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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

Stanowisko nr 26 w Żyglądzie, gm. Papowo Bi−
skupie, odkryto w 2005 r. W trakcie weryfikacji te−
renowej odnotowano liczne naruszenia obiektów
pradziejowych czytelne na powierzchni terenu1.
W miejscach ich koncentracji przeprowadzono w la−
tach 2006–2007 ratownicze badania wykopaliskowe
realizowane przez Instytut Archeologii UMK przy
współpracy z Zakładem Gleboznawstwa UMK.

Stanowisko położone jest w zachodniej części
Wysoczyzny Chełmińskiej na krawędzi rynny sub−
glacjalnej, w dnie której znajduje się równina bio−
geniczna utworzona przez zarastające Jezioro Jele−
niec (ryc. 1). Wykopy założono na szczycie niewiel−
kiego pagórka morenowego zbudowanego z utwo−
rów gliniastych i piaszczystych. Badaniami wyko−
paliskowymi objęto obszar 6,5 a (ryc. 2). Pozyska−
ny materiał zabytkowy pochodzi z okresu od schył−
kowego paleolitu po późne średniowiecze, przy
czym najliczniej reprezentowane są źródła przypo−
rządkowane społecznościom wczesnej epoki żelaza
(por. Rembisz, w tym tomie) oraz neolitu. Do nich
zalicza się osada kultury późnej ceramiki wstęgowej
(dalej KPCW), której pozostałości stanowią przed−
miot poniższego opracowania.

Kamil Adamczak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Adam Michalski

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie
(gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle badań
archeologicznych i przyrodniczych

Wyniki badań archeologicznych

Sytuacja stratygraficzna zarejestrowana na sta−
nowisku wyklucza łączenie jakiejkolwiek z wy−
znaczonych warstw wyłącznie z działalnością spo−
łeczności neolitycznych. W większości przypad−
ków obiekty KPCW czytelne były bezpośrednio
pod warstwą orną, na poziomie gliniastego lub
gliniasto−piaszczystego calca. Młodszą metrykę
ma także warstwa IV, która częściowo przykry−
wała rów fundamentowy długiego domu (ryc. 2).
Jej geneza może mieć charakter antropogeniczny
i wiązać się z działalnością społeczności późnego
neolitu lub wczesnej epoki żelaza.

Pozostałości osadnictwa KPCW stanowią: rów
fundamentowy długiego domu (obiekt nr 20), piw−
niczka (obiekt nr 41, ryc. 3) i palenisko (obiekt
nr 11) oraz jamy hipotetycznie związane z wymie−
nionym ugrupowaniem – domniemany grób szkie−
letowy (obiekt nr 37), a także nieokreślone pod
względem funkcji jamy bez datujących materia−
łów źródłowych (obiekty nr 3, 4, 10, 12, 13,
15, 16, 36). Zakwalifikowanie ostatnich wymie−
nionych obiektów do zespołu źródeł nierucho−
mych KPCW było możliwe dzięki podobień−
stwu cech litologicznych ich wypełnisk do obiek−
tów bezspornie późnowstęgowych oraz na pod−
stawie analizy ich przestrzennego występowa−
nia.

Pozyskany materiał źródłowy stanowią frag−
menty naczyń ceramicznych, wyroby krzemienne
i kamienne. Z całkowitej liczby 42 fragmentów

1 Prace poprzedzające badania wykopaliskowe wykonał mgr
Wojciech Sosnowski z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora
Zabytków w Toruniu. Wymieniona instytucja współfinansowa−
ła projekt badawczy na podstawie umowy 80 NH/2006.
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naczyń2  11 odkryto w wypełniskach obiektów
łączonych z KPCW (por. tabela 1), pozostałe zna−
leziono w warstwie ornej lub w obiektach o młod−
szej chronologii. W piwniczce (obiekt nr 41) odkryto
odłupek i odpadek krzemienny, natomiast w rowie
fundamentowym długiego domu (obiekt nr 20) na−
trafiono na pojedynczy odłupek (por. tabela 1). Kla−
syfikacja kulturowa pozostałych źródeł krzemien−
nych możliwa jest tylko w przypadku form diagno−
stycznych3. Z dużym prawdopodobieństwem z osad−
nictwem późnowstęgowym łączyć można dwa dra−
pacze (ryc. 4: 5, 9) pozyskane z warstwy ornej oraz
zatępiec (ryc. 4: 7) odkryty na wtórnym złożu
w obiekcie nr 49. Wszystkie wymienione wyroby
wykonano z narzutowego surowca bałtyckiego.
W zbiorze wyrobów ze skał wydzielono fragment
topora (ryc. 4: 10). Jego przynależność kulturowa,
ze względu na stan zachowania oraz wielokulturo−
wość stanowiska, jest niepewna.

Z powodu małej liczby i jakości źródeł rucho−
mych dalsza analiza bazuje na nieruchomych pozo−
stałościach osadniczych. Ich charakter i stopień prze−
badania pozwalają na określenie chronologii, funk−
cji oraz modelowego odtworzenia osady wspólnoty
wczesnorolniczej.

Obiekty KPCW i ich planigrafia

Najbardziej czytelnym obiektem (nr 20) jest po−
zostałość rowu fundamentowego – tzw. długiego
domu KPCW. W planie miał on kształt trapezowaty
o ułożeniu południkowym (cechy metryczne zawarto
w tabeli 1). Głębokość rowu fundamentowego jest
zmienna. W profilu odznaczał się on U−kształtnym
zarysem o płaskim dnie. W nielicznych miejscach
odkryto ślady po słupach umieszczanych w rowie
(wszystkie miały zarysy koliste). Taką sytuację za−
notowano w środkowej partii ścian na wysokości
obiektów nr 49 i 41, tam też rów fundamentowy osią−
gał maksymalną głębokość dochodzącą do 0,8 m.
Zarówno w czole domostwa (ściana południowa), jak
i w jego wierzchołku (ściana północna) nie odkryto
śladów po słupach, a jego głębokość w tych miej−
scach wynosiła od 0,3 do 0,4 m.

Być może różne głębokości rowu w poszczegól−
nych częściach jego przebiegu wskazują na wyko−

rzystywanie różnych technik wznoszenia ścian: pa−
lowej w części środkowej i innej na jego krańcach
(technika zrębowa?). Ściany boczne w czole domo−
stwa wyciągnięte były o 0,4 m poza wysokość ścia−
ny szczytowej, formując charakterystyczne „wąsy”.
Poza tym ściana szczytowa miała nieciągły charak−
ter, a istniejąca w tym miejscu przerwa o długości
0,3 m może być interpretowana jako wejście.

Wewnątrz obrysu rowu fundamentowego poło−
żony jest obiekt nr 41, który użytkowany był z do−
mem, pełniąc funkcję magazynu – piwniczki. W pla−
nie miał zarys owalny, a w profilu trapezowaty prze−
krój o spłaszczonym dnie i trójwarstwowe wypełni−
sko. Spągowa warstwa odznaczała się ciemniejszym
zabarwieniem w stosunku do utworów zalegających
powyżej (obiekt nr 41, warstwa 3; por. ryc. 3). W wy−
niku flotacji próby glebowej (pobranej z wymienio−
nego utworu) pozyskano jedną muszlę, niewielkie
fragmenty kości oraz węgle drzewne i zwęglone
makroszczątki. Materiał ten nie został oznaczony
pod względem taksonomicznym.

Pozostałe obiekty KPCW znajdowały się na po−
łudnie od długiego domu. W wypełnisku obiektu nr 37
odkryto fragment masywnej kości strzałkowej męż−
czyzny w wieku adultus (Kozłowski 2007). Wymie−
niona kość nie nosiła śladów działania ognia, zatem
odróżniała się od przepalonych kości z cmentarzy−
ska łużyckiego. Można przypuszczać, że obiekt ten
spełniał funkcję grobową i zawierał ludzki pochó−
wek, lecz szczątkowe zachowanie jamy (miąższość
do 0,3 m) znacznie ogranicza uwiarygodnienie za−
proponowanej interpretacji. Propozycję tę wspiera
natomiast lokalizacja domniemanego grobu w sto−
sunku do domostwa (w obrębie podwórza) oraz jego
usytuowanie na osi N–S, typowe dla grobów KPCW
(por. Czerniak 1980, ryc. 40, 52), odwzorowujące
ukierunkowanie budowli mieszkalnej4. Istotną
przesłanką wspierającą powyższą tezę są także wy−
niki badań fosforowych. Wysoka zawartość fosforu
(17 470 mg) w wypełnisku obiektu 37 może być
efektem dekompozycji złożonego w nim ciała. W wy−
pełnisku domniemanego grobu znaleziono trzy frag−
menty ceramiki KPCW oraz bryłkę polepy.

Prawdopodobnie funkcję paleniska spełniał
obiekt nr 11. W jego stropie oraz poniżej zareje−
strowano liczne kamienie, które zgromadzone były
w części centralnej paleniska. Obiekt został czę−
ściowo zniszczony przez dookolny rów fundamen−
towy kurhanu kultury ceramiki sznurowej (obiekt
nr 1). Z tego względu powiązać go trzeba z osad−

4 W ten sam sposób ukierunkowane były pochówki KPCW w Bis−
kupinie, stan. 15a (por. Maciejewski 1956, ryc. 1).

2 Fragmenty naczyń przedstawiają jednorodny pod względem
technologiczno−stylistycznym zbiór. Charakteryzuje je użycie
gruboziarnistego tłucznia mineralnego barwy biało−szarej i ma−
łej ilości miki. Na ułamki charakterystyczne składają się trzy
fragmenty ornamentowanych brzuśców zdobione tym samym
rodzajem rylca (ryc. 4: 1, 4) oraz ułamki uch (ryc. 4: 2, 3).
3 Analizy zabytków krzemiennych i kamiennych wykonała mgr
Magdalena Sudoł z Instytutu Archeologii UMK.

Kamil Adamczak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Adam Michalski
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nictwem starszym, najprawdopodobniej późnow−
stęgowym. Z jamy nie pozyskano innych źródeł
archeologicznych.

W pozostałych ośmiu obiektach (nr 3, 4, 10, 12,
13, 15, 16, 36) nie odkryto źródeł dających podsta−
wy do określenia funkcji. Są to z reguły jamy o nie−
wielkich rozmiarach i niewarstwowanych wypełni−
skach, a ich przynależność do KPCW oparto o cha−
rakterystykę wypełnisk, znajdującą analogię w wy−
pełniskach obiektów nr 11, 37 i 42. Także usytuowa−
nie tych jam – po południowej stronie domostwa –
może wspierać proponowaną atrybucję chronolo−
giczno−kulturową.

W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że
z osadnictwem KPCW związanych jest 12 obiektów
kulturowych. Nie pozostawały one ze sobą w bez−
pośrednich relacjach stratygraficznych, tzn. nie mia−
ły styków międzyobiektowych. Z tych względów
przyjęto założenie o jednorazowym akcie zamiesz−
kiwania osady przez ludność późnowstęgową. Nie−
stety, mała liczba źródłowych ruchomych (ceramicz−
nych, krzemiennych) uniemożliwia jednoznaczne
potwierdzenie bądź zaprzeczenie tej tezy.

Rozmieszczenie odsłoniętych obiektów sugeru−
je istnienie planowej zabudowy na terenie osady.
W północnej części osiedla wybudowano domostwo,
którego integralnym elementem była piwniczka. Na
południe od budynku założono pozostałe, stałe urzą−
dzenia (m.in. palenisko). Zatem południowa część
osady spełniała funkcję obejścia przeznaczonego dla
celów kuchennych i z pewnością innej działalności
przydomowej. Poza tym podwórze traktowane było
jako przestrzeń grzebalna. Podpierając się analogia−
mi z kujawskich osad KPCW, można założyć, że
pochowany w obrębie osady z Żyglądu mężczyzna
mógł być członkiem wspólnoty użytkującej domo−
stwo i jego najbliższą okolicę.

Istotne jest również, że na przebadanym obszarze
nie odkryto innych śladów po domostwach KPCW.
Stanowiska osadowe tego ugrupowania z młodszych
faz rozwojowych znane są z często nakładających
się na siebie pozostałości budynków (np. Brześć
Kujawski, Krusza Zamkowa – na Kujawach, Zelgno
– na ziemi chełmińskiej). Osady jednodworcze nale−
żą do rzadkości. Wyjątek stanowi badany pół wie−
ku temu obiekt z Biskupina, stan. 15a (Maciejewski
1956).

Analiza kulturowo−chronologiczna

Podstawą oceny chronologii osady KPCW
z Żyglądu jest określenie typu konstrukcji długiego
domu oraz jego porównanie do pozostałości zabu−
dowy wymienionego ugrupowania znanych z Kujaw
i Wielkopolski (Czerniak 1980). Powyższą analizę

uzupełnia datowanie radiowęglowe próbki pobranej
ze śladu po słupie zlokalizowanym w rowie funda−
mentowym długiego domu.

Typologię konstrukcji domostw KPCW przedsta−
wił Lech Czerniak (1979; 1980), wydzielając dwa
podstawowe typy: brzeski i biskupiński. Drugi typ
cechują: nieprzerwany rów fundamentowy, w który
mogły być posadowione słupy; forma zakończenia
szczytowej części domu w kształcie „wąsów”; po−
łożone w obrębie trapezowatego zarysu domostwa
1. lub 2. jamy interpretowane jako piwniczki. Wszyst−
kie powyższe cechy charakteryzują pozostałości do−
mostwa z Żyglądu. Brak tu śladów słupów w całym
przebiegu rowu oraz wewnątrz jego obrysu, które
spełniałyby funkcje soch. Istotnym elementem jest
obecność piwniczki (obiekt 41.), która była zlokali−
zowana przy wschodniej ścianie we wnętrzu kon−
strukcji. W nowszej literaturze tego typu jamy uwa−
żane są za typowy element budynków mieszkalnych
ugrupowań powstęgowych w strefie niżu (Czerniak
2007, 236). Chronologia domów typu biskupiń−
skiego, ustalona na podstawie analiz materiału ce−
ramicznego oraz datowań radiowęglowych, sytu−
uje je w końcowym etapie rozwoju KPCW (faza
IIIb–c wg L. Czerniaka 1980, 116–118).

Oznaczenie 5350±40 BP (Poz–22375), otrzyma−
ne dla próby pobranej z miejsca po słupie posado−
wionym w rowie fundamentowym, potwierdza po−
wyższe ustalenia. Po kalibracji na poziomie 95%
prawdopodobieństwa uzyskano wiek bezwzględny
zawarty w latach 4330–4050 BC. Przyjąć więc moż−
na, że osada z Żyglądu była użytkowana pod koniec
V tysiąclecia p.n.e.

Przeprowadzona analiza upoważnia do wnio−
sku, że na stanowisku odkryto pozostałość osady
(jednodworczej?) KPCW. Potwierdzają to odsło−
nięte pozostałości zabudowy mieszkalnej i gospo−
darczej. Charakter opisanego kompleksu osadni−
czego sugeruje jednorazowy akt zasiedlania prze−
strzeni stanowiska przez wspólnotę KPCW. Wska−
zuje na to kilka elementów, w tym brak przecina−
jących się obiektów tej kultury oraz rozmieszcze−
nie jam na terenie osady. Nawiązuje ono do mo−
delu organizacji przestrzeni opartej o dwie wyróż−
niające się strefy: północną – pełniącą funkcje
mieszkalne i magazynowe (dom + piwniczka)
i południową, z którą związana była działalność
przydomowa (por. ryc. 2). Taka organizacja prze−
strzeni osady KPCW z Żyglądu nawiązuje zatem
do modelu określonego przez Ryszarda Grygla
jako dom z podwórzem (1986). Wielkość takiego
zespołu, wg powyższej koncepcji, miałaby dopo−
wiadać żyjącej w jego obrębie jednej tzw. dużej
rodzinie (por. też Czerniak 1980, 146).

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26...
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Usytuowanie domniemanego grobu na terenie
podwórza, czyli na intensywnie (codziennie) użyt−
kowanym obszarze, jest zgodne z regułami rytuału
grzebalnego wspólnot wczesnorolniczych. Jak po−
twierdzają to liczne dane wykopaliskowe, chowanie
(bliskich?) zmarłych wewnątrz domów lub w ich
pobliżu było ściśle przestrzegane w początkach neo−
litu na obszarze Bliskiego Wschodu i Europy (Hod−
der 1990).

Wyniki badań przyrodniczych

Badania przyrodnicze na stan. 26 w Żygladzie
objęły wstępny rekonesans (określenie położenia sta−
nowiska w krajobrazie) w celu rozpoznania stopnia
zaawansowania procesu denudacji antropogenicznej
pokrywy glebowej badanego pagórka morenowego
oraz finalnie wytypowania miejsc wykonania repre−
zentatywnych odkrywek glebowych. Z rowu funda−
mentowego (obiekt nr 20), wnętrza (w tym obiekty
nr 41 i 44) i otoczenia chaty ludności KPCW oraz
kilku mniejszych obiektów archeologicznych (nr 9,
36, 37), zlokalizowanych na szczycie wspomniane−
go wzniesienia, pobrano próbki materiału glebowe−
go do analizy zawartości fosforu ogółem metodą
Blecka w modyfikacji Gebhardta (1982). Jej rezul−
taty miały stanowić wsparcie wniosków uzyskanych
w toku archeologicznych prac badawczych.

Interpretacja wyników analizy zawartości fosfo−
ru ogółem (P

t
) w próbkach materiału glebowego

z obiektów na szczycie pagórka poprzedzona była
ustaleniem wartości tzw. lokalnego tła geochemicz−
nego dla tego pierwiastka. Na podstawie analiz la−
boratoryjnych materiału glebowego z trzech profili
zlokalizowanych odpowiednio na szczycie pagórka,
w obrębie jego stoku i u jego podstawy ustalono
wartość tła geochemicznego na 300–450 mg • kg−1.
Jest ona zbliżona do wyników uzyskanych w podob−
nych glebach występujących na ziemi chełmińskiej
(Bednarek i in. 2004). Do analiz laboratoryjnych
pobrano łącznie 58 próbek glebowych, z tego 53
próbki (17 próbek z rowu fundamentowego, 21
z wnętrza chaty oraz 15 z jej najbliższego otocze−
nia) z obszaru domostwa ludności KPCW oraz 5 pró−
bek ze wspomnianych wyżej obiektów archeologicz−
nych.

Analiza statystyczna wyników nie wykazała zróż−
nicowania zawartości fosforu ogółem w materiale

glebowym pobranym z rowu fundamentowego (obiekt
20), z wnętrza chaty oraz z najbliższego otoczenia
domostwa ludności KPCW (tabela 2). Średnia za−
wartość tego pierwiastka mieści się w górnym za−
kresie ustalonego tła geochemicznego i wynosi
ok. 390–410 mg P • kg−1. W przebadanych obiek−
tach średnia zawartość fosforu ogółem przewyższa
wartość określoną dla tła i wynosi ok. 540 mg • kg−1.
Wskazywać to może na sposób wykorzystania obiek−
tów w przeszłości. Podwyższona zawartość fosforu
sugeruje, że jego źródłem były produkty pochodze−
nia organicznego. Tak więc analizowane obiekty
mogły być wykorzystywane jako jamy magazyno−
we lub śmietniskowe.

Za pomocą programu komputerowego Surfer 8.0
dokonano interpolacji wyników analizy zawartości
fosforu ogółem w glebach domostwa ludności KPCW
i jego otoczenia (ryc. 5). Pominięto w tym postępo−
waniu wyniki uzyskane dla obiektów archeologicz−
nych wewnątrz i na zewnątrz chaty osadników KPCW,
gdyż z oczywistych względów zaburzyłyby one
przestrzenne rozmieszczenie tego pierwiastka.

Analiza uzyskanej mapy przestrzennego zróżni−
cowania zawartości fosforu ogółem w warstwie kul−
turowej pozwoliła na wyodrębnienie dwóch wyraź−
nych stref wzbogacenia w ten pierwiastek. Pierwsza
z nich objęła swym zasięgiem wnętrze chaty w sąsiedz−
twie obiektów nr 41 (piwniczka) oraz 44 i odznacza się
wartościami przewyższającymi 600 mg • kg−1. W mo−
delu organizacji przestrzennej osady odpowiada ona
strefie północnej, pełniącej funkcję mieszkalną i ma−
gazynową. Południowa części osady ludności KPCW
cechuje się zawartością fosforu powyżej 900 mg • kg−1

(podwójne przekroczenie wartości tła geochemicz−
nego). Może to przemawiać za antropogenicznym
wzbogaceniem gleb tego obszaru w przeszłości na
skutek rozkładu odpadków organicznych. Obecność
licznych obiektów pełniących funkcję jam, użytko−
wanych prawdopodobnie przez ludność KPCW, sta−
nowi potwierdzenie tego wniosku. W modelu orga−
nizacji przestrzennej tej części osady przypisano
funkcję podwórza. Jednakże wartość interpretacyj−
na analizy zawartości fosforu ogółem w południo−
wej części osady może być obniżona z powodu na−
kładania się szeregu obiektów archeologicznych o róż−
nej chronologii, będących świadectwem działalności
człowieka w innych okresach.

Kamil Adamczak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Adam Michalski
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Siedlung der späten Bandkeramischen Kultur in Żygląd, Landkreis Papowo Biskupie,
Fundstelle 26, im Lichte archäologischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen
Kurzfassung

In den Jahren 2006–2007 unternahm das Instytut Archeologii (Archäologisches Institut) in Zusammenarbeit mit Zakład
Gleboznawstwa UMK (Institut für Bodenkunde der Nicolaus−Kopernikus Universität) die Rettungsarbeiten in der multi−
kultur – Fundstelle 26 in Żygląd, Kreis Popowo Biskupie (Abb. 1). In dem Bericht werden die Ergebnisse der archäolo−
gischen und der naturwissenschaftlichen  Arbeiten an Siedlungswesen der späten Bandkeramischen Kultur (polnisch:
KPCW) vorgestellt.

Die Ausgrabungen umfassten ein Areal von der Größe 6,5 Ar (Abb. 2). Die Überreste der Siedlung bestehen aus einer
Fundamentgrube eines langes Hauses (Objekt 20), einem Keller (Objekt 41; Abb. 3), einer Feuerstelle, einer vermeintli−
chen Grabstätte (Objekt 37) und einer Grube ohne bestimmter Funktion (Objekte 3, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 36). Das
Quellenmaterial besteht aus Keramikbruchstücken, Hornstein− und Steinarbeiten (Abb. 4).

Nach der Auswertung von Überresten  der Wohnkonstruktion von Żygląd wurde dieses Objekt dem Typ  „biskupiń−
ski” der langen Häusern KPCW zugeordnet. Es wurde auf die Endphase der erwähnten Gemeinschaft von der Polnischen
Tiefebene datiert. Die Bezeichnung 5350 ± 40 BP (Poz−22375), die eine aus der Fundamentgrube entnommene Probe
ergab, bestätigt nur die o. g. Festlegungen.

Die Anordnung der freigelegten Objekte suggeriert das Bestehen einer nach einem Plan erbauten Siedlung mit zwei
Bereichen: der nördliche Bereich mit Wohn− und Lagerfunktion (das Haus + der Keller) und der südliche, der den hau−
shaltsnahen Arbeiten diente (vgl. Abb. 2). Die Auswertung der Bodenproben, die in einer der Fundstellen zum Untersu−
chung des Phosphorgehaltes entnommen wurden, gibt Hinweise auf zwei Bereiche mit erhöhtem Phosphorspiegel (Abb. 5):
in der Nähe der Objekte 41 und 11 und südlich des Hauses.

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26...
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Tabela 1. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Katalog obiektów kultury późnej ceramiki wstęgowej.
   (skróty: KPCW – kultura późnej ceramiki wstęgowej; KCSZ – kultura ceramiki sznurowej; KŁ – kultura łużycka; fragm. – fragmenty)
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Tabela 2. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Rezultaty analizy statystycznej wyników zawartości fosforu ogółem
(P

t
) w glebach chaty ludności KPCW i jej najbliższego otoczenia.

    (skróty: n – liczebność, x−  − średnia, SD – odchylenie standardowe, min – minimum, max – maksimum,
V – współczynnik zmienności)

Ryc. 1. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Położenie stanowiska na tle mapy geomorfologicznej ziemi chełmiń−
skiej (rys. M. Świtoniak)

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26...
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Ryc. 2. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Model osady KPCW (dom z podwórzem). Położenie obiektów na
stanowisku oraz ich interpretacja funkcjonalna (rys. A. Rembisz, K. Adamczak)

Kamil Adamczak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Adam Michalski
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Ryc. 3. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Profil E obiektu 41 (fot. A. Rembisz)

Ryc. 4. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Wybór fragmentów ceramiki (1–4), wyrobów krzemiennych (5–9)
i kamiennych (10) KPCW (rys. A. Dobkowska, M. Sudoł)

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26...
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Ryc. 5. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Przestrzenne rozmieszczenie zawartości fosforu ogółem (P
t
) w glebach

osady ludności KPCW (rys. A. Michalski, M. Markiewicz)

Kamil Adamczak, Renata Bednarek, Maciej Markiewicz, Adam Michalski
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

Podczas prac terenowych przeprowadzonych w ra−
mach inwestycji polegającej na budowie drugiej nitki
wodociągu Miedwie odkryto nowe stanowisko ar−
cheologiczne związane z osadnictwem kultury póź−
nej ceramiki wstęgowej (KPCW), które zostało ozna−
czone jako Kołbacz stan. 61 (AZP 32–08/99) (Ucie−
chowska−Gawron 2007).

Nowo odkryte stanowisko znajduje się w obrę−
bie arkusza 32–08 AZP, który został przebadany
powierzchniowo przez zespół w składzie: Antoni
Porzeziński, Małgorzata Sajkowska, Ryszard Wołą−
giewicz w 1987 r. W najbliższej okolicy stanowi−
ska znajduje się kilka osad neolitycznych, a z tere−
nu samego Kołbacza znamy jedną osadę oraz kilka−
naście śladów osadnictwa w postaci narzędzi krze−
miennych. Z sąsiadującego Rekowa znamy nato−
miast cztery osady neolityczne oraz sześć punktów
osadniczych. Niestety, przywołane stanowiska zna−
ne są tylko z badań powierzchniowych, stąd ich chro−
nologia ogranicza się tylko do kreślenia epoki (neolit).

Miejscowość Kołbacz (gmina Stare Czarnowo,
powiat gryfiński) znajduje się na południowy wschód
od Szczecina, w odległości ponad 20 km od niego.
Znana jest z reliktów najstarszego na Pomorzu Za−
chodnim klasztoru cysterskiego. Poza reliktami
z wczesnego średniowiecza oraz późniejszymi z te−
renu miejscowości pochodzi wiele znalezisk arche−
ologicznych, także ze starszych okresów. W wyni−
ku ostatnich badań ich ilość została powiększona
o kolejne, bardzo ważne znaleziska. Stan. nr 61 znaj−

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron

Osada kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku
Kołbacz 61 (AZP 32–08/99)

duje się ok. 2,5 km na północ od centrum miejsco−
wości, bezpośrednio przy jej granicy, na zachód od
drogi do Rekowa, w odległości ok. 100 m na pół−
noc od stanowiska Kołbacz nr 62 (ryc. 1). Miejsce
odkrycia znajduje się u zbiegu dwóch krain fizjo−
graficznych: Puszczy Bukowej rozciągającej się bez−
pośrednio na północ oraz Równiny Pyrzycko−Star−
gardzkiej (Kondracki 1981, 268–269). Stanowisko
położone jest nieomal na kulminacji niewysokiego
wzniesienia leżącego na zachodnim stoku ciągu nie−
wielkich wzgórz, będących najbardziej na południe
wysuniętym odgałęzieniem Gór Bukowych. Posia−
da ekspozycję dodatnią, południową, południowo−
−zachodnią i zachodnią. Podłożem geologicznym jest
w tym miejscu glina morenowa. Ze stanowiska roz−
tacza się rozległy widok na dolinę rzeki Płoni.

Prace przy inwestycji rozpoczynano od usunię−
cia humusu z pasa terenu o szerokości od 8 do 10 m,
a następnie kopano dół o szerokości ok. 3 m i głę−
bokości od 2,5 do 8 m. Analogiczna kolejność prac
obowiązywała także w rejonie omawianego stano−
wiska. Na odhumusowanej powierzchni natrafiono
tylko na słabo czytelne ślady, a dopiero po zdjęciu
warstwy żółtej, zdawałoby się calcowej, gliny
o miąższości dochodzącej do 0,3 m odsłonięto za−
rys obiektu znacznej wielkości.

Obiekt nr 1

Odsłonięty strop rozległego obiektu miał kształt
nieregularny, wydłużony po osi NE–SW, a jego
część wschodnia została zniszczona przez wkop
związany z budową instalacji wodociągowej popro−
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wadzonej wzdłuż drogi do Rekowa. Zachowana
część zarysu jamy miała w rzucie poziomym wymia−
ry: do ok. 14 m po linii NE–SW i do ok. 8 m po
linii NW–SE (ryc. 2). Przekrój jego był nieregular−
ny, o spągu mocno pofałdowanym, a zachowana głę−
bokość dochodziła do 0,9 m. W wypełnisku wydzie−
lały się dwie warstwy:

– warstwa I: czarna próchnica z grudkami polepy.
Nie występowała ona w części północnej i wschodniej.
Spąg jej był silnie pofałdowany. W części zachod−
niej zarysowały się dwa wyraźne przegłębienia
o nieckowatych profilach, które były oddalone od
siebie o ok. 1,8 m. Pierwsze z nich miało średnicę
w przybliżeniu 0,9 m i 0,6 m miąższości, a drugie
ma średnicę ok. 1,2–1,4 m i również 0,6 m miąż−
szości. Zawierały one szczególnie dużo polepy.
Prawdopodobnie były to pozostałości po paleni−
skach bądź ogniskach. Obecność warstwy brązo−
wej próchnicy, rozdzielającej czarną próchnicę
występującą na stropie i na spągu drugiego prze−
głębienia, może wskazywać na przerwę w użyt−
kowaniu tego obiektu,

– warstwa II: brązowa spiaszczona próchnica z prze−
warstwieniami gliny i grudkami polepy. Występowa−
ła na obrzeżach obiektu, w jego części wschodniej oraz
na całej powierzchni obiektu pod warstwą I, wypeł−
niając liczne (prawdopodobnie naturalne) zagłębie−
nia terenu.

W obiekcie odkryto 875 fragmentów ceramiki,
193 wytwory krzemienie, 91 bryłek polepy oraz 90
ułamków kości zwierzęcych.

Pod względem funkcji obiekt określony został
jako jama przydomowa. Można spodziewać się, iż
obok (być może pod brukiem drogi przebiegającej
kilka metrów na wschód od odkrytej jamy) znajdu−
je się długi dom słupowy. Nieco podobny obiekt
został odsłonięty na terenie stan. 36 w miejscowo−
ści Binowo, gm. Stare Czarnowo (AZP 32–06/43) –
obiekt nr 10, choć dodać należy, że posiada on inną
atrybucję i zaliczony został przez swojego odkryw−
cę do kultury pucharów lejkowatych (Cnotliwy 1999).

Ceramika

Z obiektu pochodzi ogółem 875 fragmentów ce−
ramiki, z czego analizie poddano jedynie 694 frag−
menty (tj. 79,3% zbioru). Odrzucono 181 fragmen−
tów (20,7%) ze względu na ich zły stan zachowa−
nia. Na opisywany zbiór składają się: 111 fragmen−
tów brzegów (16,0%), 570 fragmentów brzuśców
(82,13%), 11 fragmentów den (1,58%) i 2 fragmen−
ty uch (0,29%).

