„Tempus” Usługi Archeologiczne
59-930 Pieńsk, Bielawa Dolna 69

REGON 021957049
NIP 615-194-80-07

tel. 692-177-997
e-mail: Tempus.archeo@wp.pl

1. Wstęp.
W lipcu i sierpniu 2015 roku na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przy
ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze (działka nr 203 obręb 7) zostały przeprowadzone prace
poszukiwawczo archeologiczne mające na celu weryfikację danych historycznych dotyczących
istnienia na tym obszarze grobów zbiorowych ofiar nazizmu (ryc. 1, 2). Potrzebę
przeprowadzenia takich prac wykazała kwerenda archiwalna materiałów zgromadzonych
w Archiwum Muzeum Gross Rosen i szczegółowa analiza wspomnień byłych więźniów
kamiennogórskich obozów, przeprowadzona przez mgr Annę Pansewicz w ramach swojej
pracy doktorskiej realizowanej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Celem opisywanego etapu badań terenowych było dokładne zlokalizowanie mogił zbiorowych,
w których spoczywają szczątki więźniów kamiennogórskiej filii obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen,

pracowników

przymusowych

i

jeńców

wojennych,

zmarłych

bądź

zamordowanych pod koniec wojny na terenie miasta. Realizacja prac możliwa była dzięki
zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
1.1 Analiza danych archiwalnych
Do niedawna panowało powszechne przekonanie, iż szczątki więźniów z cmentarza
żydowskiego zostały po wojnie przeniesione na cmentarz komunalny przy ul. Katowickiej
i spoczywają w zbiorowym grobie (Lubieniecki 1988). Mogiła ta, została zakwalifikowana jako
mogiła wojenna według ewidencji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jednak
prowadzone w ramach pracy doktorskiej badania poddają w wątpliwość te informacje.
Z dokumentu powstałego w 1986 roku w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, autorstwa
B. Czaińskiego, wynika iż w 1947 roku na terenie dawnego obozu koncentracyjnego przy
ul. Nadrzecznej (dokładnie „15 metrów od toru kolejowego”) w obecności medyka sądowego
dokonano ekshumacji mogiły masowej więźniów. Dokument niestety nie zawiera informacji
na temat dalszych losów szczątków.1 Taka informacja znajduje się jednak w innym źródle –
w kronice parafii p.w. św. Piotra i Pawła, w której w 1963 roku odnotowano, że na cmentarzu
komunalnym, na grobie ofiar nazizmu, została powieszona nowa tabliczka. Z notatki wynika
jednoznacznie, iż w tej mogile nie spoczywają szczątki przeniesione z cmentarza żydowskiego,

1

B. Czaiński, Informacja na temat podobozu AL. Landeshut (Kamienna Góra), maszynopis, prywatne zbiory J.

Lubienieckiego.
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Ryc. 1. Lokalizacja dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze
(źródło: https://maps.google.com)

Ryc. 2. Lokalizacja dawnego cmentarza żydowskiego na mapie archiwalnej z 1938 roku
(źródło: http://www.bibliotekacyfrowa.pl)
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ul. Wiejskiej”).2 Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, iż są to szczątki z odkrytej w
1947 roku mogiły, opisanej w urzędowym okólniku z lat 80.
Częściowa ekshumacja szczątków ofiar nazizmu z terenu dawnego cmentarza
żydowskiego miała miejsce w dniach 11-12.04.1946 roku. Zachował się szczegółowy protokół
z tego zdarzenia (APJG, SPKG (Starostwo Powiatowe Kamienna Góra), syg. 307). Na
podstawie wspomnianego dokumentu można stwierdzić, że mogiły więźniów znajdowały się
pod zachodnim oraz północnym murem cmentarza. W części północnej, gdzie znajdowały się
3 mogiły zbiorowe, wydobyto w sumie 84 zwłoki, w różnym stanie rozkładu. Po oględzinach
sądowo lekarskich ciała inhumowano w tym samym miejscu. Pod zachodnim murem cmentarza
znajdowała się bliżej nieokreślona liczba grobów zbiorowych, z której wydobyto w sumie
około 120 ciał. Spośród tej liczby, szczątki jednego z więźniów przeniesiono na cmentarz
komunalny przy ul. Katowickiej. Z zeznań jednego ze świadków biorących udział w tych
wydarzeniach wynika, że ekshumacja grobów pod zachodnim murem cmentarza, z
niewyjaśnionych przyczyn, nie była całkowita i bliżej nieokreślona liczba zwłok
prawdopodobnie nadal spoczywa we wspominanych mogiłach. Szczątki, które zostały
ekshumowane, po wykonaniu oględzin sądowo lekarskich pochowano w specjalnie na tę
potrzebę

