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z interwencji policji w miejscowości Kiszkowo

W  dniu 14 października 2009 roku, Prokuratura Rejonow a w  G nieźnie zw róciła się do 
m gr Anny W rzesińskiej z Pracow ni A ntropologicznej M uzeum  Pierw szych P iastów  na 
Lednicy, o pom oc w  identyfikacji szczątków  kostnych, zabezpieczonych przez m iejscow ą 
Policję w  m iejscow ości K iszkow o, gm. K iszkowo, woj. w ielkopolskie. W  K iszkowie 
prow adzono w  m iesiącu w rześniu i październiku, bez nadzoru archeologicznego, szeroko 
zakrojone prace budow lane zw iązanych z w ym ianą chodników , ośw ietlenia i w ym ianą 
naw ierzchni dróg. N ajintensyw niejsze prace prow adzono na w szystkich drogach docho
dzących do i w okół rynku w  Kiszkowie. W  jednym  z w ykopów, na ulicy Dworcow ej, w y
stąpiły liczne szczątki kostne i m ateriał ceramiczny. Brak nadzoru archeologicznego nad 
prow adzonym i pracam i był pow odem  złożenia zgłoszenia przez robotników  „ ...o  ko
ściach pod c h o d n ik ie m .” do Kom endy Policji w  Gnieźnie. Po udaniu się w  tym dniu, 
w raz z policjantam i, na m iejsce znaleziska kości, zabezpieczyłam  kości ju ż  wyjęte przez 
pracow ników , jak  i liczny m ateriał ceram iczny leżący na hałdzie. Stwierdziłam: że po 
południowej stronie ulicy D w orcow ej, w  zw iązku z podłączeniam i instalacji lam py ulicz
nej, wykonano w ykop o szerokości około 70 cm , długości około 2 metrów , zdejm ując 
w arstwy do głębokości 1 m etra poniżej poziom  współczesnego chodnika. N a tej głęboko
ści odsłonięto przebiegającą w  poprzek w ykopu (a odchodzącą od sąsiedniego domu), 
w spółczesną rurę kanalizacyjną. N atrafienie na tę rurę, spowodowało zaprzestanie prze- 
głębiania w ykopu i w strzym ało prace kopiących, aby doczyścić i odsłonić rurę kanaliza
cyjną. W  trakcie tych prac, pracow nicy doczyszczający rurę, zarów no nad nią jak  i po obu 
jej stronach w  ziem i, znaleźli kości, które w  sposób m echaniczny, łam iąc i krusząc w yrzu
cili na zew nątrz wykopu w raz z uszkodzonym i kaw ałkam i ceramiki. N iezrozum iały brak 
nadzoru archeologicznego, na terenie m iasta o m etryce średniowiecznej, spowodował 
zniszczenie po raz kolejny zdeponow anych w  tym  m iejscu kości. W  w ykopie zarejestro
w ałam  in situ, tylko (na głębokości 1-1,20 m etra) kom pletny kościec prawej i lewej stopy 
dorosłego osobnika. Stopy należą do jednego osobnika i były ułożone blisko siebie, kości 
piętowe w  ułożeniu bocznym  a palce stóp schodziły się dośrodkowo i były wyprostowane. 
Stopy w chodziły palcam i w  ścianę w schodnią wykopu. Po stronie północnej, w  narożniku 
północno-zachodnim  w ykopu odsłoniłam  tylko fragm ent stopy prawej kolejnego, innego 
osobnika dorosłego. Szkielety spoczyw ały w  brunatnej warstwie, wkopanej w  żwirowy, 
żółty calec. Odsłonięty poziom  grobów  był jedynym  w  tym  miejscu.
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Po rozłożeniu i przejrzeniu kości w yjętych przez robotników , stwierdziłam obecność 
w yłącznie kości ludzkich, silnie połam anych i uszkodzonych m echanicznie przez kopią
cych. W  terenie dokonano jedynie oceny w stępnej, stosując tzw. „grube m etody” tj. oglą
danie (inspectio) i obm acyw anie (palpatio) kości i ich pow ierzchni, pod kątem  ich rozpo
znania. N a podstawie obserwacji stopnia zeszkieletow ienia i zm ian jakie  zaszły na odsło
niętych szczątkach starałam się określić upływ  czasu jak i m inął od chwili ich pochowania. 
U staliłam , iż m am y doczynienia z kośćm i dw óch dorosłych osobników, pochow anych 
kilkaset lat tem u, w  jam ach  grobow ych, w zdłuż osi w schód-zachód, z głow am i o orienta
cji zachodniej. W spółczesna rura kanalizacyjna, kładziona kilka lat tem u, po raz pierwszy 
uszkodziła oba szkielety, niszcząc ich odcinki przedram ion, m iednic i górne partie kości 
udowych. Pozostałe odcinki były wówczas jeszcze w  porządku anatom icznym . Część ko
ści, wcześniej uszkodzonych (bardzo pokruszonych i połam anych) robotnicy znaleźli 
w  zasypisku tejże rury.