Analizę technologiczną ceramiki przeprowadzi−
liśmy zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez
Lecha Czerniaka (Czerniak 1980, 16–25) Zasadni−

czo przyjmuje się, że model systemu technologicz−
nego wypracowany dla Kujaw może być podstawą
datowania technologicznego w strefie Niżu Polskie−
go (Czerniak, Kośko 1980, 262). Opracowywana
ceramika w większości wykazuje zbieżność z grupą
technologiczną IVB1 i B2 (rodzaj domieszki: tłuczeń
o barwie białej, piasek oraz mika; granulacja do−
mieszki: średnioziarnista – drobnoziarnista i śred−
nioziarnista > gruboziarnista; ilość domieszki: śred−
nia i duża; przełom: niejednolity – warowany lub
granulowany; powierzchnia: gładka, równa lub po−
fałdowana) oraz z IIIB ( rodzaj domieszki: dominu−
je piasek w połączeniu z białym tłuczniem i miką;
granulacja: drobnoziarnista > średnioziarnista; ilość
domieszki: mała i średnia; przełom: jednolity zwar−
ty; powierzchnia: gładka, równa).

W generalnym ujęciu genetycznym wyróżnione
grupy technologiczne charakteryzują technologie
klasycznie wstęgowe – gt III i późnowstęgowe – gt IV
(Czerniak 1980, 22 n.).

W analizowanym zbiorze ceramiki 101 fragmen−
tów ceramiki jest zdobionych, co stanowi 14,5% kla−
syfikowanego materiału. Najpowszechniejszy (35,6%)
jest ornament kłuty wykonany narzędziem dwuzęb−
nym (zdwojone linie nakłuwania), występujący w zwie−
lokrotnionych układach – po cztery lub sześć linii
tworzących szerokie pasma poziome i ukośne zaj−
mujące niemal całą powierzchnię naczynia (ryc. 3:
1–4; 5: 2; 7: 1–7). Współwystępuje on również
z plastycznymi guzami, z ornamentem stempelko−
wym (bądź z jednym i drugim naraz) oraz z poje−
dynczą rytą linią – ogółem 6%. Dość powszechnie
naczynia (szczególnie typ EIII 1b) zdobione są or−
namentem palcowym i paznokciowym (razem ok. 19%)
usytuowanym w strefie pb (na granicy szyjki i brzu−
śca) lub pzs (dolna część szyjki) (strefy zdobień za:
Czerniak 1980, 30–31) – co podkreśla ich tektonikę
(ryc. 9) – i współwystępują z ornamentem plas−
tycznym (8%) w postaci guzów o różnym kształcie
(ryc. 6: 1, 2) bądź listew. Pozostałe wyróżnione typy
zdobień to: ornament plastyczny – guzy o wydłużo−
nym kształcie poziome i pionowe (15,8%), nacięcia
występujące przeważnie w strefie nh (na krawędzi
wylewu) (ok. 10%), stemple (ok. 6%) okrągłe, trój−
kątne, prostokątne, podwójne (ryc. 5: 1; 4: 1–2).

Obecność w opisywanym zespole takich cech,
jak wysoki wskaźnik frekwencji zdobnictwa kłute−
go oraz występowanie listew plastycznych i odci−
sków podwójnego stempla pozwala zaliczyć go fazy
starszej – I KPCW – wyznaczonych dla zespołów
kujawskich (Czerniak 1980, 25–34).

Przyjęty przez nas system klasyfikacji cech mor−
fologicznych ceramiki w całości opiera się na za−
łożeniach taksonomii genetyczno−morfologicznej
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wypracowanej przez ośrodek poznański (Czerniak
1980, 49 n, ryc. 25–28). Nawiązując do tego syste−
mu, w analizowanym materiale wyróżniliśmy nastę−
pujące typy naczyń: CI 2a (ryc. 5: 2), b, c (ryc. 4: 1–2);
CI 3a, b; DI; DIII; EIII 1a (ryc. 6: 1), b (ryc. 6: 2;
9: 1–3), c (ryc. 6: 1–2; 8: 3); EIII 2a (ryc. 3: 1; 6: 3;
8: 1–2) oraz naczynia nietypowe (tzw. typy specjal−
ne), „wanienki” i naczynia sitowate. Wyróżnione
typy naczyń znajdują analogie w zespołach kujaw−
skich (Czerniak 1980, ryc. 12–17; 1994, ryc. 19–21)
i na Pomorzu Gdańskim (Felczak 2005, 105–108, ryc. 5
i 6), które datowane są na fazę I KPCW.

Wytwory krzemienne

Z omawianego stanowiska pochodzą 193 zabyt−
ki krzemienne (ryc. 10: 1–6; 11: 1–3). Struktura su−
rowcowa tego zespołu charakteryzuje się występo−
waniem surowca lokalnego – krzemienia bałtyckie−
go narzutowego zróżnicowanego pod względem bar−
wy. W zespole nie wyróżniono surowców importo−
wanych. W inwentarzu wydzielono formy rdzenio−
we, półsurowiec, narzędzia oraz odpady i okruchy.
Wśród form rdzeniowych są rdzenie jednopiętowe,
rdzenie szczątkowe oraz łuszcznie, ale widoczna jest
przewaga techniki wiórowej i odłupkowej nad tech−
niką łuszczniową. W grupie półsurowca występują
odłupki, wióry i wiórki, w tym wióry ze śladami
fragmentowania. W technologii zaznacza się dążność
do uzyskiwania stosunkowo długich wiórów i wiór−
ków. W grupie form narzędziowych dominują dra−
pacze. Ponadto, w mniejszej liczbie występują pół−
tylczaki (prawdopodobnie wkładki do sierpów)
i przekłuwacze1.

Prezentowany zespół krzemieni w strukturze
technologicznej i narzędziowej wykazuje zbieżność

z regułami charakteryzującymi kujawskie zespoły kul−
tury ceramiki wstęgowej rytej i I fazy KPCW. Nato−
miast pod względem surowcowym nawiązuje do młod−
szych faz rozwojowych KPCW, w których użytkowa−
no głównie surowce lokalne, chociaż w zespołach star−
szych (np. z Krzywosądza czy Konar, stan. 20) zary−
sowuje się już tendencja do zaniku „importów”.

Źródła faunistyczne

Łącznie pozyskano 90 fragmentów kości zwie−
rzęcych, które poddano ocenie archeozoologicznej
wykonanej przez prof. Jerzego Gawlikowskiego
i dr. Jerzego Stępnia (Gawlikowski, Stępień 2007).
Ogółem oznaczono 78 sztuk szczątków kostnych, co
stanowi 70,2% całości zbioru. Wszystkie oznaczo−
ne kości pochodziły od krowy (tabela 1).

Chronologia

Z przeprowadzonej analizy cech technologicz−
nych, zdobniczych i morfologicznych ceramiki oraz
wstępnej analizy wytwórczości krzemiennej wyni−
ka, że omawiany materiał można synchronizować
z fazą I rozwoju KPCW na Kujawach, która dato−
wana jest na ok. 3900/3800 p.n.e.

Zaprezentowane w niniejszym (wstępnym) opra−
cowaniu odkrycia na stan. nr 61 w Kołbaczu zasłu−
gują na szczególną uwagę, gdyż jest to jedno z nie−
licznych, jak do tej pory, stanowisko późnej kultury
wstęgowej odkryte na Pomorzu Zachodnim, a pierw−
sze, które można odnieść do najstarszej fazy osad−
nictwa ugrupowań późnowstęgowych w strefie ni−
żowej. Dokładne określenie wpływów kulturowych –
widocznych w ceramice pochodzącej ze zbadanego
obiektu z tego stanowiska – oraz analiza materiałów
krzemiennych wymagają dalszych studiów.

1 Składamy podziękowania mgr. Krzysztofowi Kowalskiemu za
pomoc w określeniu surowca i form materiałów krzemiennych.
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Siedlung der späten Bandkeramischen Kultur an der Grabungsstelle in Kołbacz 61
(AZP 32−08/99)
Kurzfassung

Bei dem Bau der zweiten Verzweigung der Wasserleitung Miedwie im Ort Kołbacz, Gemeinde Stare Czarnowo, Land−
kreis Gryfiński wurde unter archäologischer Aufsicht eine neue Fundstelle entdeckt, die als Kołbacz, Stelle 61 (AZP 32−
08/99) bezeichnet wurde.
Die Stelle liegt an der Kreuzung zweier physiographischen Regionen: Puszcza Bukowa (Buchheide) mit Równina Py−
rzycko−Stargardzka (Pyritz−Stargader Ebene), an der Spitze einer kleinen Erhebung, in der Hügelkette des südlichen
Abschnitts des Gebirges Góry Bukowe.
Nachdem die Humus− und Tonschicht (die als Urboden schien) abgetragen wurden, wurde ein Objekt von 14 (NO−SW)
mal 8 (NW−SO) Meter freigelegt, das zu einem Teil durch den Baugraben der Wasserleitung zerstört wurde. Die erhaltene
Mächtigkeit der Bodenschicht erreichte bis zu 0,9 Meter. Der Querschnitt war unregelmäßig mit einer stark gewellten
Sohle. Die zweischichtige Verfüllung bestand aus schwarzem Humus mit Hüttenlehmklumpen und braunem Sand−Hu−
mus−Gemisch mit Ton−Zwischenschichten und Hüttenlehm. Sie wurde als Überreste einer Hausgrube interpretiert.
Im Objekt fand man: 875 Keramikfragmente, 193 Feuersteine, 91 Hüttenlehmklumpen, 90 tierische Knochensplitter.
Die Analyse der Keramikeigenschaften in Bezug auf Technologie, Verzierungen und Morphologie sowie die vorläufige
Auswertung der Feuersteinobjekte deuten darauf hin, dass sich das gewonnene Material zu der ersten Entwicklungsphase
KPCW1  in Kujawien zeitlich zuordnen lässt, die um etwa 3900/3800 v. Chr. datiert wird.

1 KPCW (Abk. von Kultura Późnej Ceramiki Wstęgowej): die Späte Bandkeramische− Kultur,
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Ryc. 1. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo stanowisko nr 61. Lokalizacja stanowiska na mapie

Osada kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku Kołbacz 61 (AZP 32–08/99)
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Ryc. 2. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Rzut poziomy i przekroje obiektu nr 1 (rys. R. Kamiński).
Legenda: 1. humus; 2. czarna próchnica, spalenizna; 3. czarna próchnica; 4. brązowa próchnica; 5. glina;
6. piasek; 7. polepa; 8. kamienie

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Ryc. 3. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)

Ryc. 4. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)

Ryc. 5. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)

Osada kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku Kołbacz 61 (AZP 32–08/99)
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Ryc. 6. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)

Ryc. 7. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)
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Ryc. 8. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)

Ryc. 9. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Wybór ceramiki z obiektu (rys. R. Kamiński)

Osada kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku Kołbacz 61 (AZP 32–08/99)
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Ryc. 10. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Wybór krzemieni z obiektu (rys. R. Kamiński)

Ryc. 11. Kołbacz, gm. Stare Czarnowo, stanowisko nr 61. Wybór krzemieni z obiektu (rys. R. Kamiński)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Stanowisko 4 w Grudziądzu – Wielkim Tarpnie
zostało zlokalizowane w trakcie badań powierzch−
niowych AZP w 1982 r. Na podstawie materiału ce−
ramicznego zebranego z powierzchni ok. 1 ha okre−
ślone zostało jako osada wczesnośredniowieczna
z poł. X/XI w. Stanowisko znajduje się we wschod−
niej części miasta, pomiędzy ul. Polną i Graniczną
oraz ciekiem melioracyjnym „Rów Hermana”, we
wschodniej części Basenu Grudziądzkiego, na I te−
rasie nadzalewowej, na wysokości 23–23,05 m n.p.m.
Na obszarze tym występują utwory powodziowe o miąż−
szości 2,5–3,0 m reprezentowane przez laminowane
mułki, piaski mułkowate i mułki ilaste. Pomimo tak
dużych nawarstwień zalewowych w okresie funkcjo−
nowania osad teren ten mógł być zalewany tylko w cza−
sie ekstremalnych powodzi.

Stanowisko usytuowane jest w obszarze eksplo−
atowanym intensywnie rolniczo, a także w chwili
obecnej coraz intensywniej przekształcane przez in−
frastrukturę komunalną (budowa dróg i infrastruk−
tury technicznej, które powodują bezpowrotne nisz−
czenie stanowiska).

Pierwsze prace badawcze o charakterze weryfi−
kacyjno−sondażowym przeprowadzono w 1997 r.
Badania prowadziło Muzeum w Grudziądzu, a były
one finansowane ze środków Wojewódzkiego Kon−
serwatora Zabytków w Toruniu, w ramach tematyki
badawczej Wczesnośredniowieczne osadnictwo w Ba−
senie Grudziądzkim. Wykopy usytuowano w części
zachodniej i wschodniej stanowiska i przebadano
obszar o powierzchni 1,28 ara. Kolejne badania prze−
prowadzono w 2001 r. na zlecenie Gminy Miasta

Małgorzata Kurzyńska, Wojciech Sosnowski

Wielokulturowa osada w Grudziądzu – Wielkim Tarpnie (gmina loco,
województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 4. Nowe źródła do
poznania kultury późnej ceramiki wstęgowej

Grudziądz, w związku z budową kolektora sanitar−
nego. Wykopy o powierzchni 13,5 ara zlokalizowa−
no w części środkowej stanowiska. Ostatnie (o naj−
większym zasięgu) badania przeprowadzono w 2006 r.
i związane one były z budową nowego rozwiązania
komunikacyjnego dla Grudziądza – trasy średnico−
wej. Objęły one obszar o długości 300 m i szeroko−
ści 40 m (1,2 ha), przecięły stanowisko w partii cen−
tralnej i wschodniej. Inwestorem tych badań była
również Gmina Miasta Grudziądz. W trakcie tych
3 sezonów przebadano łącznie obszar o powierzch−
ni ponad 1,3 ha.

Badania przyniosły zaskakujące wyniki. Okaza−
ło się, że jest to stanowisko wielokulturowe, o po−
wierzchni kilku hektarów, na którym zarejestrowa−
no pozostałości warstw kulturowych oraz różnej
funkcji jam z 4 faz zasiedlenia, od najstarszej – neo−
litycznej – związanej z kulturą późnej ceramiki wstę−
gowej (dalej KPCW), następnie kultury pomorskiej
z wczesnej epoki żelaza, dalej z okresu wpływów
rzymskich oraz najmłodszej – wczesnośredniowiecz−
nej z IX w., XI w. i pocz. XII w. Należy podkreślić,
że te najmłodsze (wczesnośredniowieczne) nawar−
stwienia można uznać już za praktycznie całkowi−
cie zniszczone, reprezentowane zaledwie przez
4 obiekty kulturowe (jamy o charakterze osadni−
czym). W trakcie badań wśród rejestrowanych jam
zaobserwowano stosunkowo duży udział dołków po−
słupowych, co może sugerować obecność budownic−
twa naziemnego – słupowego. Pewne ich zagęszcze−
nie można zaobserwować w obrębie jam o chrono−
logii z wczesnej epoki żelaza (kultury pomorskiej)
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i z okresu wpływów rzymskich. Jamy datowane na
okres wpływów rzymskich wydzielono w partii cen−
tralnej oraz południowej stanowiska. Osadnictwo
kultury pomorskiej nie tworzy wyraźnych koncen−
tracji. Pojedyncze obiekty odnotowano na całej po−
wierzchni stanowiska, jednak należy zauważyć kon−
centrację dołków posłupowych oraz jam, w których
odnotowano materiał kultury pomorskiej, w partii
północno−wschodniej (obiekty B1, B2) oraz wschod−
niej (obiekty B24, B18).

Najliczniejszą grupę obiektów nieruchomych na
stanowisku stanowią jamy o metryce wczesnoneoli−
tycznej, związane – jak już wcześniej wspominano –
z osadnictwem ludności KPCW. W trakcie trzech
sezonów badań przebadano ich łącznie 28. Ich funk−
cję w przeważającej większości należy wiązać z czyn−
nościami gospodarczymi – są to głównie jamy za−
sobowe, odpadowe, paleniska. Na stanowisku nie
odnotowano pozostałości tzw. długich domów cha−
rakterystycznych dla późniejszych faz rozwojowych
kultury KPCW.

Z obiektów i warstwy kulturowej pozyskano bli−
sko 3 tys. fragmentów ceramiki związanych z KPCW.
Osiem zespołów o liczebności ponad 100 fragmen−
tów ceramiki stanowiło bazę źródłową do statystycz−
nej metody analizy technologii wytwarzania naczyń –
zgodnie z metodą opracowaną dla Kujaw przez Le−
cha Czerniaka i stosowaną również w latach wcze−
śniejszych przez Ryszarda Kirkowskiego i Wojcie−
cha Sosnowskiego dla zespołów z terenu ziemi cheł−
mińskiej (Czerniak 1980; Kirkowski, Sosnowski
1994).

Wyniki wstępnej analizy wykazują dominujący
udział ceramiki wykonanej według reguł IV grupy
technologicznej (masa ceramiczna z domieszką śred−
nio− i gruboziarnistego piasku i niekiedy tłucznia
mineralnego). Drugie miejsce pod względem liczeb−
ności zajmuje ceramika wykonana wg technologii
klasycznie wstęgowych, w których do przygotowa−
nia masy ceramicznej nie stosowano domieszek
w ogóle lub dodawano niewielkie ilości drobnoziar−
nistego piasku (III grupa technologiczna). Na ostat−
nim miejscu w analizowanych zbiorach plasują się
technologie postwstęgowe (V grupa technologiczna),
w których w masie ceramicznej dominuje domiesz−
ka średnio− i gruboziarnistego tłucznia mineralnego.
Frekwencja ceramiki wykonanej zgodnie z reguła−
mi V grupy technologicznej w analizowanych zbio−
rach sięga zaledwie kilku procent. Należy także za−
znaczyć, że tłuczeń mineralny – używany jako do−
mieszka schudzająca – występował wyłącznie w bar−
wie białej, nie odnotowano występowania tłucznia
barwy różowej. Taki rozkład materiału pod wzglę−
dem technologii wykonania naczyń karze umiejsco−

wić analizowane zespoły w ramach fazy IIa dla Ku−
jaw i ziemi chełmińskiej.

Taką pozycję chronologiczną potwierdza rów−
nież analiza zdobnictwa i morfologii naczyń – cha−
rakterystyczny jest wysoki udział wątków kłutych
w układach płaszczyznowych obejmujących również
brzuśce naczyń. Obok naczyń zdobionych techniką
nakłuwania występują naczynia zdobione liniami
rytymi, nacinaniem krawędzi oraz elementami
plastycznymi – guzami występującymi wyłącznie
w obrębie krawędzi naczyń (ryc. 1: 1, ryc. 3: 1, 2).
W analizowanych zespołach nie odnotowano wystę−
powania zdobień plastycznych poza strefą krawędzi
naczyń. Nie występują również listwy plastyczne
jako elementy zdobnicze. W analizowanych zbiorach
nie odnotowano występowania pucharów na pustej
nóżce, występują natomiast naczynia cienkościenne
z wysoką zdobioną szyjką (ryc. 1: 3, 7) charaktery−
styczne dla fazy IIa, a także naczynia szerokootwo−
rowe z krótką wyodrębnioną szyjką i największą
wydętością brzuśca powyżej połowy naczynia (ryc.
3: 1, 2).

Innym istotnym elementem dla rozważań o chro−
nologii zespołów są, czytelne na ceramice KPCW
z Grudziądza – Wielkiego Tarpna, świadectwa od−
działywania innych kultur widoczne w morfologii
i zdobnictwie ceramiki. Mamy tu bez wątpienia do
czynienia ze świadectwem oddziaływania innych
kultur, zarówno z kręgu południowego i zachodnie−
go, a dokładniej rzecz ujmując – czytelnych cech
malickich (łamane wątki kłute w układzie płaszczy−
znowym, plastyczne zdobienia na krawędzi naczyń)
(np. ryc. 1) oraz elementów zachodnich w postaci
kombinacji elementów rytych i kłutych odcisków
stempla w różnych układach (na naczyniach o wy−
sokiej wyodrębnionej szyjce) (np. ryc. 2). Warto tu−
taj zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach materiały
o podobnym, złożonym charakterze odkryto na sze−
regu stanowisk w północnej strefie niżu. Są to nie−
zwykle interesujące odkrycia z Równiny Dolnej,
stan. 3 (Rybicka, Wysocki 2004), Barłoża, stan. 12
(Felczak 2005) czy ostatnie odkrycia z Klęczkowa,
stan. 8 (Siewiaryn 2006). Jak się wydaje, ilość nowo
pozyskanych źródeł, ich złożony charakter, a zara−
zem szereg podobieństw pomiędzy wymienionymi
zbiorami pozwalają podjąć próbę ich sumarycznej
analizy.

Reasumując, stan. nr 4 w Grudziądzu – Wielkim
Tarpnie to rozległa osada ludności KPCW z jej wcze−
snych faz rozwojowych. Jej odkrycie jest dowodem
na trwałe zasiedlenie strefy wielkodolinnej przez
społeczności wstęgowe, co stoi w opozycji do wcze−
śniejszych poglądów, według których ludy wstęgo−
we obszary te penetrowały tylko okresowo lub po−

Małgorzata Kurzyńska, Wojciech Sosnowski
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jawiały się na tych terenach w związku ze szlakami
migracji (Kirkowski, Sosnowski 1994, 116). Drugim
kluczowym zagadnieniem – związanym z materia−
łami z tego stanowiska – jest problem kontaktów
dalekosiężnych, migracji i oddziaływania innych
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kultur na społeczności wstęgowe zasiedlające obszar
niżu. Problem ten jednak na obecnym etapie opra−
cowania materiałów z Grudziądza – Wielkiego Tarp−
na nie jest jeszcze rozstrzygnięty i wymaga dalszych
studiów.

Wielokulturowa osada w Grudziądzu – Wielkim Tarpnie (gmina loco, województwo kujawsko-pomorskie)...

Multikultur−Siedlung von Grudziądz – Wielkie Tarpno, Gemeinge loco, Woiwodschaft
Kujawien−Pommern, Fundstelle 4. Neue Quellen zur Erkundung der späten
Bandkeramischen Kultur
Kurzfassung

Die Fundstelle 4 von Grudziądz Wielkie Tarpno wurde im Jahre 1982, als eine großflächige Multikultur−Siedlung freige−
legt. Während drei Grabungssaisons in den Jahren 1997, 2001 und 2006 wurde eine Fläche von insgesamt 1,3 ha unter−
sucht. Es wurden die Überreste von vier Phasen des Siedlungswesens registriert: von der jüngeren Steinzeit – die späte
Bandkeramik Kultur, über die Pommersche Kultur der frühen Eisenzeit und die Zeit römischer Einflüsse bis ins Mittelal−
ter mit dem Material das vom 9. und 11. Jahrhundert bis in den Anfang des 12. Jahrhunderts datiert.

Die zahlreichste und interessanteste Fundgruppe bildeten die Aufschichtungen und die Bodenfunde die an die Band−
keramische−Kultur knüpften. Das Ensemble an Keramik, das fast 3.000 Fragmente umfasst, wurde vorläufig in die frühe−
re Entwicklungsphase dieser Kultur, im Rahmen der Phase IIa datiert. Ein interessanter Aspekt der gewonnenen Quellen
bilden die sichtbaren Zeugnisse der Einflüsse von steinzeitlichen Kulturen aus Süden (Region Małopolska) und aus
Westen (Bereich der Rössener Kultur), die an der Keramik der späten Bandkeramik Kultur von der Fundstelle 4 in
Grudziądz Wielkie Tarpno erkennbar sind. Die endgültigen chronologischen Festlegungen und Entscheidungen im Bere−
ich des gegenseitigen Einflusses verschiedener Kulturen, der das vorgestellte Material bestätigt, bedürfen noch weiterer
detaillierter Analysen.



34

Ryc. 1. Grudziądz Wielkie Tarpno, stan. 4. Wybór ceramiki KPCW z obiektu A22: 1, obiektu B15: 2–4,
obiektu A10: 7 i warstwy kulturowej: 5, 6

Małgorzata Kurzyńska, Wojciech Sosnowski
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Ryc. 2. Grudziądz Wielkie Tarpno, stan. 4. Wybór ceramiki KPCW z obiektu A11: 1, 2, 8, obiektu A22: 3, 6,
obiektu A13: 4, 5, 9 i obiektu A10: 6

Wielokulturowa osada w Grudziądzu – Wielkim Tarpnie (gmina loco, województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 3. Grudziądz Wielkie Tarpno, stan. 4. Wybór ceramiki KPCW z obiektu A12: 1, obiektu A22: 2, obiektu A11: 3,
obiektu 22/2001: 5, obiektu A11: 4, 7 i obiektu B15: 6

Małgorzata Kurzyńska, Wojciech Sosnowski
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Około 1998 r. przypadkowo podczas prac ziem−
nych przy kopaniu fundamentów pod dom jednoro−
dzinny w miejscowości Stare Bielice został odkryty
skarb przedmiotów brązowych (ryc. 1). Z informa−
cji ustnych, pochodzących od pracownika zatrudnio−
nego przy wyżej wymienionych robotach budowla−
nych wiadomo tylko, że nie był on zespolony, tzn.
przedmioty te nie były powiązane, ani nie zostały
umieszczone w jakimkolwiek pojemniku organicz−
nym. Dokładna wizja lokalna jest w tej chwili nie−
możliwa dlatego, że wspomniana osoba w chwili
udzielania informacji o skarbie nie była już w sta−
nie określić bliższej lokalizacji (np. nazwy ulicy).

Zabytki zachowały się w dobrym stanie, tzn. po−
krywa je tzw. patyna szlachetna i nie wymagają spe−
cjalistycznej konserwacji (por. zdjęcie – ryc. 2), co
jest tym lepsze dla owych przedmiotów, ponieważ
pozostają nadal w rękach prywatnych.

Jestem przekonana, że przedstawiona poniżej
charakterystyka oraz analiza skarbu przekonają nie−
których badaczy, iż depozyt ten nie stanowi „kon−
tynuacji” zespołu odkrytego w niewielkiej od niego
odległości, w miejscowości Tatowo (Skrzypek 1980,
33–51), z racji tego, iż cechuje go odmienna przy−
należność chronologiczno−kulturowa.

Inwentarz skarbu

1. Fragment brązowego napierśnika odlanego
w kształcie wypukłej, łukowatej w przekroju taśmy
zakończonej uszkiem; zdobiony w części środkowej,
najszerszej dość głębokimi, poprzecznymi żłobka−
mi, ograniczonymi w partii zewnćtrznej grupami

Justyna Żychlińska

Skarb przedmiotów brązowych z miejscowości Stare Bielice
(powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie)

ukośnych żłobków układających się w zygzak.
Koniec naszyjnika wyraźnie zwężony w kierunku
uszka. Wymiary: średnica 22 cm, maksymalna sze−
rokość taúmy 3,8 cm, szerokosc taśmy przy uszku
0,6 cm, średnica uszka 1,2 cm, grubość taśmy
0,1–0,2 cm (ryc. 3: 1).

2. Bransoleta nerkowata, odlana z taśmy brązo−
wej, w przekroju C−kształtna, równomiernie zwężo−
na na obu brzegach zgrubienia; w części środkowej
zdobiona krótkimi, szerokimi żłobkami oraz piono−
wym żeberkiem na środku nerki. Partia nerki uszko−
dzona. Obręcz o przebiegu kolistym – średnica 7,8 cm,
grubość blachy 0,1 cm (ryc. 3: 3).

3. Zapinka płytowa odlana z brązu, zachowana
we fragmentach, tj. dwie płytki, w tym jedna silnie
uszkodzona, i fragment kabłąka wychodzącego z za−
chowanej tarczki; zdobiona ornamentem podkowia−
stym oraz pięcioma kołami koncentrycznymi ze za−
znaczonym środkiem na płytkach, na łukowatym
kabłąku, w jego partii środkowej sześcioma żłobka−
mi horyzontalnymi ograniczonymi trzema żłobkami
poprzecznymi. Tarczki owalne o wymiarach 5 x 4,2 cm.
Prawdopodobna długość zapinki ok. 12 cm (ryc. 3: 2).

4. Kółko odlane z brązu, zamknięte bez śladów
łączenia, o średnicy 5,7 cm i przekroju płaskoso−
czewkowatym (ryc. 3: 4).

5. Siekierka brązowa z tulejką o przekroju okrą−
głym i lekko rozszerzającym się ku dołowi ostrzu;
zaopatrzona w kolankowate uszko; zdobiona łuko−
watym facetowaniem na szerszej stronie (charakte−
rystyczny motyw odwróconej litery U) oraz dwoma
ukośnymi liniami rytymi tworzącymi motyw odwró−
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conej litery V; pojedyncze żeberko poniżej wylotu
tulejki. Wylot tulejki uformowany daszkowato. Wy−
miary: długość 12 cm, średnica zewnętrzna tulejki
3,7 cm, średnica otworu tulejki 2,8 cm, szerokość
ostrza 4,8 cm, długość uszka 4 cm (ryc. 3: 5).

6. Fragment szpili zapinki o przekroju owalnym
w części górnej (przy obejmie) i okrągłym na trzo−
nie. Zachowana długość 7,3 cm (ryc. 3: 6).

7. Kabłąk zapinki płytowej zdobiony w partii
środkowej siedmioma horyzontalnymi żłobkami,
ograniczonymi dwoma żłobkami poprzecznymi.
W rzucie pionowym łukowaty. Zachowana długość
6,4 cm (ryc. 3: 7).

Analiza materiału

Napierśnik z kręgów półksiężycowatych typu
środkowopomorskiego

W literaturze przedmiotu ta grupa ozdób jest okre−
ślana często mianem naszyjników kołnierzowatych
(por. Sprockhoff 1956, t. 1, 132–134; Lachowicz 1966,
82 i n.). W nowszym opracowaniu zaproponowano ter−
min „napierśnik”, co wydaje się określeniem precyzyj−
niej lokalizującym sposób noszenia tej biżuterii (Fo−
gel 1988, 50, przyp. 95). Niewątpliwie stanowią one
bardzo okazałą grupę ozdób, genetycznie związaną
z nordyjskim centrum metalurgicznym.

Podstawy klasyfikacji tych wytworów wypraco−
wał Gustav Kossina (Kossina 1917, 79 i n.), wpro−
wadzając pojęcie „środkowopomorskiej grupy na−
szyjników”, w ramach których wydzielił dwie głów−
ne odmiany: A – z luźnymi kręgami i B – z kręgami
połączonymi na stałe. Jego podział został zmodyfi−
kowany przez Ernsta Sprockhoffa (Sprockhoff 1956,
t. 1, 132–134), który zaproponował nazywanie od−
miany A – grupą pobrzeżową, a odmiany B – grupą
śródlądową. Ustalenia te są też przyjęte w nowszym
opracowaniu Jerzego Fogla (Fogel 1988), który na−
zwę „śródlądowa” proponuje zastąpić określeniem
„pojezierna”, co, jak tłumaczy, precyzyjniej ujmuje
zasięg przestrzenny.

Nasz okaz jest niewątpliwie reprezentantem od−
miany A – pobrzeżowej. Naszyjniki takie zazwyczaj
występowały pojedynczo, rzadko były zespalane
w komplety użytkowe, budowane z dwóch, czasem
trzech kręgów. Z zachowanych egzemplarzy tworzą−
cych owe garnitury ozdób wiadomo, że kręgi mo−
gły mieć szerokość albo jednakową, albo rosnącą ku
obwodowi napierśnika. W drugim przypadku średni−
ca zewnętrzna wahała się w przedziałach 19–20,5 cm,
a wewnętrzna (otwór na szyję) między 10,5–13 cm.
Nasz okaz (w założeniu, że kiedykolwiek tworzył ze−
staw) byłby więc elementem zewnętrznym.

Ozdoby te, wykonane techniką odlewniczą w kształ−
cie wypukłej, łukowatej w przekroju taśmy o zwę−

żających się końcach zakończonych uszkami, zdo−
bione poprzecznym, głębokim żłobkowaniem w par−
tii środkowej, mają ograniczony terytorialnie zasięg.
Występują głównie między dolną Odrą na zachodzie
a Wieprzą na wschodzie, ograniczone terytorialnie
na południu tzw. garbem pomorskim (Sprockhoff
1932, 88; 1956, t. 2, mapa 24; Szafrański 1955, 68;
Lachowicz 1966, 83–85; Fogel 1988, 51, 52, mapa V).
Odosobnionym, skrajnie południowym przypadkiem
jest wielkopolski okaz z Uścikówca (Łuka 1951, 53,
ryc. 4: c, d; Szafrański 1955, 68, 217, tabl. XXXI,
ryc. 420–421 i ryc. 420a–421a; Fogel 1988, 174,
zest. 26).

