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Rozplanowanie i rozwój przestrzenny cmentarzysk od 
dawna budziły zainteresowanie archeologów1. Zadawano 
sobie między innymi pytanie, czy nekropole rozwijały się 
w sposób zaplanowany i na z góry ograniczonej powierzchni, 
czy przeciwnie, rozrastały się sukcesywnie, w miarę 
potrzeb użytkowników. Zastanawiano się też nad możliwo-
ścią wydzielania na nich „kwater rodzinnych”2. Wydaje się, 
że badania na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej 
w Michałowicach mogą dostarczyć nowych danych do tego 
typu rozważań. 

Stanowisko w Michałowicach, gm. Czarnocin, woj. świę-
tokrzyskie, położone jest w środkowej części międzyrzecza 
Nidy i Nidzicy (ryc. 1), należącego częściowo do Płaskowyżu 
Proszowickiego, a stanowiącego fragment zachodniomało-
polskiej wyżyny lessowej3. Obszar ten znalazł się w zasięgu 
zainteresowań archeologów w połowie XX w., kiedy to rozpo-
częto badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym 
grodzisku w Stradowie. W trakcie tych prac przeprowadzono 

1 Cf T. Dąbrowska, O rozplanowaniu cmentarzysk kultu-
ry przeworskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archa-
eologica”, t. 25, 2007, s. 251-265 – tam wcześniejsza literatura; 
R.  Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Zagórska-Telega, 
Organizacja przestrzenna cmentarzyska ludności kultury prze-
worskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie, [w:] Środowisko po-
śmiertne człowieka, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, „Fune-
ralia Lednickie”, t. 9, Poznań 2007, s. 263-271.

2 K. Czarnecka, O pozornej niezgodności stratygraficznej. 
Dwa ciekawe groby z cmentarzyska kultury przeworskiej w Ob-
linie, pow. garwoliński, [w:] COMHLAN. Studia z archeologii 
okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej 
dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65 rocznicę urodzin, red. 
J. Andrzejowski, Warszawa 1999, s. 165-177, cf też T. Rysiew-
ska, Struktury krewniacze i związki międzypopulacyjne w Polsce 
wczesnośredniowiecznej. Próba wnioskowania na podstawie wy-
branych cmentarzysk Sandomierszczyzny, „Archeologia Polski”, 
t. 39, 1994, s. 51-124; eadem, Struktura rodowa w społeczno-
ściach pradziejowych, Wrocław 1996. 

3 J. Kruk, Zarys fizjografii zachodniomałopolskiej wyżyny 
lessowej, [w:] Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań 
zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, red. K. Tunia, Kraków 
1997, s. 14-18, ryc. 3.

także badania powierzchniowe, których wynikiem było 
odkrycie szeregu stanowisk archeologicznych, w tym rów-
nież stosunkowo nielicznych śladów osadnictwa kultury 
przeworskiej4. W tym samym czasie na obszarze wsi Ciu-
ślice i Michałowice dokonano serii przypadkowych odkryć, 
natrafiając m.in. na ciałopalne i szkieletowe pochówki5, 
jak również na pojedyncze zabytki związane ze wspomnianą 
jednostką kulturową. Wiadomość o zabytkach odkrywanych 
na polach wsi Michałowice trafiły do Instytutu Archeologii 
UJ dopiero w roku 1982, kiedy to natrafiono podczas prac 
polowych na bardzo bogato wyposażony grób popielnicowy, 
zawierający m.in. elementy uzbrojenia w postaci obosiecz-
nego miecza oraz nożyce6. Na początku lat 90-tych XX w. na 
stanowisku 1 w Michałowicach przeprowadzono niewielkie 
badania wykopaliskowe o charakterze sondażowym, w trak-
cie których odkryto 22 obiekty archeologiczne pochodzące 
głównie z wczesnego okresu rzymskiego. Odsłonięto wów-
czas, m. in. fragmenty dwóch obiektów rowkowych7.

4 H. Zoll-Adamikowa, A. Buko, T. Kalicki, J. Laberscheck, 
A. Tyniec-Kępińska, B. Sz. Szmoniewski, Stradów, wczesnośre-
dniowieczny zespół osadniczy, t. 1, Kraków 2007; M. Lityńska-
-Zając, D. Makowicz-Poliszot, B.Sz. Szmoniewski, A. Tyniec, 
M. Wołoszyn, Materiały archeobotaniczne i archeozoologiczne 
z badań na stanowisku 1 w latach 1956-1963. Stradów. Wczesno-
średniowieczny zespół osadniczy, t. 2, Kraków 2010.

5 Groby te zostały odkryte przez robotników podczas budo-
wy drogi Michałowice-Ciuślice. Zawierały m.in. dwie misy wyko-
nane na kole garncarskim oraz fragmenty dwóch naczyń terra si-
gillata pochodzących z warsztatów w Westerndorf i Pfaffenhofen 
(analiza fragmentów terra sigillata przeprowadzona została przez 
dr. Andrzeja Przychodniego, któremu za udzielenie informacji na 
temat zabytków serdecznie dziękujemy) – cf L. Gajewski, Odkry-
cia i wykopaliska archeologiczne w Ciuślicach, pow. Kazimierza 
Wielka, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 26, 1974, s. 73-90.

6 P. Kaczanowski, R. Madyda-Legutko, J. Poleski, Mi-
chałowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Czarnocin (Brand-
gräberfeld der Przeworsk-Kultur), „Recherches Archéologiques 
de 1982”, 1984, s. 34-37.

