biodro szpotawe wrodzone, choroba Perthesa czy młodzieńcze
złuszczenie głowy kości udowej. Cechy stwierdzone w opisanym stawie są cha-
rakterystyczne dla biodra szpotawego dziecięcego (coxa vara infantum) (Głady-
kowska-Rzeczycka 1980a; 1989a, Gładykowska-Rzeczycka i in. 2008). Zmianą
godną uwagi jest też obustronnie występujący w miejscu bruzdy kanał tętnicy
kręgowej na pierwszym kręgu szyjnym u kobiety (nr 12) (ryc. 4). Ograniczenie
kostnym pierścieniem przebiegających tu naczyń i nerwów, przy wzroście ciś-
nienia, może objawić się zaburzeniem ukrwienia i unerwienia obszarów przez
nie zaopatrywanych. Należy podkreślić, że zmiany rozwojowe w materiale wy-
kopaliskowym spotykamy stosunkowo często (Gładykowska-Rzeczycka 1980a;
1989a; 1989b).

Choroby metaboliczne można jedynie podejrzewać w szkielecie nr 20 bowiem
porowatość (ryc. 6b) oraz zniekształcenia i skostnienie chrząstek żebrowych są
charakterystyczne również w chorobach metabolicznych na przykład w osteo-
porozie, anemii, krzywicy lub szkorbucie.

Zmiany nowotworowe występują na czaszce nr 20 (ryc. 6a) w postaci niewiel-
kich, twardych guzków – kostniaków (osteoma). Są to nowotwory łagodne, nie-
zagrażające zdrowiu (Gładykowska-Rzeczycka 1991). Poważniejszą jest zmiana
na kości piszczelowej mężczyzny nr 29 (ryc. 10d) – jest to kostniak kostninowy
(osteoid-osteoma), który może ulec uzłośliwieniu. Podobny przypadek stwierdzono
na kości piszczelowej mężczyzny, którego źle zachowany szkielet znaleziono wraz
z trzema innymi, w czasie renowacji zamku w Szczecinie pod posadzką kościoła
św. Ottona (Gładykowska-Rzeczycka, Myśliwski 1986).

Urazy stwierdzono u dwóch mężczyzn. U jednego (nr 20, ryc. 6d) jest to za-
gojony stan po odcięciu prawej kończyny górnej wolnej, co sugeruje udział
w walkach. Natomiast u drugiego (nr 29, ryc. 10c-d) są to zagojone ślady poura-
zowe na paru żebrach oraz, prawdopodobny, na kości piszczelowej, dowodzące
również działania siły zewnętrznej.
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Z innych chorób można wymienić przypadek częściowo skostniałego więzadła
podłużnego przedniego na kilku kręgach piersiowych. Jest to początkowa faza roz-
lanego, samoistnego przerostu kości (DISH – diffuse idiopathic skeletal hyperostosis),
w którym to schorzeniu kostnieje tylko więzadło podłużne przednie (objaw „ciek-
nącej świecy”) (ryc. 7c). Jest to choroba rzadka, o nieznanej etiologii. W 2/3 wypad-
ków występuje u mężczyzn powyżej 40 roku życia (Gładykowska-Rzeczycka 1988).

Podsumowanie
Historia Pyrzyc nie jest do końca poznana. Badania archeologiczne są wyryw-