W rozważaniach nad genezą napierśników nie
można pominąć ustaleń badaczy niemieckich (Kos−
sina 1917, 89–92; Sprockhoff 1932, 87, 88; 1937,
42, 43; 1956, t. 1, 133; t. 2, mapa 24) czy skan−
dynawskich (Broholm 1946, t. III, 182, ryc. 23,
186, ryc. 30), którzy wykazali ich związek z na−
szyjnikami skandynawskimi – silnie skręconymi
z haczykowatymi lub uchatymi końcami, rejestro−
wanymi na wyspach duńskich i w Skanii, datowa−
nymi tam na przełom III i IV okresu epoki brązu
oraz na IV okres epoki brązu. Z nich wykształci−
ły się puste, ukośnie żłobkowane kręgi, z uszka−
mi lub zawiasowatymi zamknięciami. Stąd, po−
przez dorzecze dolnej Łaby w Niemczech północ−
nych (Sprockhoff 1937, 42, tabl. 16,2, ryc. 5: a;
1956, t. 1, 132 i n.), forma przeniknęła na obszar
Pomorza Zachodniego (np. Rzedziny) i w wyni−
ku inspiracji opartych na naszyjnikach uchatych
powstały napierśniki środkowopomorskie, cechu−
jące się łagodniejszym, mniej ukośnym żłobko−
waniem. Odmiana A napierśników typu środko−
wopomorskiego stanowi więc lokalną adaptację
i transformację wzoru niewątpliwie zapożyczone−
go z kultury nordyjskiej (Fogel 1988, 52).

Znane są głównie ze skarbów datowanych na
V okres epoki brązu, których koncentrację zauwa−
ża się na obszarze Pomorza Środkowego, w do−
rzeczu Radwi i Grabowej, po lewy brzeg Wieprzy:
Boryszewo, pow. Sławno (Kleist 1955, 24, nr zna−
leziska 241), Grąbczyn, pow. Szczecinek (Eggers,
Bollow 1935, 8, ryc. 3), Karsina, pow. Koszalin
(Srzypek 1999, 95–131, ryc. 3.2, 3.7, 3.8), Komo−
rze, pow. szczecinek (Sprockhoff 1956, t. 1, 12,
134, 222, ryc. 33), Kościernica, pow. Koszalin (Kle−
ist 1955, 12, 28, tabl. 8, ryc. 1: k), Rokosowo, pow.
Koszalin (Sikora 1959, 57–58, ryc. 14; Skrzypek
1992, 20), Rzyszczewo, pow. Sławno (Kleist 1955,
12, 21, tabl. 9, ryc. 1: t), Silnowo, pow. Szczecinek
(Lachowicz 1966, 63–121, ryc. 3: a, b, 4: b), Wierz−
chowo, pow. Szczecinek (Kunkel 1931, Textteil, 46,
Tafelteil, tabl. 42, ryc. dolna).

Justyna Żychlińska
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Nasz okaz jest 17. odnalezionych, jak dotąd, na
ziemiach polskich i doskonale wpisuje się w centrum
produkcyjne zlokalizowane na Pomorzu Środkowym
(13 egzemplarzy).

Bransoleta nerkowata

Zrąb systematyki tych ozdób jest niewątpliwie
zasługą G. Kossiny (Kossina 1919, 186 – 191), któ−
ry uwzględnił znaleziska z Pomorza, Wielkopolski,
Sambii, Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii.
Dalsze rozważania odnośnie bransolet nerkowatych
autorstwa E. Sprockhoffa dały podstawy klasyfika−
cji typologicznej opartej na precyzyjniej już dobra−
nych kryteriach (Sprockhoff 1926, 51–71; 1931, 10,
11, 23, 29; 1937, 47; 1956, 188–192). Badacz ten
wśród okazów znalezionych między dolną Odrą
a dolną Wisłą wydzielił dwie grupy: odrzańską i wi−
ślańską. Poza aspektem terytorialnym nazwy grup
odpowiadały zauważonym wówczas koncentracjom
znalezisk – grupa nadodrzańska starszym znalezi−
skom bransolet z taśmy brązowej, z prostym zdo−
bieniem, natomiast grupa nadwiślańska młodszym
okazom z bogatym zdobieniem na obręczy i na zgru−
bieniu. Dziś ustalenia te nie wytrzymują już kryty−
ki. Wnikliwe studia J. Fogla (Fogel 1988, 36) wy−
kazały bowiem, że nie można mówić o następstwie
czasowym odmiany nadodrzańskiej i nadwiślańskiej,
gdyż obie są sobie współczesne. Nadto nie jest za−
sadne używanie określeń sugerujących koncentrację
poszczególnych form w regionach geograficznych,
skoro przenikają się wzajemnie (Fogel 1988, mapa III).

Omawiając problematykę bransolet nerkowatych,
nie można pominąć pracy A. Tyniec (Tyniec 1987,
1989/90), która oprócz odmiennej klasyfikacji for−
malnej nawiązującej do m.in. ustaleń K. Tackenber−
ga (Tackenberg 1971), opartej na takich kryteriach
jak kształt obręczy, wyodrębnienie zgrubienia, prze−
krój i ornament, zawiera także kompletny (?) kata−
log źródeł. Należy jednak zwrócić uwagę, że usta−
lenia autorki są zbyt szczegółowe, przez co mniej
czytelne, a drobiazgowemu podziałowi form nie za−
wsze odpowiadają ścisłe przedziały chronologiczne –
chorologiczne dla wyróżnionych morfotypów, abs−
trahując już zupełnie od gradacji poszczególnych
taksonów.

Bransolety nerkowate koliste lub owalne w rzucie
poziomym, obręczowe ozdoby kończyn z charaktery−
stycznym guzowatym zgrubieniem na zewnętrznej stro−
nie, niekiedy kształtem przypominającym nerkę, są ty−
powym elementem skarbów późnobrązowych i wcze−
snożelaznych, deponowanych między dolną Wisłą
a dolną Łabą i Hawelą (Sprockhoff 1926, 51–71; 1937,
47; 1956, 188–192; Łuka 1963, 241, 242; 1979,
207–220; Tackenberg 1971, 214–224, 309–311; Ty−

niec 1989/1990, 14, 25). Nielicznie są notowane w Wiel−
kopolsce (Tyniec 1989/1990, 22, mapa 1.7 na str. 44).

Odnośnie do genezy tego rodzaju biżuterii uwa−
ża się, że ich pierwowzorem były raczej IV−brązo−
we okazy zamknięte z taśmy o D−kształtnym prze−
kroju, mające bardzo płaskie zgrubienie, obrzeżone
skromną dekoracją żłobków, wytwarzane w centrum
północno−zachodnio−brandenburskim (Fogel 1988,
38), a nie, jak sugerowano wcześniej, bransolety
o pieczątkowatych końcach (Kossina 1917, 2; Sza−
frański 1955, 56; Łuka 1979).

Najpełniejsza analogia, jeśli chodzi o ornamen−
tykę, a więc żłobki na obręczy i żeberko na nerce,
pochodzi z miejscowości Łubiana, gm. Kościerzy−
na (Tyniec 1987, 99–103, ryc. 2.27 nr 55c).

Zadając sobie trud zsumowania wszystkich bran−
solet nerkowatych z ziem polskich1, egzemplarz ze
Starych Bielic byłby 140. Porównując dwa najważ−
niejsze opracowania dotyczące bransolet nerkowa−
tych z ziem polskich, zauważyć można, iż mieści się
on w ramach grupy I, typu B, wariantu a, odmiany
2 wg A. Tyniec (Tyniec 1989/1990, 18–25), która
w ogólnym zarysie odpowiada odmianie nadwiślań−
skiej (Fogel 1988, 36 i n.), co oznacza, że jest to 55. eg−
zemplarz tej odmiany znany dzisiaj na ziemiach pol−
skich.

Pytając o wartość, jaką społeczeństwa schyłko−
wobrązowe musiały przypisywać bransoletom ner−
kowatym, znajdujemy jednoznaczne odpowiedzi. Ich
ogromne znaczenie unaocznia deponowanie tego
rodzaju ozdób niemal wyłącznie w skarbach, często
w powtarzalnych użytkowych kompletach biżuteryj−
nych, przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od
składania ich w grobach, a więc niejako ostatecznym
przeznaczeniu wytworu. Ślady reperacji mechanicz−
nych uszkodzeń widocznych na niektórych egzem−
plarzach także są dowodem dbałości o ich jak naj−
dłuższy żywot (Fogel 1988, 39, 40). Istnieje także
inna hipoteza – z którą jednakże trudno się zgodzić,
oparta na zauważalnym fakcie deponowania takich
bransolet ze zniszczonymi lub nieudanymi przed−
miotami – mówiąca o tym, że w chwili składania ich
do ziemi traktowane były jako złom brązowy, prze−
znaczony do odzyskania (powtórnego przetopienia)
cennego surowca brązowego (Tyniec 1989/1990, 36).

1 A. Tyniec (Tyniec 1989/1990) analizuje łącznie 211 bransolet
nerkowatych, z czego 125 pochodzi z ziem polskich (wraz z oka−
zami trudnymi do weryfikacji – por. s. 10). Uzupełniając zesta−
wienia J. Fogla (Fogel 1988, s. 34, zest. 18–21) uwzględniające
93 egzemplarze o dodatkowe 46 opisanych w pracy A. Tyniec,
otrzymujemy zbiór 139 wytworów tego rodzaju biżuterii.
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Zapinka płytowa z ornamentem podkowiastym

W literaturze przedmiotu fibule płytowe nazywa−
ne są nordyjskimi. Ich cechą charakterystyczną są
koliste lub owalne tarczki płytowe bądź miseczko−
wate, połączone na ogół łukowato wygiętym kabłą−
kiem, sztabkowatym lub soczewkowatym w rzucie
poziomym. Obszar Pomorza Zachodniego i Środko−
wego należy w skali europejskiej do terenów stosun−
kowo intensywnego występowania tych przedmiotów.

Z ziem polskich znano jak dotąd 47 egzempla−
rzy (Fogel 1988, zest. 22–25), do których dołączyć
należy trzy dalsze okazy ze skarbu z Karsiny (Skrzy−
pek 1999, 95–131) oraz zapinkę ze Starych Bielic.
Wśród całego zbioru fibul na naszych ziemiach wy−
różnia się trzy zasadnicze odmiany: z gładkimi tarcz−
kami, z ornamentem podkowiastym i z elementem
miseczkowatym na tarczkach (Fogel 1988, 40, 41).

Zapinki zdobione ornamentem podkowiastym
stanowią największy liczebnie zbiór – łącznie, wraz
z naszym okazem, 29 egzemplarzy2. Wśród nich
wyróżnia się poszczególne warianty zdobień: z po−
jedynczą, z podwójną i wielokrotną podkową. Or−
namentowi podkowiastemu towarzyszą dodatkowo
koła koncentryczne z zaznaczonymi środkami (naj−
częściej 5) wypełniające podkowę (Wierzchowo,
Bienice, Będargowo, Leśnica, Wielgoszcz), koła
koncentryczne i rząd drobnych guzków na zewnątrz
podkowy (Stargard) albo pięć większych guzków
wewnątrz podkowy (Warnowo). Obrys podków pod−
kreślają pojedyncze, podwójne lub potrójne żeber−
ka. Kabłąk najczęściej łukowaty w profilu, w rzucie
poziomym przybierający formę soczewkowatą, spo−
radycznie prostokątną. Jest albo gładki, albo zdobio−
ny wzdłużnymi żeberkami, ujętymi przy końcach
żeberkami poprzecznymi. Przy jednej z końcówek
kabłąka zamocowana jest szpila z obejmą, z głów−
ka pierścieniowatą, czasami antenową. Ograniczni−
ki dla końców szpil umiejscowione na krawędzi jed−
nej z tarczek mają kształt guzka lub kolca. Zapinki
z ornamentem podkowiastym odznaczają się pokaź−
nymi rozmiarami – 16,5–24 cm (Fogel 1988, 45).

Ozdoby tego typu są zjawiskiem o wyraźnie
określonym zasięgu chronologicznym i przestrzen−
nym, typowym zwłaszcza dla dorzecza dolnej Odry
w V EB. Zachodnią granicę ich występowania wy−

znaczają nielicznie znaleziska ze środkowego Poje−
zierza Meklemburskiego, wschodni zasięg określają
stanowiska nad Łupawą, a na południu okazy w re−
jonie ujścia Warty (Fogel 1988, 46, mapa IV).

Nie podlega żadnej dyskusji wywodzenie ogól−
nej formy zapinek podkowiastych ze starszych za−
pinek płytowych z IV EB, za czym przemawia tak−
że ewidentna współzależność zasięgów przestrzen−
nych ich pochodnych, czyli okazów podkowiastych
i egzemplarzy z gładkimi tarczkami. Ornament pod−
kowiasty jest w prostej linii transpozycją motywu
półksiężycowego (Mondsichelband), popularnego
w okazach północnoniemieckich w młodszym okre−
sie epoki brązu i tylko z tego punktu widzenia moż−
na mówić o wpływie peryferii kultury nordyjskiej
na wykrystalizowanie się cech charakterystycznych
omawianej odmiany zapinek. Są więc one wytwo−
rem ludności zamieszkującej po obu stronach Odry,
respektującym stare wzorce północno−zachodnie,
tj. nordyjskie, zestawione z współczesnymi elemen−
tami południowymi (krąg kultur pól popielnico−
wych), o czym świadczy wymownie ornament
w postaci kół koncentrycznych, z zaznaczonymi
środkami, rzędów guzków czy leżącego krzyża, tak
typowy dla stylistyki Południa (Fogel 1988, 46).

Uważa się, że jako przedmioty okazałe, luksu−
sowe musiały być w użyciu przez dłuższy czas, co
potwierdza fakt ich anachronicznego występowania
w niektórych niemieckich zespołach datowanych na
początek Ha C (Fogel 1988, 47).

Kółko brązowe – element związany
z uprzężą końską

W inwentarzach kultury łużyckiej nierzadko spo−
tyka się drobne koliste ozdoby, najczęściej jednak
są one wykonane z drutu lub taśmy brązowej, inter−
pretowane jako pierścionki, uchwyty do włosów lub
ozdoby głowy mocowane na opaskach skroniowych,
tworzących swoiste diademy (Kaczmarek 2002,
177).

Nasz okaz, wykonany w technice odlewu, za−
mknięty bez śladów łączenia, odbiega od tej grupy
przedmiotów. Kółka odlewane, niewielkiej średni−
cy (0,6–3,2 cm) spotykane m.in. w skarbach (por.
Lachowicz 1966; Skrzypek 1999), interpretowane są
w różny sposób. Najczęściej opisuje się jako przed−
mioty służące do dekorowania innych, np. zapinek
czy naczyń glinianych (Kossak 1954) lub jako ozdo−
by będące elementem składowym większych, bar−
dziej złożonych wytworów, doczepiane do naszyj−
ników w charakterze wisiorków albo nanizywanych
na cienkie, drucikowate naszyjniki, tworzące garni−
tur. Znakomitą pod tym względem analogią może
być naszyjnik znaleziony w miejscowości Kodrąb,

2 W artykule I. Skrzypka (Skrzypek 1999, s. 113) podana jest
liczba 27 egzemplarzy, uzupełniona o okazy z najnowszej pracy
M. Gedla. Autor jednak nie uwzględnia miejscowości Szczecin−
−Klęskowo wymienionej w opracowaniu J. Fogla (Fogel 1988,
zest. 23, nr 121), co wraz z egzemplarzem z Karsiny daje łączną
liczbę 28 sztuk.
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pow. Wolin (Kunkel 1931, 46–47, ryc. 2; Sprockhoff
1956, t. 1, 37–38, t. 2, tab. 75, ryc. 7) czy doskonale
zachowany naszyjnik z Karsiny (Skrzypek 1999, ryc.
3.8). Widzi się je także jako elementy stroju, nie
wykluczając, że, zwłaszcza masywne kółka, mogły
służyć do spinania pasa (Sprockhoff 1956, t. 2, tabl.
57, ryc. 7, tabl. 58, ryc. 5, tabl. 59, tabl. 74, ryc. 1,
5, 9, 27, tabl. 75, ryc. 1, 4).

Nie można też wykluczyć, że okaz ze Starych
Bielic, ze względu na swoje znaczne rozmiary (5,7 cm
średnicy), stanowił element rzędu końskiego, choć
w literaturze przedmiotu sugeruje się, że do tej gru−
py mogą być zaliczone tylko te okazy, które wystą−
piły w skarbach w towarzystwie innych elementów
uprzęży końskiej (Bukowski 1998, 297). Masowe
pojawienie się elementów uprzęży końskiej w V ok−
resie epoki brązu jest zjawiskiem wyjątkowym w skali
całej kultury łużyckiej. Nie ulega wątpliwości, że
wiązało się to ze znacznym rozpowszechnieniem
wykorzystania konia oraz jego miejscem i rolą w spo−
łeczności strefy zachodnio− i południowobałtyckiej.
Charakter tych zjawisk, rejestrowanych dziś niemal
wyłącznie w skarbach, przemawia za elitarnym miej−
scem oraz kultowym znaczeniem tego zwierzęcia.

Najstarsze elementy uprzęży końskiej z północ−
nej części Europy Środkowej (por. ryc. 7), w skład
których wchodzą m.in. pobocznice i wędzidła, guzy
do rzędu końskiego tzw. Phalere, tzw. brzękadła, ele−
menty o charakterze łączników oraz inne elementy
ozdobne, stanowiące składową część rzędu końskie−
go, nie wykazują typologicznych oraz chronologicz−
nych powiązań z analogicznymi okazami pochodzą−
cymi z obszarów naddunajskich (Kossak 1954, 111;
Thrane 1963, 85; Hüttel 1981).

Pytając o rolę naszego okazu w ramach uprzęży
końskiej, należy rozpatrzyć dwie możliwości. Po
pierwsze kółko mogło pochodzić z tzw. brzękadła,
na które składało się najczęściej ogniwko (zbliżona
średnica) z nałożonymi na nie 2–3 płaskimi zawiesz−
kami o kształcie półksiężycowatym, owalnym lub
czworobocznym (Kleist 1955, tabl. 8: 1, 9: 1; Sproc−
khoff 1956, t. 2, tabl. 59; Hellmudt 1964, tabl. 42).
Zasięg występowania tzw. brzękadeł w Europie
Środkowej jest ograniczony głównie do strefy połu−
dniowobałtyckiej, w szczególności do obszaru Po−
morza (Bukowski 1998, 297). Druga z możliwości
dotyczy tzw. zaczepów – łączników, które funkcjo−
nowały jako element składowy uździenicy. Ich za−
danie polegało najprawdopodobniej na połączeniu
wędzidła z rzemieniem wodzy lub na łączeniu ze
sobą rzemieni ogłowia (Chochorowski 1993, 78).
Niektóre z takich zaczepów składają się właśnie z du−
żego kółka i podwieszonych do nich zaczepów (Cho−
chorowski 1993, 78–83, ryc. 5: 1, 3, 4).

Siekierka typu Obernbeck

Typ ten obejmuje siekierki z facetowaną, klino−
wato uformowaną stroną boczną. Facetowanie owo
na szerszej stronie zakończone jest górą łukowato
tak, że tworzy odwróconą literę „U”. Pogrubiony
brzeg tulejki podkreślony jest ponadto kilkoma do−
okolnymi żeberkami. Ostrze uformowane najczęściej
łukowato.

Sprockhoff w ramach tego typu wyróżnia dwie
odmiany – pierwszą z jednym żeberkiem wokół tu−
lejki (odmiana Obernbeck) i drugą z profilowanym
wylotem tulejki. (1956, t. 1, 88 i n.). Autor ten zwra−
ca też uwagę, iż liczne okazy tego typu odznaczają
się nie wałeczkowato zakończoną tulejką, lecz dasz−
kowato profilowaną i że one właśnie posiadają ostrze
proste, które to cechy są charakterystyczne już dla
VI EB (Sprockhoff 1956, 90 i n.). Bardziej szcze−
gółowa analiza autorstwa Baudou (Baudou 1960,
178 i n., mapa 129) wyróżnia trzy odmiany pierwszą –
grupującą siekierki zdobione 2–4 żeberkami wokół
wylotu tulejki, drugą – okazy z jednym żeberkiem
i trzecią – egzemplarze z jednym żeberkiem, zdo−
bione ponadto motywem wiszącej „podkowy”, pod−
kreślając, iż te ostatnie koncentrują się głównie
w Meklemburgii. Okazy z ziem polskich zebrane
przez J. Kuśnierza (1998), odpowiadają odmianie
2 wg E. Sprockhoffa i 3 wg E. Baudou czy typo−
wi Lrvskal – Bargeroosterveld wg K. Kibberta
(Kibbert 1984, 138, tab. 102).

Znaczną ich koncentrację zauważa się na obsza−
rze Dolnej Saksonii, nad dolną Ems, pojedyncze
egzemplarze znane są z dorzecza środkowej Łaby
i z północnych Niemiec. Ponadto zarejestrowano je
także w Danii i Szwecji (Kibbert 1984, 139).

Dotychczasowe ustalenia pozwalają datować ro−
dzime egzemplarze na V okres epoki brązu (Ku−
śnierz 1998, 77, 78).

Opracowanie siekierek tego typu z ziem polskich
wymienia sześć egzemplarzy, głównie z Pomorza
(4), pojedyncze z Wielkopolski i Śląska (Kuśnierz
1998, 77). Dołączyć do nich należy okaz z Suchej
Koszalińskiej (Skrzypek 1988, ryc. 19) oraz ze Sta−
rych Bielic, będący ósmym znanym dzisiaj wytwo−
rem tego typu.

Chronologia

W ostatecznym podsumowaniu naszych rozwa−
żań i wniosków opartych na szczegółowej analizie,
tak pojedynczych okazów, jak i całego zespołu, na−
leży stwierdzić, że przynależność chronologiczna
i kulturowa skarbu ze Starych Bielic wydaje się być
bardzo jednoznaczna, nienasuwająca większych wąt−
pliwości. Faktem niezaprzeczalnym jest jego jedno−
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litość chronologiczna. W świetle przeprowadzonej
analizy wszystkie przedstawione wytwory mieszczą
się w granicach V okresu epoki brązu.

Wnioski końcowe

Można z całą pewnością powiedzieć, że wszyst−
kie wytwory pochodzące ze skarbu odkrytego w Sta−
rych Bielicach cechuje, czy raczej cechowała, wy−
jątkowa elitarność – nie licząc bowiem siekierki,
wszystkie noszą ślady silnego zużycia – są połama−
ne albo pogięte. Wszystkie też wykazują cechy sty−
lu nordyjskiego, którego apogeum dla strefy pobrze−
żowej przypada głównie na przełom IV i V oraz na
V okres epoki brązu.

W tym miejscu rodzi się naturalne pytanie o cha−
rakter skarbu, który należy wiązać z postawami
i zachowaniami ludzkimi. Skarby, dla których od
dawna przyjmuje się podział na kultowe i świeckie,
a zwłaszcza warunki ich depozycji, wzbudzają i dziś
spore kontrowersje.

W literaturze niemieckiej podkreśla się, że znacz−
na większość pomorskich depozytów to znaleziska
akwatyczne, charakterystyczne dla kręgu nordyjskie−
go, a nieznane zupełnie ludności kultury łużyckiej, tym
samym wnioskując o przynależności Pomorza do Nor−
dyki w zakresie kultury symbolicznej (Sprockhoff
1956, t. 2, mapa 53; Hundt 1955, 106).

Przyjmuje się, że kultowe miejsce złożenia de−
pozytu winno uniemożliwiać powtórne jego wydo−
bycie, rabunek itp. (Stein 1976, 29; Willroth 1984,
62). Takiemu założeniu odpowiadały bagna, torfo−
wiska i moczary (Müller−Karpe 1958, 32; Henning
1970, 30; Kubach 1985, 181). Warunek nieodwra−
calności depozycji skarbów spełniają też wody pły−
nące i stojące oraz źródła (Brunn 1968, 235; Geiβlin−
ger 1984, 330; Kubach 1985, 140), jak również ska−
ły, miejsca wysoko położone, jaskinie, rozpadliny
i szczeliny skalne (Müller−Karpe 1958, 32; Brunn
1968, 253; Levy 1982, 24). Kolejnym kryterium
wydzielania skarbów kultowych jest ich skład, naj−
częściej jednolity, wskazujący na świadomy wybór
(występowanie przedmiotów nowych, w powtarza−
jących się zestawach, znaczny odsetek przedmiotów
luksusowych). Wśród inspiracji kultowych wymie−
nia się najczęściej intencję złożenia darów wotyw−
nych dla bóstw chtonicznych – ofiary błagalne czy
dziękczynne (Kirchner 1968, 483 i n.; Willroth 1984, 48).

Konieczność oparcia się na kryteriach wyróżnia−
nia depozytów o charakterze kultowym budzi pew−
ne zastrzeżenia. Jednym z nich jest kwestia homo−
geniczności depozytu, innym warunki zalegania.
J. Fogel zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach bez
szczegółowych badań paleohydrologicznych nie
można mówić o wodnym charakterze skarbów (Fo−

gel 1988, 114). Niektóre informacje, zwłaszcza ar−
chiwalne, odnośnie miejsca znalezienia budzą wie−
le wątpliwości, ze względu na swoją ogólnikowość
(np. „patyna bagienna”, „znaleziono podczas melio−
racji” itp.). Ponadto należy nadmienić, że depozyty
wodne znane są także z Wielkopolski (Woźny 1997,
36) czy z Polski środkowej i południowo−wschod−
niej (Mogielnicka−Urban 1997), a więc obszarów
będących bezsprzecznie domeną kultury łużyckiej.
Jak wykazały nowsze badania istnieje wyraźna ko−
relacja pomiędzy częstotliwością występowania zna−
lezisk bagiennych a obecnością terenów podmokłych
(Mogielnicka−Urban 1997, 24), co zresztą podkre−
ślano już wcześniej (Fogel 1988, 115).

Z jednej strony należy przyjąć, iż część depozy−
tów w istocie miała charakter kultowy. Z drugiej jed−
nak strony wypada podkreślić, że wiedza, jaką dys−
ponował pradziejowy człowiek dawała mu możli−
wość powtórnego wydobycia przedmiotów, a tym
samym przekreślenia kultowego charakteru skarbu.
Szczególnie odnosi się to do depozytów umieszcza−
nych w pobliżu lub pod wielkimi głazami, którym
niesłusznie przypisuje się kultowe znaczenie. Stano−
wią one raczej punkt orientacyjny w terenie, pozwa−
lający na „odzyskanie” skarbu. Z omawianą proble−
matyką wiąże się też struktura depozytów, określa−
na przez badaczy niemieckich jako typowo nordyj−
ska. Jak zauważono już wcześniej, pogląd ten opar−
ty jest na pobieżnej i bardzo ogólnej prospekcji
źródeł (Fogel 1988, 116).

Kryteria wyróżniania drugiej grupy skarbów, o cha−
rakterze świeckim, także budzą pewne wątpliwości.
Teza o ekonomicznym charakterze wymiany w lite−
raturze przedmiotu jest bardzo silnie akcentowana
(Gediga 1978, 171; Gardawski 1979, 279 i n.; Go−
dłowski, Kozłowski 1985, 86). Przyjmuje się, że
w dystrybucji brązu pośredniczyły pewne faktorie
lub ekumeny (Malinowski 1971; Horst 1986). Od−
nośnie III okresu EB osadnictwo nie wykazuje jed−
nak zwartego charakteru, co pozwala przypuszczać,
że wymiana w tym czasie miała charakter niezinsty−
tucjalizowany, a tym samym niewielki tylko wpływ
na ekonomikę tych regionów. Również dla okresu
następnego nie notuje się obecności osad, które mo−
głyby pełnić funkcję faktorii handlowej (jak np. Ko−
morowo–Gorszewice w okresach późniejszych) czy
wyróżniających się bogactwem inwentarza pochów−
ków (poza grobem z Bani), które mogą sugerować
istnienie wydzielonej grupy społecznej – kupców.
W literaturze przedmiotu sugeruje się wręcz, że nie
istniały ekonomiczno−społeczne podstawy dla istnie−
nia takiej grupy społecznej (Dąbrowski 1989, 420).
Są natomiast bezpośrednie dowody na działalność
kupców przybywających z obszaru kultury nordyj−
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skiej, np. zawartość depozytów z Głogowa czy Ja−
nika (Żychlińska 2008). Przyjmuje się, że owi kup−
cy kontaktowali się przede wszystkim z odbiorcami
większych ilości towarów, tj. brązownikami, którzy
pośredniczyli w dystrybucji metalu na rynek lokal−
ny (Dąbrowski 1992, 97). Z przeprowadzonych ba−
dań wynika, że większość depozytów „łużyckich”
to zespoły zawierające 2–5 przedmiotów, które in−
terpretowane są jako skarby „indywidualnych wła−
ścicieli danych przedmiotów”, a średnia liczba przed−
miotów wynosi w nich dla III EB 13, a dla IV EB
11 egzemplarzy (Dąbrowski 1992, 92, tab. 1). Od−
nośnie depozytów zawierających „import” nordyj−
ski lub jego naśladownictwo wartości te są zbliżone
i wynoszą dla III EB 10, a dla IV EB 13 egzempla−
rzy, przy czym zespołów o liczbie przedmiotów
przekraczających średnią, tak w III EB (8), IV EB
(5) (Żychlińska 2008), jak i okresie następnym jest
niewiele (Fogel 1988, 147 i n.). Podkreślenia wy−
maga też fakt, iż „import” nordyjski w skarbach to
przede wszystkim ozdoby, jak również, że odsetek
zespołów stuprocentowych czy ze zdecydowaną
przewagą „importu”, w III i IV EB jest wyjątkowo
niewielki (Żychlińska 2008), a w okresie następnym
znaczną ich koncentrację zauważa się tylko na ob−
szarze pobrzeża i północnych partii pojezierzy (Fo−
gel 1988, 148).

Nasz skarb, datowany w przedziale krótkiego
odcinka czasowego, pozwala wysunąć hipotezę, że
mógł być specjalnie ukryty przez właściciela, w celu
gromadzenia majątku (w tym przypadku złomu –
surowca brązowego) lub pozostawienia części zespo−
łu jako masy towarowej do wymiany (siekierka).

Zespół przedmiotów brązowych odkrytych w Sta−
rych Bielicach pozwala nam przybliżyć kwestię wy−
miany i oddziaływań między społecznością zamiesz−
kującą Pomorze Środkowe a ludnością kultury nor−
dyjskiej.

Już wiele lat wcześniej zwrócono uwagę, że idea
formy, dekoracji i funkcji w zakresie wyrobów z brą−
zu docierała drogą kontaktów międzyplemiennych
z rejonu kultury nordyjskiej na Pomorze, gdzie wy−
korzystywana była w lokalnych pracowniach odlew−
niczych przez „łużyckich” wytwórców (Kostrzew−
ski 1966, 64). Jest jednak rzeczą znamienną, że w owych
kontaktach Pomorze Środkowe pozostawało nieja−
ko bierne. Jeszcze w dobie krystalizowania się kul−
tury nordyjskiej, w II okresie epoki brązu, kontakty
między Nordyką a Pomorzem Środkowym były nie−
zwykle ograniczone (Loba 2006, mapa 4). Podob−
nie w III, jak i IV okresie epoki brązu prawie nie
odnotowuje się na Pomorzu Środkowym lokalnych
warsztatów, które podejmowały się produkcji przed−
miotów wzorowanych na okazach nordyjskich (Żych−

lińska 2008). Warsztaty środkowopomorskie anga−
żują się jedynie w produkcji drobnych przedmiotów
(guzy), gdzie cechy nordyjskie lub północnonie−
mieckie są bardzo silnie zredukowane (Żychlińska
2008, mapa 25). Sytuacja ta zmienia się w począt−
kach V okresu epoki brązu, w czasie, w którym na−
stępuje znaczne wzmożenie oddziaływań, zwłaszcza
nordyjsko−pomorskich, a skarb ze Starych Bielic po
części unaocznia nam tę kwestię.