7 Prace prowadzone były z ramienia Instytutu Archeologii 
UJ przez Pana Prof. Piotra Kaczanowskiego. Za informacje doty-
czące badań w latach 1990 i 1991 serdecznie dziękujemy. 
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Po blisko dwudziestoletniej przerwie, w roku 2008, na 
stanowisku wznowione zostały badania archeologiczne. 
Przeprowadzona wówczas prospekcja powierzchniowa 
ujawniła liczne materiały zabytkowe w postaci fragmen-
tów naczyń ceramicznych, przedmiotów metalowych oraz 
przepalonych kości ludzkich zalegających na powierzchni 
pól uprawnych zlokalizowanych na administracyjnym 
pograniczu wsi Ciuślice i Michałowice. Odkryte zabytki 
potwierdziły datowanie tej części stanowiska (określonej 
jako Michałowice, stan. 1) na wczesny okres rzymski, na co 
wskazywały już wcześniejsze badania wykopaliskowe. 
Można także przypuszczać, iż częściowo rozpoznane cmen-
tarzysko w Michałowicach i sygnalizowany w literatu-
rze przedmiotu obiekt sepulkralny w Cieślicach stanowią 
w istocie zróżnicowane pod względem chronologicznym 
dwie partie jednej, dużej nekropoli kultury przeworskiej8. 

Prace wykopaliskowe prowadzone od 2008 roku na 
stanowisku 1 w Michałowicach doprowadziły do odkry-
cia kolejnych obiektów archeologicznych9 związanych 

8 Z terenu wsi Ciuślice pochodzi także, odkryta przypadko-
wo, zapinka brązowa nawiązująca do typu 158 VI grupy Almgre-
na. Zabytek ten charakteryzuje się masywnym kabłąkiem zdobio-
nym linią falistą oraz nóżką zdobioną ornamentem metopowym. 
Tego typu zapinki datowane są na późne lub końcowe fazy młod-
szego okresu rzymskiego (J. Rodzińska-Nowak, Późnorzymska 
zapinka z Ciuślic, województwo kieleckie, „Wiadomości Arche-
ologiczne”, t. 53, 1997, z. 2, s. 132-133).

9 Na stanowisku 1 w Michałowicach odkryto łącznie 122 
obiekty archeologiczne, w tym także obiekty związane z cmen-
tarzyskiem kultury trzcinieckiej oraz kultury łużyckiej (cf J. Pi-
kulski, J. Zagórska-Telega, Obiekty rowkowe na cmentarzysku 
kultury przeworskiej w Michałowicach, stan. 1, gm. Czarnocin, 
woj. świętokrzyskie, [w:] Archeologie Barbarů 2010: Hroby a po-
hřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem, red. E. Droberjar, 

z  cmentarzyskiem ludności kultury przeworskiej, w tym 
aż 20 tzw. obiektów rowkowych (ryc. 2). Rozpoznanie tak 
znacznej ilości założeń tego typu oraz towarzyszących im 
pochówków pozwala, jak się wydaje, na wysunięcie kilku 
uwag na temat rozplanowania wspomnianego cmentarzyska.

Spośród wspomnianych 20 obiektów rowkowych w cało-
ści rozpoznano i przebadano 14 założeń, inne natomiast 
odsłonięto jedynie fragmentarycznie. Po niektórych pozo-
stały tylko słabo czytelne ślady. Zwraca uwagę, iż odsło-
nięte w całości obiekty rowkowe charakteryzują się bardzo 
regularnym czworokątnym, niemal kwadratowym zarysem, 
długością ramienia około 600-800 cm i szerokością od 30 do 
nawet 100 cm. Jedynie obiekty 90 i 110 wyróżniały się dłu-
gością ramienia przekraczającą 1200 cm. Należy także pod-
kreślić, iż wszystkie dotychczas odkryte obiekty rowkowe 
były zorientowane według stron świata, wyraźnie widać 
także bardzo regularny układ przestrzenny wspomnianych 
założeń. Były one usytuowane w niewielkich odległościach 
od siebie, tworząc dość regularne rzędy biegnące wzdłuż 
linii północ-południe. W centralnej części przebadanego 
obszaru znajdowała się natomiast pusta przestrzeń, pozba-
wiona zarówno obiektów rowkowych jak i grobów. Warto 
także nadmienić, że żaden z obiektów rowkowych nie naru-
szał ani innego założenia tego typu, ani żadnego pochówku 

„Studia Archeologica Suebica”, t. 1, Olomouc 2011, s. 207-226; 
J. Zagórska-Telega, J. Pikulski, J. Bulas, A. Szczepanek, Excava-
tions of multicultural site 1 at Michałowice, Czarnocin commu-
ne, Świętokrzyskie province, in the years 2008-2010, „Recherches 
Archéologiques” NS, t. 3, 2011, s. 195-225; J. Zagórska-Telega, 
J.  Pikulski, J. Bulas, A. Szczepanek, Excavations of a multicul-
tural site 1 at Michałowice, Czarnocin commune, Świętokrzyskie 
province, season 2011, „Recherches Archéologiques” NS, t. 4, 
2012, 135-160).

Ryc. 1. Michałowice, pow. kazimierski, stan. 1. Położenie stanowiska.
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jednostkowego ludności kultury przeworskiej. Natomiast 
same groby były rozmieszczone na cmentarzysku dość nie-
regularnie, w sąsiedztwie obiektów rowkowych, nie tworząc 
wyodrębniających się skupisk. Obserwuje się jedynie więk-
sze natężenie ich występowania we wschodniej i północno-
-wschodniej części przebadanego obszaru cmentarzyska. 

Tylko kilka grobów zostało zlokalizowanych w prze-
strzeniach otoczonych ramionami rowków. Wśród nich 
zwraca uwagę bogato wyposażony pochówek popielnicowy 
nr 92 (ryc. 3), odkryty w obrębie jednego z dwóch najwięk-
szych obiektów rowkowych (obiekt 90) odsłoniętych na 
cmentarzysku w Michałowicach. Obiekt 92 zawierał liczne 
fragmenty brązowych blach i stopów brązu oraz żelazny 
uchwyt – ataszę i fragment żelaznego kabłąka wiadra, pocho-
dzące z naczynia typu Östland najprawdopodobniej w typie 
E.39 lub E.4010 według Hansa Jürgena Eggersa. Ponad 
zniszczoną, silnie rozlasowaną popielnicą znajdowały się 
elementy uzbrojenia w postaci rytualnie zgiętego miecza11, 

10 R. Wołągiewicz, Napływ importów rzymskich do Eu-
ropy na północ od środkowego Dunaju, „Archeologia Polski”, 
t. 15, 1970, z. 1, s. 207-252; J. Wielowiejski, Die spätkeltischen 
und römischen Bronzegefässe in Polen, „Bericht der Römisch- 
Germanischen Kommission”, t. 66, 1985, s. 126-319.