M ateriał ceram iczny znaleziony na hałdzie, luźny, jak  i znaleziony przy doczyszcza
niu  stóp szkieletów, to fragm enty naczyń ceram icznych, w  tym i glazurow anych jedno
stronnie. W ydzielono fragm enty brzuśców, kraw ędzi w ylewów, dna oraz fragm enty nóżek 
glinianych i uchw ytów  od patelni-trójnogów, datow anych ram owo na X VI-XV III wiek.

To datow anie m ożem y też uznać za dolną granicę zdeponow ania zw łok tj. czas (nie 
starszy) złożenia pochów ków  do grobu.

W yniki ekspertyzy

Po zabraniu m ateriału szkieletowego do M agazynu Kości w  M uzeum  Pierwszych 
Piastów  na Lednicy, poddano je  szczegółowej analizie. Płeć szkieletów, a także w iek 
w  chw ili śmierci określono na podstawie cech diagnostycznych obserw ow anych na czasz
kach, m iednicy i zębach (Strzałko, Henneberg 1975). K ości m ierzono w edług techniki 
martinowskiej (M artin, Saller 1957). W ysokość ciała osobników  w yliczono z pom iarów  
kości długich (Strzałko 1971). Ocenę stanu zdrow ia pochów ków  oparto na ocenie w ystę
pow ania jak  i na opisie zm ian paleopatologicznych zaobserwow anych na kośćcu zgodnie 
z klasyfikacją J. G ładykowskiej-Rzeczyckiej (1989).

A nalizow any m ateriał kostny należy do dw óch osobników, dorosłego m ężczyzny 
i dojrzałej kobiety.

Szkielet m ęski K om pletny, lecz silnie uszkodzony. R ozpoznano kości z w szystkich 
odcinków  szkieletu. Liczne fragm enty bardzo masywnej i wybitnie urzeźbionej czaszki
0 silnych zaw isłych w ałach nadoczodołow ych i wybitnej glabelli. W  stropach obu oczo
dołów  stwierdzono bardzo silne zm iany przerostow e -  cribra orbitalia. Zachowały się 
odcinki szczęki i żuchw y z jasnym , ładnym  uzębieniem . N ie stwierdzono zm ian w  budo
w ie szkliwa na zębach siecznych. Zęby słabo i m iernie starte. W  szczęce uzębienie kom 
pletne, tylko po stronie praw ej, drugi ząb trzonowy (M 2) to już tylko brunatny korzeń
1 stwierdzony stan zapalny zębodołu. W  żuchw ie stwierdzono brak dw óch zębów  trzono
w ych po stronie prawej (M 1, M2). Zęby przednie starte miernie, praw ie nie starty ząb 
trzeci, tzw. „m ądrości” . Po stronie lewej, w  żuchw ie, brak tylko drugiego zęba trzonow e
go (M 2), zębodół ju ż  zobliterowany. Ząb pierwszy trzonowy lew y jes t już starty a trzeci 
bardzo słabo. Stwierdzono paradontozę. Ze szkieletu postkranialnego: są praw ie wszystkie 
kości kręgosłupa, od odcinka szyjnego po pierw sze kręgi lędźwiowe. B rakuje dw óch dol
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nych kręgów  lędźw iow ych i kości krzyżow ej. Obie miednice są tylko w  niew ielkich od
cinkach, zostały silnie połam ane i zagubione przy kopaniu rury. Są żebra, uszkodzone 
fragm enty łopatek, obojczyków  i pełen mostek. Z kości kończyn są połam ane obie kości 
ram ieniowe i górne odcinki obu kości przedramion. Brak trzonów  i dolnych nasad obu 
kości przedram ion jak  i kości obu dłoni. Są kości z w szystkich odcinków  kończyn dol
nych, połam ane, lecz składające się w  całość. Są kom pletne kości stóp. N ie stwierdzono 
czytelnych zm ian zw yrodnieniow ych czy degeneracyjnych kości szkieletu. B rak zm ian 
pourazow ych, czy zm ian chorobow ych kości. Jedyne zm iany przerostow e w  stropie oczo
dołów  są wynikiem  chorób przebytych w  dzieciństwie (Kozak, Krenz 1993). Jej w ystę
pow anie w iąże się z  ubóstw em , niedożywieniem  i brakiem higieny w  dzieciństwie (Gła- 
dykow ska-Rzeczycka 1989).