Bransolety nerkowate odmiany nadwiślańskiej są
niewątpliwie wytworem miejscowym, inspirowanym
odlegle tylko obcym wzorem (Fogel 1988, 38).
Biżuteria ta była niezwykle atrakcyjna w formie,
o czym świadczy jej wysoka liczebność, a także roz−
przestrzenienie się, zwłaszcza na wschód (Pomorze
Gdańskie), jednakże transpozycja formy nadodrzań−
skiej dokonała się niejako ponad Pomorzem Środ−
kowym, które zostało też niemal całkowicie pomi−
nięte w „odbiciu” późnej odmiany nadwiślańskiej
(Fogel 1988, 128), co unaocznia w pełni rycina 5.

Nieco lepiej przedstawia się adaptacja zapinek
płytowych na interesującym nas obszarze. Ozdoby
te dają wyraz skrzyżowania się w rodzimych dla nich
środowisku nadodrzańskim (lub dolnoodrzańsko−
−wkrzańskim) w 1. poł. V EB, miejscowej inwencji
wytwórczej ze stylistycznymi inspiracjami peryfe−
rii kultury nordyjskiej (ogólny pokrój zapinek, pro−
totypowy dla podkowy motyw półksiężycowaty)
oraz cyklu kultur półpopielnicowych (towarzyszące
podkowie motywy w postaci kół z zaznaczonymi
środkami, rzędów guzków leżącego krzyża). Późną
fazę, VI EB, dokumentują naśladownictwa gotlandz−
kie i wschodnioszwedzkie (Badou 1960, 76, tabl. XV
nr XXIVE5; Sprockhoff 1956, t. 1, tabl. 49: 4). Poza
wyraźną koncentracją zaobserwowaną na Pomorzu
Zachodnim (Fogel 1988, 133), z dużym prawdopo−
dobieństwem można wskazać drugi obszar ich pro−
dukcji, zlokalizowany właśnie na Pomorzu Środko−
wym (ryc. 6).

Najbardziej natomiast ewidentnym przykładem
oddziaływań Nordyki są napierśniki z kręgów pół−
księżycowatych typu środkowopomorskiego, odmia−
ny A – pobrzeżowej. Ta niewątpliwie nordyjska for−
ma, najpewniej insularno – duńska, ukształtowana
w IV okresie epoki brązu, przeniesiona stosunkowo
szybko w rejon dolnego Nadodrza i tutaj twórczo
adaptowana, ostatecznie rozwinęła się właśnie w cen−
trum środkowopomorskim we wczesnym V EB (ryc. 4).
Odmiana ta jest niepodważalnym świadectwem me−
talurgiczno – wytwórczej aktywności ludności tej
części Pomorza, która jawiła się dotąd jako kulturo−
wy obszar przejściowy, wręcz peryferyczny do re−
gionów nadodrzańskiego i nadwiślańskiego (Fogel
1988, 131, 138).
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Konkludując skarb przedmiotów brązowych ze Sta−
rych Bielic należy niemal w całości (poza siekierką typu
Obernbeck, stanowiącą niewątpliwie import) uznać za
wytwór lokalny ludności kultury łużyckiej, grupy ka−
szubskiej, zamieszkującej te ziemie u schyłku epoki
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Bronze−Hortfund von Stare Bielice, Landkreis Koszalin, Woiwodschaft Westpommern
(Zachodniopomorskie)
Kurzfassung

Der Hortfund von Bronzegegenständen von Stare Bielice wurde zufällig entdeckt. Gewiss ist nur, dass der Fund kein
geschlossener war, d. h. dass diese Gegenstände weder in Beziehung zueinander standen, noch zusammen in irgendeinem
organischen Behälter niedergelegt wurden. Alle Artefakte befanden sich im guten Zustand, d.h. mit Edelpatina überzo−
gen und bedürfen keiner archäologischen Konservierung (vgl. Foto – Abb. 2).

Zu dem Fundkomplex gehören: ein Teil eines Bronze−Kürasses, in Form konvexen, bügelförmigen, mit einer Öse
abgeschlossen Bandes (Abb. 3: 1), ein Nierenarmband aus Bronzeband, mit C−förmigem Querschnitt (Abb. 3: 3), eine in
Bruchstücken erhaltene Bronze−Plattenfibel (Abb. 3: 2), ein geschlossener Bronzering ohne Gussnähte (Abb. 3: 4), ein
Bronzebeil mit kreisförmigem Querschnitt der Tülle und einer nach unten leicht breiter werdenden Klinge, versehen mit
einem knieförmigen Griff (Abb.. 3: 5), ein Teil einer Fibelnadel mit ovalem Querschnitt im oberen Teil (bei der Schelle)
und rundem am Griff (Abb. 3: 6) sowie ein Plattenfibelbügel (Abb. 3: 7).

Die Analyse sowohl einzelner Funde als auch des gesamten Fundkomplexes zeigte chronologische und kulturelle
Homogenität des Schatzes von Stare Bielice. Es steht außer Frage, dass es sich dabei um einen Depotfund der kaschubi−
schen Gruppe der Lausitzer Kultur handelt, der aus der Bronzezeit Periode V stammt.

Es kann mit voller Gewissheit behauptet werden, dass sich alle Gegenstände durch eine außerordentliche Seltenheit
auszeichneten oder eher auszeichnen, denn alle – mit Ausnahme des Beils – weisen starke Gebrauchsspuren auf – sind
zerbrochen oder gebogen. Sie weisen auch Elemente des nordischen Stils auf, dessen Höhepunkt für die Küstenzone in
die  Bronzezeit Periode IV/V und in die Periode V fällt.

Unser Hortfund, datiert in eine kurze Zeitspanne, legt die These nahe, dass er absichtlich vom Besitzer deponiert
wurde, entweder um Vermögen zu  sammeln (in diesem Fall Bronze−Brucherz), oder um ein Teil des Fundkomplexes
(das Beil) als Werteinheit für den Tauschhandel zu lassen.

Der Bronze−Fundkomplex von Stare Bielice macht es möglich, die Fragen des Austausches und gegenseitiger Einflüsse
der Völkergemeinschaften des Mittelpommerns und „des Nordens“ zu erläutern.

Bereits vor vielen Jahren wurde man darauf aufmerksam, dass die Ideen für Formen, Verzierungen und Funktion der
Bronzegegenstände über Kontakte zu den Stämmen aus der Region der nordischen Kultur nach Pommern gelangten und
in den lokalen Gusswerkstätten der Lausitzer Hersteller Verwendung fanden. Bezeichnend ist aber, dass das Mittelpom−
mern in diesen Kontakten sozusagen passiv blieb. Noch in der Zeit der Auskristallisierung der nordischen Kultur, in der
Bronzezeit Periode II, waren die Kontakte zwischen dem Nordischen Kreis und dem Mittelpommern sehr begrenzt.
Sowohl in der Bronzezeit Periode III als auch IV, findet man im Pommern kaum lokale Werkstätten, die die Herstellung
der Gegenstände nach dem nordischen Muster vornahmen. Mittelpommersche Werkstätten beschäftigten sich lediglich
mit der Herstellung von kleineren Gegenständen (Buckel), bei welchen nordische oder norddeutsche Merkmale stark
reduziert sind. Diese Situation ändert sich am Anfang der Bronzezeit Periode V, in der Zeit, wo der Einfluss vor allem aus
dem nordisch−pommerschen Kreis deutlich stärker wird, eine Tatsache, die der Hortfund von Stare Bielice zum Teil
veranschaulicht.

Justyna Żychlińska
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Die Nierenarmbände vom Typ Nadwiślański (aus dem Flussgebiet von Weichsel) waren zweifelsohne ein lokales
Erzeugnis, nur im Entferntesten einem fremden Muster nachempfunden.  Der Schmuck besitzt eine besonders attraktive
Form, wovon seine beträchtliche Anzahl und Verbreitung, vor allem nach Osten (Ostpommern) zeugt, die Umsetzung der
Form vom Typ Nadodrzański (aus dem Flussgebiet von Oder) fand jedoch sozusagen über das Mittelpommern hinweg
statt; das Gebiet war auch kaum von der „Abbildung“ der späten Form vom Typ Nadwiślański betroffen, wie es aus der
Abb. 5 hervorgeht. Ein bisschen besser ist es in dem betreffenden Gebiet um die Adaptierung der Plattenfibeln bestellt.
Dieser Schmuck bringt zum Ausdruck, wie sich in seinem Herkunftsgebiet des Flussgebietes von Oder (bzw. im Unteren
Odertal und Uckermark) in der 1. Hälfte der Bronzezeit Periode V Folgendes kreuzte: lokaler Ideenreichtum mit stilisti−
schen Inspirationen aus den Peripherien der nordischen Kultur (das Gesamterscheinungsbild der Fibeln, das für das
Hufeisenmotiv prototypische Halbmondmotiv) und aus dem Kreis der Urnenfelderkultur (das Hufeisen begleitet von
Motiven der Kreise mit dem markierten Kreismittelpunkt, Warzenreihe eines liegenden Kreuzes). Die Spätphase, Bron−
zezeit Periode VI, wird von gotländischen und ostschwedischen Nachahmungen dokumentiert. Außer ihrer deutlichen
Konzentration, die im Westpommern beobachtet wurde, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit als ihr zweites Herstel−
lungsgebiet das Mittelpommern (Abb. 6) anzeigen. Das wohl offensichtlichste Beispiel für nordische Einflüsse sind
Kürasse aus Halbmondringen vom hinterpommerschen Typ, Version A. Diese zweifelsfrei nordische Form, höchstwahr−
scheinlich insular−dänisch, entwickelt in der Bronzezeit Periode IV, wurde relativ schnell in das Untere Oderland ge−
bracht und hier kreativ adaptiert, und erreichte in der frühen Bronzezeit Periode V eben hier im Hinterpommernzentrum
ihre endgültige Ausführung (Abb. 4). Diese Version ist ein unanfechtbarer Beweis der metallurgisch−kreativen Aktivität
der Völker dieses Teil Pommerns, das bislang als eine kulturelle Übergangszone galt, mehr noch als peripher zu den
Flussgebieten von Oder und Weichsel.

Zusammenfassend – der fast ganze Bronze−Hortfund von Stare Bielice soll man (mit Ausnahme des Beiles vom Typ
Obernbeck, das zweifelsohne ein Importartikel war) als  lokal hergestellte Erzeugnisse der Lausitzer Kultur betrachten,
genauer gesagt, der kaschubischen Gruppe, die dieses Gebiet am Ende der Bronzezeit bewohnte und einen regen kulturel−
len Kontakt sowohl mit den nordwestlichen (nordischen) Zentren als auch mit den süd−westlichen Gebieten des heutigen
Polens unterhielt, was unbestreitbar hoch entwickelte metallurgische Fertigkeiten dieser Völker bestätigt.

Skarb przedmiotów brązowych z miejscowości Stare Bielice (powiat Koszalin, województwo...

Ryc. 1. Stare Bielice, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja stanowiska
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Ryc. 2. Stare Bielice, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie. Zespół przedmiotów ze skarbu brązowego
(fot. Z. Woźniak)
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Skarb przedmiotów brązowych z miejscowości Stare Bielice (powiat Koszalin, województwo...

Ryc. 3. Stare Bielice, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie. Zespół przedmiotów ze skarbu brązowego
(rys. J. Żychlińska)
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Ryc. 4. Stanowiska z napierśnikami typu środkowopomorskiego, odm. A
1 – Boryszewo, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie; 2 – Grąbczyn, pow. Szczecinek,
woj. zachodniopomorskie; 3 – Karsina, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie; 4 – Komorze,
pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie; 5 – Kościernica, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie;
6 – Reptowo, pow. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie; 7 – Rokosowo, pow. Koszalin,
woj. zachodniopomorskie; 8 – Rzyszczewo, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie; 9 – Silnowo,
pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie; 10 – Stare Bielice, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie;
11 – Uścikówiec, pow. Oborniki, woj. wielkopolskie; 12 – Warnowo, pow. Kamień Pomorski,
woj. zachodniopomorskie; 13 – Wierzchowo, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie

Justyna Żychlińska
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Ryc. 5. Stanowiska z bransoletami nerkowatymi, odm. nadwiślańska
1 – Barchnowy, pow. Starogard Gdański, woj. pomorskie; 2 – Borzechowo, pow. Starogard Gdański, woj.
pomorskie; 3 – Cecenowo, pow. Słupsk, woj. pomorskie; 4 – Chojniczki, pow. Chojnice, woj. pomorskie;
5 – Chwarzno, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie; 6 – Cieszyce, pow. Gryfice, woj. zachodniopomorskie;
7 – Czarnocin, pow. Starogard Gdański, woj. pomorskie; 8 – Czarnówko, pow. Lębork, woj. pomorskie;
9 – Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie; 10 – Dobrzyca, pow. Pleszew, woj. wielkopolskie; 11 – Dolsk,
pow. Śrem, woj. wielkopolskie; 12 – Gdańsk Oliwa, pow. loco, woj. pomorskie; 13 – Gdynia Obłuże,
pow. loco, woj. pomorskie; 14 – Górzyce, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie; 15 – Kalisz Pomorski,
pow. Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie; 16 – Kaliszanki, pow. Wagrowiec, woj. wielkopolskie;
17 – Korlino, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie; 18 – Krępsk, pow. Człuchów, woj. pomorskie;
19 – Lubuczewo, pow. Słupsk, woj. pomorskie; 20 –Łubiana, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie;
21 – Niemica, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie; 22 – Ostrowite, pow. Gdańsk, woj. pomorskie;
23 – Pętkowice, pow. Wejherowo, woj. pomorskie; 24 – Podwilczyn, pow. Słupsk, woj. pomorskie;
25 – Rytel, pow. Chojnice, woj. pomorskie; 26 – Stara Dąbrowa, pow. Słupsk, woj. pomorskie; 27 – Stare
Bielice, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie; 28 – Stołężyn, pow. Wągrowiec, woj. wielkopolskie;
29 – Uścikówiec, pow. Oborniki, woj. wielkopolskie; 30 – Zawiszyn, pow. Inowrocław, woj. kujawsko−
pomorskie; 31 – Żochowo, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Skarb przedmiotów brązowych z miejscowości Stare Bielice (powiat Koszalin, województwo...
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Ryc. 6. Stanowiska z zapinkami płytowymi z ornamentem podkowiastym
1 – Będargowo, pow. Choszczno, woj. zachodniopomorskie; 2 – Bienice, pow. Goleniów,
woj. zachodniopomorskie; 3 – Buk, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie; 4 – Dzwonowo,
pow. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie; 5 – Granowo, pow. Choszczno, woj. zachodniopomorskie;
6 – Karsina, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie; 7 – Korlino, pow. Sławno, woj. zachodniopomorskie;
8 – Leśnica, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie; 9 – Niedysz, pow. Gryfice, woj. zachodniopomorskie;
10 – Ogorzele, pow. Goleniów, woj. zachodniopomorskie; 11 – Pszczelnik, pow. Myślibórz,
woj. zachodniopomorskie; 12 – Reptowo, pow. Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie;
13 – Stara Rudnica, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie; 14 – Stare Bielice, pow. Koszalin,
woj. zachodniopomorskie; 15 – Stargard Szczeciński, pow. loco, woj. zachodniopomorskie;
16 – Staw, pow. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie; 17 – Szczecin−Klęskowo, pow. loco,
woj. zachodniopomorskie; 18 – Warnowo, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie; 19 – Wielogoszcz,
pow. Choszczno, woj. zachodniopomorskie; 20 – Wierzchowo, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie;
21 – Witkowo, pow. Słupsk, woj. pomorskie; 22 – Złotów, pow. loco, woj. wielkopolskie

Justyna Żychlińska
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Ryc. 7. Stanowiska z siekierkami typu Obernbeck
1 – Skibno, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie; 2 – Stare Bielice, pow. Koszalin,
woj. zachodniopomorskie; 3 – Sucha Koszalińska, pow. Koszalin, woj. zachodniopomorskie;
4 – Uścikówiec, pow. Oborniki, woj. wielkopolskie; 5 – Witkowo, pow. Słupsk, woj. pomorskie

Skarb przedmiotów brązowych z miejscowości Stare Bielice (powiat Koszalin, województwo...
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Ryc. 8. Zasięg ościenny występowania niektórych elementów uprzęży końskiej w V okresie epoki brązu (wg H. Thrate 1975, ryc. 74)
a – tzw. Knebelringe; b – pierścienie typu Allerdorf; c – inne typy pierúcieni; d – tzw. brzękadła typu Hrve;
e – guzy typu Stolzenburg; f – tarczki typu Gnevaux

Justyna Żychlińska
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Historia poznawania przynajmniej niektórych
osad obronnych ludności kultury łużyckiej położo−
nych na wschód od dolnej Wisły jest zaskakująco
długa. Nie miejsce tu na szczegółowy opis tych
przedsięwzięć, jedynie wspomnieć może warto kil−
ka odległych już w czasie zdarzeń. Dla południowej
części Pojezierza Chełmińskiego aktywność w tym
względzie rozpoczyna się w zasadzie już w począt−
kach XIX−wiecznej działalności toruńskiego Towa−
rzystwa Nauki i Sztuki im. M. Kopernika (Coperni−
cus−Verein für Wissenschaft und Kunst). Za sprawą
tego środowiska w latach 1861–1862 zostają podję−
te prace wykopaliskowe na grodzisku w Kamieńcu
(Wawrzykowska 2002, 35, ryc. 6). Także w ostat−
nich dekadach wspomnianego stulecia, przy okazji
podejmowania problematyki archeologicznej przez
G. Ossowskiego (z ramienia Towarzystwa Nauko−
wego w Toruniu) czy M. Töppena, interesowano się
grodziskami pradziejowymi położonymi w północ−
nej części Pojezierza (Kurzyńska 2001, 11–16).
W okresie międzywojennym głośne stają się efekty
wykopalisk J. Delekty we wspomnianym Kamień−
cu, a to za sprawą odkryć zabytków proweniencji
scytyjskiej (Zielonka 1955). Grodziska w Słupskim
Młynie i Mokrem badali w dekadach lat 60. i 70.
J. Janikowski (Muzeum w Toruniu) i J. Błachnio
(Muzeum w Grudziądzu). W latach 1968–1976 prze−
prowadzono szerokopłaszczyznowe prace wykopa−
liskowe na osadzie obronnej w Gzinie (ryc. 1), ujaw−
niając tu m.in. liczne, niespalone szczątki kostne lu−
dzi (Chudziakowa 1992). Na początku lat 90. XX w.
badano też osiedle w Boguszewie, niedaleko Gruty

Jacek Gackowski

Osady obronne ludności kultury łużyckiej po wschodniej stronie
dolnej Wisły w świetle wyników dotychczasowych badań

(ryc. 2). Od 1997 r. trwają prace wykopaliskowe
w Grodnie (ryc. 3) k. Chełmży (Gackowski 2007,
161–169), zaś od 2007 r. także w ponownie odnale−
zionym Kamieńcu (ryc. 4, 5). Również od 1996 r. –
przy okazji badań wczesnośredniowiecznego ośrod−
ka w Kałdusie – odkrywane są liczne ślady istnieją−
cego tu osiedla ludności kultury łużyckiej (Chudziak
2003, 34–37, 47, 53, ryc. 9).

Mimo że z terenu Pojezierza Chełmińskiego zna−
my dość liczne ślady pradziejowych osad obronnych,
to jednak wiedza o ich istnieniu nie zawsze bywa
uwzględniana w ocenie charakteru osadnictwa lud−
ności kultury łużyckiej (por. Grossman 2006, 95, ryc. 2).

Wzmiankowane w literaturze przedmiotu wyraź−
ne zwiększenie liczby punktów osadniczych, charak−
terystyczne dla początków epoki żelaza, było połą−
czone ze wznoszeniem i użytkowaniem osad obron−
nych (Chudziakowa 1974, 87; Michalski 1977, 232–
–233). Fakt ich budowy poza linią Wisły jest dość
osobliwym zdarzeniem w całokształcie zjawisk kul−
turowych charakterystycznych dla „wschodniego
odłamu” kompleksu łużyckiego. Niemniej jednak
ciągle słaby stan rozpoznania konstrukcji obronnych,
jak i sposobów zabudowy wnętrz tych obiektów,
powoduje, że czynione interpretacje mają znamio−
na powieleń dotychczasowych opisów i tradycyj−
nych ustaleń literaturowych, niestety można odnieść
wrażenie, że bardziej odnoszących się do lepiej po−
znanych osad wielkopolskich i z obszaru Pałuk niż
„chełmińskich” (por. np. Kucharski 1993, 78). Po−
dobne problemy występują przy próbach interpre−
tacji funkcjonalno−przestrzennego znaczenia tych
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obiektów w ówczesnych strukturach osadniczych
interesującego nas regionu. Najczęściej przypisuje
się im szczególną rolę stabilizującą i stymulującą
rozwój mikroregionów osadniczych pod względem
społeczno−organizacyjnym, a nawet upatruje się
w nich centrów ponadregionalnych (Chudziakowa
1974, 88; 1992, 20), o czym też niżej.

Dodać przy okazji warto, że dość ogólnikowe
stwierdzenia pojawiają się odnośnie do chronologii
„chełmińskich” osad obronnych. Mimo potencjalnie
dużych możliwości w zakresie zastosowania dla nich
procedur datacji przyrodniczych (14C i dendrochro−
nologicznych) jedynie w przypadku dwóch obiek−
tów – jak dotąd – takie dane uzyskano. Dla pozo−
stałości drewnianej zabudowy z Grodna k. Chełm−
ży (badanego z przerwami od 1997 r.) wykonano
analizy dendrochronologiczno−radiowęglowe. Dla
serii elementów drewnianych odkrytych do końca lat
90. ubiegłego stulecia dla zmierzonych próbek „zbu−
dowano” chronologię pływającą (kilkudziesięciolet−
nią), dla której (tj. dla wybranych z tej serii poje−
dynczych słojów) wykonano dwa datowania 14C.
Uzyskano dla nich rezultat: 2730±50 i 2750±50 BP
(Gackowski 2003, 112). Dla drewna pochodzącego
z badań ostatnich lat, prowadzonych w rejonie prze−
prawy mostowej i bramy osiedla, uzyskano już ści−
słe wyniki dendrochronologiczne, wskazujące na
wycinkę budulca dębowego pomiędzy 733 a 684 BC,
co – jak zaznacza autor tej ekspertyzy, T. Ważny
(Ważny 2008) – rezultat ten znajduje w pełni wia−
rygodne potwierdzenie w kilku „halsztackich” chro−
nologiach. Także przy okazji prac realizowanych
w obrębie wczesnośredniowiecznego kompleksu
osadniczego w Kałdusie, gm. Chełmno, wydatowa−
no zachowane na tym stanowisku spalone pozosta−
łości drewnianych „fortyfikacji grodu łużyckiego”
(Chudziak 2003, 34, ryc. 9; 36–37, przyp. 15). Roz−
piętość wieku radiowęglowego wahała się tu pomię−
dzy 2720±70 a 2660±70 BP (Chudziak 2003, 37).

Mając na względzie powyższe wskazania chro−
nologiczne oraz zważywszy na nowsze datowania
„łużyckich” osad obronnych z terenu Pałuk, można
przypuszczać, że wyraźna tam tendencja fortyfiko−
wania miejsc zamieszkania, obserwowana także
w strefie osadnictwa „chełmińskiego”, była dla tych
obszarów wspólna. Mogła zatem być bezpośrednim
efektem związków kulturowych pomiędzy ugrupo−
waniami ulokowanymi po obu stronach tej części
dorzecza Wisły. Można więc przyjąć, że „chełmiń−
skie” osady obronne mogły być wznoszone ogólnie
niejako w tej samej „epoce” nasilania się „halsztac−
kiej” tendencji do obwarowywania miejsc zamiesz−
kania. Tak więc zarówno osiedla wschodniowielko−
polskie, jak i „chełmińskie” pojawiły się przede

wszystkim w starszej części okresu halsztackiego
(Śmigielski 1993, 355–356), chociaż ostatnio począt−
ki osad „pałuckich” są lokowane w końcu epoki brą−
zu (Ważny 2001, 53–54; Ostoja−Zagórski 2003, 59).

Wyniki pierwszych datowań przyrodniczych,
które wykonane zostały dla dwóch „chełmińskich”
osad obronnych, biorąc pod uwagę ich położenie
i charakter pozyskanych materiałów źródłowych, su−
gerują, że te oraz inne, podobne do nich obiekty,
mogły pojawiać się prawie jednocześnie na całym
obszarze Pojezierza Chełmińskiego i w przyległych
do niego obszarach właśnie w okresie Ha C, tj. w cza−
sie wzmiankowanego największego przyrostu licz−
by punktów osadniczych kultury łużyckiej (Michal−
ski 1977, 233–234). Pogląd ten jest zbieżny z opi−
nią o podobnym zjawisku niemal równoczesne−
go wznoszenia znanych osad typu biskupińskiego
(Ostoja−Zagórski 2003, 61).

Istotny jest też problem związany z określeniem
górnego progu chronologicznego trwania „łużyc−
kich” osad obronnych po wschodniej stronie Wisły.
Jedynie w przypadku Grodna dwukrotnie uzyskano
dane dendrochronologiczne w zakresie rozciągłości
okresu ścinki surowca drzewnego wykorzystywane−
go w celach budowlanych. Wynika z nich, że ów
budulec pozyskiwano przez kilkadziesiąt lat z wil−
gotnolubnych lasów rosnących w pobliżu osady (Gac−
kowski 2003, 112; 2006, 115–122; Ważny 2008). We
wszystkich pozostałych przypadkach możemy posił−
kować się w tym względzie jedynie jakością styli−
styczną źródeł archeologicznych, przede wszystkim
ceramiką naczyniową. Dokonując zatem oglądu se−
rii ceramicznych pochodzących z tych kilku osad
obronnych, nietrudno zauważyć ich duże względem
siebie podobieństwo formalno−stylistyczne, sugeru−
jące ogólną bliskość czasową w zakresie produkcji
naczyń. Szczególne znaczenie dla wskazania regio−
nalnej jakości (stanowiącej jednocześnie istotniejszy
wyróżnik kulturowy tzw. grupy chełmińskiej) w stwier−
dzonych formach naczyń miałyby mieć – według
J. Chudziakowej – amfory gruszkowate typu A i for−
my wazowate oraz dzbany typu D (1974, 88–89,
mapa VI). Te często bogato zdobione naczynia
w swoich najwcześniejszych wariantach są już spo−
tykane w „późnobrązowych” grobach kilku znanych
nekropoli ciałopalnych (np. Bolumin, Czemlewo,
Mała Kępa) strefy przywiślańskiej (Dąbrowski 1997,
31–32) oraz w inwentarzach „halsztackich” osad
otwartych (np. Gostkowo, gm. Łysomice, Klęczko−
wo, gm. Stolno). Można więc zauważyć, że były
wówczas powszechnie użytkowane w osiedlach tak
obwarowanych, jak i otwartych oraz stosowane jako
popielnice w końcu epoki brązu oraz chyba w ciągu
całej wczesnej epoki żelaza. Sygnalizowane nawią−
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zania stylistyki form późnołużyckich do pomorskich
mogą sugerować trwanie tego rodzaju wytwórczo−
ści ceramicznej, a tym samym być może też kształ−
tu organizacyjno−przestrzennego osadnictwa „cheł−
mińskiego”, może jeszcze w dekadach starszego
okresu przedrzymskiego (Michalski 1977, 235; Chu−
dziakowa 1992, 11–12). Wprawdzie dla terenów
wschodniowielkopolsko−kujawskich proponuje się
ostatnio ceramicznie i radiowęglowo udokumento−
waną fazę przejściową „łużycko−pomorską”, mającą
przypadać na okres HaD (Szamałek 2006, 47, ryc.
10, 11), jednak w przypadku ziemi chełmińskiej
wymaga to lokalnych uzasadnień. Jest jednak dość
prawdopodobne, że taka faza miała miejsce także na
wschód od dolnej Wisły. Czy jednak osady obron−
ne o wyraźnie nizinnym położeniu wówczas jeszcze
istniały? Nie mamy na to argumentów źródłowych.
Mamy natomiast w przypadku pozanizinnych „łu−
życkich” osad – o bez wątpienia obronnym położe−
niu – materiały źródłowe (ceramiczne, metalowe),
mogące wskazywać na funkcjonowanie osadnictwa
łużyckiego w trakcie lub bezpośrednio po sugero−
wanym napływie w końcu VI w. przed Chrystusem
na Kujawy wyrobów proweniencji scytyjskiej (Gry−
giel 1995, 348). W chełmińskiej strefie przywiślań−
skiej śladem rozprzestrzeniania się tego procesu
mogą być m.in. brązowe grociki trójgraniaste i ozdo−
by guzikowate z Czarnowa (dawnego Kamieńca),
znajdowane w trakcie badań przedwojennych, jak
i obecnie (ryc. 5). Przypomnijmy, że zausznice
gwoździowate odkryto też w jednym z grobów łu−
życkiej nekropoli ciałopalnej w Małej Kępie (Chu−
dziakowa 1968).

Na podstawie dotychczas zgromadzonych da−
nych lokalizacyjnych i przestrzennych wiadomo, że
„chełmińskie” osady obronne nie należały do obiek−
tów zbyt dużych. Najczęściej zajmowały obszary
nieprzekraczające 1,5–2,0 ha. Z publikowanych opi−
nii i ocen terenowych wynikałoby, że ich zabudowę
mieszkalno−gospodarczą lokowano wokół pustych
majdanów (Chudziakowa 1978, 116; Gackowski
2003, 107). Bardziej trwałe domostwa i pomieszcze−
nia gospodarcze wznoszono w technice międzysłu−
powej (Gzin, Grodno), ale też dość często bywają
potwierdzane rozmaite obiekty produkcyjno−maga−
zynowe wznoszone w postaci wziemnych jam na−
krytych glinianymi kopułami, formowanymi na szkie−
letach zaplatanych z drewnianych żerdzi. Stąd głów−
nie pochodzą liczne materiały zabytkowe, np. ułamki
naczyń ceramicznych, przedmioty z brązu, poroża
oraz pozostałości paleobotaniczne (w tym ziarniaki
zbóż) i liczne serie kości zwierzęcych. Te ostatnie
pozwoliły ustalić, że preferencje miejscowej ludno−
ści w zakresie kształtu jakościowego hodowanych

stad były wręcz bliźniaczo zbliżone do obserwowa−
nych na osiedlach wschodniowielkopolskich (Chu−
dziakowa 1974, 91–96; 1992, 53; Piątkowska−Ma−
łecka 1999, 178–185; Sobczak 2007).

Z dotychczasowego rozpoznania wynika też, że
w obrębie „chełmińskiego” środowiska kulturowe−
go wczesnej epoki żelaza funkcjonowały dwa spo−
soby lokowania osad obronnych: w strefach dolin−
nych i na krawędziach wysoczyzny. Pierwszy z wy−
mienionych wariantów dotyczy wznoszenia tych
obiektów na wyspach lub głęboko wciętych półwy−
spach jeziornych (np. Grodno, Boguszewo, Chełm−
ża−Archidiakonka (?), Łasin, Nogat Wielki), lub
w zakolach rzek (np. Mokre). Drugi obejmuje takie
osady (np. Kamieniec [obecnie Czarnowo], Gzin,
Kałdus, Baldram, może też Toruń, tj. ślad osady
łużyckiej pod nawarstwieniami zamku krzyżackie−
go), które były wznoszone w partiach stromych kra−
wędzi pradoliny Wisły. Jakie przesłanki skłaniały
pradziejowych budowniczych do tak jaskrawo od−
miennych sposobów sytuowania tych obiektów?
Można jedynie przypuszczać, że chodziło tu o ma−
nifestację nieznanych nam przesłanek wartościują−
cych, np. umożliwiających kulturowe „oswojenie”
zasiedlanej przestrzeni krajobrazowej. Należy też
pamiętać o możliwości istnienia rozbieżności cza−
sowej pomiędzy tymi dwoma wariantami lokowa−
nia osad obronnych, co zresztą wyżej zostało już
zasugerowane, zważywszy na chronologię obecnych
tam materiałów zabytkowych (szczególnie brązowych).