11 Typu Buch-Podlodów, wariant 3 według Marcina Bi-
borskiego (M. Biborski, J. Ilkjær, Illerup Ådal. Die Schwerter, 

grotu oraz okuć tarczy: imacza z wyodrębnionymi płytkami 
do nitów i bardzo zniszczonego umba. W popielnicy znaj-
dowały się nieliczne, przepalone kości ludzkie12 oraz zacho-
wane w dużych fragmentach kolejne blachy brązowe. 

W wypełnisku ramion obiektu rowkowego nr 90 od- 
kryto natomiast fragmenty drobnych blaszek żelaznych 
i żelaznych okuć, pochodzących prawdopodobnie z okła-
dzin pochwy miecza. Ponadto w wypełnisku południowego 
ramienia opisywanego obiektu ujawniono fragment dobrze 
zachowanego umba żelaznego, nawiązującego do typu umb 
z ostrym lub tępym kolcem typu 7b lub 7a według Martina 
Jahna. Być może stanowił on część tego samego egzempla-
rza, co ułamki znalezione w grobie 92.

W centrum przestrzeni otoczonej ramionami obiektu 
rowkowego nr 85, charakteryzującego się znacznie mniej-
szymi rozmiarami (około 550 x 550 cm), został umiesz-
czony kolejny, w momencie odkrycia w znacznym stopniu 
zniszczony pochówek (obiekt 91 – por. ryc. 4). Podczas jego 
eksploracji już w warstwie ornej natrafiano na fragmenty 

„Jutland Archaeological Society Publications”, t. 25: 11, Århus 
2006, s. 182-185, ryc. 126).

12 Analiza antropologiczna wykazała, że są to kości osobni-
ka dorosłego o nieokreślonej płci. Analizę antropologiczną całego 
materiału kostnego z cmentarzyska w Michałowicach wykonała 
dr Anita Szczepanek, której serdecznie dziękujemy. 

Ryc. 2. Michałowice, pow. kazimierski, stan. 1. Plan cmentarzyska.
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Ryc. 3. Michałowice, pow. kazimierski, stan. 1. Obiekty 90 i 92.
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Ryc. 4. Michałowice, pow. kazimierski, stan. 1. Obiekty 85 i 91.
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ceramiki pochodzące prawdopodobnie ze zniszczonej popiel-
nicy, a także na przepalone kości ludzkie. Natomiast poniżej 
wspomnianych fragmentów ceramiki natrafiono na pionowo 
wbity w calec grot żelazny typu IX, odmiany 1 według 
Piotra Kaczanowskiego13, zdobiony inkrustacją w postaci 
niewielkich kółeczek. Należy zaznaczyć, iż umieszczenie 
w ten sposób grotu może wskazywać na jego znaczenie apo-
tropaiczne, mające na celu zabezpieczenie się przed zmar-
łym. Zwyczaj wbijania ostrych przedmiotów w obręb jamy 
grobowej na cmentarzyskach ludności kultury przeworskiej 
występuje stosunkowo często14. Wskazuje się także, iż naj-
częściej ostre przedmioty wbijano w pochówki kobiet 15. 

Wśród pochówków odkrytych na cmentarzysku w Micha-
łowicach uwagę zwraca także popielnicowy pochówek 
(obiekt 69) usytuowany w przestrzeni otoczonej ramionami 
obiektu rowkowego nr 64 (ryc. 5), zawierający znaczną 
ilość zabytków stanowiących typowe wyposażenie grobów 
kobiecych16, takich jak żelazny klucz oraz sprężyna zamka 
skrzyneczki, dwie stopione zapinki brązowe zapewne IV 
grupy Almgrena, nożyk żelazny, stopy brązu i srebra oraz 
liczne stopy szkła i paciorki pochodzące z okazałej, jak 
można sądzić, kolii. W pochówku, poza popielnicą o czar-
nych gładkich powierzchniach, wystąpiła również bardzo 
duża ilość fragmentów potłuczonych naczyń, stanowiących 
zapewne przystawki.

Należy zaznaczyć, iż poza przestrzeniami otoczonymi 
ramionami obiektów rowkowych odkrywano, w pewnym 
rozproszeniu, dalsze groby charakteryzujące się podobną 
chronologią i modelem wyposażenia zmarłych. Do takich 
obiektów należą przykładowo dwa kobiece pochówki 
(obiekty 80 i 83) zlokalizowane w niewielkiej odległości od 
siebie. Pierwszy z nich (obiekt 80) złożony został w popiel-
nicy ceramicznej o czarnych gładkich powierzchniach, zdo-
bionej rytym i odciskanym ornamentem w postaci meandra17. 
Na poziomie odkrycia obiektu, bezpośrednio przy brzegu 
popielnicy, natrafiono na sprzączkę żelazną należącą do 
grupy D typu 1 według typologii Renaty Madydy-Legutko18, 

13 P. Kaczanowski, Klasyfikacja grotów broni drzewcowej 
kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków 1995, s. 20

14 T. Liana, Niektóre zwyczaje pogrzebowe ludności kultury 
przeworskiej, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 33, 1968, z. 3-4, 
s. 381-382; K. Czarnecka, Struktura społeczna ludności kultury 
przeworskiej. Próba rekonstrukcji na podstawie źródeł arche-
ologicznych i analizy danych antropologicznych z cmentarzysk, 
Warszawa 1990, s. 67-68.

15 A. Kietlińska, Struktura społeczna ludności kultury prze-
worskiej, „Materiały Starożytne”, t. 9, 1963, s. 32.

16 Analiza antropologiczna materiału kostnego z grobu 
wskazuje, iż pochowano w nim dwie osoby, prawdopodobnie ko-
bietę w wieku adultus wraz z dzieckiem w wieku infans I.