kowe, a materiał kostny nieliczny, nienajlepiej zachowany i słabo udokumento-
wany. Niemniej wyniki badań nawet niezbyt bogatego materiału szkieletowego,
pochodzącego z ruin kościoła Franciszkanów, wydają się być cennym przyczyn-
kiem do poznania historii miasta i właściwości biologicznych jego mieszkańców.
Przy czym należy podkreślić, że otrzymane wyniki przedstawiają tylko przybli-
żony obraz biostruktury Pyrzyczan. Podsumowując, można z dużym prawdo-
podobieństwem stwierdzić, że szkielety odkryte w ruinach kościoła pochodzą
z XVII wieku. Cechy antropologiczne, a zwłaszcza zrekonstruowana wysokość
ciała, w zasadzie nie odbiegają od stwierdzonej w innych dawnych społeczno-
ściach reprezentowanych przez serie porównawcze z Pomorza. Wydaje się, że
podobną hipotezę można sformułować także na podstawie wyników analizy sku-
pień oraz składowych głównych, którym poddano średnie pomiarów pyrzyckich
czaszek odnosząc je do innych, wybranych serii kraniologicznych. Natomiast,
oceniając stan zdrowia badanych można jedynie stwierdzić występowanie nie-
których chorób z wszystkich wymienionych wyżej, podstawowych grup (rozwo-
jowej, metabolicznej zapalnej itd.). Trudno jednak określić rzeczywistą częstość
występowania poszczególnych jednostek chorobowych w całej populacji. Naj-
liczniej występujące zmiany degeneracyjne i zapalne zbliżają badanych do innych
populacji z terenu Pomorza, na przykład z Gdańska czy z Klasztorka, gmina Gar-
deja, w których obie te grupy schorzeń też występują najczęściej (Gładykowska-
Rzeczycka 2006; 2010; 2012). Należy podkreślić, że dzięki współczesnym
metodom badawczym, pomimo złego stanu zachowania szkieletów i braku od-
powiedniej dokumentacji, jak ma to miejsce w przedstawionym przypadku,
można uzyskać, jeżeli nie pełną, to w większym lub mniejszym stopniu przybli-
żoną wiedzę o biostrukturze badanej ludności2.

2 Panu Mgr Marcinowi Dziewanowskiemu bardzo dziękuję za informacje i materiały dotyczące
badań w Pyrzycach oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu ze współautorem – Panem mgr. Sła-
womirem Słowińskim. Natomiast Pani mgr Agnieszce Rucie serdecznie dziękuję za techniczne
opracowanie rycin.
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Ryc. 1. Dendrogramy przedstawiające wyniki analizy skupień: a – czaszki męskie, b – czaszki żeńskie
(oprac. T. Kozłowski)
Fig. 1. Dendrograms that present results of the cluster analysis: a – male skulls, b – female skulls
(drawn up by T. Kozłowski)



264

Ryc. 2. Wyniki analizy składowych głównych: a – czaszki męskie, b – czaszki żeńskie (oprac. 
T. Kozłowski)
Fig. 2. Results of the principal components analysis: a – male skulls, b – female skulls (edited by 
T. Kozłowski)

A

B
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Ryc. 3. Szkielet nr 11: a – żuchwa – znacznie starte korony pierwszych zębów trzonowych (strzałki),
b – pierwszy kręg piersiowy z zmienionymi dołkami żebrowymi (strzałka), c – kość kulszowa (widok
od tyłu): silnie rozwinięte przyczepy mięśniowe (strzałki), d – lewa kość miedniczna: zmiany dege-
neracyjne na powierzchni uchowatej (strzałki). Mężczyzna, adultus. Ruiny kościoła Franciszkanów,
XVII wiek?, Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 3. Skeleton no. 11: a – mandible – considerably worn crowns of the first molars (arrows), 
b – first thoracic vertebra with changed costal foveae (arrow), c – ischial bone (posterior view): heavily
developed areas of the insertions of muscles (arrows), d – left ilium: degenerative lesions of the 
auricular surface (arrows). Male, adultus. The ruins of the Franciscan church, the 17th? century, Pyrzyce,
West Pomeranian Voivodeship (photograph by A. Klejna)
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Ryc. 4. Szkielet nr 12. Pierwszy kręg szyjny (atlas) z obustronnie występującym kanałem tętnicy krę-
gowej (strzałki). Kobieta, adultus/maturus? Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek?, Pyrzyce, woj.
zachodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 4. Skeleton no. 12. First cervical vertebra (atlas) bilateral canal of vertebral artery (arrows). Female,
adultus/maturus? The ruins of the Franciscan church, the 17th? century, Pyrzyce, West Pomeranian
Voivodeship (photograph by A. Klejna)