Nie można także wykluczyć, że ówczesne pre−
ferencje lokalizacyjno−krajobrazowe mogły być po−
dobnie istotne dla lokowania i użytkowania rozle−
głych osad, tak obwarowanych, jak i pozbawionych
takiej wizualnej manifestacji architektoniczno−użyt−
kowej. Skąd tego rodzaju powszechny pogląd o szcze−
gólnym znaczeniu osad obronnych w kształtowaniu
krajobrazu kulturowego miejscowych wspólnot? Na
podstawie lektury dotychczasowych doniesień lite−
raturowych wydaje się bowiem, że czynione w tym
względzie interpretacje nie przybliżają nas do pozna−
nia tamtych dawnych motywacji. Od dość dawna –
i chyba najczęściej – tłumaczy się fakt wznoszenia
i użytkowania osiedli obronnych osiągnięciem takie−
go pułapu rozwoju gospodarczego (przy zaawanso−
wanej konsolidacji ludnościowej), który umożliwiał
obwarowanie, całość zaopatrując w dodatkowe urzą−
dzenia komunalne, takie jak bramy czy mosty. Czy
ów model znajduje swoje uzasadnienia źródłowe
w środowisku osadnictwa „chełmińskiego”? Trzeba
pamiętać, że gdyby było tak rzeczywiście, to w bliż−
szym i dalszym otoczeniu owych „centralnych” osad
każdorazowo powinniśmy mieć do czynienia ze śla−
dami mniej lub bardziej nietrwałego bytowania grup
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ludzkich. Tak rzeczywiście można byłoby sądzić
w sytuacji, kiedy szukano uzasadnień dla tego mo−
delu w okolicznych grodziskom materiałach po−
wierzchniowych (AZP). Obecnie, kiedy m.in. przy
okazji badań „autostradowych” (w mniejszym zakre−
sie także „gazociągowych” i innych, ratowniczych)
odkryto rozległe osady otwarte kultury łużyckiej,
także z czasów „osadnictwa grodowego” (np. Klęcz−
kowo k. Stolna, Toruń st. 186; Grzywna k. Chełm−
ży, Raciniewo k. Unisławia, Nowa Chełmża k. Cheł−
mży), niejako w nowym świetle jawi się problem
oceny znaczeń obwarowanych osad w procesie kul−
turowego „oszacowania” przestrzeni osadniczej.
Można bowiem nie bez podstaw zauważyć, że te
ostatnio ujawnione wieloobiektowe osady otwarte
w zakresie jakości pozyskanych materiałów źródło−
wych (łącznie ze śladami produkcji brązowniczej)
już teraz nie sposób bezkrytycznie kwalifikować
jako coś funkcjonalnie podrzędnego w stosunku do
osiedli obwarowanych, tylko dlatego, że na tych
pierwszych nie stwierdzono elementów obronnych
(lub się takie elementy nie zachowały). Zatem wy−
maga to także większej otwartości w dokonywanych
interpretacjach. Postulowane ponowne rozpatrzenie
tych zjawisk przestrzennych powinno więc uwzględ−
niać aktualnie dostępne źródła. Zresztą w przypad−
ku poszczególnych struktur mikroregionalnych nie
zawsze musi to prowadzić do zakwestionowania
poglądu o niegdyś istotnym dla wspólnoty znacze−
niu grodu. Przy okazji warto nadmienić, że nie bez
znaczenia dla tych ponownych refleksji są tu poglą−
dy o roli zakładanych i użytkowanych nekropoli jako
„odzwierciedlających święte centrum” strefy krajo−
brazu kulturowego „konsekrowanego obecnością
człowieka” (Woźny 2000, 145; por. też Mierzwiń−
ski 2000). Trudno jednak ocenić, czy osady obron−
ne lub też rozlegle osiedla otwarte zakładano w re−
jonach obecności długotrwałych cmentarzysk, tj. użyt−
kowanych jeszcze w kulturowych realiach późnej
epoki brązu. Jest to problem do rozważenia tym bar−
dziej, że dotychczas poznane nekropole „wczesno−
żelazne” (tradycyjnie poprzez ceramikę mające być
ogólnie współczesne osadom obronnym) to obiekty
niewielkie, z małą liczbą grobów (np. Brudzawy: 11;
Żygląd: 14; Bolumin: 28; Kałdus: 6; Łążyn: ok. 22).
Jedynie w przypadku Słończa mamy do czynienia
ze znaczną liczbą popielnic (ponad 130), ale i tu su−
geruje się późnobrązową metrykę początków tej ne−
kropoli (Dąbrowski 1997, 166). Czy zatem fakt od−
krycia lepiej lub gorzej zachowanych umocnień
obronnych osad stwarza podstawy do upatrywania
w nich szczególniejszej roli jako swoistego organi−
zatora ekumeny, jest pytaniem ciągle bez odpowie−
dzi.

Z dotychczasowego rozpoznania obwarowań
osiedli „chełmińskich” wyłania się dość wyraźnie
tendencja do stosowania okalających opalisadowań.
W przypadku obiektów lokowanych na wyspach lub
półwyspach jeziornych (Grodno, Boguszewo) uzu−
pełniano je konstrukcjami zabezpieczającymi przed
podmywaniem wodami jeziornymi (np. przekładko−
wymi, układanymi na stokach wysp/półwyspów).
Jeśli palisadę stosowano w obiektach wysoczyzno−
wych, wówczas usztywniano ją nasypem ziemnym
(Kamieniec), zresztą trudno powiedzieć czy dookol−
nie, czy tylko we fragmentach otwartych od strony
wnętrza wysoczyzny (Kałdus, Toruń?). Jedynie
w przypadku osady w Gzinie miały zostać odkryte
ślady obwarowań drewniano−ziemnych z zastosowa−
niem technik przekładkowych i skrzyniowych (Chu−
dziakowa 1992, 7, ryc. 5). Dwie bramy, jakie do tej
pory ujawniono, to konstrukcje palisadowe tworzą−
ce swego rodzaju przewężone „szyje”, łączące wnę−
trza obiektów z przeprawą mostową (Grodno) lub
(w przypadku Kamieńca) lądową drogą dojazdową
(ryc. 3, 4). W przypadku odkryć w Kałdusie wspo−
mina się o „łużyckiej” bramie wjazdowej, bliżej
niestety niepoznanej, ale jest ona wydatowana ra−
diowęglowo na 2920±60 BP (Chudziak 2003, 37,
przyp. 15).

Przy okazji czynienia rozmaitych rekonstrukcji
dawnych funkcji „chełmińskich” osad obronnych
w tutejszym środowisku osadniczym wskazuje się
też takie obiekty, które miały posiadać szczególne
znaczenie „kultowe” o randze ponadlokalnej. W ma−
teriałach z Gzina manifestuje się to obecnością nie−
spalonych szczątków kostnych ludzi (ze śladami
uderzeń i nacięć, mających poświadczać kanibali−
styczne uczty), odkrywanych w mniej lub bardziej
głębokich jamach razem z kośćmi zwierzęcymi i in−
nymi znaleziskami archeologicznymi. Miałoby to
poświadczać obrzędowe i zbiorowe spożywanie
ludzkiego mięsa (Chudziakowa 1992, 18–19; Dą−
browski 2001, 36, 40). Przywołane tu odkrycia i ich
dotychczasowe interpretacje pozostają ciągle bardzo
intrygujące, wywołując skrajne oceny (por. np. Chu−
dziakowa 1975, 295–296; Posern−Zieliński, Ostoja−
Zagórski 1977, 53). Czy jednak znaleziska z Gzina
to jedyne ze śladami szkieletów kostnych ludzi (lub
ich fragmentów) odkrywane na obronnych osadach
„chełmińskich”? Wiemy od dość dawna, że nie. Już
podczas przedwojennych badań w Kamieńcu J. De−
lekta natknął się w jednej z jam na ludzki szkielet
(Delekta 1937, 124). Kilka szkieletów, m.in. razem
z ozdobami brązowymi w postaci zdobionych zawie−
szek i szpil, ujawniono w jamach osadniczych oraz
przy przeprawie mostowej osady grodzieńskiej. Po−
zostałości podobnych szkieletów odkryto też w Bo−
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guszewie k. Gruty (Florkowski 1995). Na fragmen−
ty czaszki ludzkiej natrafiono podczas badań grodzi−
ska łużyckiego w Baldramie k. Kwidzyna (Haftka
1972). Kolejne znaleziska niespalonych kości ludz−
kich, potłuczonej czaszki, a także „łużycki” pochó−
wek szkieletowy (z wyjątkowo licznymi materiała−
mi paleobotanicznymi) pochodzą z ostatnich badań
wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego
w Kałdusie, gm. Chełmno, w obrębie którego obec−
ność materiałów pradziejowych (neolitycznych, łu−
życkich i pomorskich) jest zresztą dość częsta (Wczes−
nośredniowieczne 2006, 34, ryc. 16). Dodajmy, że
przywołane znalezisko czaszki ludzkiej z Kałdusa
zostało ostatnio wydatowane radiowęglowo na
2300±35 BP (410–350 BC) (Chudziak 2006, 80,
przyp. 13). W tymże Kałdusie, ale już zupełnie na
krawędzi osady, pod nawarstwieniami wału grodu
wczesnośredniowiecznego odkryto kolejny szkielet
ludzki z towarzyszącą mu ceramiką naczyniową kul−
tury łużyckiej.

Dla dalszej dyskusji nad funkcjonalną obecno−
ścią niespalonych szczątków ludzkich na osadach
łużyckich istotne mogą być wnioski z analizy antro−
pologicznej i tafonomicznej fragmentów kości z tego
ostatniego stanowiska. Zaobserwowane mikroślady,
potwierdzone eksperymentalnie, wskazują na ich
łupanie (por. Chudziak 2006, 79–80) oraz łamanie
przy zastosowaniu twardego i tępego narzędzia oraz
sugerują fakt obgryzania przez zwierzęta (przypusz−
czalnie psy) pokawałkowanych kości – samych lub
też jeszcze z zachowanymi częściami miękkimi (Ko−
złowski 2009). Być może więc w ten oto sposób
otwiera się kolejna możliwość interpretacji tych in−
trygujących znalezisk. Można bowiem postawić tezę,
w myśl której niespalone szczątki kostne ludzi to
ślad egzekwowania tradycyjnych, stąd zawsze ja−
snych dla grupy, norm zachowań. W konsekwencji
ten, kto je łamał, powinien liczyć się ze społecznym
wykluczeniem. Proceder ten mógł być także prak−
tykowany w odniesieniu do nieakceptowanych ob−
cych. W obrębie stawianych tu tez mieściłyby się
wyjaśnienia obecności kości dzieci, także odkrywa−
ne na osadach (np. Grodno). Nie można wykluczyć,
że w tych szczególnych sytuacjach pozbawianie ry−
tuału ciałopalenia mogło dotyczyć dzieci zmarłych
w wieku przedinicjacyjnym czy w wyniku kompli−
kacji okołoporodowych. Wykluczone społecznie
osoby (przede wszystkim jednak dorosłe kobiety
i dorośli mężczyźni) mogły być w szczególnych sy−
tuacjach traktowane – z dzisiejszej perspektywy cy−
wilizacyjnej – brutalnie, przede wszystkim jednak
z pominięciem ogólnie wówczas akceptowalnego
stadium rytualnego „przejścia” do świata zmarłych
przodków, a więc bez oczyszczającego obrzędu cia−

łopalenia i złożenia szczątków do popielnicowego
grobu, gwarantującego trwałość i pamięć potomnych
(Kowalska 2005, 255). To dramatyczne wyklucze−
nie ze społeczności mogło być połączone z psycho−
logicznie katastrofalnym stanem nieludzkiego zawie−
szenia uśmierconego w „międzyczasie” i „między−
przestrzeni”. Stąd – jak można przypuszczać – obec−
ność tych znalezisk w bagnie (Grodno) i jamach go−
spodarczych (Gzin), obok typowych znalezisk „śmiet−
niskowych” (a więc z ułamkami ceramiki naczynio−
wej, pokonsumpcyjnych kości zwierząt i innych po−
zostałości). Charakter tych znalezisk sugeruje więc
pozostawienie zabitych osób (tym samym społecz−
nie wykluczonych) – może też poćwiartowanie ich
ciał – „psom na pożarcie”, bez jakichkolwiek praw
partycypacji w indywidualnej i zbiorowej świado−
mości ponadczasowego istnienia wspólnoty. Moż−
na zatem przypuszczać, że to przykłady, z eschato−
logicznej perspektywy, niedobrych śmierci, a więc
pozbawionych rytualnego bezpieczeństwa (Danka,
Kowalski 2000, 229). Ów stan dramatycznego roz−
darcia, jaki zapewne pojawiał się u osób spokrew−
nionych z tak uśmierconym, był niewyobrażalny.
Kulturowo odległą, ale mentalnie dość zbliżoną sy−
tuację – ów wewnętrzny ból opisującą – można od−
naleźć w Homerowej Iliadzie, w kilku fragmentach
Pieśni XXIV, m.in. dotyczących traktowania przez
Achillesa ciała Hektora. W poetyckim opisie powsta−
łego na tym tle dramatu Priama widać najlepiej ten
nieludzki stan zawieszenia po śmierci niepogrzeba−
nego syna. Być może więc łatwiej było pogodzić się
ze śmiercią bliskiej osoby niż z brakiem dla niej bez−
pieczeństwa eschatologicznego. Priam był przeko−
nany o jego zaistnieniu, a tym samym zyskał poczu−
cie ulgi, dopiero wówczas, kiedy w końcu Achilles
oddał upokorzonemu ojcu sponiewierane zwłoki
syna. To przecież jedynie w tym celu władca Troi
przybył w progi Achajczyka „błagać litości i serce
żalem nasycić”, nawet za cenę własnej śmierci. Bo−
wiem zanim ujrzał ciało syna, bał się, że rzeczywi−
ście „Achilles rozsiekanego na strzępy psom głod−
nym rzucił na pastwę” (Homer 2004, Pieśń XXIV:
w. 34–38, 187, 206–212, 226–227, 408–409).

Egzekwowanie ściśle określonych zachowań,
których przestrzeganie miało kardynalne znaczenie
dla utrzymania społecznej kondycji grupy, miało
swoje zakorzenienie w ścisłym powiązaniu norm
prawnych i wierzeniowych. Wartości, a tym samym
ich praktyczne manifestacje (w tym także instytucje
mniej lub bardziej drastycznych wykluczeń), były
najpewniej silnie ze sobą splecione (Danka, Kowal−
ski 2000, 227). Co ciekawe, liczne ślady prawnego
pozbawiania podmiotowości winowajców (w kon−
sekwencji także ich rodzin) odnajdujemy jeszcze
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w doniesieniach źródłowych, opisujących instytucje
wspólnot plemiennych Europy przedchrześcijańskiej
(Modzelewski 2004, 356–365).

Zgłoszona tu teza, jako jedna z możliwych, ma
walor alternatywny w stosunku do już funkcjonują−
cych w archeologicznej literaturze przedmiotu, bez
wątpienia wymaga jednak dalszego dogłębnego do−
pracowania tak w warstwie źródłowej, jak i inter−
pretacyjnej. Wszystko to razem powoduje, że ko−
nieczność kontynuowania pogłębionej refleksji nad
jakością poznawczą owych znalezisk jest ciągle ak−
tualna. Przypomnieć warto, że niespalone fragmen−
ty kośćca ludzkiego były już spotykane na osadach
łużyckich z terenu Wielkopolski czy też wschodnich
Niemiec (np. Słupca, Biskupin, Sobiejuchy, Komo−
rowo, Lossow, Lebus), nie są to jednak odkrycia zbyt
częste. Niemniej jednak informacje na ich temat są
w literaturze archeologicznej zgłaszane (wówczas
bywają traktowane jako ofiary zakładzinowe lub też
ślady walk), odnosząc się także do odkryć uznanych
za pozostałość zabiegów ofiarnych odkrywanych na
cmentarzyskach (Zielonka 1955, 158; Gedl 1966;
Dąbrowski 1997, 140; 2001, 35–45; Mierzwiński
2000, 144).

Wachlarz możliwych interpretacji tych intrygu−
jących znalezisk poszerza się jeszcze bardziej, kie−
dy dopuścimy także inne (pozaarcheologiczne) oce−
ny funkcjonujące swoim aparatem pojęciowym
w szerszym kontekście kulturowym. Bardziej szcze−
gółowo opisał to A.P. Kowalski (Kowalski 2009).

Właściwie dość zgodnie wskazuje się, że źródło−
we symptomy lokalnej specyfiki formującej się grupy
chełmińskiej uwidaczniają się dopiero gdzieś
w końcu V okresu epoki brązu. Później, tj. w epoce
żelaza, miałyby już być dość jasno wykrystalizowane
(Chudziakowa 1974, 100; Dąbrowski 1997, 97–98).
Pogląd taki (oparty przede wszystkim na klasyfikacji
naczyń), już po zgłoszonej propozycji źródłowego
wyróżnienia tzw. grupy chełmińskiej (Chudziakowa
1972) nie przez wszystkich był akceptowany. Orga−
niczną łączność międzyrzecza z przyległą częścią Ku−
jaw, nie tylko w młodszej epoce brązu, ale też do koń−
ca wczesnej epoki żelaza, starał się uzasadnić J. Grześ−
kowiak (Grześkowiak 1987, 49–50). Te niejednoznacz−
ności w ocenie źródeł archeologicznych podpowiadają,
że kształt kulturowo−chronologiczny, a tym samym
i związki przestrzenno−funkcjonalne Pojezierza Cheł−
mińskiego z najbliższymi mu okolicami, pozostawały
bardziej skomplikowane niż to do tej pory traktowa−
no. Swoista niemoc archeologii źródłowej w tym wzglę−
dzie może i powinna być wzmocniona podbudową teo−
retyczną w zakresie interpretacji kulturowych stref po−
graniczy, na co w naszym środowisku badawczym
uwagę zwrócił J. Woźny (Woźny 2001).

Wcześniej jednak pomocna stała się tu zgłoszo−
na przez J. Dąbrowskiego propozycja koniecznej
regionalizacji kultury łużyckiej, traktowanej jako
odłam kręgu kultur pól popielnicowych (Dąbrowski
1980, 35–55; 1997, 93). Autor proponował wówczas
włączyć grupę chełmińską oraz wschodniowielko−
polską z czasów najmłodszej części epoki brązu
(tj. z VI okresu) do jednostek przejściowych, rozlo−
kowanych pomiędzy różnymi kulturami łużyckimi:
nadmorską (z grupą mazursko−warmińską) i mazo−
wiecką (z grupami mazowiecko−podlaską i północ−
nomazowiecką), przy czym do końca V okresu ugru−
powania „chełmińskie” miałyby funkcjonować
w ramach nadmorskiej kultury łużyckiej (Dąbrow−
ski 1980, 44). Nie tak dawno odkryta i przebadana
rozległa osada z Rudy k. Grudziądza ze śladami lo−
kalnej produkcji metalurgicznej rzeczywiście może
sugerować związki z ugrupowaniami nadmorskimi
jako źródłowo uzasadnione, zresztą podobnie jak
położone wzdłuż zachodniego brzegu płaskie cmen−
tarzyska ciałopalne, łączone z aktywnością ugrupo−
wań „chełmińskich”, ukierunkowaną na obszary po
prawej stronie tej części dolnej Wisły (Podgórski
1992, 204; Łuka 1985). Sugestie odnośnie do rozle−
glejszego niż to dotąd sądzono zasięgu aktywności
tutejszych ugrupowań, nasilających się w młodszych
okresach epoki brązu, mogą także potwierdzać – już
dawno badane, ale niemające szczęścia do publika−
cji – cmentarzyska „chełmińskie” z okolic środko−
wego odcinka Osy (np. publikowany ostatnio Mie−
rzyn, gm. Biskupiec).

Podobną tendencję można zaobserwować dla
czasów użytkowania „wczesnożelaznych” osad obron−
nych. Bezpośrednio na zachód od linii Wisły spoty−
ka się bowiem „chełmińskie” amfory gruszkowate,
np. odkryte na nekropoli w Niecponiach, położonej
na północny wschód od Bydgoszczy−Fordonu (Po−
temski 1963, 113–115, Tabl. VIII). Tendencję „wy−
chodzenia” ludności z obszaru Pojezierza Chełmiń−
skiego może też potwierdzać „halsztacka” osada
Zamczysko (obecnie w granicach Bydgoszczy), wy−
kopaliskowo badana przez J. Delektę w latach 30.
ubiegłego wieku i kilka razy po wojnie. W wyniku
weryfikacji sondażowej z lat 90. sugeruje się istnie−
nie w tym miejscu śladów obronnego (?) osiedla lud−
ności kultury łużyckiej (Chudziak 1994, 41–55). Jest
też bardzo prawdopodobne, że zwyczaj wznoszenia
i użytkowania obwarowanych osiedli we wczesnej
epoce żelaza rozprzestrzenił się także na obszary
przywiślańskie wzdłuż Doliny Kwidzyńskiej i bez−
pośrednio na północ i północny wschód od obniże−
nia rzeki Osy. Mogą o tym świadczyć pozostałości
osad w Wełczu Wielkim, a także osiedli na wyspach
Jeziora Łasińskiego, w Mokrem k. Grudziądza i Bal−
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dramie, niedaleko Kwidzyna (Błachnio 1961, 198–
–199; Niesiołowska−Wędzka 1974, 184). Być może
o dalszym wchodzeniu osadników chełmińskich
dość wąskim pasem na północ (wzdłuż wschodniej
części doliny Wisły) świadczy osada na Górze Zam−
kowej w Podzamczu k. Kwidzyna (Haftka 1968,
1969)1. Z kolei obecność ceramiki naczyniowej
o charakterze „bałtyjskim” na osadzie w Płowężu
k. Jabłonowa Pomorskiego może wskazywać na ist−
nienie słabo jeszcze poznanej (chociaż rysującej się
także na podstawie materiałów cmentarzyskowych)
strefy „wzajemnej trwogi”, położonej już we wschod−
niej części Pojezierza Chełmińskiego (Hoffmann
1999, 129).

Włączenie ugrupowania „chełmińskiego” w or−
bitę oddziaływań południowo−zachodnich w począt−
kach epoki żelaza mogło więc odbyć się w ramach
szerszego procesu konsolidacji kulturowej, obejmu−
jącej duży obszar tzw. nadodrzańskiej kultury łużyc−
kiej (Dąbrowski 1980, 45). Namacalnymi przejawa−
mi owych powiązań byłyby zatem: pojawienie się
osad obronnych, „halsztacka” stylistyka wytwórczo−
ści ceramicznej (o silnie zgeometryzowanych mo−
tywach zdobniczych), mimo zauważalnej dla tego
czasu regionalnej jej specyfiki, a także rozpowszech−
nienie lokalnej wytwórczości brązowniczej (Gac−
kowski 2005). Nie bez znaczenia dla rozprzestrze−
niania się brązownictwa „chełmińskiego” mogły być
wpływy ośrodka stanomińskiego. Szczególną rolę
kontaktową z Kujawami przypisuje się tu osadzie w
Kamieńcu (obecnie Czarnowie). Śladem tego pro−
cesu są też skarby halsztackie z obszaru podbydgo−
skiego (Woźny 2005). Jednym z przejawów owego
włączenia ugrupowań „chełmińskich” w ten ogólny
nurt cywilizacyjny mogło być akceptowanie rozma−
itych wyobrażeń antropomorficznych, rozprzestrze−
nionych za przyczyną oddziaływania strefy wschod−
niohalsztackiej i italskiej, szczególnie ok. VII w.
p.n.e., widocznego na wielu obszarach europejskich
(Boom 1995, 43–54; Bukowski 1993, 74). Te źró−
dłowe przejawy zjawiska akceptacji bliżej nam nie−
znanej sfery wartości mogły być przyswajane w ja−
kimś zakresie także po wschodniej stronie dolnej
Wisły w czasach funkcjonowania „chełmińskich”
osad obronnych. Przykładem tego mogą być ostat−
nio odkryte w Grodnie realistycznie wymodelowa−
ne w glinie ludzkie kończyny, zapewne fragmenty
większych całości (Gackowski 2007, 163). Z nasi−

laniem się tego nurtu oddziaływań można kojarzyć
znalezisko kilku naczyń brązowych (amfory i rogów)
z Przesławic nad Osą (Dąbrowski 1997, 62–63; Bu−
kowski 1998, 358–359; Boom 1995, 43; Bugaj 2007,
304–305).

Tendencja do wznoszenia osad obwarowanych
była charakterystyczna dla początków epoki żelaza.
Mógłby to być ślad szerszego procesu konsolidacji
osadniczej rozpoczętej w końcu epoki brązu i kre−
owanej pod wpływem oddziaływań zewnętrznych,
przede wszystkim ugrupowań wielkopolsko−kujaw−
skich. Stąd nietrudno zauważyć, że dotychczas le−
piej poznane ślady obwarowanych osad są przede
wszystkim znane z zachodniej i północnej części
Pojezierza Chełmińskiego, a więc z obszarów poło−
żonych dość blisko Wisły (ryc. 6). Jest prawdopo−
dobne, że tendencja obwarowywania miejsc za−
mieszkania rozprzestrzeniała się. Preferowano loka−
lizacje nizinne (nadjeziorne i nadrzeczne) oraz kra−
wędziowe, wznosząc w tym drugim przypadku osie−
dla na granicy wysoczyzny i głęboko wciętej doli−
ny Wisły. Czy obiekty obronne, a także duże osady
otwarte zakładano na obszarach „kulturowo oswo−
jonych” w młodszych fazach epoki brązu, na któ−
rych funkcjonowały długotrwałe, a tym samym roz−
ległe nekropole, trudno obecnie ocenić. Problem ów
jest aktualny, cmentarzyska tradycyjnie kojarzone
z rozwiniętymi fazami wczesnej epoki żelaza to w zde−
cydowanej większości obiekty małe, co najwyżej kil−
kunasto− lub kilkudziesięciopochówkowe.

Dotychczasowe datowania przyrodnicze, jak i ana−
liza dostępnych źródeł archeologicznych, skłaniają
do tezy, w myśl której tendencja obwarowywania
osiedli (szczególnie tych położonych w meandrach
rzek, na wyspach i półwyspach jeziornych) rozpo−
częła się w starszej części okresu halsztackiego.
Z interesujących odkryć ostatnich lat uwagę zwra−
cają dalsze znaleziska niespalonych szczątków ludz−
kich i ślady lokalnej wytwórczości metalurgicznej.

Dzisiejsza wiedza o osadach obronnych ludno−
ści kultury łużyckiej zasadza się na efektach rozpo−
znania wykopaliskowego ledwie kilku obiektów tego
typu, co do których wiadomo, że zachowane na nich
struktury stratyfikacyjne i przestrzenne kryją przede
wszystkim pozostałości pradziejowe i im poświęco−
no wiele uwagi oraz wysiłku poznawczego. Jest jed−
nak spora liczba osad „chełmińskich”, łączonych
przede wszystkim z okresem średniowiecza, które
założono na pozostałościach osiedli kultury łużyc−
kiej. O nich wiedza jest niestety dość uboga, raczej
wyrywkowa, żeby nie powiedzieć szczątkowa. Dla
przykładu można tu wskazać takie grodziska wcze−
snośredniowieczne z licznymi śladami wcześniejszej
aktywności pradziejowej, jak Jaguszewice niedale−

1 Por. też wypowiedź Z. Bukowskiego w dyskusji zamieszczo−
nej w pracy Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu,
red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2007, 213.
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ko Jabłonowa, Kałdus k. Chełmna czy też założenia
zamkowe w Toruniu, Brodnicy, Grudziądzu i Ro−
góźnie. Trzeba przy okazji pamiętać, że decyzje ar−
cheologów co do uznawania przez nich osad za nie−
gdyś obronne wynikają ze stwierdzenia mniej lub
bardziej pewnej obecności zachowanych obwarowań
(ziemnych, drewnianych). W ten sposób z tej grupy
bywają wyłączane ślady osad funkcjonujących
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Wehrsiedlungen der Völker der Lausitzer Kultur an der östlichen Seite der unteren
Weichsel im Lichte der Ergebnisse von bisherigen Untersuchungen
Kurzfassung

Die Tendenz im Kulmer Seenland (polnisch: Pojezierze Chełmińskie) Lausitzer befestigte Siedlungen zu errichten war
typisch für die Anfänge der Eisenzeit. Es kann sich dabei um Spuren eines breiteren Siedlungskonsolidierungsprozesses
handeln, der am Ende der Bronzezeit begann und unter äußeren Wirkungen geschaffen wurde, vor allem unter dem
Einfluss der Gruppierungen des Großpolens und Kujawiens. Daher fällt einem leicht auf, dass die bislang am besten
kennen gelernte Spuren der Wehrsiedlungen kommen aus dem westlichen und nördlichen Teil des Kulmer Seelandes,
sprich aus den Gebieten, die relativ nahe der Weichsel liegen.

Die Wehrsiedlungen wurden bevorzugt auf einer Ebene (am See oder am Fluss) angelegt (z. B. Grodno, Boguszewo).
Sie wurden auch in den Grenzzonen zwischen dem Hochland und den tief eingeschnittenen Flusstälern errichtet. Es
handelt sich dabei überwiegend um Objekte, die direkt an der bzw. in einer gewissen Entfernung von der Weichsel
lokalisiert sind, jedoch nicht weiter als die erhobenen Hänge ihres Urtals, wie z.B. np. Kamieniec (heute Czarnowo),
Kałdus, Toruń (Kreuzritterburg), Grudziądz (Burgberg, polnisch: Góra Zamkowa).

Ob die Wehrobjekte sowie große offene Siedlungen auf in den jüngeren Phasen der Bronzezeit kultivierten Gebieten
gegründet wurden, auf denen langzeitige und dadurch großflächige Nekropolen funktionierten, lässt sich heutzutage
schwer sagen. Es ist ein aktuelles Problem, denn Grabfelder werden traditionsgemäß mit entwickelten Phasen der jünge−
ren Eisenzeit in Zusammenhang gebracht, wobei es sich dabei zum größten Teil um kleine, höchsten mehrere 10 Gräber
umfassende Nekropolen handelt. Bisherige natürliche Datierungen, sowie Auswertung der zugänglichen archäologischen
Quellen, legen die These nahe, dass die Tendenz, befestigte Siedlungen zu errichten (vor allem bei denen, die an den
Flussmäandern, auf den Seeinseln und −halbinseln gelegen waren) im älteren Teil der Hallstattzeit ihren Ursprung nahm.
Unter den interessanten Entdeckungen der letzten Jahre, ziehen weitere Funde der nicht verbrannten menschlichen Über−
reste und Spuren von lokaler Metallproduktion Aufmerksamkeit auf sich.

Das heutige Wissen um die Wehrsiedlungen der Völker der Lausitzer Kultur gründet auf den Ergebnissen des Erke−
nennens von einigen wenigen archäologischen Objekten von diesem Typ, bei denen bekannt ist, dass deren enthaltene
Schichtstrukturen die vorzeitliche Überreste enthalten. Denen galten die größte Aufmerksamkeit und geistige Anstren−
gung. Es gibt jedoch eine relativ große Gruppe der „Kulmerer“ Siedlungen, die vor allem mit dem Mittelalter in Verbin−
dung gebracht werden, und die auf den Überresten der Lausitzer Siedlungen gegründet wurden.

