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Do Pracow ni A ntropologicznej M uzeum  Pierw szych Piastów  na Lednicy przekazano 
do w ykonania identyfikacji i analiz, m ateriał kostny, pochodzący z nadzoru archeologicz
nego przy kościele w  Czerniejewie, w  dniach 15-16 w rześnia 2008 roku. Prace przy insta
lacji budynku pozw oliły odsłonić w  niew ielkim  w ykopie przy ścianie kościoła, liczne, 
luźne, szczątki kostne, pochodzące zarówno od zw ierząt jak  i ludzkie szczątki kostne. 
Szczątki te należały do w ielu osobników, pierw otnie pochow anych na tym  przykościel
nym  cmentarzu. N ad pracam i instalacyjnym i nadzór prow adził m gr Paw eł Danielewicz 
z Gniezna.

Przeprow adzona ekspertyza antropologiczna m iała na celu oddzielenie szczątków 
ludzkich od zw ierzęcych, ustalenie liczby osobników  i wykonanie zgodnie z metodyka 
badań antropologicznych określenia w ieku, a w  przypadku osobników  dorosłych również 
płci osobników  (Piontek 1985; Strzałko 1971, Strzałko, H enneberg 1975). W iek dzieci 
i osobnika m łodocianego oznaczono w  przybliżeniu za A. Florkowskim  i T. K ozłow skim  
(1994).

Szczegółowy opis szczątków kostnych  

Grób 1. (15-16.09.2008r.). Kości co najmniej 4 osobników:
1. K ości stopy lewej, osobnika młodocianego zm arłego w  w ieku Juvenis/Adultus, 

tj. około 2-22 roku życia. W ystąpiły kości lewej stopy: kość skokowa, 5 kości śród
stopia, wiele kości paliczków , z w szystkich rzędów , w tym paluch lewy, oraz duży 
paluch stopy praw ej.

2. U łam ek lewego talerza biodrowego i luźne spojenie łonowe. Zm iany na pow ierzchni 
spojenia łonow ego w g T. W. Todda są w  fazie I, tj. w iek osobnika przypada na 18-19 
lat (Piontek 1985). K ości należą do osobnika młodocianego, zm arłego w  w ieku Juve- 
nis.

3. R zepka praw a o słabych zm ianach zw yrodnieniowych, delikatnej budowy. Praw do
podobnie żeńska?.

4. Fragm ent trzonu lewej kości udowej dziecka zm arłego w  w ieku Infans I/Infans II. 
M ożna połączyć z luźnym  paliczkiem  stopy i kości śródstopia dziecka.

W ystąpiły kości zwierzęce.
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Grób 2. (16.09.2008r.). Kom pletny pas m iedniczny jednego osobnika: obie kości mied- 
niczne i kość krzyżowa. B udow a kości typow o żeńska. Zm iany na  pow ierzchni spojenia 
łonow ego w g T. W. Todda są w  fazie X, tj. w iek osobnika, powyżej 50 lat (Piontek 1985). 
K obieta zm arła w  w ieku starczym Senilis.

Przem ieszka: dolny odcinek prawej kości strzałkowej, osobnika dorosłego.

C zerniejew o . (brak m etryczki, w orki foliowe opisane m azakiem  -  5 i 7).
5 - kręg lędźw iow y L1 o silnych zm ianach zw yrodnieniow ych i osteoporozie.
7 - Luźne ułam ki k ilku  drobnych kości praw dopodobnie dw óch osobników. W yróżniono: 
drobne ułam ki głów  kości udowych, praw ych i lewych. Średnica głów  39x40mm. Są 
4 kości śródręczy i kości paliczków  z w szystkich rzędów  -  które m ogą należeć do jednego 
dorosłego osobnika. Są to kości praw dopodobnie m ężczyzny, o w zroście przyżyciowym  
w  granicach w zrostu niskiego, tj. około 161-165cm.
W ydzielono luźny, nie przyrosły za życia, trzon ostatniego kręgu kości krzyżow ej, star
szego dziecka. D ziecko zm arło w  w ieku Infans II.
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