17 W popielnicy znajdowała się znaczna ilość kości, prawdo-
podobnie kobiety w wieku maturus.

18 R. Madyda-Legutko, Die Gürtelschnallen der Römischen 
Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleu-
ropäischen Barbaricum, „BAR International Series”, nr 360, 
Oxford 1986.

z ramą zdobioną poprzecznym karbowaniem. W bliskiej 
odległości od opisywanej sprzączki i naczynia odkryto 
także żelazny nóż z jednostronnie wyodrębnionym trzpie-
niem. W popielnicy znajdowało się jeszcze drugie naczynie, 
włożone do niej do góry dnem, przy czym samo dno się nie 
zachowało. Było to naczynie o chropowatej powierzchni, 
w miejscu maksymalnej wydętości brzuśca wyposażone 
w dwa plastyczne guzy z charakterystycznym przewęże-
niem w środku. Te cechy naczynia znajdują analogie w śro-
dowisku puchowsko-dackim19. 

Zdecydowanie bogatsze dary grobowe zawierał drugi 
z pochówków o kobiecym modelu wyposażenia (obiekt 83). 
Już na poziomie odkrycia było wyraźnie widać skupi-
sko fragmentów ceramiki pochodzących z kilku naczyń, 
w tym dwóch form wazowatych włożonych jedno w drugie 
oraz niewielkiego pucharka. Nieco poniżej wspomnianych 
naczyń znajdowała się bardzo zniszczona, rozlasowana 
popielnica. W jej obrębie znajdowała się znaczna ilość prze-
palonych kości ludzkich20, jak również żelazne elementy 
skrzyneczki: okucie zamka wraz ze sprężyną oraz żelazny 
klucz. Ponadto w skład inwentarza wchodził także egzem-
plarz brązowej fibuli typu A. 67, fragmenty kolejnej, przę-
ślik gliniany oraz nóż żelazny. 

W trakcie badań prowadzonych w roku 2013 odkryto 
pierwszy na cmentarzysku w Michałowicach grób szkie-
letowy (obiekt 109). Również on był usytuowany poza 
obiektami rowkowymi, w pozbawionej niemal pochów-
ków południowej części przebadanego obszaru nekropoli. 
W wydłużonej jamie grobowej o wymiarach około 190x100 
cm zorientowanej na osi północ-południe, znajdował się źle 
zachowany szkielet ludzki złożony na lewym boku z pod-
kurczonymi nogami, z głową skierowaną na północ. Na 
wysokości obojczyków zmarłej21 odkryto dwie brązowe 
zapinki  oczkowate A. 45, a po prawej stronie głowy brązową 

19 P. Poleska, G. Toboła G, Osada grupy tynieckiej kultu-
ry lateńskiej na stan. 41 w Nowej Hucie-Krzesławicach (Część I. 
Katalog materiałów), „Materiały Archeologiczne Nowej Huty”, 
t. 11, 1987, s. 7-119; P. Poleska, G. Toboła, Osadnictwo grupy ty-
nieckiej kultury lateńskiej na stan. 41 w Nowej Hucie-Krzesławi-
cach (Część II. Analiza materiałów), ibidem, t. 12, 1988, s. 114; 
Z. Woźniak, Osada grupy tynieckiej w Podłężu, woj. krakowskie, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 56, 76; R. Madyda-Legut-
ko, Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie 
lateńskim i rzymskim, „Uniwersytet Jagielloński, rozprawy habilita-
cyjne”, nr 304/1, Kraków 1996, s. 65; R. Madyda-Legutko, Polskie 
Karpaty w okresie późnolateńskim i okresie wpływów rzymskich, 
Uwagi dotyczące zróżnicowania kulturowego, [w:] Okres lateński 
i rzymski w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2004, 
s. 83-84; P. Kaczanowski, Złota moneta celtycka z osady kultury 
przeworskiej w Kryspinowie, woj. Kraków, „Sprawozdania Ar-
cheologiczne”, t. 48, 1996, s. 124; M. Gedl, Uwagi na temat lokal-
nej specyfiki ceramiki z wczesnego okresu wpływów rzymskich 
nad górnym Sanem, [w:] Okres lateński i rzymski…, s. 651-657.

20 Kości należały prawdopodobnie do kobiety w wieku 
adultus.

21 Analiza antropologiczna wykazała, iż kości należą do ko-
biety w wieku maturus (około 40 lat).
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Ryc. 5. Michałowice, pow. kazimierski, stan. 1. Obiekty 64 i 69.
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szpilę o  profilowanej główce. Nad głową zmarłej znajdowały 
się dwa naczynia gliniane: niewielkie, dobrze zachowane 
naczynie wazowate o czarnych gładkich powierzchniach 
oraz zniszczone, źle wypalone naczynie baniaste, w pobliżu 
którego znaleziono bardzo skorodowany przedmiot żelazny, 
prawdopodobnie nóż. Poniżej jednego z naczyń, za głową 
zmarłej, wystąpiła kolejna zapinka brązowa A. 67. W obiek-
cie znajdowała się także brązowa igła do szycia, zalegająca 
poniżej kości miednicy. 

Wspomniane wyżej pochówki, zarówno odkryte w prze-
strzeniach otoczonych ramionami rowków, jak i poza nimi, 
zostały wyposażone w zabytki pozwalające na ich precy-
zyjne datowanie począwszy od stadium B1a, na co wskazują 
m.in. zapinki A. 67 odkryte w grobach 83 i 109, po rozwiniętą 
fazę B2, co potwierdzają elementy uzbrojenia oraz naczynie 
brązowe pochodzące z grobu 92. Zdecydowanie większych 
trudności przysparza datowanie obiektów rowkowych, które 
zawierały tylko nieliczne przedmioty metalowe oraz frag-
menty ceramiki. Najwcześniej, bo na przełom młodszego 
okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego 
można datować obiekt rowkowy nr 31, w którego wypełnisku 
odkryto dwie zapinki typu M, zniszczone egzemplarze fibul 
A. 18 oraz A. 67. Natomiast, jak już wyżej wspomniano, row-
kowy obiekt 90 zawierał fragment umba 7a lub 7b, pozwala-
jący na datowania tego założenia na stadium B2. 