Ryc. 1. Gzin, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. 1: Widok ogólny grodziska; 2: Jedna z amfor; 3: Przykład jamy ze
szkieletami ludzkimi (1: rys. M. Markiewicz; 2–3: wg Chudziakowa 1992)
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Ryc. 2. Boguszewo, gm. Gruta, stan. 1. Widok konstrukcji drewnianych (wg L. Kucharski 1993)

Ryc. 3. Grodno, gm. Chełmża, stan. 6. Widok jezdni mostu (fot. A. Rembisz)
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Ryc. 4. Czarnowo (d. Kamieniec), gm. Zławieś Wielka, stan. 46. Widok z góry na pozostałości spalonej bramy
(fot. A. Rembisz)
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Ryc. 5. Czarnowo (d. Kamieniec), gm. Zławieś Wielka, stan. 46. Niektóre przedmioty z brązu: siekierka tulejkowata,
ozdoby guzikowate, grocik trójgraniasty i fragm. naszyjnika. Badania 2007 (fot. Ł. Gackowski)

Ryc. 6. Położenie osad obronnych ludności kultury łużyckiej (rys. Ł. Gackowski)

Jacek Gackowski
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Opis stanowiska

Stanowisko 26 w Żyglądzie położone jest w gra−
nicach Pojezierza Chełmińskiego, na północnym sto−
ku niewielkiego pagórka morenowego łagodnie opa−
dającego do rynny subglacjalnej i zanikającego je−
ziora (ryc. 1).

Odkrycie zniszczonych naczyń ceramicznych
w Żyglądzie zostało zgłoszone do Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu przez córkę
właściciela pola Agatę Momot w kwietniu 2005 r.
Na podstawie badań powierzchniowych przeprowa−
dzonych wówczas przez konserwatora mgr. Wojcie−
cha Sosnowskiego na obszarze ok. 1 ha, rozpozna−
no pozostałości ciałopalnego cmentarzyska ludno−
ści kultury łużyckiej rozmieszczonego wokół zniwe−
lowanego pradziejowego kurhanu (Kurzyk 2006;
2007). Ze względu na znaczny stopień zniszczenia
stanowiska Instytut Archeologii Uniwersytetu Mi−
kołaja Kopernika w Toruniu podjął inwentaryzacyj−
ne badania ratownicze, które przeprowadzono w la−
tach 2006–20071.

W pierwszym sezonie badawczym zadokumen−
towano 14 mniej lub bardziej zniszczonych grobów
ciałopalnych, rysujących się już na poziomie pod−
humusowym (ryc. 2). W trakcie drugiego sezonu
badań w pobliżu najwyższej kulminacji terenu na−
trafiono na warstwę gliniastego piasku ze spalenizną.

Anna Rembisz

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo
Biskupie, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 26

Wartości fosforu określone dla tej warstwy wynoszą
492–871 mg/kg ziemi (Markiewicz, Michalski 2007),
co przewyższa przynajmniej dwukrotnie naturalną
zawartość tego pierwiastka w glebie i wskazuje na
udział komponentów biogenicznych w jej składzie.

Na tym poziomie zarejestrowano również pozo−
stałości bruków kamiennych (ryc. 2, obiekty 42; 46–
–48; 3–4). Podczas dalszej eksploracji, w niższej par−
tii stanowiska, na poziomie rowu fundamentowego
domostwa ludności kultury późnej ceramiki wstęgo−
wej (Adamczak 2006; 2007) natrafiono na część
przydenną popielnicy, będącą pozostałością kolej−
nego grobu (ryc. 2, grób 15).

Opis materiałów źródłowych

W trakcie przeprowadzonych badań pozyskano
ponad 1370 ułamków naczyń ceramicznych kultury
łużyckiej (ryc. 5–6), z czego 453 fragmenty po−
chodzą z grobów ciałopalnych, pozostałe zaś z po−
wierzchni cmentarzyska – z kolejnych zniszczonych
pochówków.

W zbiorze tym zdecydowanie przeważają brze−
gi naczyń (ryc. 5: 1–11) i fragmenty brzuśców (ryc.
5: 12–25). Kilkakrotnie mniej odnotowano pozosta−
łości den, części przydennych i uch (ryc. 5: 22). Do−
minują ułamki naczyń lepionych z gliny schudzo−
nej szarobiałym tłuczniem granitowym z miką. Rza−
dziej stosowano tłuczeń szaroróżowy. Tylko niewiel−
ki odsetek ułamków zawierał domieszkę gruboziar−
nistą z czerwonego lub białego tłucznia. Pod wzglę−
dem sposobów wykończenia powierzchni zewnętrz−
nych przeważa gładzenie. Mniej liczne fragmenty

1 Przeprowadzenie badań było możliwe dzięki dofinansowaniu
przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Toruniu.
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charakteryzuje chropowacenie. Wewnętrzne ścian−
ki naczyń zagładzano. Powierzchnie zewnętrzne naj−
częściej były brązowe lub czarne, rzadziej ceglaste.

Na 156 ułamkach, co stanowi ok. 11% zbioru,
zaobserwowano zdobienie powierzchni. Ścięte od
strony wewnętrznej i wychylone na zewnątrz brze−
gi mis pokrywano skośnymi nacięciami prawo− i le−
woskrętnymi lub naprzemiennymi, a także odciska−
mi narzędzia wielozębnego (ryc. 5: 1–9). Granice
między brzuścami a szyjkami naczyń wazowatych
podkreślano zwielokrotnionymi, dookolnymi linia−
mi rytymi (ryc. 5: 16–18, 23–25). Brzuśce pokry−
wano półkolistymi żłobkami (ryc. 5: 12–13), nacię−
ciami ułożonymi pionowo, poziomo i ukośnie,
w układach pasowo−kątowych oraz wątkiem jodeł−
kowym (ryc. 5: 15–25). W opisanym zbiorze prze−
ważają fragmenty mis (ryc. 6) i naczyń wazowatych.

Z obszaru cmentarzyska zebrano również kilka−
naście płytek kamiennych, łuszczni (ryc. 7: 1–4),
odłupków i łusek krzemiennych oraz jedno narzę−
dzie piłkowate (ryc. 7: 5) i fragment kamiennego to−
porka (ryc. 7: 6). Pozyskane wytwory krzemienne
i kamienny toporek, mimo że należą do przedmio−
tów spotykanych na stanowiskach kultury łużyckiej,
mogą pochodzić z okresów wcześniejszych (Sudoł
2007). Odkryte płytki z czerwonego granitu stano−
wią częsty element zarówno pochówków łużyckich,
jak i pomorskich, w których pełniły rolę podstawek
pod urny.

Analiza kulturowo−chronologiczna
materiałów źródłowych

Zbiór naczyń ceramicznych przedstawia cechy
typowe dla „wczesnożelaznych” cmentarzysk lud−
ności łużyckich pól popielnicowych. Misy z pogru−
bionymi krawędziami zawiniętymi do wewnątrz
(ryc. 5) znane są m.in. z cmentarzysk w Słończu
i Łążynie (Chudziakowa 1974, 31, tabl. IX: 1, 3).
Misy o pogrubionych i przypłaszczonych brzegach,
często zdobionych (ryc. 6: 1–9), odkryto w Małej
Kępie, Nawrze (Chudziakowa 1968, tabl. IV, grób
6; tabl. VI, grób 10; tabl. X, grób 18; 1974, tabl. IX:
6, 7), Boluminie (Janikowski 1968, tabl. I: 6–8; II:
7; VIII: 4; X: 3; XIV: 1, 4; XV: 1; XVI: 1; XVII: 3),
Czemlewie, Słończu, Kaszczorku, Łążynie, Nicpo−
niach, Rzęczkowie, Smolnie, Słupie (Janikowski
1968, 111; Gedl 1972, 185; Kuboszek 1983) oraz
na pozostałościach osad w Gzinie (Chudziakowa
1978, ryc. 4k), Kałdusie (Kaszewski 1968, tabl. VII:
15; X: 1; XVII: 11, 15; XVIII: 13), Rudzie (Rem−
bisz 2006). Formy te zarówno na ziemi chełmińskiej,
jak i na Kujawach występują w zespołach „halsz−
tackich” (Chudziakowa 1974, 33; Szamałek 1992a,
12, ryc. 3: 8). Pojedyncze chropowacone fragmenty

o ceglastej barwie mogą pochodzić od naczyń jajo−
watych ustawianych w grobach w charakterze przy−
stawek. Brązowe i czarne ułamki baniastych brzuś−
ców są jedyną pozostałością naczyń wazowatych.
Widoczne na nich wątki zdobnicze złożone z głę−
boko rytych linii w układach zygzaków, pasowo−
kątowym, „wiszących” trójkątów pozwalają datować
opisany zbiór na okres Ha C/D (Szamałek 1992b, 76).

Wytwory kamienne, tj. żarna, rozcieracze i pod−
kładki, występują zarówno na stanowiskach kręgu
łużyckich pól popielnicowych z młodszych okresów
epoki brązu, jak i z wczesnych okresów epoki żela−
za, przy czym wzrost asortymentu tego rodzaju wy−
tworów notuje się od V okresu epoki brązu (Mierz−
wiński 2003, 140).

Ze względu na znaczny stopień zniszczenia po−
chówków tylko w ośmiu z nich odkryto szczątki
kostne. Wiek zmarłych określono tylko w przypad−
ku pięciu grobów. W grobach 1 i 9 pochowano oso−
by w wieku adultus, w grobie 5 – zmarłego w wie−
ku adultus lub juvenis. Groby 3 i 10 to pochówki
dzieci w wieku infans I i infans II/juvenis. Oprócz
węgli drzewnych i przepalonej nieokreślonej kości
zwierzęcej odkrytej w pochówku 9 (Kozłowski 2006)
nie natrafiono na żadne dodatkowe wyposażenie
zmarłych. Przepalone szczątki kostne z powierzch−
ni pochodzą zapewne z innych zniszczonych po−
chówków.

Interpretacja organizacji przestrzeni
cmentarzyska w Żyglądzie

Stanowisko jest położone na stoku wzgórza, od
północy graniczącego z zarastającym jeziorem, a od
wschodu okalanego przez Strugę Papowską, od−
dzielającą nekropolę od położonej na cyplu osady.
Cmentarzysko zajmuje obszar ok. 10 a. Na jego po−
łudniowym pograniczu, na kulminacji wzniesienia,
odkryto pozostałości czterech owalnych obiektów
wyłożonych kamieniami i przykrytych warstwą spa−
lenizny o miąższości ok. 5 cm. Mimo że w warstwie
nie zarejestrowano obecności drobnych, przepalo−
nych kości, to na podstawie analogii i usytuowania
obiekty te uznano za pozostałości stosów ciałopal−
nych. Takie założenia znane są z Łążyna, pow. To−
ruń i Marianek, pow. Rypin (Malinowski 1961, 57–
–58; Woźny 2000, 49–59).

Około 10 m dalej na północ natrafiono na 15
zniszczonych popielnic. Odległości między groba−
mi wynosiły 0,4–1,4 m (groby 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10, 9
i 11 oraz 10 i 11), 8 m, a najwięcej 20 m. Rozmiesz−
czone były wzdłuż linii północ–południe, przy czym
ich największe zagęszczenie odnotowano w części
południowej (ryc. 2). Taką organizację przestrze−
ni cmentarzysk zaobserwowano na stanowiskach
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z V okresu epoki brązu i okresu Ha C (Woźny 2000,
102, 117).

Zróżnicowanie przestrzenne rozmieszczenia po−
chówków może odzwierciedlać relacje lub więzi,
jakie łączyły zmarłych za życia (Van der Leeuw
1997, 218–220). Poszczególne skupiska grobów
mogą należeć do rodzin wspólnie użytkujących miej−
sce grzebalne. Sytuację taką zarejestrowano przede
wszystkim na stanowiskach grupy tarnobrzeskiej
(Czopek 1996, 54).

W sąsiedztwie grobów 1–3 natrafiono na skupi−
sko kamieni, które mogą być pozostałością bruku
okalającego urny. Zwyczaj ten mógł mieć na celu
zamknięcie pochówku, separując go od otoczenia
(Woźny 2000, 134). Granice grobów zabezpiecza−
no brukami m.in. na cmentarzyskach „halsztackich”
na ziemi chełmińskiej w Łążynie, Jedwabnie, Byd−
goszczy, Boluminie oraz w Mariankach na ziemi
dobrzyńskiej (Malinowski 1961, 23; Janikowski
1968, 108; Woźny 2000, 52, 65).

Zwyczaj zakładania cmentarzysk na miej−
scach wyniosłych, położonych zawsze na połu−
dnie lub wschód od rzeki lub jeziora, jest po−
wszechny u społeczności łużyckich (Woźny 2000,
115). Świat żywych oraz „świat zmarłych” wy−
obrażane są jako dwie przestrzenie oddzielone
strefą graniczną. Ponieważ położenie cmenta−
rzysk musi umożliwiać wkraczanie na ich teren
i opuszczanie ich bez naruszenia spokoju zmar−
łych, przestrzeń grzebalna podzielona jest na trzy
strefy odzwierciedlające trzy etapy rytuału przej−
ścia. Strefa wejściowa związana jest z wyłącze−
niem zmarłego ze społeczności żywych
i odprawieniem ceremonii poprzedzających ob−
rzędy grzebalne. W strefie przejściowej pomię−
dzy światem żywych a „światem zmarłych” na−
stępuje ciałopalenie, natomiast w strefie „uświę−
conego środka” składano prochy do popielnicy,
„zamykano” grób obstawą kamienną, a tym sa−
mym włączano zmarłego do „świata przodków”
(Kowalska 2003, 251–253). Ponieważ w myśle−
niu magicznym wschód łączono z symboliką ognia
i ponownych „narodzin” słońca (Kopaliński 1990,
387–390), strefa wschodnia często określana jest
jako wejściowa. Wkroczenie na teren nekropoli od
wschodu mogło być równoznaczne z ruchem wstę−
pującym z niżej położonych terenów „osadni−
czych” ku górze, w obręb „uświęconego środka”.
Otwarcie przestrzeni ku górze stanowi wyobraże−
nie „świętej góry”, przez którą przebiega mitycz−
na oś świata. W tym punkcie dochodzi do powsta−
nia przejścia między różnymi poziomami kosmo−
logicznymi, umożliwiającego wędrówkę duszy do
świata zmarłych (Eliade 1993, 65–70).

Ślady osadnictwa ludności kultur łużyckiej
w okolicy Żyglądu

Większość z poznanych dotychczas śladów za−
siedlenia ludności kultury łużyckiej skupia się
w dolnych partiach przystokowych rynny jezior
Papowskie, Jeleniec i Czyste (ryc. 8). Prawdopo−
dobnie przebadane cmentarzysko należy łączyć ze
śladami osady zarejestrowanej na stan. 3 w Żyglą−
dzie. Mimo wyraźnego zagęszczenia punktów
osadniczych, dotychczas jedynie w przypadku po−
łożonego na północny zachód stan. Żygląd 11 na−
trafiono na pozostałości prawdopodobnego cmen−
tarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej. Bezpo−
średnio na zachód od tej nekropoli natrafiono na
ślady osad położonych w obrębie półwyspów oko−
lonych z trzech stron wodami jeziornymi. Po pół−
nocnej stronie dzisiejszej rynny Jeziora Papow−
skiego odnotowano kolejne ślady osadnictwa tak−
że lokalizowane na łagodnych kulminacjach pół−
wyspów jeziornych. Pod koniec XIX w. w bagnie
blisko jeziora Papowskiego odkryto dziewięć na−
szyjników, pięć nagolenników, fragment szpili
i trzy ozdobne guzy z brązu. Bez wątpienia od−
biorcami tych przedmiotów byli osadnicy, których
ślady wyżej przybliżano. Z Żyglądem łączy się
również informacja o odkryciu bryłki miedzi.
Wprawdzie jest to znalezisko luźne, niemniej jed−
nak zważywszy na powyższe materiały, może to
sugerować zainteresowanie tutejszych wspólnot
własną wytwórczością brązowniczą, opartą na
sprowadzanym surowcu oraz złomie brązowym.

Można więc przypuszczać, że już u schyłku
epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w najbliż−
szych okolicach Papowa Biskupiego wytworzył
się mikroregion osadniczy. W tej ożywionej stre−
fie osadniczej funkcjonowała niewielka liczba
małych, krótko użytkowanych cmentarzysk z po−
jedynczymi, ubogo wyposażonymi pochówkami.
Występowanie takich cmentarzysk łączone jest ze
zmianami zachodzącymi w obrzędowości pogrze−
bowej i pojawieniem się w okresie halsztackim
wielopopielnicowych pochówków skrzynkowych
ludności „pomorskiej” (Szamałek 2006, 58). Zwa−
żywszy na dotychczasową znajomość sytuowania
„łużyckich” nekropoli ciałopalnych z okresu hal−
sztackiego, można przyjąć, że stanowisko w Żyg−
lądzie to ślad cmentarzyska znajdującego się na
wschodnim skraju ich częstszego, bardziej zwar−
tego występowania. Głównie bowiem są one zna−
ne z przywiślańskiej części ziemi chełmińskiej,
w zasadzie nie przekraczając zachodniej krawę−
dzi styku wysoczyzny, gdzie wchodzą w skład me−
zoregionu północnej części niziny chełmżyńskiej.

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-...
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Gräberfeld der Lausizer−Kultur von Żygląd, Landkreis Papowo Biskupie, Woiwodschaft
Kujawien−Pommern, Stelle 26
Kurzfassung

Die Fundstelle 26 von Żygląd liegt im Gebiet des Kulmer Seelandes, an der Nordseite einer kleinen Erhebung, die leicht
zu einer subglazialen Rinne und einem austrocknenden See abfällt (Abb. 1). Während der in den Jahren 2006–2007
durchgeführten Arbeiten wurden dort 15 Brandgräber und die Überreste des Kopfsteinpflasters (Abb. 2–4) freigelegt
sowie 1370 Keramikbruchstücke (Abb. 5–6) geborgen, die typisch für die „früheisernen” Lausitzer− Urnenfelder waren
und einige Stein− und Feuersteinobjekte (Abb. 7). Die rekonstruierten Napfformen treten in den hallstättischen Fund−
beständen auf, sowohl im Kulmer Land, wie auch in Kujawien. Die Verzierungen, die auf den Funden sichtbar sind, wie
tief geritzte Zickzacklinien und die „angehängten” Dreiecke, lassen das Gräberfeld in die Zeit Ha C/D datieren.

In der Gegend um Papowo Biskupie hat sich, vermutlich in der späten Bronzezeit, ein Siedlungs−Mikroregion gebil−
det (Abb. 8). In diesem belebten Siedlungsgebiet gab es eine geringe Zahl kleiner, kurz benutzter Gräberfelder mit einzel−
nen spärlichen Grabbeigaben. Nekropolen dieser Art wurden mit der Veränderungen der Bestattungsbräuche in Verbin−
dung gebracht und knüpfen an die hallstättische Zeit, wo einst die Kastengräber der Pommerschen Kultur mit mehreren
Urnen auftauchen. Sie treten vorwiegend in der Weichselgegend des Kulmer Landes, wo sie eine Kulturlandschaft des
nördlichen Teiles der Kulmer Ebene bilden.
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Ryc. 1. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Widok z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej na zarastające
jezioro (fot. A. Rembisz)

Ryc. 2. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Rozmieszczenie grobów i bruków kamiennych na cmentarzysku
ludności kultury łużyckiej (rys. A. Rembisz)

Anna Rembisz
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Ryc. 3. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Grób nr 2 (fot. A. Rembisz)

Ryc. 4. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Grób nr 7 (fot. A. Rembisz)

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-...
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Ryc. 5. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Zarysy i przekrój bruków kamiennych odsłoniętych na cmentarzysku
ludności kultury łużyckiej (rys. A. Rembisz)

Anna Rembisz
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Ryc. 6. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Zarysy i przekroje bruków kamiennych odsłoniętych na cmentarzysku
ludności kultury łużyckiej (rys. A. Rembisz)

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-...
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Ryc. 7. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Wybór ułamków naczyń ceramicznych z cmentarzyska ludności
kultury łużyckiej (rys. B. Dobkowska, A. Sosnowska)

Anna Rembisz
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Ryc. 8. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Wybór ułamków naczyń ceramicznych z cmentarzyska ludności
kultury łużyckiej (rys. B. Dobkowska)

Ryc. 9. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Wytwory krzemienne i kamienne z cmentarzyska ludności kultury
łużyckiej (rys. M. Sudoł)

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-...
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Ryc. 10. Żygląd, gm. Papowo Biskupie, stan. 26. Makroregion osadniczy ludności kultury łużyckiej w rynnie jezior
Czyste–Jeleniec–Papowskie (rys. A. Rembisz)

Anna Rembisz
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Stanowisko archeologiczne nr 4 w Gajewie,
gm. Lubiszyn, znajduje się w odległości ok. 15 km
na południowy wchód od Myśliborza. Położone jest
na łagodnym, piaszczystym wyniesieniu, opadają−
cym nieznacznie w kierunku północnym, w odległo−
ści ok. 300 m od rzeki Myśli. Obecnie pokryte jest
sosnowym lasem, dawniej były to grunty rolne. Od−
kryte zostało w grudniu 1999 r., w trakcie przygo−
towywania wykopu pod sadzonki drzew przez pra−
cowników Lasów Państwowych – Leśnictwa Dolsk.
Po wstępnej analizie materiału ustalono, iż jest to
fragment płaskiego cmentarzyska popielnicowego
ludności kultury łużyckiej – grupy górzyckiej.

W sezonie 2001–2002 przeprowadzono pierwsze
badania ratownicze o charakterze sondażowym, któ−
rych celem było określenie zasięgu cmentarzyska.
Badania prowadzone były przez Muzeum Pojezie−
rza Myśliborskiego w Myśliborzu. Założono wtedy
11 wykopów sondażowych wzdłuż osi północ–po−
łudnie i wschód–zachód, o szerokości 2 m i długo−
ści 3–25 m. Po czterech latach przerwy, w roku 2006,
nastąpiła kontynuacja badań. Badania miały na celu
zadokumentowanie pozostałej, zagrożonej „dzikimi
wkopami” części cmentarzyska. Założono trzy wy−
kopy na stoku i jeden wykop u podnóża wyniesie−
nia.

Łącznie w ciągu trzech sezonów przebadano 473 m˛
powierzchni, wyeksplorowano i zadokumentowano
145 obiektów, w tym 111 grobów i 34 obiekty zwią−
zane z funkcjonowaniem cmentarzyska (ryc. 1).

Rozmieszczenie pochówków na cmentarzysku
było zwarte i nieregularne. Zdecydowana większość

Magdalena Szymczyk

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Gajewie
(gmina Lubiszyn, województwo lubuskie), stanowisko 4

posadowiona była na najwyższej partii wyniesienia
oraz u jego podnóża. Ich przeciętna głębokość od
powierzchni ziemi wynosiła ok. 0,3–0,4 m na szczy−
cie wyniesienia i ok. 0,2–0,3 m u podnóża stoku.
Zachowane były w bardzo złym stanie, na co wpływ
miało obecne zalesienie, a uprzednio orka. Zdecy−
dowana większość popielnic i naczyń przystawnych
była mocno zniszczona i popękana.

Wśród odkrytych na cmentarzysku grobów prze−
ważały pochówki jednopopielnicowe – 91 grobów,
pozostałe to: 11 grobów dwupopielnicowych, 4 gro−
by ciałopalne jamowe i 4 bez śladów pochówka –
symboliczne.

Większość pochówków nie była zaznaczona na
powierzchni, tylko w ośmiu przypadkach wystąpiła
obstawa kamienna (w jednym przypadku obstawa
zbiegła się z kręgiem kamiennym), w jednym gro−
bie zarejestrowano pozostałość po kamiennym bru−
ku. W 27 grobach stwierdzono wsypanie resztek sto−
su pogrzebowego do grobu.

Funkcję popielnic najczęściej spełniały naczynia
wazowate i amfory. W większości przypadków na−
kryte były misami odwróconymi dnem do góry lub
płaskim kamieniem. Posadowione były bezpośred−
nio na dnie jamy grobowej. W kilku pochówkach
zarejestrowano drobne kamyki otoczakowe i luźne
fragmenty ceramiki, które ułożone były dookoła dna
popielnicy.

Wyposażenie grobów było ubogie i stanowiła je
głównie ceramika. Przeważnie były to dwa lub trzy
naczynia przystawne, ustawione z różnych stron po−
pielnic, w kilku przypadkach ułożone na boku lub
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do góry dnem. Najczęściej funkcję przystawek sta−
nowiły: kubki (ryc. 2), czerpaki, misy i amforki (ryc.
3). Do wyjątków należą naczynia miniaturowe
(2 sztuki) oraz naczynia tzw. „dwojaczki” – 2 sztu−
ki (ryc. 4: 1–2). Z ceramiki figuralnej zarejestrowa−
no: 1 naczynie zoomorficzne na czterech nóżkach
(ryc. 4: 3) oraz 1 figurkę ornitomorficzną na nóżce.

Zabytki metalowe stanowią głównie przedmioty
brązowe, mniej licznie występują żelazne. Charak−
terystyczne i najlepiej zachowane są 2 żelazne szpi−
le z łabędzią szyjką i stożkowatą, profilowaną głów−
ką oraz 4 szpile brązowe: 2 z łabędzią szyjką (jedna
bez zachowanej główki, druga z główką z wgłębioną
tarczką), 1 szpila z wazowatą główką – typ Limberg
(Kaczmarek 2002, 151, ryc. 59: 16−19) (ryc. 5: 1),
i 1 z poprzecznie żeberkowaną główką – typ Cho−
ryń wg M. Kaczmarka (Kaczmarek 2002, 147, ryc.
58: 16) (ryc. 5: 2). Oprócz tego wystąpiły fragmen−
ty pierścionków z brązowych drucików, brązowe
kółka (ryc. 5: 3–4) oraz drobne, przepalone fragmen−
ty brązowych przedmiotów, żelazny nóż i brzytwa.

Częstą formę wyposażenia stanowiły również
kamienne przęśliki z piaskowca, których odkryto 17
sztuk. Mniej liczną grupę stanowiły narzędzia krze−
mienne.

Przepalone szczątki kostne oddano do eksperty−
zy antropologicznej. Wykonały ją dr Elżbieta Miłosz
z Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. A. Mic−
kiewicza w Poznaniu oraz dr Iwona Teul z Pomor−
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dla
79 osobników określono płeć, a dla 114 osobników
wiek w chwili śmierci. W zakresie liczby pochowa−
nych w przebadanych grobach osobników większość
była grobami pojedynczymi; 4 okazały się pochów−
kami podwójnymi: w 3 przypadkach był to pochó−
wek kobiety i dziecka, w jednym – kobiety i męż−
czyzny; 2 groby zawierały kości kilku zmarłych:
w jednym przypadku był to dorosły osobnik i troje
dzieci, w drugim było to trzech osobników – doro−
sły, młodociany i dziecko.

Spośród przebadanych grobów kilka zasługuje na
uwagę ze względu na dobry stan zachowania i wy−
posażenie.

Grób 4 – dwupopielnicowy. Odkryty na głębo−
kości ok. 0,3 m od powierzchni ziemi. Na stropie
grobu zalegały cztery duże kamienie i fragmenty
przepalonych kości ludzkich. Pod kamieniami zare−
jestrowano dwie urny ustawione na osi N–S. Jedna
popielnica była większa, druga mniejsza, bez zacho−
wanej partii wylewu. Pomiędzy popielnicami usta−
wione były trzy naczynia przystawne zachowane
w całości: owalna misa, miseczka i kubek (ryc. 6 ).
Dookoła urn i przystawek zalegała warstwa ciem−
nej próchnicy ze spalenizną, najintensywniejszą po

wschodniej stronie grobu. Przy owalnej misie odkry−
to fragmenty żelaznego haczyka i trzy fragmenty
gwoździ żelaznych. Udało się określić tylko wiek
i płeć osobnika z urny mniejszej – była to kobieta
w wieku w chwili śmierci 15–20 lat. Po inwentarzu
drugiej urny można przypuszczać, iż mógł być to
mężczyzna.

Grób 55 – jednopopielnicowy, bardzo zniszczo−
ny. Odkryty został na głębokości ok. 0,4 m od po−
wierzchni ziemi. Popielnica nie została zachowana
w całości, przemieszana była z fragmentami naczyń
przystawnych. Przykryta została prawdopodobnie
odwróconą do góry dnem misą, której fragmenty
zarejestrowano obok na misie z uchem. Pod misą,
w warstwie ciemnej próchnicy ze spalenizną zare−
jestrowano całą amforę z uchami, zdobioną orna−
mentem pseudosznurowym. Warstwa spalenizny two−
rzyła okrąg o średnicy 0,7 m i miąższości ok. 0,2 m
(ryc. 7). Zarejestrowano w niej liczne fragmenty ce−
ramiki. Najprawdopodobniej było to miejsce stosu.
Na podstawie analizy antropologicznej ustalono, iż
jest to pochówek dziecka w wieku 0–6 lat w chwili
śmierci.

Grób 66 – jednopopielnicowy. Odkryty na głę−
bokości ok. 0,4 m od powierzchni ziemi. Popielnica
była przygnieciona przez dwa duże kamienie, pocho−
dzące prawdopodobnie ze stropu grobu. Obok urny
po południowej stronie zlokalizowano dwa naczy−
nia przystawne: duży kubek z uchem i czerpak
z uchem. Dookoła popielnicy i naczyń przystawnych
zachowany był fragment kręgu kamiennego. We−
wnątrz urny znaleziono fragment brązowej szpili
z wgłębioną tarczką (ryc. 8). Ze względu na małą
ilość zachowanych szczątków kostnych nie udało się
określić ani płci, ani wieku osobnika.

Grób 84 – jednopopielnicowy. Urna posadowio−
na w warstwie spalenizny, bardzo zniszczona. Wy−
posażenie grobu stanowiło sześć naczyń przystaw−
nych ułożonych dookoła urny: na S od niej amforka
(barwy brązowej), na E od niej fragmenty trzech
miseczek (w jedną z nich włożona została czarka),
na W kolejna miseczka (ryc. 9). Wewnątrz urny za−
rejestrowano: przepalony paciorek szklany i brązo−
we kółko (ryc. 5: 4). Całość posadowiona została
w ciemnoszarym drobnoziarnistym piasku. Analiza
antropologiczna wykazała, iż w popielnicy złożone
zostały szczątki kostne osobnika dorosłego w wie−
ku 25–30 lat i trójki dzieci w wieku: 3–4 lat, 2–3
lat, 4–6 lat.

Grób 86 – jednopopielnicowy. W tym grobie
jako jedyna na stanowisku zachowała się cała, nie−
zniszczona urna. Odkryto ją na głębokości 0,4 m od
powierzchni ziemi. Urnę stanowiła duża amfora
o wymiarach: h 36 cm, r wylewu 20 cm, r brzuśca

Magdalena Szymczyk
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31 cm (ryc. 10). Przy wylewie urny zachowane zo−
stały krawędzie pokrywy, którą była misa odwróco−
na do góry dnem. Popielnicę postawiono w warstwie
spalenizny o miąższości ok. 25 cm. Dookoła urny
ustawione były liczne naczynia przystawne, m.in.
dwa garnki oraz jedno naczynie ułożone na boku
(wylewem skierowane ku północy), do którego wło−
żono kubek (ryc. 11). Dno urny obłożone zostało
drobnymi kamykami i fragmentami ceramiki. Ana−
liza antropologiczna wykazała, iż jest to pochówek
mężczyzny w wieku 35–40 lat.
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Na podstawie analizy pozyskanego materiału ce−
ramicznego i metalowego stwierdzono, iż cmenta−
rzysko w Gajewie przypada na drugą fazę grupy gó−
rzyckiej kultury łużyckiej datowanej na okres HaD2−
−D3−LaA/B (Griesa 1982, 20–23; Lewczuk 2004,
80). Przeprowadzone w pierwszych sezonach bada−
nia sondażowe pozwoliły na określenie zasięgu sta−
nowiska oraz jego chronologię, natomiast trzeci se−
zon przybliżył rozpoznanie wewnętrznego rozplano−
wania cmentarzyska. Do przebadania pozostała jesz−
cze południowo−zachodnia część stanowiska.