Ryc. 5. Szkielety nr 14/15: a – żuchwa – próchnica w lewym, pierwszym zębie trzonowym (strzałka).
Mężczyzna, maturus, b – kręg lędźwiowy – chondropatia (strzałka----) i wyrośla (strzałka). Mężczyzna,
maturus. Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 5. Skeletons no. 14/15: a – mandible – caries of the left first molar (arrow). Male, maturus, 
b – lumbar vertebra – chondropathy (arrow----) and osteophyte (arrow). Male, maturus. The ruins of the
Franciscan church, the 17th? century, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship (photograph by A. Klejna)
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Ryc. 6. Szkielet nr 20: a – czaszka z kostniakami (strzałki), b – szczęka – porowate podniebienie
(strzałki), próchnica (strzałki----), c – żuchwa – obliteracja (strzałki), próchnica (strzałki---), przetoka
(strzałka -.-.-.), d – zdeformowany koniec barkowy obojczyka: fragment wyrostka barkowego łopatki
(strzałka), fragment żebra (strzałka----) widok od tyłu i widok od góry (strzałka -.-.-.). Mężczyzna,
maturus. Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 6. Skeleton no. 20: a – skull with multiple osteoma (arrows), b – maxilla: porous palate (arrows),
caries (arrows----), c – mandible: obliteration (arrows), caries (arrows----), fistula (arrow -.-.-.), 
d – deformed acromial end of the clavicle, fragment of acromion (arrow), fragment of rib (arrow----) –
posterior and superior view (arrow -.-.-.). Male, maturus. The ruins of the Franciscan church, the 17th?
century, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship (photograph by A. Klejna)
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Ryc. 7. Szkielet nr 23: a – mostek – skostniały chrząstkozrost górny (strzałka) i zmiany degeneracyjne
(strzałki----), b – kręgi piersiowe: zdeformowane stawy (strzałki) i częściowo skostniałe wiązadła żółte
(strzałki---), c – 6-10 kręgi piersiowe z częściowo skostniałym więzadłem podłużnym przednim
(DISH) (strzałki). Mężczyzna, maturus. Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. za-
chodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 7. Skeleton no. 23: a – sternum – ossified superior synchondrosis (arrow) and degenerative lesions
(arrows----), b – thoracic vertebrae: deformed joints (arrows) and partially ossified flaval ligaments
(arrows---), c – 6th-10th (thoracic vertebrae) with partially ossified anterior longitudinal ligament
(DISH) (arrows). Male, maturus. The ruins of the Franciscan church, the 17th? century, Pyrzyce, West
Pomeranian Voivodeship (photograph by A. Klejna)
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Ryc. 8. Szkielet nr 27: staw biodrowy – zmiany degeneracyjne (osteochondritis). Kobieta, maturus. Ruiny
kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 8. Skeleton no. 27: hip joint – degenerative lesions (osteochondritis).  Female, maturus. The ruins of
the Franciscan church, the 17th? century, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship (photograph by 
A. Klejna)
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Ryc. 9. Szkielet nr 28: a – kość krzyżowa – niecałkowicie zrośnięte łuki pierwszych dwóch kręgów
(strzałki) i zmiany degeneracyjne (strzałka---), b – lewy staw biodrowy:  spłycona i wydłużona panewka
(strzałka) oraz nieprawidłowo ustawiona głowa kości udowej (strzałka---), c – rtg stawu biodrowego. 
Kobieta, adultus. Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (fot.
A. Klejna)
Fig. 9. Skeleton no. 28: a – sacrum – incomplete fusion of the arches of the first two vertebrae (arrows)
and degenerative lesions (arrow---), b – left hip joint: abnormally situated – shallowed and extended
acetabulum (arrow) and the head of the femur abnormally positiones (arrow----), c – X-ray of the
hip joint. Female, adultus. The ruins of the Franciscan church, the 17th? century, Pyrzyce, West