W tym miejscu należy zastanowić się nad funkcją obiek-
tów rowkowych. Z terenu objętego osadnictwem kultury 
przeworskiej znanych jest 13 stanowisk, na których odkryto 
obiekty tego typu22, datowane przede wszystkim na wcze-
sny okres rzymski23. W większości przypadków były to 

22 W ostatnim czasie na cmentarzysku kultury przeworskiej 
w Gaci odkryto czworokątny obiekt rowkowy, w którego centrum 
znajdował się pochówek szkieletowy. Wydaje się jednak, że gene-
za tego założenia jest inna niż pozostałych obiektów rowkowych 
znanych z cmentarzysk małopolskich (cf A. Lasota, Cmentarzy-
sko z okresu rzymskiego w Gaci koło Przeworska w świetle no-
wych badań, [w:] Archeologie Barbarů 2010…, s. 158).

23 Problematyczne jest także, podobnie jak w przypadku 
cmentarzyska w Michałowicach, datowanie obiektów rowko-
wych. Wydaje się, że najwcześniej, tj. na schyłek okresu prze-
drzymskiego datować można obiekty 36, 42 i 50 z cmentarzyska 
w Kryspinowie (K. Godłowski, Das Gräberfeld in Kryspinów 
bei Kraków und seine Bedeutung für den Übergang zwischen der 
Latène- und der römischen Kaiserzeit in Kleinpolen, [w:] Sym-
posium: Ausklang der Latène-Zivilisation und Anfänge der ger-
manischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet, red. B. Chro-
povský, Bratislava 1977, s. 59-80; M. Gedl, Obiekty rowkowe na 
cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpły-
wów rzymskich w Polsce południowej II „Przegląd Archeolo-
giczny”, t. 33, 1985, s. 165), pozostałe wiązać należy już z wcze-
snym okresem rzymskim. Najmłodszą pozycję zajmuje być może 
obiekt rowkowy z Zawady. Zdają się na to wskazywać fragmenty 
terra sigillata z warsztatu w Westerndorf, odkryte w wypełnisku 
rowka, pozwalające na jego datowanie na fazę C1a. Należy jednak 
zaznaczyć, że fragmenty tego samego naczynia terra sigillata od-
kryte zostały w jednym z grobów usytuowanych w przestrzeni 
otoczonej ramionami rowka. Nie można więc całkowicie wyklu-
czyć, że ułamki terra sigillata odkryte w wypełnisku obiektu 

 założenia pojedyncze, jedynie na cmentarzyskach w Kryspi-
nowie, Szarbii i Kietrzu wystąpiła ich większa ilość24. Zwraca 
uwagę fakt, że stanowiska na których odkryto obiekty row-
kowe koncentrują się w południowej części osadnictwa 
przeworskiego, przede wszystkim w dorzeczu górnej Wisły. 
Wyjątkiem jest jedynie cmentarzysko w Kietrzu, położone 
na Śląsku oraz obiekt z Nowej Żelaznej z Mazowsza. 

Obiekty rowkowe z cmentarzyska w Michałowicach 
wykazują daleko idące podobieństwo do założeń odkry-
tych na innych stanowiskach sepulkralnych ludności kul-
tury przeworskiej, zarówno pod względem kształtu, jak 
i charakteru wypełniska oraz orientacji według stron 
świata. Różnice w stosunku do innych obiektów rowko-
wych uwidaczniają się przede wszystkim w ich wielkości. 
Na wymienionych wyżej stanowiskach zarejestrowano 
obiekty o długości ramion wahające się od około 300 cm 
(obiekt z Zawady) do 1200 cm (obiekt z Gościeradowa), jed-
nak większość ma wymiary zbliżone do obiektów micha-
łowickich. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas 
badań wykopaliskowych cmentarzysk kultury przeworskiej 
należy sądzić, iż odkryte na nich obiekty rowkowe stanowią 
pozostałości założeń niewątpliwie związanych funkcjonal-
nie z użytkowaniem nekropoli. Wydaje się jednak, że nie 
pełniły one roli grobów. W charakteryzujących się trójkąt-
nym kształtem profilach poprzecznych ramion obiektów 
rowkowych znanych z cmentarzyska w Michałowicach, 
zaobserwowano wyraźnie warstwowy układ nawarstwień. 
Podobne spostrzeżenia poczyniono na cmentarzysku 
w Szarbii25. Może to świadczyć o naturalnym zamywaniu 
obiektów, które przez jakiś czas pozostawały otwarte. Same 
rowki zawierały niewielką ilość materiału archeologicznego 
w postaci pojedynczych zabytków wydzielonych, fragmen-
tów ceramiki czy drobnych przepalonych kości występują-
cych zazwyczaj w stropowych partiach wypełniska. Taka 
lokalizacja może sugerować dostanie się wspomnianego 
materiału w obręb wypełniska przypadkowo, pod koniec 
funkcjonowania obiektu. Nie stwierdzono także koncen-
tracji materiałów mogących świadczyć o intencjonalnym 

rowkowego mogą pochodzić ze zniszczonej partii młodszego gro-
bu ciałopalnego znajdującego się w obrębie rowka (B. Chomen-
towska, J. Michalski, Ciałopalny zespół z cmentarzyska z okresu 
wpływów rzymskich w Zawadzie, woj. tarnobrzeskie, „Wiadomo-
ści Archeologiczne”, t. 52, 1991-1992, z. 1, s. 99-110).

24 Największa ilość obiektów rowkowych znana jest z cmen-
tarzyska w Kryspinowie, na którym podczas wieloletnich badań 
odkryto dziesięć tego typu założeń. Tylko nieco mniej – dziewięć, 
obiektów rowkowych znanych jest z cmentarzyska w Szarbii. Na-
tomiast na stanowisku w Kietrzu, w dwóch częściach cmentarzy-
ska, odkryto jedenaście obiektów rowkowych, jednak tylko sześć 
z nich można wiązać z nekropolią ludności kultury przeworskiej. 
Należy także zaznaczyć, że żadne ze stanowisk, poza Kryspino-
wem, na których odkryto obiekty rowkowe, nie zostało przebada-
ne w całości.

