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Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2.  
Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

The Cistercian convent in Koszalin. Part 2.  
archaeological excavations on the convent’s cemetery
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The paper presents the results of excavations carried out on the Cistercian 
convent’s cemetery in Koszalin. During rescue excavations, 16 inhumation burials 
were discovered. The dead were buried without any additional furnishings in 
wooden coffins. The burials were arranged in a regular row. Graves are dated to the 
1280s – the first quarter of the 16th century.

Keywords: Middle Ages, Cistercian nuns, Koszalin, convent’s cemetery
Słowa kluczowe: średniowiecze, cysterki, Koszalin, cmentarz przyklasztorny

Latem 2012 roku dzięki planowanej inwestycji polegającej na zabudowie 
części terenu, zajmowanego niegdyś przez zespół klasztorno-zamkowy w pół-
nocno-wschodniej części koszalińskiego Starego Miasta, Dział Archeologii 
Muzeum w Koszalinie przeprowadził archeologiczne badania wyprzedzające. 
Źródła pozyskane w trakcie wykopalisk, uzupełnione o analizę dotychczasowe-
go stanu wiedzy na temat konwentu cysterskiego w Koszalinie, stały się przed-
miotem zainteresowania interdyscyplinarnego zespołu badawczego złożonego  
z archeologów, antropologów, historyka (por. Brzustowicz 2014) i przedstawi-
cieli nauk przyrodniczych.

Teren dawnego klasztoru cysterek znajduje się w północno-wschodniej 
partii dawnego miasta lokacyjnego, w obrębie kwartału IX wg podziału Jacka 
Borkowskiego i Andrzeja Kuczkowskiego (2011, 10) (ryc. 1 i 2). Jak do tej pory 
prowadzono tam kilkakrotnie badania archeologiczne związane z inwestycjami 
budowlanymi. Ze względu na ich niewielki zakres oraz brak kompleksowego 
opracowania pozyskanych wówczas źródeł ruchomych, wartość poznawcza tych 
prac jest ograniczona (por. Ziółkowski 2000, 550 n.; Borkowski, Kuczkowski 
2011, 45 n.).
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Zagadnienie cysterskiego obrządku pogrzebowego nie znalazło do tej pory 
należytego miejsca w literaturze polskiej. Pomimo badań archeologicznych 
prowadzonych dość licznie w obrębie dawnych klasztorów cysterskich nie 
znajdziemy pełnej monografii tego tematu. W dotychczasowych opracowaniach 
wyników badań skupiano się raczej na dziejach poszczególnych konwentów  
i ich architekturze. Zagadnienie pochówków z reguły nie było szerzej omawia-
ne. Dlatego też prezentowane tutaj pozostałości po cmentarzysku koszalińskiego 
konwentu cysterskiego są bardzo istotnym uzupełnieniem stanu wiedzy na ten 
temat. Niezwykłość odkrycia spowodowała, iż do analizy pozyskanych źródeł 
Muzeum w Koszalinie powołało interdyscyplinarny zespół badawczy. Dzięki 
temu uzyskano wiele ciekawych informacji na temat koszalińskiego konwentu. 
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie wyników prac wykopaliskowych 
oraz analiz specjalistycznych – antropologicznych, dendrologicznych i bota-
nicznych.

Już od początków istnienia zakonu cysterskiego kwestii liturgii śmierci 
oraz obrządku pogrzebowego starano się nadać specyficzny charakter, zgodny  
z duchowością nowego zakonu. Główną jego cechą miała być prostota i po-
kora. Działania zakonu cysterskiego w tym zakresie były bardzo ujednolicone  
i kontrolowane przez Kapitułę Generalną, zwoływaną co dwa lata. Pierwsi opaci 
cysterscy chowani byli w skórzanych workach, pozbawieni jakichkolwiek ma-
terialnych oznak swych godności lub z ich imitacjami wykonanymi z tańszych 
materiałów (drewno, cyna). Byli oni chowani we wspólnym dole, w wykopanej 
otwartej ku krużgankom niszy, w murze transeptu kościoła, przy jego południo-
wym wejściu. Zwykłych braci grzebano zaś wprost w ziemi, bez jakichkolwiek 
oznak na powierzchni, na osobnym cmentarzu. Pochówki opackie w niszy,  
w linii wschodniej murów krużganków charakterystyczne są dla klasztorów 
pierwszej filiacji oraz tylko niektórych późniejszych opactw. Od roku 1180 
Kapituła Generalna zaczęła wyrażać zgodę na pochówki opackie w kapitularzu. 
Dopiero od połowy XII wieku zaczęto na grobach opackich składać płyty ko-
memoratywne, jednak bardzo proste w swym programie ikonograficznym.

Z biegiem czasu prawo do pochówku na terenie klasztoru stopniowo zy-
skiwali także zmarli świeccy. Od XIII wieku zaczyna się wyraźny rozdźwięk 
pomiędzy pierwszymi przepisami regulującymi cysterski obrządek pogrzebowy 
a praktyką. Coraz częściej opaci znajdowali ostatni spoczynek we wnętrzach 
swoich kościołów. Do powszechnego użycia weszły sarkofagi oraz trumny, nadal 
jednak rzadko umieszczano w grobach oznaki ich godności. W przypadku ziem 
polskich, ze względu na brak dokładnego opracowania źródeł pisanych i braku 
pogłębionej analizy źródeł pochodzących z badań archeologicznych, zagadnienie 
lokalnego obrządku pogrzebowego pozostaje kwestią bliżej nierozpoznaną (na 
temat cysterskiego obrządku pogrzebowego por. Dąbrowska 2004).
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Najbliższą analogią do koszalińskiego cmentarzyska konwentu cysterskie-
go jest opactwo w Kołbaczu. Natrafiono tam na ślady pochówków w dwóch 
miejscach. Pierwsze z nich to rejon wzdłuż południowej ściany nawy i tran-
septu. Zmarłych pochowano tam głowami na zachód. Nie stwierdzono żad-
nych trumien ani wyposażenia pośmiertnego. Na groby natrafiono również 
w krużgankach skrzydeł północnego i wschodniego oraz pod północą częścią 
wschodniego skrzydła. W literaturze brak jednak bliższej charakterystyki tych 
znalezisk (Gajewska, Kruppé 1979, 64).

Wyniki badań archeologicznych
W chwili rozpoczęcia badań obszar inwestycji znajdował się około 2–2,5 m 

poniżej współczesnego poziomu terenu w tej części miasta (ryc. 3). Wynika 
to z faktu, iż w miejscu tym znajdowała się nieistniejąca obecnie kotłownia 
miejska, w czasie budowy której w latach 60. XX wieku wykonano bardzo 
głębokie wykopy ziemne. Zadecydowano, iż teren ten, podzielony roboczo na 
dwie części oznaczone jako A – rejon pomiędzy ciepłociągiem miejskim a „dzi-
kim” parkingiem i B – pomiędzy ciepłociągiem a budynkiem Głosu Pomorza  
(ryc. 4) zostanie rozpoznany niewielkimi wykopami sondażowymi (2 × 2 m). 
W północnej części działki zalegała jedynie calcowa glina zwałowa. Ewentual-
ne pozostałości po dawnej zabudowie musiały ulec całkowitemu zniszczeniu  
w trakcie budowy kotłowni. Wykop I założono w centralnej części rejonu A. 
Wyeksplorowano go do głębokości 0,6–0,8 m. Nie stwierdzono tu występowania 
żadnych nawarstwień kulturowych. Nie zebrano również żadnych ruchomych 
materiałów zabytkowych. Wykop II zlokalizowany w zachodniej części rejonu 
A wyeksplorowano do głębokości 0,7 m. Występowała tu jedynie żółta glina 
zwałowa z niewielkimi fragmentami gruzu ceglanego oraz drobnymi kamie-
niami. Nie natrafiono na żadne nawarstwienia kulturowe ani ruchome źródła 
archeologiczne. Wykop III założony w zachodniej części rejonu A przebadano 
do głębokości 0,3 m. Zalegała tu warstwa gruzu oraz współczesnych śmieci. 
Nie zebrano tutaj żadnych archeologicznych źródeł ruchomych.

Ze względu na brak historycznych nawarstwień antropogenicznych na tym 
etapie zakończono archeologiczne rozpoznanie części A badanego terenu.  
Wykop IV założono w południowej części rejonu B. Na głębokości 0,2 m na-
trafiono na strop dwóch pochówków szkieletowych, oznaczonych jako groby 1  
i 2. Wykop V znajdował się w północnej części rejonu B. Wyeksplorowano go do 
głębokości 0,7 m. Nie zarejestrowano tu żadnych nawarstwień antropogenicz-
nych oraz ruchomych źródeł archeologicznych. Wykop VI założono w środko-
wo zachodniej części rejonu B. Stwierdzono tu zaleganie wyłącznie jednolitej 
warstwy żółtej gliny zwałowej, nie natrafiono na źródła archeologiczne. Wykop 
VII zlokalizowano w centralnej części rejonu B, w jego wschodnim skraju. Pod 
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warstwą humusu z dużą ilością śmieci i gruzu ceglanego zarejestrowano strop 
grobu 3. Zdołano uchwycić górną partię szkieletu (do wysokości stawów kola-
nowych). Reszta zalegała pod betonowym fundamentem ciepłociągu. Wykop 
VIII – mianem tym określono teren znajdujący się pod wylewką betonową 
zajmującą całą długość południowego skraju badanej działki (ryc. 4). Ze wzglę-
du na wystąpienie pochówków wykopy IV oraz VII stopniowo rozszerzano, 
obejmując nimi całą południową połowę badanej działki.