wykopanych

2

dołach

pod

wschodnim

murem

cmentarza,

część

z nich wkładając do trumien.
Dodatkowym źródłem informacji są archiwalne fotografie wykonane podczas prac
ekshumacyjnych oraz odręczny szkic z 1947 r. z przybliżoną lokalizacją dwóch mogił (ryc. 3).
Analiza zdjęć potwierdziła fakt wykopania podczas ekshumacji w 1946 roku dwóch grobów
w okolicy wschodniego ogrodzenia cmentarza, znajdujących się w odległości ok. 1 m od siebie
(fot. 1). Nie było możliwe jednak określenie dokładnego położenia mogił podobnie jak
i pochówków usytuowanych przy zachodnim i północnym murze. Znacznym utrudnieniem
stała się całkowita destrukcja nekropolii; w chwili obecnej jedynym punktem orientacyjnym
widocznym w terenie jest zabytkowy drzewostan.

2

Kronika parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, do wglądu w zbiorach archiwalnych parafii.
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Ryc. 3. Odręczny szkic sytuacyjny datowany na 1947 rok, z widocznym umiejscowieniem dwóch mogił
masowych na cmentarzu żydowskich (zbiory prywatne J. Lubienieckiego)

W wyniku pracy z materiałem archiwalnym sprecyzowano następujące cele badawcze
wymagające obok dalszej analizy źródłowej także przeprowadzenia prac archeologicznych oraz
antropologicznych:
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Fot. 1. Niemiecka ludność cywilna kopiąca dwa doły grobowe podczas ekshumacji w kwietniu 1946 roku
(Schwanitz 2003, s. 281)

- określenie dokładnej lokalizacji mogił (pod murem zachodnim, północnym oraz wschodnim)
- określenie charakteru pochówków (czy obok grobów zbiorowych istniały także groby
pojedyncze, czy wybierając miejsce pochówku kierowano się innymi czynnikami,
np. narodowością zmarłych?)
- wyjaśnienie przebiegu ekshumacji z 1946 i towarzyszących jej okoliczności (dlaczego część
szczątków przeniesiono do nowych grobów pozostałe pozostawiając in situ, dlaczego nowe
groby powstały po przeciwnej stronie cmentarza, dlaczego część ciał pochowano w trumnach?)
- badania antropologiczne szczątków pochowanych więźniów, w celu określenia kondycji
przyżyciowej, przyczyny zgonu oraz uzyskania wszelkich danych mogących rzucić nowe
światło na warunki życia pracowników przymusowych oraz więźniów obozów pracy
w III Rzeszy.