25 R. Naglik, Cmentarzysko kultury przeworskiej na stan. 7 
w Szarbii, gm. Koniusza (badania w latach 1997 i 1999), „Mate-
riały Archeologiczne”, t. 33, 2002, s. 145. 
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 składaniu pochówków w obrębie ramion rowka, poza nie-
licznymi wyjątkami, które jednak lokowane były wtórnie, 
w zasypanym już wypełnisku ramion obiektu rowkowego 
(obiekty 31a, 31b, 53a, 55a, 55b i 55c). Podobne obserwacje 
poczyniono także na innych cmentarzyskach, w obrębie któ-
rych odkryto obiekty rowkowe (Kryspinów, obiekty 8 i 42, 
dwa skupiska w obiekcie z Górki Stogniewskiej, kilka sku-
pisk w obrębie obiektu z Trójczyc oraz pojedyncze w obrę-
bie obiektów 11, 15, 84 i po dwa w obrębie obiektów 1 i 3 
z Szarbii). Oczywiście nie można wykluczyć, że działanie 
takie było celowe, a umieszczenie pochówku w obrębie 
rowka mogło mieć dla żałobników pewne znaczenie. Rów-
nie możliwe wydaje się jednak przypadkowe wkopanie 
młodszego pochówku w starszej, nieużytkowanej już części 
cmentarzyska. 

Zwraca też uwagę fakt, iż przestrzenie otoczone ramio-
nami obiektów rowkowych pozostawały zazwyczaj puste, 
groby umieszczano w nich sporadycznie, a wzajemne 
relacje obu typów obiektów pozostają niejasne. Uwaga ta 
dotyczy zarówno nekropoli michałowickiej, jak i innych 
cmentarzysk kultury przeworskiej. Tylko w przypadku 
wspomnianego wyżej pochówka 92 ulokowanego w obrę-
bie obiektu rowkowego 90 możemy doszukiwać się takiego 
związku, na podstawie obecności fragmentów prawdopo-
dobnie tego samego egzemplarza umba w obu założeniach. 
Należy też przypomnieć, iż w grobie znajdował się miecz, 
natomiast w obiekcie rowkowych odkryto fragmenty bla-
szek żelaznych interpretowanych jako okładzina pochwy 
miecza. Wydaje się, że równie prawdopodobne było celowe 
umieszczanie obiektów w obrębie okazałego założenia jak 
i przypadkowe, późniejsze wykorzystanie nieużywanej już 
części cmentarzyska. Prawie zupełny brak bogato wypo-
sażonych pochówków zlokalizowanych w przestrzeni oto-
czonej ramionami obiektów rowkowych każe także odrzu-
cić interpretowanie ich jako rowów otaczających pochówki 
osób o szczególnej pozycji społecznej26.

Prace prowadzone na cmentarzysku w Kietrzu pozwo-
liły wysunąć M. Gedlowi jeszcze inną koncepcję, w myśl 
której obiekty rowkowe miały być rowkami fundamento-
wymi umacniającymi ściany budowli lub płoty otaczające 

26 Należy także odrzucić możliwość interpretacji obiek-
tów rowkowych jako zagłębień otaczających miejsca lokalizacji 
stosów ciałopalnych, o czym świadczy brak śladów przepalenia 
gruntu w przestrzeniach otoczonych rowkami, a także niewielka 
ilość węgli drzewnych znajdowana w obrębie wypełnisk wspo-
mnianych założeń. W taki sposób, tj. jako zagłębienia otacza-
jące miejsce sytuowania stosów interpretowane są tzw. obiekty 
rowkowe typu żabienieckiego, charakteryzujące się m.in. dużo 
mniejszymi rozmiarami oraz intensywnie czarnym wypełni-
skiem, przesyconym węglem drzewnym (cf J. Rodzińska-Nowak, 
J. Zagórska-Telega, Uwagi na temat obrządku pogrzebowego na 
cmentarzysku kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. ślą-
skie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 25, 
2007, s. 269-270; J. Zagórska-Telega, Some remarks on the fune-
rary rite of the Przeworsk culture in the Younger and Late Roman 
Periods, „Barbaricum”, t. 8, 2009, s. 265-267). 

wydzieloną przestrzeń na cmentarzysku. Obecność jam 
w niektórych obiektach rowkowych pozwalała przypusz-
czać, że mogły się tam znajdować słupy o przeznaczeniu 
konstrukcyjnym27. Na nekropoli w Michałowicach przy dnie 
jednego z największych obiektów rowkowych (obiekt 110) 
odkryto ślady rozmieszczonych w równych odstępach 
dołków posłupowych o średnicy około 10 cm, mogących 
poświadczać istnienie niewielkiego ogrodzenia umieszczo-
nego wewnątrz ramienia rowka. Być może w ograniczonej 
w ten sposób przestrzeni umieszczano groby członków jed-
nej rodziny lub rodu. Mogły być one wkopywane bardzo 
płytko lub wręcz sytuowane na powierzchni gruntu, szybko 
ulegając zniszczeniu, a materiał z nich pochodzący stanowił 
część zasypiska obiektu28. Być może tego typu założenia 
są odbiciem wierzeń podobnych do tych, które przyczy-
niły się do zaniku, uchwytnego dla archeologów, obrządku 
pogrzebowego w kulturze lateńskiej29. Wydaje się także, 
iż obiekty rowkowe mogą być interpretowane analogicznie 
do obserwowanych na innych cmentarzyskach ludności kul-
tury przeworskiej skupisk grobów oddzielonych pustymi 
przestrzeniami: jako swojego rodzaju „kwatery rodzinne”30. 
Takie skupiska uchwytne są bardzo wyraźnie m.in. na nekro-
poli w Ciecierzynie31. Być może również wolną przestrzeń 
obserwowaną w centrum przebadanego obszaru cmenta-
rzyska michałowickiego należy interpretować jako miejsce 
nieokreślonych bliżej obrzędów związanych z kultem zmar-
łych32. Jednocześnie można sądzić, iż rozplanowanie sku-
pionych wokół wspomnianego placu obiektów rowkowych 
odkrytych dotychczas na cmentarzysku nie było przypad-
kowe – potwierdza to ich rozmieszczenie w regularnych 
odstępach, tworzące pasy ciągnące się na linii północ-połu-
dnie, a także fakt, że obiekty nie przecinały się wzajem-
nie. Wydaje się także bardzo prawdopodobne, iż wszystkie 
obiekty funkcjonowały równocześnie, przez dłuższy okres 
czasu. Z drugiej strony, jak słusznie zauważa T. Dąbrowska, 
trudno sobie wyobrazić, że w momencie zakładania pierw-
szego grobu wytyczano teren całego cmentarzyska, które 
funkcjonować miało następnie przez kilkaset lat33.