Relikty cmentarzyska odsłonięto w południowej partii badanego terenu 
(rejon B). Pochówki zalegały na głębokości 10–15 cm pod współczesnym po-
ziomem działki (około 2,5 m poniżej poziomu działek sąsiednich). Tworzyły 
one wyraźne, regularne rzędy. Wszystkie były zorientowane na osi wschód-
zachód, czasami z niewielkimi odchyleniami. Zmarli ułożeni byli głowami na 
zachód. We wszystkich grobach stwierdzono występowanie śladów po trumnach 
drewnianych w postaci ciemnych smug ziemi lub fragmentów drewna. Z lepiej 
zachowanych pochówków (nr 1 i 7) pobrano próby glebowe przeznaczone do 
analizy występowania makroszczątków, w jednym z przypadków stan zacho-
wania trumny pozwolił również na pozyskanie próby na określenie gatunku 
drewna (grób 8). Pobieranie prób często uniemożliwiało stałe zalewanie grobów 
wodą deszczową i gruntową, która powodowała szybkie wymywanie wypełnisk 
trumien oraz zanieczyszczenie ich wtórnymi makroszczątkami. Niewielka głę-
bokość zalegania negatywnie wpłynęła też na stan zachowania mogił oraz szcząt-
ków kostnych. Wszystkie zarejestrowane obiekty wkopane były bezpośrednio  
w calec – żółtą glinę zwałową. Ostatnią wspólną cechą odsłoniętych pochówków 
była również ich orientacja na osi wschód-zachód z głową skierowaną zawsze na 
zachód. Wszyscy zmarli pochowani byli w pozycji wyprostowanej, na grzbiecie. 
Kończyny górne ułożone były wzdłuż ciała. Jedynie w czterech przypadkach 
(groby 7, 10, 13, 16) udało się zrekonstruować pierwotne ułożenie dłoni. We 
wszystkich przypadkach spoczywały one na kościach miednicznych.
Grób 1 – uchwycony w części południowej badanego terenu (ryc. 5). Wkop grobowy 
był słabo czytelny. Zarejestrowano wyraźne ślady po drewnianej trumnie. Dł. grobu 
in situ wynosiła 174 cm.
Próby: z wypełniska pochówku pobrano paleobotaniczną próbę glebową.
Wyposażenie: 4 gwoździe znalezione wzdłuż południowej granicy jamy grobowej.  
W stropie grobu wystąpiły 2 drobne ułamki ceramiki (ryc. 6).
Analiza antropologiczna:
Kości czaszki: 3 fragm. kości sklepienia czaszki.
Kości tułowia: a) 2 trzony kręgów piersiowych; b) 10 uszkodzonych łuków różnych 
kręgów; c) 30 odcinków żeber, o zróżnicowanej dł.
Kości kończyn górnych: a) 3 ułamki obojczyków; b) 2 lewe wyrostki barkowe łopatek;  
c) 2 fragm. łopatek z brzegami pachowymi i wydrążeniami stawowymi (szer. jednego  
z nich 25 mm, wys. 33 mm); d) wycinek końca dalszego kości ramiennej (szer. bloczka 
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26 mm, szer. bloczka z główką około 40 mm); e) koniec bliższy i część trzonu lewej 
kości łokciowej (dł. 40 mm); f) koniec bliższy i część trzonu lewej kości łokciowej (dł. 
68 mm); g) kawałek kości łokciowej prawej – koniec bliższy i część trzonu (dł. 59 mm); 
h) część trzonu kości łokciowej (dł. 97 mm); i) wycinek wyrostka łokciowego kości 
łokciowej; j) kawałek kości promieniowej (dł. 105 mm).
Kości kończyn dolnych: a) 8 różnych ułamków kości miedniczych lewej i prawej; b) 4 ka-
wałki trzonów kości udowych (dł. 250, 240, 281 i 300 mm); c) uszkodzona rzepka.
Kości rozdrobnione: a) 2 wycinki głów kości ramiennych lub udowych; b) 20 małych 
ułamków trzonów kości długich; 76 drobnych fragm. nieokreślonych.
Liczba osób: większość kości należy do jednej osoby, ale kilka drobnych i ułamki trzonów 
to szczątki innego osobnika.
Wiek: osoby dorosłe (Maturus ?).
Płeć: kobieta, płci drugiej osoby nie określono.
Wysokość ciała: kobieta: 160–164 cm.
Grób 2 – tuż po doczyszczeniu stropu pochówku nastąpiło gwałtowne załamanie po-
gody, które spowodowało całkowite zniszczenie obiektu i uniemożliwiło wykonanie 
szczegółowej dokumentacji rysunkowej.
Wyposażenie: ?
Analiza antropologiczna:
Zachowały się jedynie: mały wycinek panewki kości miedniczej oraz 3 odcinki silnie 
zerodowanych trzonów kości długich (dł. 95, 73 i 53 mm).
Wieku i płci osoby, do której należały te fragm. kości nie określono.
Grób 3 – zlokalizowany w północno-wschodniej partii badanego terenu (ryc. 7). Czę-
ściowo zalegał pod betonowym ciepłociągiem. Na wys. kości klatki piersiowej znajdował 
się dużych rozmiarów kamień. Trudno jednak ustalić, czy mamy w tym przypadku do 
czynienia z działaniem celowym, czy znalazł się on w tym miejscu przypadkowo. Jama 
grobowa wypełniona szarą gliną była słabo czytelna. Dość wyraźne natomiast były 
pozostałości trumny drewnianej.
Wyposażenie: co najmniej jeden gwóźdź żelazny.
Analiza antropologiczna:
Czaszka: a) czaszka o delikatnej budowie, w wielu miejscach uszkodzona (ułamana 
kość jarzmowa lewa), powierzchnia zewnętrzna kości sklepienia gładka, kresy nie-
widoczne; wyrostki sutkowe małe; b) żuchwa o uszkodzonym trzonie i lewej gałęzi,  
w trzonie nie wyrżnięty trzeci ząb trzonowy; c) szwy od strony wewnętrznej zamknięte, 
a od wewnętrznej widoczne; d) w lewej i prawej szczęce osadzone tylko po 2 siekacze, 
kły, po 2 przedtrzonowce i po 1 (M1) trzonowym; e) luźne zęby: 1 siekacz z żuchwy  
i 4 trzonowe; f) korony zębów bardzo słabo starte.
Pomiary czaszki: dł. (g-op) 188 mm, szer. (eu-eu) 144 mm, szer. czoła najmniejsza 
(ft-ft) około 95 mm, szer. czoła największa (co-co) około 119 mm, szer. uszna (au-
au) 112 mm, szer. sutkowa (ms-ms) 96 mm, wys. (ba-b) około 127 mm, szer. otworu 
gruszkowatego (a. pirif.) około 22–23 mm, szer. potyliczna (ast-ast) 108 mm.
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Kości tułowia: a) kręg szczytowy (średnice otworu kręgowego: strzałkowa 32 mm, 
poprzeczna 29 mm, szer. kręgu 73 mm); b) kręg obrotowy o uszkodzonym trzonie  
i łuku (wys. zęba kręgu obrotowego około 14 mm); c) kręg lędźwiowy o uszkodzonym 
łuku; d) 3 wycinki trzonów kręgów; e) 5 uszkodzonych łuków kręgów (4 piersiowych  
i 1 lędźwiowego); f) kość krzyżowa – zachowało się jej 5 fragm., 1 z powierzchnią 
uchowatą o rozwartym kącie; g) 4 krótkie odcinki żeber.
Kości kończyn górnych: a) koniec barkowy z trzonem prawego obojczyka; b) 2 fragm. 
łopatki; c) kość łokciowa – kawałek trzonu z częścią wyrostka łokciowego (dł. 91 mm); 
d) kość promieniowa prawa – koniec dalszy z częścią trzonu (dł. 64 mm, szer. nasady 
dalszej kości promieniowej 29 mm, jej pomiar strzałkowy wyniósł 20 mm); e) 2 fragm. 
lewej kości promieniowej – pierwszy to koniec dalszy z częścią trzonu (dł. 85 mm, szer. 
nasady dalszej kości promieniowej 29 mm, jej pomiar strzałkowy wyniósł 21 mm),  
a drugi to szyjka z częścią trzonu (dł. 108 mm); f) kość główkowata; g) 3 paliczki.
Kości kończyn dolnych: a) kość miedniczna prawa – część talerza kości biodrowej z wy-
cinkiem powierzchni uchowatej i trzonem (szer. panewki 52 mm) oraz z trzonem kości 
kulszowej (o delikatnej budowie); b) wycinek innej panewki kości miednicznej; c) część 
prawej kości udowej, bez nasady dalszej (dł. fragm. 380 mm, średnice głowy: górno-
dolna 42 mm, strzałkowa 43 mm; szyjka: wys. 28 mm, pomiar strzałkowy 26 mm; średn. 
trzonu w środku: poprzeczna 23 mm, strzałkowy 25 mm); d) ułamek trzonu lewej kości 
udowej (dł. fragm. 297 mm; średn. trzonu w środku: poprzeczna 25 mm, strzałkowa 
23 mm); e) fragm. lewej kości udowej – głowa z szyjką (średnice głowy: górno-dolna 
41 mm, strzałkowa 42 mm; szyjka: wys. 31 mm, pomiar strzałkowy 25 mm).
Liczba osób: 1.
Wiek: 30–50 lat (Maturus).
Płeć: kobieta (?).
Wysokość ciała: mogła wynosić za życia 154–155 cm.
Grób 4 – uchwycony w środkowej partii badanej działki (ryc. 8). Miał wyraźny wkop 
grobowy wypełniony szarą gliną oraz czytelne pozostałości po trumnie drewnianej.  
Dł. grobu in situ wynosiła 164 cm.
Wyposażenie: 2 gwoździe żelazne (nad kościami czaszki oraz przy N granicy jamy gro-
bowej). W stropie pochówku natrafiono na 1 drobny ułamek ceramiki (ryc. 9).
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) część łuski kości potylicznej z masywną guzowatością oraz 
część boczna tej kości; b) 40 różnej wielkości ułamków kości sklepienia czaszki;  
c) 2 fragm. kości skroniowej z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego; d) masywna 
część skalista prawej kości skroniowej i fragm. lewej; e) wyrostek czołowy prawej kości 
jarzmowej; f) prawa kość szczękowa z osadzonymi w niej dwoma zębami przedtrzo-
nowymi; g) kawałek trzonu żuchwy z prawym drugim i trzecim zębem trzonowym 
(korony starte do połowy); h) ułamek trzonu żuchwy z siekaczami lewym i prawym 
oraz kłami lewym i prawym; i) luźne zęby: kieł, przedtrzonowy i 3 trzonowe (korony 
silnie starte).
Kości tułowia: a) drobne wycinki łuków kręgów; b) 30 odcinków żeber o różnej dł.
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fragm. kości skroniowej z okolicy otworu słuchowego zewnętrznego; d) masywna część 
skalista prawej kości skroniowej i fragm. lewej; e) wyrostek czołowy prawej kości 
jarzmowej; f) prawa kość szczękowa z osadzonymi w niej dwoma zębami 
przedtrzonowymi; g) kawałek trzonu żuchwy prawym drugim i trzecim zębem trzonowym 
(korony starte do połowy); h) ułamek trzonu żuchwy z siekaczami lewym i prawym oraz 
kłami lewym i prawym; i) luźne zęby: kieł, przedtrzonowy i 3 trzonowe (korony silnie 
starte). 
Kości tułowia: a) drobne wycinki łuków kręgów; b) 30 odcinków żeber o różnej dł. 
Kości kończyn górnych: a) ułamek lewego obojczyka (dł. 81 mm); b) ułamek wyrostka 
barkowego łopatki; c) fragm. trzonu kości ramiennej (dł. 135 mm). 
Kości kończyn dolnych: a) kawałek trzonu kości udowej (dł. 137 mm); b) wycinek 
powierzchni stawowej kłykcia kości piszczelowej; c) uszkodzona rzepka. 
Kości nieokreślone: a) wycinek głowy jednej z kości długich; b) mało charakterystyczne 
drobne odcinki trzonów. 
Liczba osób: jedna. 
Wiek: osoba zmarła mając powyżej 50 lat (senilis ?). 
Płeć: być może są to szczątki kobiety (?). 
Grób 5 – znaleziony w północno-wschodniej części badanego obszaru (ryc. 10). 
Zarejestrowano tylko górną partię szkieletu. Pozostała część zalegała pod betonowym 
ciepłociągiem. 
Wyposażenie: brak. 
Analiza antropologiczna: 
Czaszka z żuchwą: a) duży kawałek sklepienia (zbudowany z kości ciemieniowych lewej i 
prawej oraz kości potylicznej) i 2 mniejsze fragm. sklepienia (szwy strzałkowy i węgłowy 
zarośnięte z obu stron całkowicie, kresy karkowe niewidoczne); b) trzon prawej kości 
jarzmowej; c) lewa szczęka z zębami: drugim siekaczem, kłem i drugim przedtrzonowym 
(korony bardzo silnie starte), brak przeżyciowy wszystkich zębów trzonowych, na wys. 
trzonowych przetoka; d) część trzonu żuchwy z prawą gałęzią, zachowane prawe zęby: 2 
przedtrzonowe i 3 trzonowe (korony wszystkich starte całkowicie); e) wycinek trzonu 
żuchwy (z osadzonym w nim trzecim zębem trzonowym – starty skośnie zewnętrznie) i 
część lewej gałęzi żuchwy; f) luźne zęby: 2 siekacze i 2 przedtrzonowce. 
Kości tułowia: a) kręg szczytowy (otwór kręgowy: szer. 28 mm, wymiar strzałkowy 27 
mm); b) kręg obrotowy (wys. trzonu z zębem 35–36 mm, wys. zęba 13 mm; otwór 
kręgowy: szer. 24 mm, wymiar strzałkowy 14 mm); c) dobrze zachowane kręgi szyjne: 
trzeci, czwarty i piąty; 
 