Żadna z kości długich nie zachow ała się w  całości. W szystkie zostały uszkodzonym  
przez szpadel robotnika. Po zestaw ieniu ze sobą połam anych odcinków  w ykonano pom ia
ry kości długich.

Zdjęto pomiary: najw iększa długość kości udowej -  prawej 444mm ; obwody w  środ
ku  trzonu kości udowej -  prawej 90mm; lewej 89mm ; długość najw iększa kości piszcze
lowej -  lewej 351mm ; obwód najm niejszy trzonu kości piszczelowej -  prawego 84mm, 
lewego 83mm; długość najw iększa kości strzałkowej -  prawej 352mm ; obwód najm niej
szy trzonu kości strzałkowej -  prawej 36mm. Średnica głowy kości ramieniowej 
45-47m m , a głowy kości udowej to 52mm.

K ości należą do osobnika m łodego zm arłego w  w ieku Adultus  tj. około 25-30 roku 
życia, płci m ęskiej. W ysokość ciała zrekonstruow ano na podstawie pom iarów  kości dłu
gich kończyn i obliczono według m etody L. M anouvriera (164,4cm ) oraz według metody 
M. Trotter i G. G leser (167,7cm). M ężczyzna był w zrostu średniego.

Analizując w szystkie odcinki kośćca m ożem y stwierdzić, iż m am y pochów ek anato
m icznie kompletny.

Szkielet żeński N iekom pletny, uszkodzony mechanicznie. K ilka niew ielkich odcin
ków  strony prawej czaszki: jes t kość skroniowa z delikatnym  i m ałym  w yrostkiem  sutko
wym, jes t fragm ent kości prawej ciem ieniowej, cienkiej ze znaczną (obliterowaną) kraw ę
dzią szwu węgłowego. Fragm ent prawej kości jarzm ow ej i fragm ent prawej gałęzi żu 
chwy. W  żuchw ie zarejestrowano odcinek w szystkich trzech zębów  trzonow ych 
(M 1M 2M 3), tkw iących w  zębodołach i otwarty zębodół po w ypadłym  po śm ierci drugim 
zębie przedtrzonow ym  (P2). Zęby sinej barwy, silnie starte, ze  słabym kamieniem . 
W  przyzębiu stan zapalny. Szkielet postkranialny to tylko połam ane odcinki strony pra
wej : kończyny górnej (kości ram ieniowej i fragm enty górnych odcinków  obu kości przed
ram ion) i kończyny dolnej (połam ana kość udow a, kość piszczelow a i strzałkowa) wraz 
z odcinkiem  stopy. W ystąpiły ułam ki trzonu kości piszczelowej lewej, którą kopiący 
wcześniej rurę, praw dopodobnie tu  porzucili. Stwierdzono brak kości klatki piersiowej, 
brak kości pasa barkow ego i pasa miednicznego. D alszy odcinek szkieletu kobiety tkwi 
w  ścianie wykopu.

Zdjęto pom iary tylko z kości ram ieniowej: najw iększa długość kości 301mm a obwód 
najm niejszy 55mm; i kości piszczelowej: długość najw iększa kości 331mm , a obwód 
najm niejszy trzonu 77mm. Średnica głowy kości prom ieniowej to 18mm, a głowy kości 
ram ieniowej to 36mm.
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K ości należą do dojrzałego już osobnika zm arłego w  w ieku M aturus, tj. około, lub 
powyżej >45 roku życia, płci żeńskiej, o przyżyciowej w ysokości ciała wynoszącej 
według m etody L. M anouvriera 155,5cm a według m etody M. Trotter i G. G leser 
158,6cm. K obieta była średniego wzrostu.

Analizując znaleziony kościec m ożem y stwierdzić, iż odsłonięto w  w ykopie tylko 
niew ielki odcinek strony prawej szkieletu kobiety.

Podsum owując, brak nadzoru archeologicznego, nad prow adzonym i przez Urząd 
G m iny w  Kiszkow ie, pracam i budow lanym i, spowodował tylko zabezpieczenie przez Po
licję m ateriału kostnego dw óch anatom icznych pochow ków  szkieletowych i m ateriału 
ceram icznego, pozw alającego datow ać znalezisko ram owo na X VI-X V III wiek. N ie m a 
dokum entacji odkrytego stanowiska archeologicznego, ani w iedzy na tem at innych znale
zisk, ujaw nionych podczas prac budow lanych prow adzonych w  tej m iejscowości.
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