27 M. Gedl, Wyniki badań na cmentarzysku z okresu lateń-
skiego i wpływów rzymskich w Kietrzu, pow. Głubczyce, „Spra-
wozdania Archeologiczne”, t. 24, 1972, s. 113-116; idem, Obiekty 
rowkowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego 
okresu wpływów rzymskich w Polsce południowej I, „Przegląd 
Archeologiczny”, t. 32, 1984, s. 158.

28 K. Godłowski, Formy i wyposażenie grobów, [w:] Pra-
historia Ziem Polskich, t. 5, red. J. Wielowiejski, Wrocław- 
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 112.

29 Idem, Badania na cmentarzysku z okresu rzymskiego 
w Kryspinowie, pow. Kraków, „Sprawozdania Archeologiczne”, 
t. 24, 1972, s. 144-145.

30 T. Dąbrowska, op. cit., s. 259.
31 G. Martyniak, R. Pastwiński, S. Pazda, Cmentarzysko 

kultury przeworskiej w Ciecierzynie, gm. Byczyna, woj. opolskie, 
Wrocław 1997.

32 K. Czarnecka, O pozornej niezgodności…, s. 168. 
33 T. Dąbrowska, op. cit., s. 262.
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Wykaz cmentaRzysk kultuRy pRzeWoRskiej 
z obiektami RoWkoWymi

1. Gościeradów, stan. 1, gm. loco, pow. kraśnicki, woj. 
lubelskie. 
Obiekt bez numeru – A. Niewęgłowski, Cmentarzysko kul-
tury przeworskiej z okresu rzymskiego w Gościeradowie, 
gm. loco, woj. Tarnobrzeg, „Sprawozdania Archeologiczne”, 
t. 33, 1982, s. 61-98.

2. Górka StoGniewSka (właściwie Górka Stogniowska), gm. 
Proszowice, pow. proszowicki, woj. małopolskie. 
Obiekt 3 – P. Kaczanowski, R. Madyda-Legutko, J. Poleski, 
Górka Stogniewska, Provice of Kraków, Community of Pro-
szowice (A Cemetery from the pre-Roman and the Roman 
Influence Periods), „Recherches Archéologiques de 1980”, 
1982, s. 24-29; P. Kaczanowski, R. Madyda-Legutko, J. Pole-
ski, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Wólce Stogniew-
skiej koło Proszowic, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 36, 
1984, s. 83-121. 

3. kazimierza mała, gm. Kazimierza Wielka, pow. kazi-
mierski, woj. świętokrzyskie. Niepublikowane materiały 
z badań dr. K. Tuni. 

4. kietRz, stan. 1, gm. Kietrz, pow. głubczycki, woj. opolskie.
Obiekty 600, 760, 1588, 2976, 2978, 3186 – M. Gedl, Wyniki 
badań na cmentarzysku z okresu lateńskiego i wpływów 
rzymskich w Kietrzu, pow. Głubczyce, „Sprawozdania 
Archeologiczne”, t. 24, 1972, s. 103-120; idem, Obiekty row-
kowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wczesnego 
okresu wpływów rzymskich w Polsce południowej I, „Prze-
gląd Archeologiczny”, t. 32, 1984, s. 157-186; idem, Obiekty 
rowkowe na cmentarzyskach z okresu lateńskiego i wcze-
snego okresu wpływów rzymskich w Polsce południowej II, 
„Przegląd Archeologiczny”, t. 33, 1985, s. 159-190).

5. koRytnica, stan. 1, gm. Sobków, pow. jędrzejowski, woj. 
świętokrzyskie. Niepublikowane materiały z badań dr. 
A. Przychodniego.

6. krySpinów, stan. 2, gm. Liszki, pow. krakowski, woj. 
małopolskie.
Obiekty 8, 20, 33, 35, 36, 42, 50, 52, 73, 89 – K. Godłow-
ski, Kryspinów district of Cracow (A cemetery of the Roman 
period), „Recherches Archéologiques de 1968”, 1969, 
s. 31-36; idem, Kryspinów district of Cracow (A cemetery of 
the Roman period), „Recherches Archéologiques de 1969”, 
1970, s. 32-39; idem, Kryspinów district of Cracow (A ceme-
tery of the Roman period), „Recherches Archéologiques 
de 1970”, 1971, s. 37-44; idem, Badania na cmentarzysku 
z okresu rzymskiego w Kryspinowie, pow. Kraków, „Spra-
wozdania Archeologiczne”, t. 24, 1972, s. 129-148; idem, 
Kraków-Kryspinów (A cemetery of the La Tène and Early 
Roman Periods), „Recherches Archéologiques de 1972”, 

1973, s. 40-46; idem, Kryspinów, district of Kraków (A ceme-
tery from the La Tène and Roman period), „Recherches 
Archéologiques de 1974”, 1976, s. 32-43; idem, Kryspinów, 
Gemeinde Liszki, Woiwodschaft Kraków (Ein Gräberfeld der 
Spätlatènzeit und der römischen Kaiserzeit), „Recherches 
Archéologiques de 1977”, 1978, s. 22-23; idem, Kryspinów, 
Woiwodschaft Kraków, Gemeinde Liszki (Gräberfeld der 
Spätlatenzeit und der römischen Kaiserzeit), „Recherches 
Archéologiques de 1984”, 1986, s. 34-35; K. Godłowski, 
R. Madyda, Kraków-Kryspinów (A cemetery from the Late 
La Tène and the Roman period), „Recherches Archéologi-
ques de 1975”, 1976, s. 27-33). 