Tabela 1: Pomiary kręgów szyjnych (w mm) 
Table 1. Measurements of cervical vertebrae (in mm) 
 

Kręg/ 

Vertebra 
M1 M2 M3 M4 M5 M7 M8 M10 M11 

C3 14 14 12 11 15 18 18 12 22 

C4 14 14 12 14 14 20 20 12 23 

C5 11 13 11 14 15 21 24 12 25 

Kości kończyn górnych: a) ułamek lewego obojczyka (dł. 81 mm); b) ułamek wyrostka 
barkowego łopatki; c) fragm. trzonu kości ramiennej (dł. 135 mm).
Kości kończyn dolnych: a) kawałek trzonu kości udowej (dł. 137 mm); b) wycinek po-
wierzchni stawowej kłykcia kości piszczelowej; c) uszkodzona rzepka.
Kości nieokreślone: a) wycinek głowy jednej z kości długich; b) mało charakterystyczne 
drobne odcinki trzonów.
Liczba osób: 1.
Wiek: osoba zmarła mając powyżej 50 lat (senilis ?).
Płeć: być może są to szczątki kobiety (?).
Grób 5 – znaleziony w północno-wschodniej części badanego obszaru (ryc. 10). Za-
rejestrowano tylko górną partię szkieletu. Pozostała część zalegała pod betonowym 
ciepłociągiem.
Wyposażenie: brak.
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) duży kawałek sklepienia (zbudowany z kości ciemieniowych 
lewej i prawej oraz kości potylicznej) i 2 mniejsze fragm. sklepienia (szwy strzałkowy 
i węgłowy zarośnięte z obu stron całkowicie, kresy karkowe niewidoczne); b) trzon 
prawej kości jarzmowej; c) lewa szczęka z zębami: drugim siekaczem, kłem i drugim 
przedtrzonowym (korony bardzo silnie starte), brak przeżyciowy wszystkich zębów 
trzonowych, na wys. trzonowych przetoka; d) część trzonu żuchwy z prawą gałęzią, 
zachowane prawe zęby: 2 przedtrzonowe i 3 trzonowe (korony wszystkich starte cał-
kowicie); e) wycinek trzonu żuchwy (z osadzonym w nim trzecim zębem trzonowym 
– starty skośnie zewnętrznie) i część lewej gałęzi żuchwy; f) luźne zęby: 2 siekacze  
i 2 przedtrzonowce.

Tabela 1. Pomiary kręgów szyjnych (w mm)
Table 1. Measurements of cervical vertebrae (in mm)