Brandgräberfeld der Lausitzer Kultur von Gajewo, Landkreis Lubiszyn, Woiwodschaft
Lebus, Fundstelle 4
Kurzfassung

Die Fundstelle Nr. 4 von Gajewo, Landkreis Lubiszyn gehört zu den flachen Urnenfeldern von der Göritzer Gruppe der
Lausitzer Kultur. Die archäologischen Notgrabungen dauerten über drei Saisons in den Jahren 2001–2002 und 2006.
Insgesamt wurde dort eine Fläche von 473 m˛ untersucht. Dabei könnten 145 Objekte freigelegt werden, davon: 111
Gräber, 34 Objekte mit Gräberfeldnahen Funktion. Grabbeigabe bestand hauptsächlich aus Keramik, selten aus Metall−
funden (u. a. 2 Eisen− und 4 Bronzenadeln, Fragmente der Bronzeringen, ein Eisenmesser und ein Rasiermesser) sowie
insgesamt 17 Steinwirtel.

In dem Bericht wurden sechs interessanteste und am besten erhaltene Funde präsentiert, die aus den Gräbern Nr. 4,
55, 66, 84, 86 stammen. Das Gräberfeld kann in chronologischer Hinsicht mit der zweiten Phase der Göritzer Gruppe in
Verbindung gebracht werden; sie fällt auf die Zeit HaD2−D3−LaA/B.

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Gajewie (gmina Lubiszyn, województwo lubuskie...
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Ryc.1. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Plan zbiorczy obiektów (rys. M. Szymczyk)
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Ryc. 2. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Wybór ceramiki (rys. O. Lipniewska)

Ryc. 3. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Wybór ceramiki (rys. O. Lipniewska)

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Gajewie (gmina Lubiszyn, województwo lubuskie...
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Ryc. 4. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Naczynia miniaturowe i naczynie zoomorficzne (rys. O. Lipniewska)

Ryc. 5. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Brązowe szplile i kółka (rys. O. Lipniewska)
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Ryc. 6. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Plan płaski grobu nr 4 (fot. M. Szymczyk)

Ryc. 7. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Plan płaski grobu nr 55 (fot. M. Szymczyk)

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Gajewie (gmina Lubiszyn, województwo lubuskie...
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Ryc. 8. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Plan płaski grobu nr 66 (fot. M. Szymczyk)

Ryc. 9. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Plan płaski grobu nr 84 (rys. O. Lipniewska)
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Ryc. 10. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Popielnica z grobu nr 86 (rys. O. Lipniewska)

Ryc. 11. Gajewo, gm. Lubiszyn, stan. 4. Profil grobu nr 86 (fot. M. Szymczyk)

Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Gajewie (gmina Lubiszyn, województwo lubuskie...
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Obszar Wzniesień Szczecińskich, zbudowanych
z utworów czwartorzędowych zaburzonych glacjo−
tektonicznie w strefie marginalnej jednej z faz ostat−
niego zlodowacenia (Kondracki 1981, 268), jest te−
renem zasobnym w stanowiska archeologiczne, zna−
ne jednak niemal wyłącznie z badań powierzchnio−
wych, przeprowadzonych w ramach Archeologicz−
nego Zdjęcia Polski.

W 2006 r., podczas prowadzenie nadzorów nad
pracami ziemnymi związanymi z układaniem świa−
tłowodu (Słowiński 2006) przechodzącego przez
Wał Bezrzecze – Siadło, pojawiła się możliwość,
chociaż ograniczona jedynie do wykopu linio−
wego, rozpoznania jednego z tych stanowisk,
oznaczonego jako Kołbaskowo, stan. 1 (AZP 32−
−04/21) (ryc. 1, 2).

W tracie badań powierzchniowych natrafiono
tutaj na ślady osadnictwa z różnych okresów: lud−
ności kultury łużyckiej (KŁŻ) z epoki brązu, z wcze−
snego średniowieczna (XI–XII w.) oraz ślady nowo−
żytne (XVIII–XIX w.)

Wykop instalacyjny przebiegał w południowej
części strefy ochronnej stanowiska, u podnóża wy−
niesienia, przy autostradzie w kierunku Berlina. Te−
ren stanowiska wykorzystywany jest obecnie rolni−
czo. Na stanowisku zarejestrowano następujący
układ nawarstwień:

– warstwa I: Brązowa próchnica o miąższości ok. 0,4 m.
Na jej stropie wystąpił materiał z dwóch poziomów
chronologicznych: związanego z osadnictwem KŁŻ
– 17 fragmentów ceramiki (są to mało charaktery−
styczne fragmenty pochodzące z części brzuścowych

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron

Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku Kołbaskowo 1
(AZP 32–04/21)

naczyń), oraz z późnym średniowieczem – 1 frag−
ment ceramiki.

– warstwa II: Ciemnobrązowa spiaszczona próch−
nica o miąższości do 0,2 m, wystąpiła pod warstwą
I jedynie na ograniczonym obszarze, w bezpośred−
nim otoczeniu obiektu nr 2 (2 m na zachód i 16 m
na wschód od obiektu). Jej strop nakrywała warstwa I.
Nie zawierała materiału zabytkowego. Prawdopo−
dobnie jest to pozostałość warstwy kulturowej wy−
tworzonej na stanowisku podczas jego użytkowania.

– calec: strop calca tworzył w części wschodniej
stanowiska pomarańczowy lub brązowy piasek ze
żwirkiem, zaś w części zachodniej żółty piasek.

Warstwa I nakrywała stropy dwóch obiektów,
leżących w odległości 16 m od siebie (ryc. 3).

Obiekt nr 1 (ryc. 4, 5) miał nieregularny kształt,
nieco zbliżony do owalnego, o wymiarach 1,6 (po
osi SW–NE) x 1,85 (po osi NW–SE) m. Jego prze−
krój pionowy był schodkowaty, o głębokości od 0,4 m
w części zachodniej do 60 cm w części wschodniej.
Wypełnisko stanowiła brązowa próchnica z przewar−
stwieniami piasku i spalenizny. W spągu nielicznie
wystąpiły kamienie. W jamie odkryto 2 odłupki
krzemienne, 9 fragmentów ceramiki KŁŻ (ryc. 8: 1)
i 2 kawałki kości. Obiekt określono jako jamę go−
spodarczą

Obiekt nr 2 (ryc. 6, 7) miał zarys zbliżony do
owalnego, o wymiarach 2,4 ( po osi EW) x 4 (po
osi NS) m oraz nieckowaty przekrój pionowy
o pofałdowanym spągu i głębokości do 0,66 m.
Wypełnisko jamy było dwuwarstwowe i stano−
wiły je:
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I – ciemnobrązowa spiaszczona próchnica z nie−
licznymi kamieniami na stropie (również przepalo−
nymi) w części zachodniej wyraźnie przegłębiona
z dużą zawartością węgli drzewnych na spągu i od−
cięta od warstwy II przez soczewkę żółtej gliny, za−
legała na całej powierzchni obiektu;

II – brązowa próchnica z soczewką gliny, wy−
stąpiła niemal na całej powierzchni obiektu z wy−
jątkiem części zachodniej. Z obiektu wydobyto 53
fragmenty ceramiki KŁŻ (ryc. 8: 2–5; 9), 1 bryłkę
polepy i 15 kawałków kości. Pod względem funkcji
obiekt określony został jako jama mieszkalna.

Z przebadanego fragmentu osady pochodzi łą−
cznie 79 fragmentów ceramiki, z czego 17 fragmen−
tów znaleziono na powierzchni stanowiska, a 62
w obiektach. Na podstawie cech technicznych i mor−
fologicznych stwierdzono, że są one pozostałością
naczyń ludności kultury łużyckiej. Materiał jest sil−
nie rozdrobniony i nie nadaje się do rekonstrukcji.
Niewielka liczebność zbioru nie zezwala na jego
analizę statystyczną. Stąd przedstawiamy jedynie
charakterystykę opisową. Z całego zbioru odrzuco−
no 3 fragmenty ceramiki o całkowicie zniszczonych
powierzchniach.

Opis cech technologicznych, morfologicznych
i zdobniczych przyjęto za wzorcem wypracowanym
w ośrodku poznańskim (Czerniak 1980, Kośko 1981).

Technologia pozyskanego zbioru ceramiki przed−
stawia się następująco:

– domieszka schudzająca: zdecydowaną więk−
szość stanowi domieszka drobnoziarnista – 41 frag−
mentów, następnie średnioziarnista – 31 fragmen−
tów, a gruboziarnista występuje incydentalnie
– 4 fragmenty;

– barwy przełomu: dominują przełomy jedno−
barwne szare – 26 fragmentów, i dwubarwne jasno−
brązowe bądź ceglasto−szare – 25 fragmentów; po−
zostałe to jednobarwne brązowe i brunatne – 16
sztuk oraz trójbarwne szaro−ceglasto−szare – 9 sztuk;

– grubość ścianek: I klasa grubości (3–6 mm) – 18
sztuk, II klasa grubości (7–10 mm) – 39 sztuk,
III klasa grubości (10–14 mm) – 19 sztuk;

– faktura powierzchni: wygładzona do połysku – 4
sztuki, gładzona matowa – 14 sztuk, szorstka – 36
sztuk, chropowacona – 21 sztuk.

Cechy mikromorfologiczne wyróżnione w tym
zbiorze to kształty krawędzi wylewów, den i uch.
Frekwencja poszczególnych elementów przedstawia
się następująco: 6 brzegów, 2 dna i 1 fragment ucha.

– krawędzie wylewów: w zbiorze występują
wylewy wychylone na zewnątrz (ścianka zewnętrz−
na wygięta łukowato na zewnątrz, ścianka wewnętrz−
na wygięta łukowato do wewnątrz – typ 18), zaś
wśród typów zwieńczeń odmiana „łukowate nieogra−
niczone” – e, i odmiana „ścięte horyzontalnie” – k;

– dna: występują jedynie 2 fragmenty den pła−
skich, lekko wyodrębnionych;

– ucha: wyróżniono jedynie 1 niewielki frag−
ment ucha taśmowatego.

W omawianym zbiorze występuje tylko jeden
fragment ceramiki zdobiony horyzontalnymi bruz−
dami zwielokrotnionymi, umieszczonymi w górnej
części brzuśca.

Z uwagi na silne rozdrobienie zebranego mate−
riału określenie go pod względem makromorfologii
nastręcza sporo trudności. Wyróżniono zaledwie
dwa typy naczyń: garnki jajowate z krawędzią wy−
lewu lekko wychyloną na zewnątrz, grubościenne
o powierzchniach zewnętrznych chropowaconych,
a wewnętrznych wygładzonych oraz misy esowate
cienkościenne o powierzchniach zewnętrznych szor−
stkich, a wewnętrznie starannie wygładzonych.

Wśród zarejestrowanych cech mikro− i makromor−
fologicznych, a także stylistycznych, brak jest cech
pełniących rolę wyznaczników chronologicznych. Nie
dają one podstaw do dokładnego określenia chronolo−
gii osady ze względu na brak wyraźnych cech diagno−
stycznych. Występujące tu garnki jajowate to typ po−
wszechnie występujący na stanowiskach KŁŻ od IV
okresu epoki brązu po okres halsztacki, zaś misy eso−
wate Józef Kostrzewski datuje na IV okres epoki brą−
zu i uznaje za charakterystyczne dla KŁŻ na terenie
Pomorza, Brandenburgii, Łużyc i Śląska (Kostrzewski
1956, 65–66). Zebrane źródła ceramiczne prawdopodob−
nie można zatem datować na IV–V okres epoki brązu.

Zaprezentowane powyżej informacje są pierwszy−
mi z terenu stanowiska, pochodzącymi z innych ba−
dań niż powierzchniowe. Dlatego zdecydowano się je
zaprezentować mimo fragmentaryczności odkryć, wy−
nikającej z ratunkowego charakteru badań.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska nr 1 w Kołbaskowie na mapie

Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku Kołbaskowo 1 (AZP 32–04/21)

Siedlung der Lausitzer Kultur an der Fundstelle Kołbaskowo 1 (AZP 32–04/21)
Kurzfassung

Bei der archäologischen Beaufsichtigung der Investition, bei der die Glasfaserkabel zur Datenübertragung verlegt wur−
den, wurden an der Fundstelle Kołbaskowo 1 (AZP 32–04/21), der schon von der Feldbegehung bekannt war, archäolo−
gische Befunde aufgedeckt.
Unter der Humusschicht, in der Keramik der Lausitzer Kultur und spätmittelalterliche Keramik gefunden wurde, wurden
zwei Befunde freigelegt.

Der Befund Nr. 1 mit den Ausmaßen von 160 cm (SW−NE) x 185 cm (NW−SE) hat eine unregelmäßige Ovalform und
ein staffelförmiges Profil mit einer Mächtigkeit von 40 – 60 cm. Seine Verfüllung besteht aus braunem Humus mit Sand−
und Brandschutteinlagerungen sowie einzelnen Steinen auf der Sohle. Die Funde: 2 Silices, 9 Keramikscherben, 2 Kno−
chenfragmente. Dies ist eine Wirtschaftsgrube.

Der Befund Nr. 2 mit den Ausmaßen von 240 cm (EW) x 400 cm (NS) ist fast ovalförmig, hat ein muldenförmiges
Profi mit einer gefalteten Sohle mit einer Mächtigkeit von bis zu 66 cm. Seine zweischichtige Verfüllung besteht aus
dunkelbraunem sandigem Humus mit wenigen Steinen (auch durchgebrannt) in der Decke, eingetieft im W−Teil, stark
holzkohlehaltig auf der Sohle, abgeschnitten durch eine gelbe Tonlinse vom braunen Humus. Die Funde: 53 Keramik−
scherben, 1 Hüttenlehmfragment, 15 Knochenfragmente. Dies ist eine Wohngrube.

In der Umgebung des Befundes Nr. 2 wurden Reste der Kulturschicht – der dunkelbraune sandige Humus mit einer
Mächtigkeit von bis zu 20 cm – freigelegt.

Die technologische, stilistische und morphologische Keramikanalyse lässt es zu, neue Funde in die IV. – V. Periode
der Bronzezeit zu datieren.
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Ryc. 2. Obiekty na planie w skali 1:500

Ryc. 3. Obiekt nr 1, rzut (rys. S. Słowiński).
Legenda: 1. brązowa próchnica; 2. ciemnobrązowa próchnic

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Ryc. 4. Obiekt nr 1, profile (rys. S. Słowiński).
Legenda: 1. brązowa próchnica; 2. ciemnobrązowa próchnica; 3. szara próchnica; 4. węgielki; 5. żółty piasek;
6. kamienie

Ryc. 5. Obiekt nr 2, rzut (rys. R. Kamiński).
Legenda: 1. ciemnobrązowa próchnica; 2. glina; 3. żółty piasek; 4. polepa; 5. kamienie; 6. przepalone kamienie

Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku Kołbaskowo 1 (AZP 32–04/21)
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Ryc. 6. Obiekt nr 2, profil północny (rys. R. Kamiński).
Legenda: 1. brązowa próchnica; 2. ciemnobrązowa próchnica; 3. glina; 4. żółty piasek; 5. węgielki; 6. kamienie

Ryc. 7. Ceramika z obiektu nr 1 (1) i obiektu nr 2 (2–5) (rys. R. Kamiński)

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Ryc. 8. Ceramika z obiektu nr 2 (rys. R. Kamiński)

Osada ludności kultury łużyckiej na stanowisku Kołbaskowo 1 (AZP 32–04/21)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Niniejsza publikacja, która nie wykracza poza
ramy ogólnego sprawozdania, ma na celu jedynie
wstępną prezentację źródeł, pozyskanych w trakcie
pierwszego sezonu badań wykopaliskowych.

Stanowisko nr 25 w Pomietowie zostało odkryte
przypadkowo jesienią 2005 r. Zajmuje ono fragment
rozległego wyniesienia, otoczonego dość licznymi
oczkami wytopiskowymi (ryc. 1). W aspekcie po−
działów fizyczno−geograficznych obszar ten znajduje
się w środkowej części Równiny Pyrzycko Star−
gardzkiej (Kondracki 1994, mapa).

Teren stanowiska, wykorzystywany wcześniej
rolniczo, stanowi obecnie nieużytek, na którym przez
długi czas składowano śmieci oraz pobierano piach.
Z uwagi na zaistniałe zagrożenia, badania ratowni−
cze stanowiska podjęto już w lipcu 2006 r. Bada−
niami kierowała mgr Dorota Kozłowska−Skoczka
(pracownik Działu Archeologii Muzeum Narodowe−
go w Szczecinie) oraz mgr Magdalena Nowakow−
ska (pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uni−
wersytetu Warszawskiego). Głównym celem reali−
zowanych prac było rozpoznanie zasięgu cmentarzy−
ska oraz pełne udokumentowanie wszystkich odsła−
nianych świadectw. W trakcie miesięcznych wyko−
palisk możliwe było zbadanie powierzchni nie więk−
szej niż 3,5 a z uwagi na intensywne nasycenie
obiektami eksplorowanego rejonu stanowiska.
W sumie na tak niewielkiej przestrzeni zarejestro−
wane zostały aż 42 obiekty archeologiczne, wśród
których przeważały groby ciałopalne popielnicowe.

Na cmentarzysku stwierdzono zasadniczo hory−
zontalny układ stratyfikacyjny, w którym nie wystę−

Dorota Kozłowska-Skoczka, Magdalena Nowakowska

Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku ludności
kultury łużyckiej w Pomietowie (gmina Dolice), stanowisko 25

pują wzajemne przecięcia lub nawarstwianie się jam.
Bardziej skomplikowana sytuacja miała miejsce je−
dynie w przypadku obiektów 33 i 36 oraz 1 i 1A.

Eksploracja w ramach wykopów prowadzona
była metodą warstw naturalnych, w obrębie których
wyróżniono:

a) humus – 0,2 m wierzchnia warstwa gleby or−
nej;

b) warstwa I (tzw. podglebie) – 0,1–0,24 m miąż−
szości warstwa żółtego piasku, będąca strefą
występowania bardzo dużej ilości korzonków
roślin trawiastych;

c) warstwa II (calec) – jasnożółty lub żółty piasek
o bardzo drobnej frakcji.

Stropy rejestrowanych obiektów zalegały głów−
nie na poziomie warstwy naturalnej I (podglebia),
czyli mniej więcej na głębokości 0,2 m poniżej po−
wierzchni terenu, a tylko w nielicznych przypadkach
ujawniały się w warstwie II, na głębokości ok. 0,4 m.
W części południowej stanowiska forma terenu zo−
stała w znaczący sposób zmieniona poprzez liczne,
mniej lub bardziej głębokie, nowożytne wkopy. Taki
stan rzeczy mógł przyczynić się do zaburzenia lub
zniszczenia przynajmniej części kamiennych kon−
strukcji obiektów, a także innych ich elementów. Ge−
neralnie należy stwierdzić dość słaby stan zachowa−
nia sporej liczby naczyń grobowych oraz niektórych
konstrukcji kamiennych.

Z uwagi na stan zachowania stanowiska podjęta
próba klasyfikacji obiektów stałych z pewnością nie
odzwierciedla pradziejowej rzeczywistości. Więk−
szość z nich została zinterpretowana jako pochówki
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ciałopalne popielnicowe i bezpopielnicowe. Poje−
dyncze obiekty uznano za groby symboliczne oraz
jamy o bliżej niesprecyzowanym przeznaczeniu.

Pojęcie grobu właściwego jest przeciwstawne
wobec pojęcia grobu symbolicznego. Znamienne jest
to, iż obydwa typy obiektów nie różnicują się pod
względem formalnym (konstrukcyjnym). Swoistą
cechą pierwszego typu obiektu jest występowanie
w jego wnętrzu kości ciałopalnych, drugiego nato−
miast ich brak. Zasadnicza różnica między nimi ma
zatem charakter jakościowy, wynikający nie z for−
my, ale z treści samego zjawiska.

W obrębie badanego wycinka cmentarzyska za−
rejestrowano pięć pochówków ciałopalnych bezpo−
pielnicowych, w tym jeden domniemany (obiekt 40).
Wśród nich obiekty 24; 33/36 i 45 reprezentują gru−
pę relatywnie dużych jam z dwu− lub trzypoziomo−
wym brukiem kamiennym, przysypanym warstwą
żółtego lub żółto−szarego piasku. Szczątki kostne
oraz ułamki ceramiki zalegały w tych grobach za−
równo pomiędzy kamieniami, jak i w wypełnisku
ziemnym. Odmienną budową charakteryzował się
obiekt 30. Była to jama niewielkich rozmiarów, we−
wnątrz której zalegało zwarte skupisko przepalonych
kości, przykryte stożkowatą misą. Całość zabezpie−
czona była od góry kilkoma niewielkimi otoczakami.

Kolejny typ tworzą groby jamowe popielnicowe,
do tej grupy zaliczono 21 obiektów. Na cmentarzy−
sku zarejestrowano osiem pochówków popielnico−
wych, którym nie towarzyszyła żadna konstrukcja
kamienna (por. tabela 1). Popielnice składane były
bezpośrednio do jam grobowych, przysypywanych
czystym piaskiem, niekiedy z niewielką ilością wę−
gli drzewnych. Tylko w jednym przypadku odnoto−
wano w spągu jamy grobowej warstwę spalenizny,
stanowiącą przypuszczalnie resztki stosu ciałopalne−
go wraz z zalegającą na jej stropie popielnicą (obiekt 6).
Niektóre z urn zaopatrzone były w pokrywy w po−
staci dużych, szerokootworowych naczyń glinianych –
waz, garnków lub mis (obiekty 11, 16; 46).

Do wariantu grobów popielnicowych z kon−
strukcją kamienną zaliczono 13 obiektów. Zaklasy−
fikowano tu wszystkie jamy grobowe, w których
wystąpił choćby jeden zdeponowany intencjonalnie
kamień lub towarzyszyła popielnicy obstawa złożo−
na z pojedynczych otoczaków. W grobie nr 25 po−
pielnica ustawiona była tylko na kamiennej podkład−
ce. Nielicznymi kamieniami, tworzącymi obstawę,
otoczone były natomiast urny w obiektach nr: 4, 12,
22. Nieco bardziej rozbudowaną formę miał grób 31.
Tu popielnica ustawiona na płaskim (celowo jedno−
stronnie ściętym) kamieniu była dodatkowo obwa−
rowana kamieniami. W obrębie prezentowanej ne−
kropoli zarejestrowano również bardziej złożone

konstrukcje kamienne towarzyszące pochówkom
popielnicowym. Wśród nich stwierdzono występo−
wanie niewielkich bruków kamiennych przykrywa−
jących jamy grobowe (obiekt 13 – ryc. 3: 19, obiekt
32 – ryc. 3: 18, obiekt 43). W ich wnętrzach tkwiły
popielnice na kamiennych podstawkach, dodatkowo
otoczone szczelnie kamieniami (obiekt 1, 15, 32, 43).

W obrębie badanego wycinka cmentarzyska za−
rejestrowano siedem obiektów o cechach grobów
symbolicznych. Jak wspomniano wyżej, ten typ
obiektów nie różni się konstrukcyjnie od grobów
właściwych. Groby symboliczne tworzyły owalne
lub koliste jamy. W ich wnętrzach tkwiły naczynia
wazowate, przykryte często dużymi, szerokootwo−
rowymi naczyniami i otoczone, mniej lub bardziej
szczelnie, niewielkimi kamieniami. W obiekcie 39
„popielnicę” obwarowano nielicznymi otoczakami
i dodatkowo nakryto płaskim kamieniem; podobną
konstrukcję miał grób symboliczny nr 21. Poza tym
„popielnice” ustawiano na płaskich kamieniach, ota−
czając je także szczelnie kamieniami (ob. 38, 47, 49).
W przypadku obiektów 38 i 47 nieduże bruki ka−
mienne (skupiska) przykrywały dodatkowo ich
stropy.

W zachodniej części stanowiska odkryto nato−
miast niewielkie naczynie (obiekty 19) umieszczo−
ne bezpośrednio w nieckowatej jamie. Taki układ
przypomina w pewnym stopniu tzw. samotne naczy−
nia (Mogielnicka−Urban 1992, 101 i n.). Nie jest to
jednak sytuacja na tyle jednoznaczna, aby obiekt ten
można było wykluczyć jako grób symboliczny. Po−
dobny przypadek dotyczy obiektu 48. Tworzyło go
relatywnie małe naczynie guzowate, tkwiące w żół−
tym piasku, bez wyraźnych zarysów jakiejkolwiek
jamy. Tylko na stropie, wokół naczynia wystąpiły
luźno ułożone małe otoczaki.

Obiekty nieokreślone – jest to nieliczna grupa
obiektów stałych (por. tabela 1), których stan zacho−
wania czy też mało wyraziste cechy fizykalne nie
pozwalają na określenie funkcji. Zarówno w rzucie
poziomym, jak i w profilu obiekty te były słabo czy−
telne, niektóre z nich zawierały znikome ilości prze−
palonych kości. Być może część tego typu obiek−
tów należy interpretować jako nikłe pozostałości
grobów lub świadectwo bliżej nieokreślonych prak−
tyk grzebalnych (obiekty 7, 8, 9, 10, 44?).

Poza szczątkami kostnymi tę kategorię źródeł
tworzy przede wszystkim liczny zbiór ceramiki
naczyniowej, następnie fragmenty pojedynczych
przedmiotów z brązu, kilka wytworów krzemiennych
oraz jeden niewielki krążek gliniany.

Szersze omówienie morfologii naczyń ceramicz−
nych nie jest możliwe na obecnym etapie analizy
źródeł. Popielnice, pokrywy i naczynia im towarzy−
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szące w wielu przypadkach uległy zniszczeniu i są
obecnie rekonstruowane.

Wśród zarejestrowanych typów naczyń wyróżnić
możemy wstępnie słabo profilowane, duże naczynia
wazowate, tzw. szerokootworowe, o wyodrębnionej
krótkiej szyjce. Są to formy niezdobione, o powierzchni
zewnętrznej gładkiej lub wygładzonej w części górnej,
chropowaconej i obmazywanej ukośnie poniżej zało−
mu brzuśca lub też na całej powierzchni (ryc. 2: 1, 5,
13). Do form wazowatych należą także naczynia ostro
profilowane – dwuczłonowe, o wyodrębnionej, niekie−
dy wysokiej szyjce, brzuścu baniastym lub zbliżonym
do dwustożkowatego. Są to naczynia o mniej lub bar−
dziej przysadzistej sylwetce, powierzchniach zewnętrz−
nych gładkich, niekiedy starannie polerowanych lub
częściowo chropowaconych (ryc. 2: 3, 7, 12). Część
z tych egzemplarzy zdobiona jest na największej wy−
dętości brzuśca guzami, zwieńczonymi od góry
zwielokrotnionymi półkolistymi żłobkami (ryc. 2: 15;
2: 6). Tylko w jednym przypadku zarejestrowano na
esowato profilowanej wazie ornament paznokciowy
(ryc. 3: 3). Kolejną odmianę stanowi waza dwustoż−
kowata (ryc. 2: 14), zdobiona na załomie brzuśca
pasmem pionowo rytych żłobków. Generalnie for−
my wazowate ostro profilowane pełniły najczęściej
funkcję popielnic.

Wśród omawianego zbioru naczyń wyróżnione
zostały także stosunkowo niewielkie, profilowane
formy ceramiczne, zaopatrzone w tzw. ucho nośne.
Morfologicznie nawiązują one wyraźnie do dzbanów
lub kubków. W grobie symbolicznym nr 38 wystą−
pił dzbanek/kubek zdobiony guzami na załomie
brzuśca, analogicznie do naczyń wazowatych (ryc.
3: 1). W obiekcie nr 22 zarejestrowano natomiast
esowato profilowany okaz o przysadzistej sylwetce,
zdobiony na całej powierzchni motywem miotełko−
wym (ryc. 2: 8). W obiekcie 37 odkryto z kolei eg−
zemplarz, którego powierzchnia pokryta była moty−
wem paznokciowym. Omawiane formy naczyniowe
pełniły najczęściej funkcję przystawek.

Kolejną grupę typologiczną tworzą misy. W chwili
obecnej możemy zaprezentować jedynie dwa oka−
zy. Misa z obiektu 30 to forma stożkowata, zaopa−
trzona w stopkę wysokości ok. 3 cm oraz niewiel−
kie wałeczkowate uszko (ryc. 3: 4). Jej powierzch−
nię pokrywa motyw linii rytych przypominający
kratkę. Egzemplarz z obiektu 40 to forma donicz−
kowata, zdobiona motywem pionowych pasm linii
rytych (ryc. 3: 2).

Na cmentarzysku odkryto także dwa naczynka
miniaturowe – dwustożkowate (ryc. 3: 5) i jajowate
(ryc. 2: 4), oraz duże naczynie w typie Riesenbecher,
zdobione listwą plastyczną z odciskami dołków pal−
cowych (ryc. 3: 8).

W niektórych popielnicach oraz jamach grobo−
wych zarejestrowano wyposażenie w postaci poje−
dynczych ozdób brązowych. Najliczniejszą grupę
stanowią kółka – pierścionki o płaskim lub półokrą−
głym przekroju zdobione dookolnie (ryc. 3: 13–16).
Poza nimi wystąpiły ułamki drucików (obiekty 13,
34, 32), fragment szpili (obiekt 32) oraz niewielka
część prawdopodobnie sierpa (obiekt 12). W nielicz−
nych przypadkach rejestrowane były także drobne
spieki brązu oraz zielony nalot na szczątkach kost−
nych, stanowiący ślad po nieistniejących już przed−
miotach (obiekt 12). W grobach deponowane były
także grociki krzemienne (ryc. 3: 9–12) oraz niewiel−
kie wiórki i odłupki (obiekty 11, 25, 45, 34). W obiek−
cie 11 odkryto zagadkowy, niewielki krążek glinia−
ny (ryc. 2: 2).