2. Badania archeologiczne
Prace archeologiczne prowadzone na terenie dawnej nekropolii podzielone zostały
na dwa etapy: prospekcję terenową (badania nieinwazyjne) oraz właściwe badania sondażowe.
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2.1. Badania nieinwazyjne
W dniu 14 grudnia 2014 r. przeprowadzono nieinwazyjne badania geomagnetyczne
w obrębie dawnego cmentarza żydowskiego przy ul. Księcia Bolka I. Miały one na celu
rozpoznanie obszaru oraz wytypowanie ewentualnych struktur antropogenicznych związanych
z domniemanymi grobami masowymi.
Prospekcji poddany został obszar o powierzchni 280 m², ograniczony od południa
i wschodu drogą wraz z chodnikiem, od północy skarpą ziemną, a od zachodu graniczył on
z terenem zajętym przez ogródki działkowe ogrodzone płotem (ryc. 4). Teren porośnięty był
niską roślinnością oraz rzadko rozmieszczonymi drzewami, miejscami tworzącymi alejki.
Przeszkodę tę należy rozumieć jako element mogący zaburzać odczyty aparatury pomiarowej
oraz utrudniający ich prawidłowe wykonanie.
Zastosowana metoda wykorzystuje zjawisko magnetyzacji indukcyjnej materiałów
o podwyższonej względem otoczenia podatności magnetycznej. Zmienność natężenia pola
magnetycznego, obserwowana przez aparaturę w postaci odchyleń wartości od średniej, może
wskazywać na obecność struktur antropogenicznych pod powierzchnią gruntu. Zwiększenie
podatności magnetycznej może nastąpić wskutek działania wysokiej temperatury na minerały
zawarte w glebie, a także przez działalność bakterii żyjących w martwej substancji organicznej,
przetwarzających ją w trakcie rozkładu w reagujące magnetycznie minerały. Zmiana
podatności magnetycznej może zatem nastąpić wskutek działań człowieka na przykład podczas
palenia ognisk, wypalania pól, podczas pożarów, czy wskutek gromadzenia obumarłej
substancji organicznej, chociażby kompostu. Anomalie mogą wskazywać na obecność
palenisk, pieców, jam zasobowych i odpadowych, oraz grobów. Wysoką podatnością
magnetyczną cechują się także przedmioty metalowe, a także tlenki i rudy metali. Charakter
anomalii (tzw. dipolowy) oraz wysoka wartość odczytów, pozwala jednak odróżnić zaburzenia
tworzone przez przedmioty metalowe, od tych wywołanych zaleganiem pod powierzchnią
nieruchomych obiektów archeologicznych (Gaffney, Gater 2006; Misiewicz 2006; Aspinall,
Gaffney, Schmidt 2008).
Prospekcja została wykonana za pomocą magnetometru gradientowego Bartington Grad
601-2. Instrument mierzy i rejestruje pionową składową pola magnetycznego w ramach przejść
w obrębie rozbitej na stanowisku siatki arowej, co pozwala precyzyjnie zlokalizować wyniki
pomiarów w przestrzeni. Wyniki pomiarów zostały przetworzone za pomocą oprogramowania
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Ryc. 4. Obszar badań na tle skanu lidarowego terenu (oprac. Mackiewicz M., Myślecki B.)
TerraSurveyor 3.0.22.1 firmy DW Consulting, i zobrazowane w formie magnetogramu, czyli
planu prezentującego rozkład, wielość, wartości i charakter zarejestrowanych anomalii, co jest
podstawą do archeologicznej interpretacji wyników prospekcji. W obrębie obszaru badań
założono lokalną siatkę arową dopasowaną do kształtu działki, miało to na celu także
odpowiednie zaplanowanie przejść w sposób najmniej kolidujący z rzędami drzew.
Uzyskane rezultaty prospekcji można podzielić na:


anomalie o wartościach dodatnich, których źródłem mogą być wkopy próchniczne



anomalie dipolowe o jednoczesnych dodatnich i ujemnych wysokich wartościach
odczytów, wywołane zaleganiem przedmiotów metalowych pod powierzchnią gruntu



anomalie występujące na większej powierzchni, o wysokich wartościach dodatnich
i ujemnych, których źródłem prawdopodobnie może być gruz budowlany - kamienny
i ceglany (ryc. 5, kolor czerwony).

Interpretacja prospekcji :


anomalie rysujące się wzdłuż zachodniej krawędzi obszaru badań należy łączyć
z metalową konstrukcją płotu. Niestety zakres zaburzeń nie pozwala na uzyskanie
odpowiedniego magnetogramu.



najszerszą strukturą wydzieloną podczas generowania obrazu jest pas o szerokości
od 25 do 30 m (ryc. 6). Jego występowanie wiąże się najprawdopodobniej ze strefą
zalegania gruzu ceglanego lub kamiennego, pochodzącego z rozbiórki cmentarza.
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Ryc. 5. Wyniki badań nieinwazyjnych (oprac. Mackiwicz M., Myślecki B.)