Kości tułowia: a) kręg szczytowy (otwór kręgowy: szer. 28 mm, wymiar strzałkowy 27 mm); 
b) kręg obrotowy (wys. trzonu z zębem 35–36 mm, wys. zęba 13 mm; otwór kręgowy:  
szer. 24 mm, wymiar strzałkowy 14 mm); c) dobrze zachowane kręgi szyjne: trzeci, czwarty 
i piąty;
d) 10 różnej wielkości, uszkodzonych trzonów kręgów (2 szyjne, 7 piersiowych,  
1 lędźwiowy); e) ułamki żeber – 19 o dł. 40–50 mm; f) fragm. pierwszego żebra.
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Kości kończyn górnych: a) obojczyki lewy i prawy, każdy o uszkodzonym końcu barkowym 
i mostkowym (dł. lewego 126 mm, prawego 136 mm; średnice trzonów: strzałkowe 
lewego i prawego po 10 mm, a górno-dolne po 12 mm); b) po jednym kawałku lewej 
i prawej łopatki – z częścią grzebienia i częścią wyrostka barkowego; c) mały ułamek 
wyrostka barkowego łopatki; d) 3 trzony kości ramiennych: lewy i prawy należące do 
jednej osoby (o dł. 245 mm każdy; średnice trzonów w środku: strzałkowe po 21 mm, 
poprzeczne 20 i 22 mm); e) trzeci trzon kości ramiennej (dł. 246 mm; średn. w środ-
ku – strzałkowej 23 mm, poprzecznej 22 mm); f) wycinek bloczka kości ramiennej;  
g) 2 kawałki trzonów kości łokciowych lewej (dł. 210 mm) i prawej (dł. 213 mm);  
h) ułamek trzonu innej prawej (dł. 202 mm); i) wycinek wyrostka łokciowego; j) część 
kości promieniowej: głowa z szyjką i częścią trzonu (dł. 140 mm; średn. głowy 21 mm); 
k) trzon innej kości promieniowej wraz z końcem dalszym (dł. 162 mm); l) 4 niewielkie 
odcinki trzonów kości promieniowych; ł) 2 paliczki i 4 ich ułamki.
Kości kończyn dolnych: a) 8 wycinków kości miednicznych – części talerzy i trzonów;  
b) 3 małe wycinki panewki.
Kości nieokreślone: drobne ułamki kości nieokreślonych, co do ich przynależności ana-
tomicznej (20 fragm.).
Liczba osób: jedna i kilka kości osoby drugiej.
Wiek: osoba zmarła w wieku powyżej 60 lat (Senilis).
Płeć: prawdopodobnie są to szczątki kobiety (?).
Wysokość ciała: oszacowana na podstawie średn. głowy kości promieniowej na 160–164 cm.
Grób 6 – znaleziony w środkowej części badanego terenu (ryc. 11). Pochówek in situ 
miał dł. 164 cm. Zarejestrowano wyraźny ślad po zapadniętym wieku trumny. Jama 
grobowa nie była widoczna.
Wyposażenie: co najmniej 2 gwoździe żelazne (nie zdołano zadokumentować ich pier-
wotnego położenia).
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) 8 drobnych ułamków sklepienia czaszki; b) ułamek kości czołowej; 
c) część skalista kości skroniowej; d) prawa kość skroniowa i część lewej; e) wyrostek 
czołowy prawej kości jarzmowej; f) 2 wycinki wyrostka zębodołowego szczęki prawej; 
g) wyrostek zębodołowy szczęki lewej z osadzonymi w nim 3 zębami trzonowymi 
(korony minimalnie starte); h) prawa kość jarzmowa; i) lewa gałąź żuchwy z częścią jej 
trzonu z przedniej części żuchwy; j) lewy wyrostek kłykciowy żuchwy.
Kości tułowia: a) 2 części boczne kręgu szczytowego; b) ząb kręgu obrotowego; c) 2 kręgi 
szyjne i 2 wycinki trzonów innych kręgów; d) 12 uszkodzonych trzonów kręgów pier-
siowych; e) 2 wycinki trzonów kręgów lędźwiowych; f) 18 kręgów lub ich wyrostków; 
g) 32 ułamki żeber (o różnej dł.); h) kawałek rękojeści mostka.
Kości kończyn górnych: a) ułamek obojczyka (dł. 80 mm); b) ułamek trzonu lewego 
obojczyka; c) ułamek łopatki; d) wycinek głowy kości ramiennej; f) fragm. trzonu kości 
ramiennej prawej (dł. 81 mm); g) koniec dalszy lewej kości ramiennej (szer. bloczka  
z główką 38 mm, szer. bloczka 24 mm); h) koniec bliższy i część trzonu lewej kości 
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łokciowej (dł. 142 mm) oraz ułamek trzonu prawej (dł. 99 mm); i) koniec bliższy i część 
trzonu kości promieniowej (dł. fragm. 63 mm, średn. głowy 19 × 18 mm).
Kości kończyn dolnych: a) duży kawałek kości miednicznej prawej (część talerza i trzon 
kości biodrowej oraz trzon kości kulszowej wraz z uszkodzoną panewką stawu bio-
drowego); b) 2 wycinki innego talerza kości biodrowej; c) kawałek kości kulszowej  
z wycinkiem panewki; d) wycinek krętarza większego kości udowej; e) głowa, szyjka 
i część trzonu lewej kości udowej (średn. głowy górno-dolna i strzałkowa po 42 mm; 
wys. szyjki 28 mm, pomiar strzałkowy 25 mm); f) koniec bliższy i część trzonu pra-
wej kości udowej (średn. górno-dolna głowy 42 mm); g) fragm. trzonu kości udowej  
(dł. 191 mm); h) uszkodzona rzepka; i) paliczki rąk i stóp.
Kości nieokreślone: a) liczne krótkie odcinki trzonów wszystkich kości długich; b) 90 drob-
nych fragm. kości nieokreślonych, co do ich przynależności anatomicznej.
Liczba osób: 1.
Wiek: 40–50 lat (Maturus).
Płeć: kobieta.
Wysokość ciała: kobieta za życia miała prawdopodobnie 155–159 cm.
Grób 7 – jeden z lepiej zachowanych pochówków odkrytych na omawianym cmen-
tarzysku (ryc. 12). Odsłonięty został w zachodniej części działki. Szkielet in situ miał 
dł. 194 cm. Bardzo dobrze zachowały się resztki drewnianej trumny, którą poddano 
analizie paleobotanicznej.
Próby: z wypełniska pobrano paleobotaniczną próbę glebową.
Wyposażenie: w okolicach stóp wystąpił niewielki fragm. belemnita. Wymiary skamieli-
ny: dł. 2 cm, szer. 1,3 cm. Barwa pomarańczowo żółta (ryc. 13). Poza tym znaleziono co 
najmniej 3 gwoździe żelazne, których pierwotnego położenia w obrębie jamy grobowej 
nie udało się zadokumentować.
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) 2 duże fragm. sklepienia czaszki, jeden tworzą zrośnięte trwale ze 
sobą części kości ciemieniowych i łuski kości czołowej, a drugi utworzony z części łuski 
kości potylicznej i kości ciemniowych; b) 19 niewielkich ułamków kości sklepienia, 
części skaliste lewej i prawej kości skroniowej – zrośnięte; c) 3 ułamki żuchwy i fragm. 
prawej gałęzi (zęby trzonowe o startych koronach).
Kości tułowia: 5 fragm. łuków kręgów.
Kości kończyn górnych: a) wycinki grzebieni łopatek lewej i prawej; b) wycinek głowy 
kości ramiennej; c) 3 ułamki trzonów kości ramiennych (o dł.: 87, 142 i 225 mm);  
d) część końca bliższego prawej kości łokciowej.
Kości kończyn dolnych: a) po 1 wycinku lewej i prawej kości biodrowej, każdy  
z powierzchnią uchowatą; b) po 1 fragm. lewej i prawej kości kulszowej; c) po 1 wy-
cinku kłykcia lewej i prawej kości udowych; d) uszkodzone głowy kości udowych 
lewej i prawej (ich średnice górno-dolne mają po 38 mm); e) duży fragm. trzonu le-
wej kosi udowej (dł. 350 mm; średn. strzałkowa trzonu 27 mm, poprzeczna 25 mm);  
f) trzon kości udowej prawej (dł. 323 mm; średn. strzałkowa trzonu 28 mm, poprzeczna  
23 mm); g) uszkodzony koniec bliższy lewej kości piszczelowej; h) po 1 ułamku  
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trzonów lewej (dł. 195 mm) i prawej (dł. 224 mm) kości piszczelowych; i) 4 ułamki 
trzonów kości strzałkowych i jeden końca dalszego prawej.
Kości nieokreślone: 20 drobnych ułamków różnych kości, z powodu rozdrobnienia nie 
można ustalić ich przynależności anatomicznej.
Liczba osób: 1.
Wiek: osoba zmarła po 50 roku życia (Maturus II/Senilis).
Płeć: kobieta.
Wysokość ciała: na podstawie pomiarów średnic głów kości udowych kobieta mogła mieć 
za życia 150–154 cm.
Grób 8 – odsłonięty został w środkowej części badanego terenu (ryc. 14). Słabo czytelna 
jama grobowa wypełniona szarą gliną miała dł. in situ 164 cm. Stan zachowania trumny 
drewnianej pozwolił na pobranie dużej próby przekazanej do analizy, której wynikiem 
było określenie gatunku drzewa.
Próby: szczątki trumny poddano analizie gatunkowej.
Wyposażenie: 1 gwóźdź żelazny znaleziony przy południowej granicy grobu.
Analiza antropologiczna:
Czaszka i żuchwa: a) 6 fragm. sklepienia czaszki (widoczne na fragm. zrośnięte szwy); 
b) kawałek łuski kości czołowej, z wyraźnie zaznaczonymi guzami czołowymi i ostrym 
brzegiem nadoczodołowym; c) skrzydło większe kości klinowej z jej lewej i prawej stro-
ny; d) uszkodzona lewa i prawa kość skroniowa; e) łuska kości potylicznej z zaznaczoną 
guzowatością wewnętrzną; f) wyrostki czołowe lewej i prawej kości jarzmowej; g) część 
wyrostka zębodołowego prawej szczęki, korony tkwiących w nim zębów częściowo 
starte; h) wycinek trzonu żuchwy wraz z jej lewą gałęzią, w trzonie prawe zęby stałe 
od pierwszego siekacza do drugiego trzonowego, trzeci ząb trzonowy nie wyrżnięty za 
życia; i) fragm. trzonu żuchwy z jej strony prawej; j) luźny ząb trzonowy.
Kości tułowia: a) uszkodzony krąg szczytowy; b) 2 ułamki żeber.
Kości kończyn górnych: a) fragm. grzebienia łopatki wraz z częścią wyrostka barkowego; 
b) kawałek trzonu kości ramiennej (dł. 125 mm) i wycinek bloczka tej kości.
Kości kończyn dolnych: a) po 1 fragm. lewego i prawego trzonu kości udowych  
(dł. lewego 244 mm, prawego 254 mm); b) lewa rzepka (wys. 39 mm, szer. 38 mm, 
gr. 18 mm); c) 3 ułamki trzonów kości strzałkowych (dł. 147 mm, 161 i 115 mm); 
d) 2 kawałki trzonów kości piszczelowych (dł. 175 i 194 mm); e) uszkodzona kość 
strzałkowa.
Kości nieokreślone: a) ułamek paliczka, b) 19 niewielkich ułamków kości o nie ustalonej 
z powodu rozdrobnienia przynależności anatomicznej.
Liczba osób: 1.
Wiek: prawdopodobnie 40–50 lat (Maturus II).
Płeć: kobieta.
Grób 9 – nie stwierdzono zarysu jamy, grób wydzielono na podstawie rozrzutu nie-
licznych kości.
Wyposażenie: co najmniej 2 gwoździe żelazne. Ich pierwotnego położenia nie udało 
się uchwycić.