7. michałowice, stan. 1, gm. Czarnocin, pow. kazimierski, 
woj. świętokrzyskie. 
Obiekty 27, 31, 37, 40, 50, 53, 55, 64, 66, 74, 75, 76, 79, 85, 
86, 90, 105, 110, 111, 112 – J. Pikulski, J. Zagórska-Telega, 
Obiekty rowkowe na cmentarzysku kultury przeworskiej 
w Michałowicach, stan. 1, gm. Czarnocin, woj. świętokrzy-
skie, [w:] Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště 
Germánů mezi Labem a Dunajem, red. E. Droberjar, „Stu-
dia Archeologica Suebica”, t. 1, Olomouc 2011, s. 207-226; 
J. Zagórska-Telega, J. Pikulski, J. Bulas, A. Szczepanek, 
Excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Czarno-
cin commune, Świętokrzyskie province, in the years 2008-
2010, „Recherches Archéologiques” NS, t. 3, 2011, s. 195-
225; J. Zagórska-Telega, J. Pikulski, J. Bulas, A. Szczepanek, 
Excavations of a multicultural site 1 at Michałowice, Czar-
nocin commune, Świętokrzyskie province, season 2011, 
„Recherches Archéologiques” NS, t. 4, 2012, s. 135-160 oraz 
niepublikowane materiały z badań autorów.

8. mieRzanoWice, stan. 5, gm. Wojciechowice, pow. opatow-
ski, woj. świętokrzyskie. 
Obiekt 5, 7, 10, 20 – L. Wrotek, Sprawozdanie z prac wyko-
paliskowych na stanowisku 5 w miejscowości Mierzanowice, 
pow. Opatów, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 14, 1962, 
s. 63-73; idem, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na 
stanowisku 5 w miejscowości Mierzanowice, pow. Opatów 
w 1961 roku, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 15, 1963, 
s. 57-64; L. Wrotek, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych 
na stanowisku 5 w miejscowości Mierzanowice, pow. Opa-
tów w 1962 roku, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 16, 
1964, s. 47-52. 

9. nowa Żelazna, gm. Magnuszew, pow. kozienicki, woj. 
mazowieckie. 
Obiekt bez numeru – M. Cieślak-Kopyt, [http://www.
muzeum.edu.pl/index.php/main/page/pg_flink/archeologii
/idpage/2].

10. pełczySka, stan. 6, gm. Złota, pow. pińczowski, woj. 
świętokrzyskie. 
Obiekt 45 – M. Rudnicki, A Late La Tène inhumation grave 
from Pełczyska: Comments on the cultural situation in the 
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upland area of Little Poland, [w:] Celts on the Margin, Stu-
dies in European Cultural Interaction 7th Century BC – 1 st 
Century AD Dedicated to Zenon Woźniak, red. H. Dobrzań-
ska, et al., Kraków 2005, s. 195-203. 

11. szaRbia, stan. 7, gm. Koniusza, pow. proszowicki, woj. 
małopolskie. Obiekty 1, 3, 11, 15, 44, 46, 48, 49, 84 – R. Naglik, 
Cmentarzysko kultury przeworskiej na stan. 7 w Szarbii, gm. 
Koniusza (badania w latach 1997 i 1999), „Materiały Arche-
ologiczne”, t. 33, 2002, s. 141-162. 

12. trójczyce, stan. 1, gm. Orły, pow. przemyski, woj. 
podkarpackie. 
Obiekt bez numeru – A. Koperski, Badania archeolo-
giczne w Trójczycach, pow. Przemyśl w latach 1967-1970, 

„Sprawozdania Archeologiczne”, t. 24, 1972, s. 299-306; 
W. Poradyło, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej 
w Trójczycach w powiecie przemyskim, „Materiały i Spra-
wozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 25, 
2004, s. 125-156. 

13. zawada, stan. 1, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. 
świętokrzyskie. 
Obiekt 186 – B. Chomentowska, J. Michalski, Ciałopalny 
zespół z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Zawa-
dzie, woj. tarnobrzeskie, „Wiadomości Archeologiczne”, 
t. 52, z. 1, 1991-1992, s. 99-110.

Summary

Some remarks on the spatial arrangement of the Michałowice cemetery. 
Interpretation of the function of groove-type feature

Spatial arrangement and development of cemeteries have long 
attracted the interest of archaeologists. One of the questions 
asked was whether the cemeteries developed in a planned 
manner and within a fixed space or, on the contrary, did they 
expand successively when necessary. The excavations con-
ducted on the Przeworsk culture cemetery at Michałowice 
can perhaps provide new data for this discussion.
The mentioned cemetery yielded 20 groove-type features 
characterised by a regular, rectangular shape. All these struc-
tures were oriented according to the four cardinal directions 
and arranged close to each other in rows along the north-south 
line. Along with groove-type features, an inhumation grave 
and cremation burials were discovered, both within the area 

encompassed by the arms of the grooves and outside it, and 
forming no detectable clusters. Based on the hitherto stud-
ies it can be assumed that groove-type features themselves 
were not graves, nor were they enclosures around the buri-
als of high-ranking individuals. Their function was rather to 
delimit the area where the deceased belonging to one fam-
ily or clan were buried, being a kind of “family quarters”. 
The burials proper might have been very shallow or even put 
on the surface, thus being prone to damage. At the same time, 
the arrangement of groove-type features in Michałowice 
around an empty central area seems planned rather than 
coincidental. It is also very likely that all these features 
were used simultaneously and over a longer period of time.
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