Ryc. 6. Wyniki badań nieinwazyjnych (oprac. Mackiwicz M., Myślecki B.)



anomalie dipolowe występujące we wschodnich częściach badanego obszaru wynikają z
bliskości drogi oraz studzienki sieci energetycznej.
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po namierzeniu przeszkód terenowych, anomalie o wartościach dodatnich zostały.
Analiza uzyskanego obrazu anomalii magnetycznych nie pozwoliła na wydzielenie
struktur, które wiązać można bezsprzecznie z poszukiwanymi grobami. Jednak z powodu
zaburzeń obrazu nie można też było jednoznacznie wykluczyć ich występowania. W celu
uzyskania bardziej klarownych wyników badań konieczne okazało się wykonanie
terenowych badań sondażowych.
2.2 Badania sondażowe
W dniach 16 lipca oraz 10 sierpnia przystąpiono do wykonania na terenie dawnego

cmentarza żydowskiego prac sondażowych mających na celu zlokalizowania mogił zbiorowych
więźniów filii obozu Gross Rosen oraz pracowników przymusowych. Poszukiwania
ograniczono do 2 grobów, w których wg źródeł archiwalnych złożono ciała po ekshumacji
pochówków spod zachodniego muru cmentarza w 1946 roku. Poszukiwania grobów
znajdujących się w północnej oraz zachodniej części cmentarza uzależniono od wyników prac
mających na celu lokalizację dwóch wspomnianych pochówków. Na decyzję tę wpłyną fakt
utrudnionego dostępu do grobów znajdujących się w północnej części dawnego cmentarza
(mogiły znajdują się najprawdopodobniej pod współczesnym nasypem) oraz nie do końca
wyjaśniona kwestia ekshumacji grobów w części zachodniej.
2.2.1. Sondaże wiertnicze
Sondaże wiertnicze wykonywane są ręcznym świdrem geologicznym umożliwiającym,
po wwierceniu się w strukturę gruntu, pobranie próbki gleby w postaci przekroju. Wykonywane
w odpowiednich odstępach odwierty, dzięki porównaniu profili glebowych, pozwalają na
zlokalizowanie dużych struktur antropogenicznych, w tym grobów zbiorowych. Wiercenia
sondażowe były z powodzeniem wielokrotnie stosowane podczas prac archeologiczno
ekshumacyjnych. Najbardziej znanym tego przykładem są poszukiwania grobów ofiar Zbrodni
Katyńskiej w Charkowie – Piatichatkach oraz Miednoje. W efekcie zastosowania sondaży
wiertniczych zlokalizowano wielu tzw. dołów śmierci (Głosek 1996; Góra 1996; Kola 2005,
s. 84-90; Skowron 1996). Potwierdzona skuteczność odwiertów wpłynęła na podjęcie decyzji
o zastosowaniu tej metody przy podjętej próbie zlokalizowania grobów więźniów i robotników
przymusowych pochowanych na dawnym cmentarzu żydowskim w Kamiennej Górze.
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Badania rozpoczęto od wyznaczenia obszaru wierceń. Po analizie materiałów
archiwalnych i kartograficznych, postanowiono skoncentrować się na północno-wschodniej
części dawnego cmentarza, przylegającej do drogi asfaltowej. Widoczne w tym miejscu było
znaczne zapadlisko gruntu, które mogło powstać w wyniku kompresji gruntu na skutek
procesów

podepozycyjnych.

Dodatkowym

argumentem

przemawiającym

za

przeprowadzeniem wierceń sondażowych w omawianym miejscu, był fakt ominięcia tej części
cmentarza podczas badań nieinwazyjnych, ze względu na zbyt bujną roślinność. Przystępując
do wierceń zakładano, że w wyznaczona strefa powinna w całości, lub częściowo, zawierać
granice przynajmniej jednego z poszukiwanych grobów.
Prace wykonywane były przy użyciu ręcznego świdra geologicznego o średnicy
10 cm i wysokości puszki wynoszącej 25 cm. Wiercenia odbywały się wzdłuż 5 magistrali
badawczych o długości 13 metrów przebiegających równolegle do siebie i drogi asfaltowej.
Odstępy pomiędzy magistralami wynosiły 1 metr a odległość pierwszej magistrali od krawędzi
chodnika przylegającego do drogi 2 metry. Każda z magistrali oznaczona została kolejną literą
alfabetu:


magistrala A – wykonano 12 z 14 odwiertów, pomijając miejsce w którym rosło drzewo
(odwierty nr 9 i 10). We wszystkich odwiertach po ok. 10 cm warstwie humusu natrafiono
na twarde podłoże w postaci skały.