201

Analiza antropologiczna:
Kości tułowia: ułamek prawego żebra.
Kości kończyn górnych: a) część wyrostka barkowego łopatki; b) fragm. trzonu kości 
ramiennej (dł. 288 mm; średn. trzonu: strzałkowej 27 mm, poprzecznej 22 mm) oraz 
ułamek innej kości (dł. 252 mm; średn. trzonu: strzałkowa 19 mm, poprzeczna 22 mm); 
c) ułamek trzonu kości łokciowej (dł. 175 mm); d) część trzonu kości promieniowej 
(dł. 166 mm); e) uszkodzony paliczek.
Kości kończyn dolnych: część trzonu kości udowej (dł. 320 mm; średnice trzonu: strzał-
kowa 28 mm, poprzeczna 22 mm).
Kości nieokreślone: a) 9 drobnych odcinków trzonów kości długich; b) 7 niewielkich 
fragm. nie określonych co do ich przynależności anatomicznej.
Liczba osób: 1 (?).
Wiek: osoba dorosła.
Płeć: nieokreślona, być może są to szczątki kobiety, gdyż kości mają drobną i delikatną 
budowę.
Grób 10 – zarejestrowany w południowej części działki (ryc. 15). Nie udało się stwier-
dzić wyraźniejszych śladów wkopu grobowego.
Wyposażenie: co najmniej 1 gwóźdź żelazny. Ze względu na złe warunki eksploracji nie 
udało się zrekonstruować jego pierwotnego położenia.
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) ułamek kości czołowej z brzegiem nadoczodołowym i wyrost-
kiem jarzmowym; b) fragm. złożony ze zrośniętych ze sobą 2 kości ciemniowych  
z częścią łuski kości potylicznej (szwy strzałkowy i węgłowy zarośnięte od wewnątrz  
a widocznie z zewnątrz); c) 14 małych ułamków kości sklepienia; d) część boczna i część 
postawna kości potylicznej; d) prawa kość skroniowa; e) fragm. żuchwy: część trzonu  
z gałęzią prawą – w trzonie osadzone ząb przedtrzonowy drugi i pierwszy trzonowy  
– z kamieniem nazębnym, a drugiego i trzeciego trzonowego nie było za życia (wyrostek 
kłykciowy szer. 18 mm, gr. 9 mm, szer. gałęzi żuchwy minimalna 33 mm, wys. gałęzi 
59 mm); f) ułamek trzonu żuchwy ze strony prawej wraz z gałęzią – należący do innej 
osoby (w trzonie osadzone drugi i trzeci ząb trzonowy – o lekko startych guzkach).
Kości tułowia: a) komplet kręgów szyjnych, na piątym, szóstym i siódmym zmiany de-
generacyjne; b) kręgi piersiowe w komplecie: na pierwszym, drugim i trzecim także 
zmiany degeneracyjne, a na jednym guzki Schmorlla; c) komplet kręgów lędźwiowych 
– guzki Schmorlla na trzecim i piątym oraz wyrośla kostne na trzecim i czwartym;  
d) 3 ułamki kości krzyżowej; e) 28 różnej wielkości ułamków żeber.
Kości kończyn górnych: a) obojczyk lewy (dł. 138 mm, pomiar górno-dolny10 mm, 
strzałkowy 12 mm, na końcu mostkowym zmiany degeneracyjne); b) obojczyk 
prawy – część trzonu z końcem barkowym (dł. 98 mm); c) fragm. łopatki lewej  
(wys. wydrążenia stawowego 36 mm, jego szer. 25 mm); d) uszkodzona łopatka prawa  
(na powierzchni stawowej końca wyrostka barkowego zmiany zwyrodnieniowy);  
e) kości ramienne: fragm. lewej (dł. 158 mm, szer. bloczka 25 mm) i fragm. pra-
wej (dł. 281 mm; śred. trzonu w środku: strzałkowa 22 mm, poprzeczna 23 mm);  
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f) kość łokciowa lewa – dł. fragm. 148 mm; g) kość promieniowa – fragm. o dł. 175 mm;  
h) paliczek.
Kości kończyn dolnych: a) kość miedniczna lewa – część talerza kości biodrowej i jej trzon, 
trzon kości kulszowej (panewka o średn. największej 47 mm); b) kość łonowa – fragm. 
trzonu; c) kość miedniczna prawa – talerz kości biodrowej z jej trzonem oraz trzon 
kości kulszowej; d) kość udowa lewa – koniec bliższy z trzonem (dł. fragm. 380 mm; 
średn. głowy: górno-dolna 42 mm, strzałkowa 41 mm; szyjka: wys. górno-dolna 31 mm, 
pomiar strzałkowy 25 mm; średni. trzonu w środku: poprzeczna 28 mm, strzałkowa 
25 mm); e) kość udowa prawa – koniec bliższy z trzonem (dł. fragm. 386 mm; śred-
ni. głowy: górno-dolna 42 mm; szyjka: wys. górno-dolna 29 mm, pomiar strzałkowy  
25 mm; średn. trzonu w środku: poprzeczna 28 mm, strzałkowa 27 mm); f) rzepka 
uszkodzona (wys. 38 mm, gr. około 19 mm); g) 2 fragm. trzonów kości piszczelowych 
(dł. 245 i 217 mm; h). ułamek trzonu kości strzałkowej (dł. 185 mm).
Liczba osób: 1 oraz fragm. żuchwy innej osoby (młodszej).
Wiek: około 60 lat (Senilis).
Płeć: kobieta (?).
Wysokość ciała: za życia tej osoby mogła wynosić 155–159 cm. Została ona wyliczona na 
podstawie pomiarów średnic głów.
Grób 11 – uchwycony w południowo-zachodniej części badanego obszaru (ryc. 16). 
Udało się zadokumentować jedynie niewielki fragm. grobu, którego większa część 
została zniszczona przez prace ziemne związane z instalacją wodną.
Wyposażenie: brak.
Analiza antropologiczna:
Kości kończyn dolnych: zachował się tylko fragm. trzonu kości udowej (dł. 255 mm).
Wiek: osoba dorosła (?).
Grób 12 – niewielkie skupisko kości, które wystąpiło bezpośrednio przy murze opo-
rowym wyznaczającym południową granicę badanego terenu.
Wyposażenie: brak.
Analiza antropologiczna:
Kości tułowia: a) uszkodzony kręg piersiowy i trzon innego kręgu z tego odcinku krę-
gosłupa; b) 12 ułamków żeber.
Kości kończyn górnych: a) część prawej łopatki, z grubym brzegiem pachowym (wydrążenie 
stawowe: wys. 39 mm, szer. 27 mm; dł. brzegu pachowego 120 mm); b) fragm. trzonu prawej 
kości ramiennej (dł. 278 mm; średn. w środku: poprzeczna 22 mm, strzałkowa 21 mm).
Kości nieokreślone: 2 małe ułamki.
Płeć: być może kobieta (?).
Grób 13 – odsłonięty w południowo-wschodniej części działki (ryc. 17). Dł. pochów-
ku in situ wynosiła 180 cm. Na wys. prawego kolana znajdował się średniej wielkości 
kamień. Wypełniskiem słabo czytelnego wkopu grobowego była siwa glina.
Wyposażenie: 6 gwoździ żelaznych, z których 4 wystąpiły w okolicach kości czaszki, 
1 przy południowym skraju wkopu grobowego, 1 zaś bezpośrednio nad kamieniem 
zalegającym na kościach lewej kończyny dolnej.
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Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) duży fragm. sklepienia czaszki o dł. (g-op) 189 mm (?), szer. (eu-eu)  
143 mm, szwy czaszkowe trwale zrośnięte; b) 5 mniejszych ułamków sklepienia;  
c) fragm. łuski kości czołowej; d) brzeg nadoczodołowy kości czołowej zaokrąglony,  
a gładzizna wydatna; e) guzowatość potyliczna wydatna; f) masywne części skaliste 
prawej i lewej kości skroniowych; g) wycinek kości skroniowej z okolicy otworu 
słuchowego; h) po 1 ułamku lewej i prawej szczęki (korony siekaczy i kłów starte 
do miazgi); i) uszkodzona lewa i prawa kość jarzmowa; j) żuchwa – zachowały się  
3 fragm. trzonu i prawy wyrostek kłykciowy ze zmianami zwyrodnieniowymi, zacho-
wane lewe zęby przedtrzonowe mają całkowicie starte korony.
Kości tułowia: a) 15 fragm. ułamków łuków kręgów; b) 8 odcinków żeber.
Kości kończyn górnych: a) fragm. lewego obojczyka (dł. 111 mm) i kawałek trzonu 
prawego (dł. 99 mm); b) ułamek łopatki – grzebień z częścią wyrostka barkowego;  
c) część brzegu pachowego łopatki; d) wycinek głowy kości ramiennej; e) częściowo za-
chowana kość ramienna lewa (dł. 295 mm, szer. bloczka z główką 48 mm, szer. bloczka  
30 mm); f) ułamek trzonu kości ramiennej prawej (dł. 277 mm); g) kość łokciowa lewa 
(dł. największa 295 mm; pomiar trzonu w środku: strzałkowy 12 mm, poprzeczny  
16 mm; powierzchnia wcięcia podzielona); h) kość promieniowa lewa (dł. największa 
248 mm; średnice głowy 24 i 23 mm; średnice trzonu: poprzeczna 15 mm, strzał-
kowa 12 mm; szer. końca dalszego 32 mm); i) ułamek prawej kości promieniowej  
(dł. 145 mm); j) lewa i prawa kość łódeczkowata; k) kość księżycowata; l) kość trójgra-
niasta; ł) 5 paliczków rąk.
Kości kończyn dolnych: a) część talerza kości biodrowej lewej; b) kości kulszowe lewa  
i prawa; c) 2 wycinki panewki kości miednicznej; d) trzon prawej kości udowej  
(dł. 333 mm; średnice trzonu w środku: strzałkowa 29 mm, poprzeczna 29 mm);  
e) głowa z szyjką kości udowej (wys. szyjki 37 mm, pomiar strzałkowy 30 mm; średnice 
głowy: powyżej 47 mm); f) koniec dalszy kości udowej (szer. nadkłykciowa powyżej 
80 mm); g) lewa kość udowa (dł. największa 474 mm, w położeniu naturalnym około 
465 mm; średn. głowy 50 mm; szyjka: wys. 36 mm, pomiar strzałkowy 27 mm; średn. 
trzonu: strzałkowa 29 mm, poprzeczna 28 mm); h) ułamek rzepki; i) kawałek kości 
piszczelowej lewej (dł. 350 mm); j) fragm. kości piszczelowej prawej (dł. 361 mm);  
k) ułamek trzonu kości strzałkowej o dł. 201 mm, a drugi o dł. 123 mm; l) lewa i prawa 
kość skokowa; ł) lewa i prawa kość piętowa; m) kość sześcienna; n) 6 paliczków stóp.
Kości nieokreślone: 10 fragm. drobnych nie określonych, co do ich przynależności ana-
tomicznej.
Liczba osób: 1.
Wiek: osoba zmarła około 50–60 roku życia (Senilis ?).
Płeć: męska (?).
Wysokość ciała: za życia prawdopodobnie około 170–175 cm.
Grób 14 – znaleziony w południowej części działki (ryc. 18). Z pochówku zacho-
wały się jedynie kości kończyn dolnych i górnych. Pozostała część uległa zniszczeniu  
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w trakcie prac ziemnych związanych z instalacją wodną. Stwierdzono występowanie 
wyraźnych śladów trumny drewnianej w postaci smug czarnej próchnicy.
Wyposażenie: 3 gwoździe żelazne znalezione pośród kości tułowia.
Analiza antropologiczna:
Kości kończyn górnych: a) ułamki łopatki; b) ułamek trzonu kości ramiennej (dł. 282 mm); 
c) 3 kawałki trzonów kości promieniowych.
Kości kończyn dolnych: a) wycinek panewki kości miednicznej; b) duży kawałek kości 
udowej lewej (dł. 378 mm; średnice trzonu: strzałkowa 27 mm, poprzeczna 30 mm);  
c) koniec dalszy lewej kości udowej; d) część rzepki; e) po 1 fragm. trzonów lewej  
i prawej kości piszczelowej (dł. 292 i 273 mm).
Kości nieokreślone: 24 drobne ułamki.
Wiek: osoba dorosła.
Płeć: ze względu na budowę kości być może mężczyzna (?).
Grób 15 – słabo zachowany obiekt, odsłonięty w południowej części badanego obszaru 
(ryc. 19). Nie udało się zarejestrować wyraźniejszych śladów wkopu grobowego.
Wyposażenie: brak.
Analiza antropologiczna:
Kości kończyn dolnych: a) trzony kości udowych (dł. około 210 i 252 mm); b) 2 większe 
kawałki trzonów kości piszczelowych (dł. 185 i 137 mm) oraz 2 drobne ułamki.
Kości nieokreślone: 10 mało charakterystycznych ułamków kości.
Wiek: osoba dorosła.
Grób 16 – wystąpił w południowej części cmentarzyska (ryc. 20). Jeden z lepiej za-
chowanych pochówków miał dł. in situ około 160 cm. Wypełnisko wkopu grobowego 
stanowiła siwa próchnica.
Wyposażenie: co najmniej 2 gwoździe żelazne, których pierwotnego położenia nie udało 
się ustalić. W stropie grobu znaleziono ponadto 4 drobne ułamki ceramiki (ryc. 21).
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) na czaszce szwy niezrośnięte ze sobą; b) kość czołowa z wyraźnie 
wykształconą gładzizną i ostrymi brzegami nadoczodołowymi; c) wyrostki sutkowe 
obu kości skroniowych wydatne; d) na kości szczękowej duży dół kłowy; e) w żuchwie 
wyrżnięte wszystkie zęby stałe za wyjątkiem trzecich zębów trzonowych.
Kości tułowia: a) 6 kręgów szyjnych – brak czwartego w kolejności (C4); b) 12 uszko-
dzonych kręgów piersiowych; c) 5 kręgów lędźwiowych; d) trzony wszystkich kręgów 
nie w pełni wykształcone; e) 2 ułamki luków kręgów; f) 52 odcinki żeber; g) trzony  
4 pierwszych kręgów krzyżowych i 2 części boczne – nie w pełni zrośnięte ze sobą.
Kości kończyn górnych: a) obojczyk lewy i prawy (dł. największa: lewy 127 mm, prawy 
125 mm; średnice trzonów: górno-dolna lewego i prawego po 9 mm; pomiar strzałko-
wy trzonu lewego 13 mm, prawego 12 mm; na końcach mostkowych każdego ślad po 
chrząstce nasadowej); b) łopatka prawa i lewa – obie dość mocno uszkodzone (pomiar 
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wydrążenia stawowego prawej: wys. 36 mm, szer. 22 mm); c) kość ramienna lewa  
– głowa nie zrośnięta z trzonem (pomiary: dł. największa 293 mm; średnice głowy: 
górno-dolna 39 mm strzałkowa 37 mm, szer. bloczka 25 mm; średnice trzonu w środ-
ku: poprzeczna 21 mm, strzałkowa 19 mm); d) kość ramienna prawa – po zestawieniu 
z obu nasadami tworzy całość (największa dł. 293 mm; średnice głowy: górno-dolna 
41 mm, strzałkowa 37 mm; średn. trzonu w środku: poprzeczna 19 mm, strzałkowa 
18 mm); e) po 1 dużym fragm. kości promieniowej lewej i prawej – brak obu końców 
dalszych (dł. lewej 188 mm, prawej 170 mm; średn. głów: lewej około 19 mm, pra-
wej około 18 mm); f) kość łokciowa lewa – część trzonu z końcem dalszym; g) kość 
łokciowa prawa – uszkodzony koniec bliższy z częścią trzonu; h) kość haczykowata;  
i) kość główkowata; j) kość śródręcza i paliczki rąk.
Kości kończyn dolnych: a) prawe kości biodrowa i kość kulszowa – uszkodzone  
i nie zrośnięte w pełni ze sobą; b) lewa kość miedniczna bez kości łonowej; c) po 
1 ułamku lewej i prawej kości łonowych; d) kość udowa prawa – krętarz większy 
nie zrośnięty z całością (dł. 340 mm; średnice głowy: górno-dolna i strzałkowa po  
41 mm; szyjka: wys. 30 mm, pomiar strzałkowy 22 mm); e) lewa kość udowa – fragm.  
(dł. 300 mm; średnice głowy: górno-dolna i strzałkowa po 41 mm; szyjka: wys. 30 mm, 
pomiar strzałkowy 25 mm); f) koniec dalszy prawej kości udowej – brak nasady dalszej; 
g) koniec dalszy lewej kości udowej – brak nasady dalszej; h) drobne ułamki nasad 
kości udowych; i) kość piszczelowa lewa i prawa (po dostawieniu nasad dalszych każda  
o dł. 360 mm); j) ułamki nasad kości piszczelowych; k) kość strzałkowa – część trzonu 
(dł. 240 mm) i 3 małe odcinki trzonów; l) kość skokowa lewa i prawa; ł) kość piętowa 
lewa i prawa; m) kości śródstopia i palców stóp.
Kości nieokreślone: kilkanaście drobnych ułamków.
Liczba osób: 1.
Wiek: osoba zmarła w wieku 16–22 lat (Iuvenis).
Płeć: być może są to szczątki kobiety (?).
Wysokość ciała: około 160 cm (?).
Grób 16a – silnie zniszczona czaszka, zalegająca na wys. prawego talerza biodrowego 
szkieletu oznaczonego jako grób 16.
Wyposażenie: brak.
Analiza antropologiczna:
Czaszka z żuchwą: a) 27 drobnych ułamków kości sklepienia czaszki; b) mały wycinek 
części skalistej kości skroniowej.
Kości kończyn: mały wycinek jednej z kości długich.
Wiek: prawdopodobnie są to szczątki osoby dorosłej (?).
Obiekt 1 – zlokalizowany przy południowej granicy wykopu VIII (por. ryc. 22).  
W rzucie poziomym, w części stropowej, miał regularną formę czworokątną. W prze-
kroju pionowym jama miała formę czworokątną z lekko zaokrąglonymi narożnikami. 
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Na jej stratyfikację składały się 3 warstwy: I – intensywna spalenizna o miąższości do  
1 cm; II – siwa glina o miąższości do 10 cm; III – intensywna spalenizna o miąższości 
do 1 cm. Ze względu na to, iż uchwycono jedynie bliżej nieokreśloną część obiektu, 
którego pozostała część zalega w niebadanej części działki, nie da się określić jego cha-
rakteru ani funkcji. Oprócz niewielkiego zbioru ceramiki (por. niżej) w wypełnisku 
(warstwa II) znaleziono dużą bryłę żużla żelaznego.