Pomeranian Voivodeship (photograph by A. Klejna)
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Ryc. 10. Szkielet nr 29: a – kręgi szyjne: porowaty trzon (chondropatia) (strzałka), zdeformowane
stawy (strzałki---), wyrośla (strzałki-.-.-), b – th12 – z guzkiem Schmorla (strzałka), c – żebra: ślad po
urazie (strzałki) z odczynem odokostnowym (strzałki----), d – kość piszczelowa: ślady po urazie (strza-
łki), odczyn okostnowy (strzałki -.-.-.-), kostniak kostninowy (strzałka -.-.-.). Mężczyzna maturus.
Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie (fot. A. Klejna)
Fig. 10. Skeleton no. 29: a – cervical vertebrae: porous body (chondropathy) (arrow), deformed joints
(arrows---), osteophytes (arrow-.-.-), b – th12 – with Schmorl’s node (arrow), c – ribs: traces of trau-
mas (arrows), periosteal reaction (arrows----), d – tibia – traces of trauma (arrows), periosteal reaction
(arrows----) and osteoid osteoma (arrows -.-.-.). Male maturus. The ruins of the Franciscan church,
the 17th? century, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship (photograph by A. Klejna)
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Ryc. 11. Szkielet nr 30: a – szczęka: obliteracja (strzałka), wał podnie-
bienny (strzałka----), b – żuchwa – próchnica (strzałka), c – kręgosłup
– sakralizacja (strzałka) i zrośnięte kręgi (strzałka ----), d – zrośnięte
kręgi piersiowe – zniekształcone dołki żebrowe (strzałki), e – zrośnięte
kręgi piersiowe – odczyn odokostnowy (strzałka). Mężczyzna, adultus.
Ruiny kościoła Franciszkanów, XVII wiek? Pyrzyce, woj. zachodniopo-
morskie (fot. A. Klejna)
Fig. 11. Skeleton no. 30: a – maxilla: obliteration (arrow), torus palatinus
(arrow----), b – mandible – caries (arrow), c – vertebral column – sacral-
ization (arrow) and vertebrae fusion (arrow----), d – fused thoracic ver-
tebrae – deformed costal foveae (arrows), e – fused thoracic vertebrae –
periosteal reaction (arrow). Male, adultus. The ruins of the Franciscan
church, the 17th? century, Pyrzyce, West Pomeranian Voivodeship (pho-
tograph by A. Klejna)
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Skeletons from ruins of the Franciscan monastery in Pyrzyce, West
Pomeranian Voivodeship. Anthropological and paleopathological analysis

Summary

Together with a brief history of Pyrzyce and the Franciscan monastery, anthropo-
logical, paleopathological and demographic analysis is presented of skeletons discovered
in the ruins of the church adjacent to the monastery and likely to date to the 17th cen-
tury. The location of the skeletons – most of them were in a shared grave and with a
distinctive distribution of age at death of individuals (Tab. 1) – suggests that the dead
were buried in haste, probably during an epidemic or an armed conflict. Because of a
bad state of the preservation of the human remains, it can only be stated that most
males have short skulls, medium broad faces, broad noses and low orbits, whereas fe-
males’ skulls are in majority medium long (Tab. 2, 3). Differences in males and females
body height correspond to those that are generally stated in other historical human
populations (Tab. 4, 5). Health condition examined individuals is hard to determine
(Tab. 6) – for 31 skeletons pathological changes could be identified in ten cases. As in
the majority of burial sequences, e.g. those from Eastern Pomerania, degenerative and
inflammatory lesions are in majority. In addition rare cases of developmental anomalies
and post-traumatic lesions occurred. On the basis of the results obtained, it can be as-
sumed that, with regard to some morphological features and diseases, people from
Pyrzyce differed slightly from people who lived in other parts of Pomerania.
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