magistrala B – wykonano 14 odwiertów. W odwiertach 1-6 oraz 10-14 pod warstwą
humusu o miąższości 10 cm natrafiono na twarde podłoże w postaci skały. W odwiertach
7-9 pod humusem natrafiono na gruz skalny uniemożliwiający wykonanie odwiertu na
głębokość większą niż ok. 30 cm.



magistrala C – wykonano 14 odwiertów. W odwiertach 1-5 oraz 7-9 pod warstwą humusu
o miąższości ok 10 natrafiono na gruz skalny uniemożliwiający wykonanie odwiertu na
głębokość większą niż ok. 30 cm. W odwiertach nr 6 oraz 10-14 pod warstwą humusu
natrafiono na twarde podłoże w postaci skały. W odwiercie nr 8 na głębokości 20 cm
natrafiono na bryłkę wapna (?).



magistrala D – wykonano 14 odwiertów. W odwiertach 1-5 oraz 7-9 pod warstwą humusu
o miąższości ok. 10 natrafiono na gruz skalny uniemożliwiający wykonanie odwiertu na
głębokość większą niż ok. 30 cm. W odwiertach nr 6 oraz 10-14 pod warstwą humusu
natrafiono na twarde podłoże w postaci skały.



magistrala E – wykonano 14 odwiertów. W odwiertach 1-5 oraz 7-10 pod warstwą
humusu o miąższości ok. 10 natrafiono na gruz skalny uniemożliwiający wykonanie
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odwiertu na głębokość większą niż ok. 30 cm. W odwiertach nr 6 oraz 11-14 pod warstwą
humusu natrafiono na twarde podłoże w postaci skały.
W sumie wykonano 68 odwiertów. Występujące na całym obszarze podłoże w postaci litej
skały (zlepieńca) lub gruzu skalnego uniemożliwiały wiercenie na większą głębokość niż 3035 cm, co okazało się daleko niewystarczające aby móc potwierdzić bądź wykluczyć obecność
grobów masowych w tym miejscu. Uwagę zwraca strefowe występowanie „gruzu” skalnego,
który stawiał nieco mniejszy opór podczas wiercenia niż lita skała. Dostrzeżona różnica nie
dawała jednak pewności, że miejsca występowania skały o luźniejszej frakcji stanowią
wypełnisko jamy grobowej. W celu ostatecznego rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości
nieodzowne stało się przeprowadzenie prac sondażowych poprzez założenie wykopów.
2.2.2. Wykopy sondażowe
W związku z powstałymi trudnościami wynikającymi z niesprzyjających warunków
terenowych

uniemożliwiających

wykonanie

odwiertów

sondażowych,

przystąpiono

do przeprowadzenia prac sondażowych przy użyciu sprzętu ciężkiego (fot. 2). Wyznaczono
3 miejsca w pobliżu wschodniej granicy dawnego cmentarza:
 sondaż nr 1 – o wymiarach 6 m x 4 m (z przedłużeniem o 1,5 m w kierunku zachodnim).
W trakcie eksploracji uchwycono południową krawędź wkopu grobowego. Wypełnisko
jamy grobowej stanowił urobek skalny (zlepieniec), na który natrafiono w odwiertach
nr 9-10 magistrali E. Eksplorację przerwano w momencie natrafienia na głębokości
1 m na zalegające w układzie anatomicznym szczątki ludzkie. Szkielety, w liczbie co
najmniej 7, ułożone były w rzędzie, czaszkami zwrócone w kierunku S (fot. 3, 4).
 sondaż nr 2 – o wymiarach 5 m x 4 m. W trakcie eksploracji na głębokości 0,3 m
natrafiono na zarysy 6 jam grobowych znajdujących się w dwóch rzędach
zorientowanych wzdłuż osi N-S. Wymiary jam (około 2 m x 0,5 m, w jednym
przypadku 2 m x 2 m) pozwoliły założyć, że są to pochówki pojedyncze. Ze względu
na to, że obiektem poszukiwań były groby masowe, eksplorację sondażu zakończono
na poziomie stropu jam grobowych. Podczas eksploracji odkryto dwie cementowe
tabliczki z numerami „35” i „44”, pełniące funkcję znaczników grobowych
(fot. 5, 6, 7).
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Fot. 2. Koparka pod nadzorem archeologa podczas usuwania warstwy humusu (fot. Jagiełło J.)