Źródła ruchome
Ceramika

W trakcie omawianych prac badawczych zebrano bardzo niewielki zespół źródeł 
ruchomych, pośród których najliczniej reprezentowane były ułamki ceramiki naczy-
niowej. Większość z nich wystąpiła w bezpośrednim związku z obiektem 1 oraz nad 
grobami. Ze względu na bardzo trudne warunki eksploracji nie udało się jednoznacznie 
określić związku pomiędzy ułamkami ceramiki a pochówkami. Znaleziono również 
nieliczne ułamki w przestrzeni pomiędzy pochówkami.

W warstwie I obiektu 1 zebrano łącznie dziewięć fragm. ceramiki (ryc. 23). Trzy z nich 
to drobne ułamki brzuśców wypalonych w atmosferze redukcyjnej (tzw. siwaki). Jeden 
ma zdobienie w postaci prostych żłobków dookolnych wykonanych tradycyjną (wczes-
nośredniowieczną) techniką. Kolejnych pięć to ułamki brzuśców naczyń wykonanych  
w technologii tradycyjnej (wypał w atmosferze utleniającej). Na trzech ułamkach 
znajduje się ornament w postaci dookolnych żłobków poziomych. W zespole znalazł 
się również jeden niewielki, niezdobiony ułamek brzuśca, który zaklasyfikować można 
do grupy tzw. ceramiki czerwonej. Z warstwy III pochodzą zaś cztery drobne ułamki 
ceramiki tzw. tradycyjnej. Wszystkie wykonane zostały w technice obtaczania oraz 
zdobione dookolnymi żłobkami poziomymi (ryc. 24).

W stropie pochówku 1 znaleziono dwa ułamki brzuśców pochodzące z cienko-
ściennego naczynia siwego, powierzchnia zdobiona dookolnym żłobkowaniem. Bez-
pośrednio nad grobem 4 znaleziono ułamek naczynia siwego, zdobiony żłobkami 
dookolnymi.

W stropie grobu 16 wystąpiły cztery drobne ułamki ceramiki. Dwa z nich to fragm. 
brzuśców, w tym jeden zdobiony dookolnymi żłobkami, pochodzących z naczyń siwych. 
Jeden fragm. brzuśca zdobionego dookolnymi żłobkami poziomymi, pochodził z naczynia  
o wypale utleniającym. W zespole wystąpił ułamek przybrzeżny pochodzący z naczynia 
wypalonego w atmosferze redukcyjnej. Na stronie zewnętrznej pokryty jest ciemno-
brązową glazurą.

Dwa ułamki ceramiki znaleziono w obrębie przestrzeni między pochówkami w wy-
kopie VII. Pierwszym z nich jest mały fragm. wylewu, który można przyporządkować 
do grupy ceramiki czerwonej. Na stronie zewnętrznej ma brązową glazurę. Drugi to 
niewielki ułamek ucha pochodzący z naczynia siwego (ryc. 25).

Cztery różnej wielkości ułamki ceramiki wystąpiły w przestrzeni pomiędzy pochówka-
mi w obrębie wykopu VIII (ryc. 26). Jeden z nich zaliczono do ceramiki tzw. „przejściowej”, 
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która łączy cechy technologiczno-stylistyczne ceramiki wczesnośredniowiecznej  
z późnośredniowieczną (siwą). Jest to duży fragm. części przydennej naczynia, w dolnej 
części zdobiony ornamentem dołków palcowych. Średni. dna wynosi 11 cm. Kolejny 
fragm. to tzw. ceramika tradycyjna. Reprezentowana jest ona przez niewielki fragm. 
wylewu. Kolejny ułamek to drobny fragm. brzuśca z naczynia siwego, zdobiony do-
okolnymi żłobkami poziomymi. Ostatni zaś to część toczonego naczynia nowożytnego, 
które od wewnątrz polewane było oliwkowo-brązową glazurą (szerzej na ten ceramiki 
por. Rębkowski 1995; Marcinkowski 2006).

Do ceramiki zaliczano również kształtkę ceglaną, pochodzącą z żebra sklepienia 
krzyżowo-żebrowego (ryc. 27). Znaleziono ją luzem w przestrzeni pomiędzy grobami,  
w obrębie wykopu VIII. Jej wymiary wynoszą: dł. 9,2 cm, średni. 8,5 cm.
Inne przedmioty

Drugą, co do liczebności kategorią znalezisk były gwoździe żelazne. Ich występowanie 
stwierdzono w prawie wszystkich grobach. Ich liczba wahała się pomiędzy dwa a sześć. 
Ze względu na bardzo słaby stan zachowania oraz trudne warunki eksploracji w większoś - 
ci przypadków nie zdołano zadokumentować pierwotnego miejsca ich występowania.

Źródła paleobotaniczne
Grób 1– z wypełniska pochówku pobrano próbę glebową na makroszczątki. Zawierała 
ona jeden spalony fragm. ziarniaka zboża. Niestety stan jego zachowania (m.in. zatarcie 
cech diagnostycznych), uniemożliwił dokładniejsze określenie przynależności taksono-
micznej. Został on zaliczony do zbóż nieokreślonych (Cerealia indet.) (por. Abramów, 
Bienias 2013).
Grób 7 – z wypełniska pobrano próbę glebową na makroszczątki. Stwierdzono w niej 
obecność niespalonego nasiona babki zwyczajnej (Plantago major) oraz spalony fragm. praw-
dopodobnie nasiona. Niestety stan zachowania uniemożliwił jakiekolwiek precyzyjniejsze 
oznaczenie, więc pozostał on nieokreślony (Indeterminata). Babka zwyczajna występuje na 
terenie całego kraju. Rośnie przeważnie na glebach gliniastych i próchniczych, szczególnie 
wilgotnych i żyznych, zwykle przy ścieżkach, na podwórzach i w sadach. Zachwaszcza 
pastwiska, koniczyny i uprawy stałe. Dobrze znosi częste deptanie. Babka zwyczajna jest 
rośliną leczniczą. Liście zawierają irydoidy, glukorafeninę, kwasy m.in. cynamonowy, 
waniliowy i salicylowy. Zawierają także garbniki, krzemionkę, śluz oraz witaminy C i K. 
Nasion babki używa się jako środka przeczyszczającego, natomiast liści na kaszel i na rany. 
Chętnie stosowana jest w homeopatii (por. Abramów, Bienias 2013).
Grób 8 – do analizy gatunkowej pobrano szczątki trumny. Materiał przekazany do analizy 
składał się z 87 fragmentów różnej wielkości i formy. Na ogół były to „łuski” prostokąt-
nego kształtu. Największy fragment miał wymiary 200 × 50 mm, większość mieściła 
się w przedziale 30–50 mm długości i 10–20 mm szerokości. Fragmenty o długości 
mniejszej niż 5 mm i szerokości 10 mm połączono w jedną grupę (dla celów statysty-
ki, nie wyróżniając rozmiaru każdego z fragmentów). Materiał pobrany z elementów 
konstrukcyjnych trumny miał postać drewna niespalonego. Niektóre jego części były 
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storfiałe. Większość badanych fragmentów drewna była w dobrym stanie zachowania. 
Główną formą destrukcji badanego drewna jest mineralizacja, co utrudniało obserwację 
struktury anatomicznej. Niektóre kawałki były tak silnie zmineralizowane, iż stwarzały 
wrażenie skrzemieniałych, niemożliwe było ich podzielenie na mniejsze części. Zaob-
serwowano także zaburzenia regularnego układu słojów. Powstały one prawdopodobnie 
na skutek uszkodzeń o charakterze mechanicznym, wtórnym, już po ścięciu drzewa  
i wykonaniu trumny. Badanie makroskopowe fragmentów pozwoliło także na stwierdzenie  
pierwotnych wad drewna, tworzących się jeszcze za życia drzewa. Wadą taką są, np. sęki, 
tworzące się na skutek wrastania w drewno pnia dolnych części gałęzi zaczynających 
się przy rdzeniu i zwiększających średnicę w kierunku obwodu. W badanym materiale 
stwierdzono jeden znacznych rozmiarów sęk. Z kolei obserwacja mikroskopowa ujawniła 
na przykład w niektórych fragmentach współśrodkowy układ słojów, co świadczy o ich 
bliższym położeniu względem rdzenia. Stwierdzono ponadto obecność fragmentów 
drewna z zachowanymi elementami zewnętrznej budowy pni, czyli kory.

Na podstawie badań mikroskopowych stwierdzono, że pobrany materiał był homo-
geniczny pod względem taksonomicznym – wszystkie fragmenty pochodzą z drewna 
iglastego, sosny zwyczajnej – Pinus sylvestris L. Na wszystkich przekrojach ukazały 
się pod mikroskopem typowe dla drzew iglastych elementy budowy anatomicznej. 
Na przekroju poprzecznym zaobserwowano charakterystyczne dla tych gatunków 
elementy przewodzące, tj. cewki ułożone w regularne, promieniowo przebiegające 
rzędy. Na niektórych fragmentach dobrze widoczne jest układanie się cewek w dwie, 
strukturalnie odmienne strefy przyrostu: drewno wczesne i późne. Typową dla sosny 
zwyczajnej cechą anatomiczną zauważoną na przekroju poprzecznym są pionowe kanały 
(przewody) żywiczne. Natomiast na przekroju promieniowym najlepiej widocznym 
elementem struktury drewna jest pole krzyżowe, czyli miejsce styku promieni rdze-
niowych z cewkami.

Wykorzystanie drewna sosny zwyczajnej wynikało zapewne zarówno z dostępności 
surowca jak i jego właściwości. Sośnina jest materiałem o wszechstronnym zastosowaniu 
konstrukcyjnym. Jest ona lekka, łupliwa oraz łatwo poddaje się obróbce mechanicznej, 
szybko wysycha i charakteryzuje się średnią kurczliwością, jej naturalna trwałość jest 
znaczna. Z sosny można łatwo uzyskać długie, proste deski, gdyż często sosnowy pień 
ma formę typową dla drzew iglastych tzw. strzały – pień przebiega w linii prostej do 
wierzchołka (Budownictwo 2005, 126). Zarówno obserwacje makroskopowe jak i mi-
kroskopowe badanych fragmentów dostarczyły wiedzy na temat sposobu wykorzystania 
drewna do konstrukcji trumny. Było to możliwe, np. dzięki odnalezieniu fragmentu 
sęka, który musiał „wypaść” lub oderwać się od deski użytej do budowy trumny. Jest to 
prawdopodobnie sęk niezrośnięty, zwany obrączkowym. Sęki niezrośnięte ujawniają 
się najczęściej po przetarciu i przeschnięciu powstałej tarcicy. Mógł to być także sęk 
zrośnięty, ale częściowo nadpsuty, którego część środkowa uległa zgniliźnie (Poradnik 
2000, 67). Wielkość pozostałej otoczki wskazuje, iż deska, której był częścią powstała  
z bliskiej korze, zewnętrznej części pnia i prawdopodobnie z odcinka wierzchołkowego. 
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Sama grubość sęka jest też informacją pośrednią o grubości desek, z których wykonano 
trumnę, nie mogły one być mniejsze niż 25 mm. Z kolei cechy zaobserwowane pod 
mikroskopem, np. współśrodkowy układ słojów umożliwiła stwierdzenie wykorzy-
stywania drewna pochodzącego z środkowych partii pnia, gdzie drewno jest bardziej 
twarde i odporne. Liczne odkształcenia układu słojów świadczą o tym, iż być może 
trumna była wykonana ze świeżej tarcicy. Świeże drewno jest mniej odporne na urazy 
mechaniczne, także zgniatanie (Abramów, Bienias 2013).

Podsumowanie
Ze względu na znikomą ilość ruchomych źródeł archeologicznych precy-

zyjne datowanie odsłoniętych pochówków jest kwestią problematyczną. Wie-
lorzędowy i regularny układ szkieletów orientowanych na osi zachód-wschód 
oraz brak wyposażenia wskazują jednoznacznie, że mamy tu do czynienia  
z cmentarzyskiem chrześcijańskim (ryc. 18). Brak jakichkolwiek elementów 
stroju wskazuje, że zmarli pochowani zostali w całunach. Kontekst odkrycia 
w pobliżu kościoła poklasztornego pozwala domniemywać, że cmentarz ten 
funkcjonował w obrębie dawnego konwentu (ryc. 28).

Niewiele informacji na temat datowania stanowiska możemy uzyskać dzięki 
analizie materiałów ruchomych. Kilka pozyskanych zespołów ceramiki charak-
teryzuje się bardzo małą liczbą oraz silnym rozdrobnieniem. Pewną wskazówkę 
daje nam jedynie analiza technologii znalezionych ułamków ceramicznych.  
W największej liczbie rozpoznano dwie – tzw. tradycyjną (ceramika obtaczana  
i wypalona w atmosferze utleniającej) oraz siwą (ceramika toczona, wypalona  
w atmosferze redukcyjnej). Oba rodzaje ceramiki występowały równocześnie  
w dość krótkim okresie – pomiędzy połową XIII a początkiem XIV wieku 
(Rębkowski 1995, 21 n.). Przypuszczalnie można je datować na początkowe 
fazy funkcjonowania klasztoru. Ciekawym jest fakt, iż zespoły źródeł rucho-
mych, w których występowała tylko ceramika „tradycyjna”, lub z siwą wystąpiły  
w kontekście obiektu 1 oraz dwóch pochówków znajdujących się bliżej kościoła 
poklasztornego. Natomiast zespoły składające się wyłącznie z ceramiki siwej 
oraz czerwonej wystąpiły w kontekście pochówków znajdujących się dalej od 
świątyni. Wskazywać to może na relatywnie starsze o kilkadziesiąt lat pochówki. 
W związku jednak z niewielkimi próbami statystycznymi, jakimi dysponowali-
śmy wniosek ten musi pozostać roboczą hipotezą.