Fot. 3. Profil SE sondażu nr 1. Widoczna krawędź jamy grobowej (fot. Jagiełło J.)
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Fot. 4. Sondaż nr 1 – widoczna granica jamy grobowej oraz ułożone obok siebie szczątki ludzkie
(fot. Jagiełło J.)

Fot. 5. Spąg sondażu nr 2. Widoczne ciemniejsze zarysy jam grobowych (fot. Jagiełło J.)
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Fot. 6. Fragment cementowej tabliczki – znacznik grobu, odkrytej w sondażu nr 2.
Widoczny nr „35” (fot. Jagiełło J.)

Fot. 7. Cementowa tabliczka – znacznik grobu, odkryta w sondażu nr 2. Widoczny nr „44”
(fot. Jagiełło J.)
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 Sondaż nr 3 – o wymiarach 6 m x 4 m. W części zachodniej sondażu natrafiono na granicę
wschodnią dołu grobowego. Wypełnisko jamy, podobnie jak w sondażu nr 1, stanowił
urobek skalny. Eksploracje przerwano na głębokości 1,6 m w momencie natrafienia na
szczątki ludzkie zalegające w układzie anatomicznym. Szkielety ułożone były w co
najmniej dwóch rzędach ułożonych prostopadle do siebie. Przy co najmniej dwóch
szkieletach

stwierdzono

obecności

fragmentów

desek

stanowiących

najprawdopodobniej relikty trumny (fot. 8, 9).
We wszystkich 3 wykopach sondażowych natrafiono na ślady jam grobowych. Pochówki
odkryte w sondażu nr 2 mogą być związane ze starszą fazą użytkowania cmentarza, nie można
jednak wykluczyć możliwości, że stanowią one także groby ofiar terroru nazistowskiego.
Z pewnością nie są to jednak groby ofiar ekshumowanych w 1946 roku z zachodniej części
cmentarza. W przypadku struktur odkrytych w sondażu nr 1 oraz nr 3 możemy stwierdzić,
że są to pochówki masowe kryjące więcej niż jedną warstwę szkieletów. Obecność fragmentów
desek przy szkieletach w sondażu nr 3 potwierdza dane archiwalne, mówiące o tym, że niektóre
z ciał ekshumowanych w 1946 roku, pochowano w trumnach. Lokalizacja grobów w pełni
odpowiada źródłom, w tym także jedynej fotografii z 1946 roku, na której widoczne są doły
grobowe podczas kopania. Na podstawie różnicy w układzie szkieletów odkrytych w wykopie
sondażowym nr 1 i nr 3 można przypuszczać, że są to dwa osobne doły grobowe.

3.Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych prac oraz kwerendy archiwalnej udało się określić
lokalizację 2 grobów masowych kryjących szczątki więźniów oraz robotników przymusowych
zmarłych bądź zamordowanych podczas II wojny światowej. Badania te zrodziły kolejne
pytania, na które odpowiedź może dać tylko kontynuacja prac. Z naukowego, a także etycznego
punktu widzenia, konieczna wydaje się ekshumacja odkrytych szczątków, oraz dalsze
poszukiwania grobów w pobliżu północnego oraz zachodniego ogrodzeniem dawnego
cmentarza żydowskiego. Nieznana pozostaje do dzisiaj dokładna liczba a także okoliczności
śmierci pochowanych osób. Zachowana dokumentacja z pierwszych ekshumacji w 1946 roku
jest niepełna i nie daje odpowiedzi na wiele z postawionych pytań.
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Fot. 8. Sondaż nr 3 – widoczna granica wkopu grobowego wykuta w litej skale (fot. Jagiełło J.)