W chwili składania kolejnych zmarłych oznaczenia grobów musiały być 
czytelne na powierzchni cmentarza. Z reguły cmentarzyska przykościelne 
charakteryzują się bardzo dużą liczbą pochówków. Ograniczone miejsca po-
wodowało, że w czasie wykopywania nowych grobów często niszczono star-
sze. W przypadku zaś badanej nekropoli stwierdzono bardzo małą liczbę kości 
zalegających na złożu wtórnym. Wydaje się, iż wobec niewielkiej głębokości 
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zalegania grobów jest to rezultat późniejszych zniszczeń z okresu budowy  
w tym miejscu kotłowni oraz zakładania instalacji miejskich. Ze względu na 
całkowite zniszczenie górnych nawarstwień nie da się zrekonstruować w całości 
historycznego zagospodarowania tej części badanego terenu. Nie wiemy, czy od-
słonięte cmentarzysko było pierwotnie wielopoziomowe (jak miało to miejsce 
w przypadku innych tego typu obiektów). Trudno też rozstrzygnąć kwestię, na 
jakiej głębokości pierwotnie znajdowały się znalezione przez nas obiekty. Można 
jednak przypuszczać, opierając się na badaniach prowadzonych bezpośrednio 
wokół kaplicy pocysterskiej, iż średniowieczny teren użytkowy znajdował się 
około 1 m poniżej poziomu dzisiejszego. Wydaje się więc, iż odkryte pochówki 
wkopywane były w grunt na głębokość około 1–1,5 m.

Z informacji ustnych wiemy, iż w miejscu tym w czasie budowy kotłowni 
miejskiej natrafiano na groby szkieletowe leżące wyżej. Można domniemywać 
wobec tego, iż odsłonięty poziom jest relatywnie najstarszym horyzontem 
cmentarzyska przy kościele cysterskim. Brak jakichkolwiek szczątków zwierzę-
cych oraz obiektów, które można by wiązać z działalnością gospodarczą wskazu-
je, iż teren ten użytkowany był wyłącznie jako miejsce ostatniego spoczynku.

Przeprowadzone w 2012 roku badania, które ujawniły istnienie przyklasz-
tornego cmentarzyska przyniosły istotne uzupełnienie informacji na temat 
organizacji przestrzennej koszalińskiego konwentu, co jest nie bez znaczenia 
wobec szczupłości źródeł archeologicznych i pisanych dotyczących tego klaszto-
ru. Źródła pozyskane w trakcie prac w obrębie dawnego klasztoru cysterskiego 
staną się wkrótce przedmiotem monograficznego opracowania.

Na rok 2013 planowana była rozbiórka ciepłociągu zajmującego znaczną 
część działki budowlanej. Kilka spośród odsłoniętych w 2012 roku pochówków 
zalegało częściowo pod tym obiektem. Niestety ze względu na brak zgłoszenia 
przez inwestora w odpowiednim czasie podjęcia kolejnego etapu prac budowla-
nych rozbiórka ciepłociągu odbyła się bez obecności archeologów. Pozostałości 
grobów uległy bezpowrotnemu zniszczeniu.
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Ryc. 1. Panorama odbudowanego śródmieścia Koszalina. W głębi widoczna kaplica pocysterska 
oraz kotłownia miejska, 1965 rok (wg: Szewczyk 2010, 135, ryc. 55)
Fig. 1. Panorama of the restored town centre of Koszalin. In the background the former Cistercian 
chapel and municipal heating plant is visible, 1965 (after Szewczyk 2010, 135, Fig. 55)
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Ryc. 2. Koszalin, Stare Miasto. Plan miasta lokacyjnego z lokalizacją konwentu cysterek. Oprac. 
A. Kuczkowski
Fig. 2. Koszalin, Old Town. Plan of incorporated town with the location of the Cistercian convent. 
Prepared by A. Kuczkowski
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Ryc. 3. Koszalin, kwartał IX. Planigrafia wykopów badawczych. Rys. D. Piłaszewicz
Fig. 3. Koszalin, quarter IX. Plan of trenches. Drawing D. Piłaszewicz
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Ryc. 4. Koszalin, kwartał IX. Widok na obszar badań przed przystąpieniem do wykopalisk  
(część A). Fot. A. Kuczkowski
Fig. 4. Koszalin, quarter IX. View of the area prior to excavations (part A). Photo A. Kucz-
kowski
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Ryc. 5. Koszalin, kwartał IX. Grób 1. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 5. Koszalin, quarter IX. Grave 1. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski

Ryc. 6. Koszalin, kwartał IX. Grób 1. Ułamki ceramiki ze stropu grobu. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 6. Koszalin, quarter IX. Grave 1. Fragments of pottery from the top of the grave. Photo A. Kucz-
kowski
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Ryc. 7. Koszalin, kwartał IX. Grób 3. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 7. Koszalin, quarter IX. Grave 3. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 8. Koszalin, kwartał IX. Grób 4. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 8. Koszalin, quarter IX. Grave 4. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski

Ryc. 9. Koszalin, kwartał IX. Grób 4. Ułamek ceramiki ze stropu grobu. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 9. Koszalin, quarter IX. Grave 4. Fragment of pottery from the top of the grave. Photo  
A. Kuczkowski
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Ryc. 10. Koszalin, kwartał IX. Grób 5. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 10. Koszalin, quarter IX. Grave 5. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 11. Koszalin, kwartał IX. Grób 6. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 11. Koszalin, quarter IX. Grave 6. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 13. Koszalin, kwartał IX. Grób 7. Fragment belemnita z jamy grobowej. Fot. i rys. A. Kucz-
kowski
Fig. 13. Koszalin, quarter IX. Grave 7. Fragment of the belemnite from the grave pit. Photo A. Kucz-
kowski

Ryc. 12. Koszalin, kwartał IX. Grób 7. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 12. Koszalin, quarter IX. Grave 7. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 14. Koszalin, kwartał IX. Grób 8. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 14. Koszalin, quarter IX. Grave 8. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 15. Koszalin, kwartał IX. Grób 10. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 15. Koszalin, quarter IX. Grave 10. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 16. Koszalin, kwartał IX. Grób 11. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 16. Koszalin, quarter IX. Grave 11. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 17. Koszalin, kwartał IX. Grób 13. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 17. Koszalin, quarter IX. Grave 13. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 18. Koszalin, kwartał IX. Grób 14. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 18. Koszalin, quarter IX. Grave 14. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 19. Koszalin, kwartał IX. Grób 15. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 19. Koszalin, quarter IX. Grave 15. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski
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Ryc. 20. Koszalin, kwartał IX. Grób 16. Rys. D. Piłaszewicz, fot. A. Kuczkowski
Fig. 20. Koszalin, quarter IX. Grave 16. Drawing D. Piłaszewicz, photo A. Kuczkowski

Ryc. 21. Koszalin, kwartał IX. Grób 16. Ułamki ceramiki ze stropu grobu. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 21. Koszalin, quarter IX. Grave 16. Fragments of pottery from the top of the grave. Photo 
A. Kuczkowski
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Ryc. 22. Koszalin, kwartał IX. Planigrafia cmentarzyska. Rys. D. Piłaszewicz
Fig. 22. Koszalin, quarter IX. Plan of the cemetery. Drawing D. Piłaszewicz
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Ryc. 23. Koszalin, kwartał IX. Obiekt nr 1, warstwa I – ułamki ceramiki. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 23. Koszalin, quarter IX. Feature No 1, layer I – fragments of pottery. Photo A. Kuczkowski
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Ryc. 24. Koszalin, kwartał IX. Obiekt nr 1, warstwa III – ułamki ceramiki. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 24. Koszalin, quarter IX. Feature No 1, layer III – fragments of pottery. Photo A. Kucz-
kowski

Ryc. 25. Koszalin, kwartał IX. Ułamki ceramiki zebrane pomiędzy pochówkami w obrębie wy-
kopu VII. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 25. Koszalin, quarter IX. Fragments of pottery collected between burials within the trench 
VII. Photo A. Kuczkowski
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Ryc. 26. Koszalin, kwartał IX. Ułamki ceramiki zebrane pomiędzy pochówkami w obrębie wy-
kopu VIII. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 26. Koszalin, quarter IX. Fragments of pottery collected between burials within the trench 
VIII. Photo A. Kuczkowski

Ryc. 27. Koszalin, kwartał IX. Gotycka kształtka sklepienna znaleziona w przestrzeni pomiędzy 
pochówkami. Fot. A. Kuczkowski
Fig. 27. Koszalin, quarter IX. Gothic moulded brick of an vault found in the space between 
burials. Fot. A. Kuczkowski
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The Cistercian convent in Koszalin. Part 2.  
archaeological excavations on the convent’s cemetery 

Summary

The subject of Cistercian burial customs to date has not been included in 
the sphere of research interests of Polish medievalists. Therefore, the results of 
archaeological excavations conducted in summer 2012 in the Cistercian convent 
in Koszalin are of special value. Archaeological data obtained there became the 
subject of in-depth analysis of an interdisciplinary research team organized by the 
Koszalin Museum. During excavations, the remains of an inhumation cemetery 
were uncovered in a place where originally the convent’s cloister was situated. In 
total 16 burials, usually poorly preserved, were found. The graves were arranged in 
a regular row along an east-west axis. The dead were buried in wooden coffins. In 
the graves, no additional furnishings were discovered except a belemnite fragment. 
In the space amongst the grave pits a small number of pottery fragments were found, 
these allowed the dating of the cemetery’s use in the broad context of the convent’s 
existence, i.e. between the 1280s and the first quarter of the 16th century.
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