Fot. 9. Ludzkie szczątki w układzie anatomicznym odkryte w sondażu nr 3. Widoczne fragmenty drewna
będące najprawdopodobniej reliktami trumny (fot. Jagiełło J.)
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Załącznik A: inwentarz fotografii
Nr inwentarza
/fotografii

Autor

Sondaż

Temat fotografii

1

Odhumusowanie powierzchni
sondarzu przy użyciu ciężkiego
sprzętu pod nadzorem archeologa

Jagiełło J.

10.08.2015

Ręczne doczyszczanie spągu WM 2 w
sondażu nr 1

Jagiełło J.

10.08.2015

Spąg WM 1 w sondażu nr 1

Jagiełło J.

10.08.2015

2

Poziom zakończenia eksploracji w
sondażu 2 - widok od strony W

Jagiełło J.

10.08.2015

2

Poziom zakończenia eksploracji w
sondażu 2 - widok od strony N

Jagiełło J.

10.08.2015

1

Poziom zalegania ludzkich szczątków
w wykopie nr 1. Widoczna S krawędź
jamy grobowej

Jagiełło J.

10.08.2015

1

Profil W sondażu nr 1 na poziomie
zalegania szczątków ludzkich .
Widoczny zarys jamy grobowej

Jagiełło J.

10.08.2015

3

Widok sondażu nr 3 na poziomie
zalegania szczatków ludzkich widok
od strony W
Widok sondażu nr 3 na poziomie
zalegania szczatków ludzkich widok
od strony N, widoczna E krawędź
jamy grobowej
Poziom zalegania szczątków ludzkich
w sondażu 3. Widoczne drewniane
relikty trumny

Jagiełło J.

10.08.2015

Jagiełło J.

10.08.2015

Jagiełło J.

10.08.2015

Profil NE sondażu nr 3

Jagiełło J.

10.08.2015

fotografii

Data

1

1,2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7, 8, 10

7

9

8

11

9

12

10

13, 14

11

15

12

16-20

Teren po zakończeniu prac
sondażowych

Jagiełło J.

10.08.2015

13

21

Tabliczka cementowa z napisem 35

Jagiełło J.

10.08.2015

14

22

Tabliczka cementowa z napisem 44

Jagiełło J.

10.08.2015

1

1

3

3

3
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Załącznik B: inwentarz zabytków
Nr inwentarza

Lokalizacja
Sondaż Obiekt

1 /15

2

2 /15

2

znacznik

Kategoria zabytku i surowiec
Fragment tabliczki cementowej (znacznika
grobu) z numerem 35
Tabliczka cementowa (znacznik grobu) z
numerem 44

Zainwentaryzował:

Data

Nr inw. foto

Zawadzki P.

10.08.2015

13

Zawadzki P.

10.08.2015

Załącznik C: dziennik badań

Dawny cmentarz żydowski przy ul. Księcia Bolka I, Kamienna Góra
Badania sondażowe
Dziennik badań

Data: 16.07.2015 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 08:30
Godzina zakończenia pracy: 18:00
Pogoda: niewielkie zachmurzenie, temperatura ok 28°C
Liczba osób: 3 (2 archeologów, 1 historyk)
Opis prac: Prace rozpoczęto od wyznaczenia w północno wschodniej części cmentarza przy
pomocy taśm mierniczych 5 magistrali badawczych o długości 13 metrów. Magistrale
usytuowane były równolegle do siebie a dystans pomiędzy każdą z nich wynosił
1 m. Magistrala A wytyczona została równolegle do chodnika drogi asfaltowej w odległości
2 metrów. Pozostałe magistrale (B, C, D, E) wytyczone zostały w nawiązaniu do magistrali A.
Następnie przystąpiono do odwiertów sondażowych wykonywanych świdrem geologicznym.
Ze względu na skrajnie niesprzyjającą charakterystykę podłoża naturalnego (lita skała)
niemożliwe okazało się wykonywanie odwiertów na satysfakcjonującą głębokość, która
pozwoliłaby na jednoznaczne potwierdzenie lub zanegowanie obecności grobów w obszarze
badań. W magistrali A natrafiono pod warstwą humusu od razu na skałę. W przypadku
pozostałych magistrali stwierdzono w niektórych odwiertach obecność gruzu/urobku
skalnego, różniącego się nieco spoistością od miejsc gdzie natrafiono na litą skałę. W odwiercie
nr 4 magistrali C postanowiono ręcznie sprawdzić miąższość rumoszu skalnego. Po osiągnięciu
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głębokości 70 cm nie zauważono żadnej zmiany w strukturze nawarstwień, potwierdzając
dalszą obecność skalnego urobku. Prace zakończono ostatnim odwiertem w linii C. Teren po
odwiertach uporządkowano.

Data: 10.08.2015 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 08:30
Godzina zakończenia pracy: 17:00
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 24°C
Liczba osób: 2 (2 archeologów)
Opis prac: Kontynuowano odwierty w linii wyznaczonych 16.07.2015 r magistrali. Po
zakończeniu ostatniego odwiertu w linii E przystąpiono do wykonania 3 wykopów
sondażowych przy pomocy ciężkiego sprzętu (koparko-ładowarki). Sondaże 1 oraz 3
usytułowane były w pasie sondażowych badań wiertniczych, wykop sondażowy nr 2 znajdował
się na południe od tej strefy. Sondaż nr 1 miał wymiary 6 x 4 i obejmował swym zasięgiem
zapadlisko, które widoczne było na powierzchni gruntu oraz część magistrali D oraz E. Podczas
usuwania nawarstwień odkryto zarys jamy grobowej wyraźnie odcinający się od litej skały.
W spągu sondażu, na głębokości ok. 1 m natrafiono na szczątki ludzkie należące do co najmniej
7 osób. Na tym poziome eksplorację przerwano. P wykonaniu planu oraz dokumentacji
fotograficznej wykop przygotowano do zasypania. Następnie przystąpiono do wykonania
wykopu sondażowego nr 2 usytuowanego bliżej południowo wschodniego narożnika
cmentarza. Po usunięciu humusu na powierzchni wykopu o wymiarach 5 m x 4 m stwierdzono
obecności struktur antropogenicznych, najprawdopodobniej grobów – świadczyły o tym ich
wymiary (średnio 2 m x 0,5 m) oraz rzędowy układ. W sumie zarejestrowano układ 6 obiektów
(4 w jednym rzędzie i 2 w pozostałym). Zarysy jam grobowych naniesiono na plan ogólny
sondażu, nie nadano im jednak numerów, ze względu na rozpoznawczy charakter prac. Po
zasypaniu sondażu nr 2 przystąpiono do eksploracji nawarstwień w obrębie sondażu nr 3,
zlokalizowanego w pobliżu północno wschodniego narożnika dawnego cmentarza. Sondaż
miał wymiary 6 m x 4 m. Po usunięciu humusu wyraźnie zarysowała się wschodnia granica
jamy grobowej, przebiegająca niemal równolegle do drogi asfaltowej. Na głębokości 1,6 m
natrafiono na szczątki ludzkie, które ułożone były w co najmniej dwóch, prostopadłych do
siebie rzędach. Jeden z rzędów przebiegał równolegle do wschodniej krawędzi jamy grobowej,
drugi zaś wzdłuż profilu N wykopu. Przy kilku szkieletach widoczne były fragmenty desek
drewnianych, najprawdopodobniej trumien. Układ szczątków pozwalał stwierdzić, że odkryty
grób jest bez wątpienia mogiłą masową. Po wykonaniu planu sytuacyjnego oraz dokumentacji
fotograficznej wykop zasypano. Prace zakończono ogólnym uporządkowaniem terenu
przeprowadzonych prac.
19

„Tempus” Usługi Archeologiczne
59-930 Pieńsk, Bielawa Dolna 69

REGON 021957049
NIP 615-194-80-07

tel. 692-177-997
e-mail: Tempus.archeo@wp.pl

Załacznik D: profile glebowe odwiertów sondażowych

1 – humus; 2 – lita skała (zlepieniec); 3 – urobek skały (zlepieńca) rumosz.
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Profile glebowe odwiertów sondażowych

1 – humus; 2 – lita skała (zlepieniec); 3 – urobek skały (zlepieńca) rumosz.
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Załączniki E: szkic sytuacyjny
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