Chronologię wstępną cmentarzyska w Pomieto−
wie możemy nakreślić jedynie w oparciu o morfo−
logię oraz zdobnictwo naczyń ceramicznych. Naj−
starsze odkryte tu formy należy datować na schyłek
III i być może początek IV okresu epoki brązu. Re−
prezentatywny dla tego przedziału chronologiczne−
go jest dzban oraz naczynia wazowate, zdobione na
brzuścu guzami, otoczonymi półkolistymi żłobkami
(ryc. 2: 15; 3: 1). Ornament guzowy formowany był
poprzez wypychanie ścianki naczynia od wewnątrz
lub naklejanie stożkowatych elementów (Kaczma−
rek 2002, 53). Najbardziej na północ wysunięte zgru−
powanie naczyń zdobionych guzami, datowane na
III okres epoki brązu, znane było dotychczas z za−
chodniej Wielkopolski, głównie z terenów położo−
nych w widłach Warty i Noteci (Kwapiński 1985,
16, 17; Kaczmarek 2002 zest. 1, mapa 1). Znacząca
enklawa naczyń guzowatych z tego samego prze−
działu czasowego została odnotowana także na ob−
szarze sąsiedniej Brandenburgii (Bohm 1935, Karte
VI, Taf. 28: 14, 15; Taf. 31: 16, 17). Analogiczne
naczynia występują również na szeregu śląskich
i małopolskich stanowiskach III okresu epoki brązu
(Gedl 1995, 13 i n., Gardawski 1979, 47 i n.). Z Po−
morza Zachodniego znane są nam zaledwie dwa na−
czynia guzowate – z Wiechowa, gm. Marianowo,
i Glinnej, gm. Stare Czarnowo, datowane na III EB,
które mogą stanowić odniesienia do naczyń z pre−
zentowanego tu cmentarzyska (Schumann 1889, 107,
108, tabl. I: 22, V, 3). Poza tymi egzemplarzami pu−
blikowane są z Pomorza Zachodniego jedynie zbli−
żone stylistycznie, młodsze formy naczyń guzowa−
tych z IV EB (Kostrzewski 1958, 46–47, ryc. 27, 28).
Dość wczesną metrykę cmentarzyska z Pomietowa
sugerują także krzemienne grociki sercowate i jeden
trzoneczkowaty. Szczególnie charakterystyczny dla
inwentarzy kultury ceramiki sznurowej i wczesne−
go okresu epoki brązu typ sercowaty przeżywa się

Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Pomietowie...
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aż po III/IV EB, znajdowany na cmentarzyskach
w charakterze darów grobowych. Grociki krzemien−
ne występują w materiałach kultury łużyckiej głów−
nie wczesnej jej fazy. Należy jednocześnie brać pod
uwagę, iż mogą być one wytworami starszych for−
macji kulturowych, użytymi wtórnie przez ludność
kultury łużyckiej (Fogel 1979, 123 i n.; Gedl 1997,
215 i n.; Mogielnicka−Urban 1997, 277, 278). Wcze−
sne datowanie nekropoli pomietowskiej wskazuje
również duży, esowato profilowany garnek z karbo−
waną listwą plastyczną, umieszczoną w załomie
brzuśca z szyjką (ryc. 3: 8). Naczynie to nawiązuje
do formy typu Riesenbecher (garnek olbrzymi),
wchodzącej w skład pakietu kulturowego Riesenbe−
cher−Trzciniec – zjawiska występującego w różnych
regionach Europy Środkowej w ciągu długiego cza−
su, mieszczącego się w przedziale 2500–1250 p.n.e
(Czebreszuk 2001, 168, ryc. 44). Zanik tego feno−
menu na Kujawach przypada na horyzont trzciniec−
ki 3 (HT 3), tj. ok. 1600 r. przed Chrystusem, a w Ma−
łopolsce ok. 1400 r. przed Chrystusem (Czebreszuk
2001, 169, 170). Interesujące nas garnki występują
jednak nadal na Kujawach jeszcze w horyzoncie póź−
notrzcinieckim, tzw. postpakietowym (Czebreszuk
2001, 169), datowanym na 1650/1600–1300 p.n.e.
charakteryzującym się cechami zarówno kultur mo−
giłowych, jak i protołużyckich – tzw. faza łódzka
(Makarowicz, 1998, 45 i n., ryc. 12, 7; Gardawski
1979, 49 i n.).

Występujące na prezentowanym cmentarzysku
naczynia wazowate o ostrych profilach, z wyodręb−
nioną i często wysoka szyjką (ryc. 2: 3, 7, 10, 12)
są formą powszechnie występującą na stanowiskach
kultury łużyckiej już od III okresu epoki brązu (Ko−
strzewski 1958, 22). Najczęściej niezdobione, z chro−
powaconą dolną partią brzuśca stanowią formę dłu−
gotrwałą, funkcjonującą właściwie przez cały okres
rozwoju kultury łużyckiej. Za starsze uważa się na−
czynia o mocno podkreślonej tektonice, często za−
gładzane przy dnie (por. Kostrzewski 1958, 24, 25,
ryc. 8, 9). Odmiany młodsze charakteryzuje bania−
sty brzusiec łagodnie przechodzący w cylindryczną
szyję. Analogiczne okazy bogato reprezentowane są
na stanowiskach od III przez IV EB po okresy póź−
niejsze. Naczynia tego typu znane są choćby z ta−
kich cmentarzysk, jak Brzeźniak, gm. Węgorzyno
(Wołągiewicz 1961, 68), Grabowo, gm. Sulęczyno
(Lachowicz 1968, 100, ryc. 28: f, 31: j), Mierzyn,
gm. Dobra (Kozłowska 1999, 155, ryc. 4.8), Krzę−
cin, gm. loco (Hamling 1956, 94, tab. II: 4), Ostro−
wice, gm. Trzebiatów (Kersten 1958, tabl. 81: 9, 82: 1,
2). Podobnie ma się rzecz z wazami tzw. szeroko−
otworowymi o silnie chropowaconej i obmazywa−
nej powierzchni (ryc. 2: 5), które na cmentarzyskach

pełnią najczęściej rolę pokryw−kloszy (Kostrzewski
1958, 107, ryc. 80). Na Pomorzu Zachodnim reje−
struje się je powszechnie na stanowiskach z młod−
szego okresu epoki brązu oraz z wczesnej epoki żela−
za, której wyznacznikiem mają być egzemplarze za−
opatrzone w guzy poniżej krawędzi wylewu (Woj−
tasik 1958, 86; Cnotliwy 1960, 57; Kozłowska 1997,
139). Mniej licznie reprezentowane są na omawia−
nym cmentarzysku wazy dwustożkowe (ryc. 2: 14).
Mają one równie wczesną metrykę, występują bo−
wiem na stanowiskach kultury łużyckiej już w naj−
starszych zespołach, czyli od III okresu epoki brą−
zu. Na Pomorzu Zachodnim tego rodzaju formy stają
się powszechne dopiero w IV EB. Znane są z szere−
gu cmentarzysk zarówno płaskich, jak i kurhano−
wych, na których pełnią najczęściej funkcję popiel−
nic (Kostrzewski 1958, 59, 104–106, ryc. 40, 76–
–79, Kozłowska 1999, ryc. 7: 2, 3; 9: 5, 6; 11: 7;
14: 1, 6; Hamling 1956, 95).

Zarejestrowane w Pomietowie dzbany/kubki (ryc.
2: 8, 9) oraz misę na nóżce (ryc. 3: 4) możemy
łączyć, na bieżącym etapie analizy, z IV okresem
epoki brązu. Formy te, pozbawione zdobienia lub
ornamentowane nieregularnymi lub pionowymi li−
niami rytymi, reprezentatywne są w grupie zachod−
niopomorskiej właśnie dla wspomnianego etapu epo−
ki brązu (Kostrzewski 1958, 48, 54 i n., ryc. 39).
Podobne naczynia znane są m.in. z takich cmenta−
rzysk, jak: Brzeźniak, gm. Węgorzyno (Wołągiewicz
1961, tab. XIV: 2; XV: 2), Łupawa, gm. Potegowo
(Pankowski 1989/90, 60 i n., ryc. 2.8: a, g; 2.10:
a, b), Mierzyn, gm. Dobra (Kozłowska 1999, ryc.
14: 9), czy Barnisław, stan. 32, gm. Kołbaskowo (ba−
dane w latach 1990–1992, niepublikowane).

Wyróżnione na badanym cmentarzysku pochów−
ki płaskie zarówno popielnicowe, jak i bezpopielni−
cowe o rozmaitych konstrukcjach kamiennych, do−
starczają interesującego materiału do rozważań nad
najstarszymi fazami rozwoju grupy zachodniopo−
morskiej kultury łużyckiej. Z uwagi na występowa−
nie naczyń o proweniencji mogiłowej możemy okre−
ślić wstępnie początki funkcjonowania cmentarzy−
ska w Pomietowie na III okres epoki brązu. Rozpo−
znanie to potwierdza szczególnie obecność wczesnej
ceramiki guzowej, ale także grociki krzemienne oraz
naczynie nawiązujące do typu Riesenbecher. Pozo−
stałe formy naczyń o stosunkowo szerokim datowa−
niu pozwalają wnioskować o użytkowaniu omawia−
nej nekropoli jeszcze w IV okresie epoki brązu.
Zwraca tu szczególnie uwagę oszczędność w zdo−
bieniu naczyń, ograniczającym się w zasadzie do
ornamentyki miotełkowej (pionowych i nieregular−
nych linii rytych) i dołków paznokciowych. Jedno−
cześnie brak na cmentarzysku naczyń zdobionych

Dorota Kozłowska-Skoczka, Magdalena Nowakowska
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motywami plastycznych żłobków, tzw. kanelurów
(np. na dzbanach, wazach czy amforach), charakte−
rystycznych dla w pełni rozwiniętego IV okresu EB
wskazywałby tym bardziej na jego początki. Wła−
ściwe wnioski możliwe jednak będą dopiero po do−
konaniu pełnej analizy pozyskanego w trakcie ba−
dań materiału źródłowego.

Cmentarzysko ciałopalne w Pomietowie, stan. 25,
w świetle dotychczasowych opracowań stanowi
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najdalej wysunięty na północ w dorzeczu dolnej
Odry przykład cmentarzyska płaskiego z konstruk−
cjami grobowymi, charakterystycznymi dla kultu−
ry łużyckiej, na którym występuje wczesna cera−
mika guzowa. Dlatego prezentowany materiał
może stanowić niewątpliwie ważki przyczynek do
głębszych rozważań nad genezą oraz początkami
rozwoju społeczności kultury łużyckiej na Pomo−
rzu Zachodnim.
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Ryc. 1. Pomietów stan. 25, gm. Dolice. Lokalizacja cmentarzyska.

Dorota Kozłowska-Skoczka, Magdalena Nowakowska

Bericht über die erste Grabungskampagne im Gräberfeld der Lausitzer Kultur in Pomietów,
Fundstelle 25, Gemeinde Dolice
Kurzfassung

Die Fundstelle Nr. 25 in Pomietów wurde zufällig im Herbst 2005 freigelegt. Sie erstreckt sich auf einem Teil einer
breiten Erhebung, die von zahlreichen Toteisseen umgeben ist. Im Hinblick auf die physisch−geographische Einteilung
befindet sich dieses Gebiet im mittleren Teil des Flachlandes von Pyrzyce und Stargard.

Die im untersuchten Gräberfeld freigelegten Flachgräber sowohl mit als auch ohne Aschenurnen mit unterschiedli−
chem Steinschutz liefern ein interessantes Fundgut für die Überlegungen über die ältesten Entwicklungsperioden der
westpommerschen Lausitzer Kultur. Da dort auch Gefäße als Grabbeigabe entdeckt wurden, können wir die Datierung
der Anlage des Gräberfeldes in Pomietów in die III. Periode der Bronzezeit wagen. Diese Datierung wird insbesondere
dadurch bestätigt, dass dort frühe Buckelkeramik, aber auch Pfeilspitzen aus Feuerstein sowie ein Gefäß vom Typ
Riesenbecher gefunden wurden. Andere Gefäßformen mit relativ breitem Rahmen der Datierung lassen die Vermutung
zu, dass das untersuchte Gräberfeld noch in der IV. Periode der Bronzezeit genutzt wurde. Besonders bemerkenswert ist
dabei die sparsame Gefäßverzierung, die sich meistens auf die besenstrichartige Ornamente (vertikale und unregelmäßige
Ritzlinien) und Fingernagelkerben beschränkt. Gleichzeitig gibt es im Gräberfeld keine Gefäße, die mit plastischen Wülsten
sog. Kanneluren (z.B. auf den Kannen, Schüsseln oder Amphoren) verziert sind, welche für die schon entwickelte IV.
Periode der Bronzezeit charakteristisch sind und um so mehr auf ihre Anfänge hinweisen könnten. Die entsprechenden
Schlussfolgerungen werden aber erst nach der gründlichen Untersuchung des bei den Grabungen gewonnenen Fundgutes
möglich.

Das Brandgräberfeld in Pomietów, Fundstelle 25, stellt laut den bisherigen Erkenntnissen das nördlichste Beispiel im
Einzugsgebiet der unteren Oder für ein Flachgräberfeld mit Grabkonstruktionen, die für die Lausitzer Kultur charakteri−
stisch sind, auf welchem die frühe Buckelkeramik auftritt. Deshalb kann das vorgestellte Fundgut zweifelsohne einen
wichtigen Beitrag zu den tiefgründigeren Überlegungen über die Genese und die Entwicklungsanfänge der Bevölkerung
der Lausitzer Kultur in Westpommern leisten.
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Ryc. 2. Pomietów stan. 25, gm. Dolice. Wybór źródeł ruchomych: krążek gliniany – obiekt 11 (2); naczynia – obiekt 11
(1,4); obiekt 12 (3,5); obiekt 13 (6, 7); obiekt 22 (8, 9, 12, 13); obiekt 16 (10, 11); obiekt 32 (14); obiekt 39
(15) (rys. I. Sukiennicka)

Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Pomietowie...
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Ryc. 3 Pomietów stan. 25, gm. Dolice. Wybór źródeł ruchomych: naczynia – obiekt 28 (1); obiekt 40 (2, 3); obiekt 30
(4); obiekt 43 (5,7); obiekt 48 (6); obiekt 20 (8); grociki krzemienne – obiekt 36 (9); obiekt 12 (10, 11); obiekt
22 (12); kółka z brązu – obiekt 46 (13); obiekt 3 (14); obiekt 4 (15); obiekt 21 (16). Rzuty poziome i profile
obiektów: (17) – obiekt 21; (18) – obiekt 32; (19) – obiekt 13 (rys. I. Sukiennicka, A. Ryś)

Dorota Kozłowska-Skoczka, Magdalena Nowakowska
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Stanowisko nr 1 w Wartowie (gm. Wolin, woj.
zachodniopomorskie) odkryto podczas badań AZP
(arkusz 19−06) przeprowadzonych w 1980 r. Na po−
wierzchni znaleziono wówczas 62 fragmenty cera−
miki, których chronologia określona została na okres
rzymski (III–IV w.) oraz 8 fragmentów naczyń wcze−
snośredniowiecznych, wydatowanych na IX–XI w.
Stanowisko, o którym mowa rozlokowane jest na
południowym brzegu jeziora Koprowo, które daw−
niej było zatoką morską (ryc. 1). Obecnie ma cha−
rakter jeziora przybrzeżnego, oddzielonego od Mo−
rza Bałtyckiego zalesioną mierzeją, z niskimi i pod−
mokłymi brzegami. Tak zwaną Lewieńską Strugą
połączone jest z Zalewem Kamieńskim, posiadają−
cym z kolei ujście do Bałtyku. Podczas prac ziem−
nych prowadzonych w rejonie wsi Wartowo i Chy−
nowo na południowym brzegu Koprowego odkryte
zostały obiekty archeologiczne oraz źródła ruchome
pozwalające na zweryfikowanie i uściślenie rezul−
tatów AZP, a przede wszystkim powiązanie stano−
wiska z osadnictwem ludności kultury łużyckiej
(KŁŻ).

Prace ziemne wiązały się z wykonaniem wą−
skich wykopów liniowych o głębokości ok. 0,6 m
(ryc. 2). W granicach inwestycji zarejestrowano
i udokumentowano 6 obiektów: 5 jam i piec.
Obiekty te stanowią część rozległej osady rozlo−
kowanej na brzegu jeziora, która najprawdopodob−
niej miała głównie charakter produkcyjny. Więk−
szość z nich odkryto w stanie szczątkowym – do
ich zniszczenia przyczyniły się głównie różnego
rodzaju wkopy nowożytne.

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski

Osada ludności kultury łużyckiej w Wartowie (gmina Wolin).
Komunikat

Obiekt nr 1 – w rzucie poziomym nieregularny,
rozciągnięty po osi N–S, w profilu W–E wykopu in−
westycyjnego rysował się jako nieregularny czwo−
robok zagłębiony w ziemię na ok. 0,6 m (ryc. 3: 1).
W wypełnisku wyróżniono trzy warstwy: I – próch−
nica z piaskiem o barwie brunatno−żółtawej; II – spa−
lenizna z piaskiem i próchnicą; III – próchnica z pia−
skiem i domieszką spalenizny. Źródła ruchome wy−
dobyte z obiektu to 54 fragmenty ceramiki, w tym 1
fragment płaskiego talerza krążkowatego, 1 fragment
brzegu, 2 fragmenty uch, 1 fragment dna (ryc. 3: 2)
oraz 1 odłupek krzemienny i 1 fragment kości zwie−
rzęcej.

Obiekt nr 2 – w rzucie poziomym nieregularny,
w profilu W–E wykopu inwestycyjnego rysował się
jako niewielkie, nieregularne zagłębienie. W wypeł−
nisku wyróżniono trzy warstwy: I – próchnica z pia−
skiem o barwie brunatno−żółtawej; II – spalenizna
z piaskiem i próchnicą; III – próchnica z piaskiem
i domieszką spalenizny (ryc. 3: 1). Źródła ruchome
pozyskane z obiektu ograniczają się do 8 fragmen−
tów brzuśców naczyń glinianych.

Obiekt nr 3 – w rzucie poziomym czworobocz−
ny z zaokrąglonymi narożami, osią dłuższą zorien−
towany generalnie po linii N–S z niewielkim odchy−
leniem na W. Obiekt nosił ślady zniszczeń spowo−
dowanych późniejszymi wkopami. W profilu W–E
wykopu inwestycyjnego wydzielały się dwa czwo−
roboczne zagłębienia po ok. 0,7 m. W wypełnisku
wyróżniono warstwy: I – żółty piasek z domieszką
próchnicy i lokalnie bardzo drobnymi węgielkami;
II – żółty piasek z dużą ilością próchnicy i lokalnie
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węgielkami drzewnymi, warstwa z wyraźnie wydzie−
lającymi się lamelkami węgielków ze spalenizną
oraz czystego piasku (wypełnisko wkopu b), natra−
fiono tutaj na ułamki ceramiki nowożytnej; III – bru−
natna, piaszczysta próchnica – zawierała fragmenty
naczyń, zwłaszcza w części dennej – redepozyt
z obiektu znajdującego się na dnie wkopu; IV – pia−
sek nasycony spalenizną i próchnicą, warstwa zawie−
rała pojedyncze, spękane termicznie kamienie – po−
zostałość paleniska zniszczonego wkopami a i b;
V – żółty piasek (ryc. 4: 1). Z obiektu pozyskano
53 fragmenty ceramiki, w tym 1 fragment z zacho−
wanym zdobieniem plastycznym w postaci guzka
(ryc. 4: 2). Z wkopu, który zniszczył część obiektu
wydobyto drobny ułamek cegły.

Obiekt nr 4 – w rzucie poziomym nieregularny,
miejscami wyraźniej zaokrąglony, w profilu W–E
wykopu inwestycyjnego rysował się jako nieckowate
zagłębienie o głębokości ok. 0,3 m i częściowo
zniszczony był przez zwierzęta (ryc. 5). W wypeł−
nisku wyróżniono warstwy: I – jasnoszary piasek
z próchnicą i II – piasek z próchnicą i spalenizną,
odcinające się na tle żółtego piasku calcowego (III).
Źródła ruchome z obiektu stanowi: 37 fragmentów
ceramiki, w tym 1 fragment talerza.

Obiekt nr 5 – w rzucie poziomym czworobocz−
ny z zaokrąglonymi narożami SW i SE, dodatkowo
w narożniku NE owalne zagłębienie, osią dłuższą
obiekt zorientowany generalnie po linii N–S, w pro−
filu rysował się jako czworoboczne zagłębienie
o głębokości ok. 0,4 m (ryc. 6: 1). W wypełnisku
wyróżniono trzy warstwy: I – piaszczysta próchni−
ca z nierównomierną domieszką spalenizny (za−
sadniczo bardzo nikłą); II – warstwa zawierająca
większą ilość spalenizny (w części S przepalone,
drobne kamienie, w części N bryłki polepy – nikłe
ślady konstrukcji z wylepiania krawędzi?) z do−
mieszką piaszczystej próchnicy; III – zbliżona do I,
lekko przebarwiona spalenizną. Calec stanowił tu−
taj żółty piasek (IV). Wśród odkrytych w obiekcie
źródeł ruchomych jest 66 fragmentów ceramiki (ryc.
6: 2) i 21 bryłek polepy.

Obiekt nr 6 – w rzucie poziomym nieregularny,
zbliżony do owalnego, osią dłuższą zorientowany po
linii W–E, w profilu W–E wykopu inwestycyjnego
zarysował się jako czworoboczne zagłębienia o głę−
bokości ok. 1,5 m (ryc. 7: 1). W wypełnisku wyróż−
niono sekwencję nawarstwień – na przemian war−
stwy intensywnej spalenizny i szarego popiołu,
w których występowały duże fragmenty przepalo−
nego drewna i polepy, prawdopodobnie z konstruk−
cji obudowy i rusztu. Na grudkach polepy zachowały
się odciski drewna. Nie natrafiono na odpady pro−
dukcyjne, które pozwoliłyby na określenie charak−

teru produkcji. Źródła ruchome wydobyte z obiektu
to 31 fragmentów ceramiki, w tym 1 fragment zdo−
biony motywem linii rytej (ryc. 7: 2) oraz 74 bryły
polepy.

Jamy oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2
to zaledwie rozwaliska nieokreślonych funkcjonal−
nie obiektów. W przypadku obiektu nr 3 – najsilniej
zniszczonego wkopami nowożytnymi – wydaje się,
że pierwotnie mógł pełnić funkcje mieszkalne, bądź
ogólniej – być założeniem o charakterze schronie−
nia. Przekonuje o tym głównie obecność centralnie
usytuowanego paleniska i charakter wypełniska.
Niewielkie palenisko zawierał także obiekt nr 5 –
czworoboczny w rzucie i nieckowaty w przekroju.
Ścianki tego obiektu prawdopodobnie runęły do
środka. W części wschodniej zachowało się pasmo
gliny, stanowiące najpewniej destrukt ścianki. Naj−
większy z odkrytych obiektów, oznaczony numerem
6, zlokalizowany był najbliżej linii brzegowej jezio−
ra. W jego wypełnisku odkryto kilka poziomów in−
tensywnej spalenizny z zachowanymi dużymi frag−
mentami przepalonego drewna. Pokłady spalenizny
przedzielone były resztkami rusztów wylepianych
gliną oraz pasmami popiołu. Natomiast kolejne po−
ziomy paleniskowe przesypywane były żółtym pia−
skiem. Na grudach polepy stanowiących najpewniej
pozostałości wylepienie rusztu (bądź rusztów) znaj−
dowały się odciski gałęzi i większych konarów,
z których był on budowany. Wszystkie te dane wska−
zują jasno na funkcję obiektu – pieca użytkowane−
go kilkukrotnie, przy czym nie znaleziono żadnych
śladów umożliwiających wskazanie rodzaju produk−
cji. W wypełnisku pieca wystąpiły przede wszyst−
kim grudki przepalonej gliny oraz kilkadziesiąt frag−
mentów przepalonej ceramiki.

We wszystkich obiektach oraz ich bezpośrednim
sąsiedztwie znaleziono w sumie ok. 250 fragmen−
tów ceramiki naczyniowej, z których udało się zre−
konstruować trzy formy naczyń (ryc. 8). Najwięcej
pochodziło z wypełniska obiektu nr 5. Fragmenty
naczyń reprezentowane głównie przez ułamki brzu−
śców naczyń o kształtach wazowatych i amforowa−
tych w większości pozbawionych elementów zdob−
niczych. Jedynie na dwóch okazach zaobserwowa−
no ornamentykę w postaci poziomej linii rytej i od−
chodzącej od niej linii pionowej. Wspomniane for−
my odtworzone z ułamków to amfora – przysadzi−
sta, z brzuścem wydętym w połowie wysokości na−
czynia i lekko zwężającą się szyjką średniej wyso−
kości, zaopatrzone w dwa symetrycznie rozmiesz−
czone uszka umieszczone pod przejściem brzuśca
w szyjkę; jajowaty garnek z lekko wychylonym na
zewnątrz wylewem, chropowaconą powierzchnią,
ugniatany palcami pod wylewem oraz kubek z krótką

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski
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szyjką i esowatym wylewem, zaopatrzony w taśmo−
wate ucho na wysokości wylewu. W materiale wy−
różniono ponadto dwa fragmenty płaskich talerzy
krążkowych oraz jeden fragment naczynia zdobio−
nego guzkiem.

Wymienione formy znajdują analogie w naczy−
niach KŁŻ z Pomorza Zachodniego. Amfory, zazwy−
czaj bez ornamentu, z baniastym brzuścem, z cylin−
dryczną lub nieco zwężającą się ku górze szyjką,
z dwoma uchami u jej nasady, występują już
w młodszym okresie epoki brązu (Kostrzewski 1958,
52, zestawienie 7). Mają jednak także nawiązania
w materiałach grupy zachodniopomorskiej we wcze−
snym okresie epoki żelaza, choć wydaje się, iż czę−
ściej są w tym czasie zdobione (Kostrzewski 1958,
176, ryc. 127, 2–3).

Nieco podobnie wygląda sytuacja z formami ja−
jowatymi, które pojawiają się już w młodszym okre−
sie epoki brązu, choć naczynia jajowate z wylewem
lekko wygiętym na zewnątrz stanowiły formę typo−
wą dla grupy zachodniopomorskiej we wczesnej
epoce żelaza (Dworaczyk 2004, 123–124, tam dal−
sza lit.).

Analogicznie, formę pojawiającą się już w młod−
szych przedziałach epoki brązu stanowią kubki o róż−
nym profilowaniu (Kostrzewski 1958, 57, 124).
Występują one również w grupie zachodniopomor−
skiej KŁŻ we wczesnej epoce żelaza (Kostrzewski
1958, 178), a niekiedy są one nieco zbliżone do nie−
których odmian halsztackich czerpaków, szczegól−
nie tych, które posiadają płaskie dna (Kostrzewski
1958, 178, ryc. 134, 2; Wesołowski 1983, ryc. 167, 5).

Płaskie talerze krążkowate uważane są często za
wyznacznik chronologiczny wczesnej epoki żelaza
(Kostrzewski 1958, 182; Dworaczyk 2004, 125),
prawdopodobnie pojawiają się jednak na Pomorzu
Zachodnim i obszarach położonych bezpośrednio na
południe już pod koniec epoki brązu (Griesa 1982,
39), a rozpowszechniają we wczesnym okresie epo−
ki żelaza, stanowiąc charakterystyczny element in−
wentarzy grupy zachodniopomorskiej KŁŻ, w tym
również inwentarzy z wyspy Wolin (Wojtasik 1958,
87; Siuchniński 1961, 779, tabl. I. a, e; Hamling
1964, 22; Cnotliwy 1976, 48–49).

Pomimo niewielkiego zakresu prac archeologicz−
nych przeprowadzonych w trybie badań interwencyj−
nych osiągnięte zostały interesujące rezultaty. Charakter
znalezisk oraz dyspersja materiału na powierzchni
wskazują, iż mamy do czynienia z rozległą osadą o cha−
rakterze produkcyjnym lub mieszkalno−produkcyjnym.
Zespoły ceramiczne pozwalają łączyć tę osadę, przy−
najmniej na przebadanym odcinku, z ludnością KŁŻ
zamieszkującą nad Jeziorem Koprowym prawdopodob−
nie już u schyłku epoki brązu oraz w okresie halsztac−
kim. Nie potwierdzono natomiast występowania cera−
miki wczesnośredniowiecznej. W najbliższej okolicy
Wartowa i Kołczewa stanowiska, których chronologię
określono ogólnie na wczesne średniowiecze, stanowią
przytłaczającą większość. Na wczesny okres rzymski
wydatowano dwa stanowiska, a tylko jedno powiąza−
ne zostało z ludnością kultury łużyckiej (ryc. 9). Prze−
badana przestrzeń osady nie dostarczyła źródeł, które
potwierdziłyby chronologię materiałów pozyskanych
w trakcie badań powierzchniowych w ramach AZP.
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Ryc. 1. Wartowo, gm.Wolin, stan. 1. Lokalizacja stanowiska na mapie 1:10 000

Ryc. 2. Wartowo, gm. Wolina, stan. 1. Lokalizacja inwestycji i obiektów odkrytych podczas prac interwencyjnych

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski

Siedlung der Lausitzer Kultur von Wartowo, Landkreis Wolin. Mitteilung
Kurzfassung
Die Fundstelle Nr. 1 in Wartow (Landkreis Wolin, Woiwodschaft Westpommern) wurde am Südufer des Sees Koprowo
freigelegt. Der See war ursprünglich eine Meeresbucht (Abb. 1). Seine Chronologie wurde anhand der dort gefundenen
Keramik in die römische Zeit (das 3./4. Jahrhundert) und Frühmittelalter (9./11. Jahrhundert) datiert. Im Zuge der archäolo−
gischen Arbeiten (die in Zusammenhang mit den Baumaßnahmen standen) wurden 6 Objekte registriert: 5 Gruben und
ein Ofen (Abb. 3–7). Bei den Gruben mit den Nummern 1 und 2 handelt es sich um Trümmer der Objekte mit unklarer
Funktion. Die Objekte 3 und 5 wurden möglicherweise ursprünglich zu Wohnzwecken genutzt. In der Verfüllung des
größten Objektes – des Ofens− wurden einige verziegelte Schichten mit Holzresten und mit Fragmenten der Brennroste
mit Lehm und Asche registriert. In oder bei allen Objekten wurden insgesamt ca. 250 Keramikbruchstücke geborgen, die
eine Rekonstruktion drei Gefäßformen ermöglichten (Abb. 8).

Zu den Gefäßbruchstücken gehören die Scherben der Bauchungen von den Kannen und den Amphoren sowie Scher−
ben der ovalen Töpfen und eines Bechers mit kurzem Hals und Lippenrand und mit einem Henkel im Bereich des Randes.
Zu dem Fundmaterial gehören außerdem zwei Bruchstücke der flachen, ovalen Tellern sowie ein Teil eines Gefäßes, das
mit eine Beule verziert ist. Die keramischen Funde lassen auf eine Verbindung dieser Siedlung mit der Lausitzer Kultur
schlissen (mindestens in dem untersuchten Bereich). Das Volk bewohnte die Gegend des Koprowe−Sees in der IV–V
Stufe der Bronzezeit und in der Hallstattzeit. Es wurde dort keine frühmittelalterliche Keramik gewonnen (vgl. Abb. 9).
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Osada ludności kultury łużyckiej w Wartowie (gmina Wolin). Komunikat

Ryc. 3. Wartowo, gm. Wolin, stan. 1. 1. Obiekty nr 1 i 2 (rys. K. Kowalski); 2. Ceramika z obiektu nr 1
(rys. I. Sukiennicka)



112

Ryc. 4. Wartowo, gm. Wolin, stan. 1. 1. Obiekt nr 3 (rys. K. Kowalski); 2. Ceramika z obiektu nr 3 (rys. I. Sukiennicka)

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski
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Osada ludności kultury łużyckiej w Wartowie (gmina Wolin). Komunikat

Ryc. 5. Wartowo, gm.Wolin, stan. 1. Obiekt nr 4 (rys. K. Kowalski)
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Ryc. 6. Wartowo, gm. Wolin, stan. 1. 1. Obiekt nr 5 (rys. K. Kowalski); 2. Ceramika z obiektu nr 5 (rys. I. Sukiennicka)

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski
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Osada ludności kultury łużyckiej w Wartowie (gmina Wolin). Komunikat

Ryc. 7. Wartowo, gm. Wolin, stan. 1. 1. Obiekt nr 6 (rys. K. Kowalski); 2. Ceramika z obiektu nr 5 (rys. I. Sukiennicka)
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Ryc. 8. Wartowo, gm. Wolin, stan. 1. Naczynia z obiektów: 1 – obiekt nr 3; 2 – obiekt nr 5. (fot. K. Kowalski)

Anna B. Kowalska, Krzysztof Kowalski
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Osada ludności kultury łużyckiej w Wartowie (gmina Wolin). Komunikat

Ryc. 9. Osada w Wartowie, gm. Wolin, stan. 1 na tle stanowisk odkrytych w ramach AZP (oznaczenia stanowisk:
KŁ – kultura łużycka; R – okres rzymski; W – wczesne średniowiecze)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Stanowisko nr 5 w Miechęcinie położone jest
w odległości ok. 750 m na północny wschód od
wsi Miechęcino (Mechentin) i ok. 450 m na połu−
dniowy zachód od drogi krajowej Wrzosowo–Dy−
gowo (Fritzow–Degow), na północny zachód od
linii brzegowej rzeki Parsęty (ryc. 1). Cmentarzy−
sko, identyfikowane z kulturą pomorską, znajdu−
je się na czytelnym w terenie piaszczystym wy−
niesieniu morenowym, stromo opadającym od
wschodu w kierunku rzeki Parsęty i jej rozlewi−
ska. Teren stanowiska porośnięty jest nieliczny−
mi drzewami liściastymi i iglastymi oraz niskimi
krzakami. Wzniesienie, na którym położone jest
cmentarzysko, do końca lat 80. było czynnie eks−
ploatowane jako wybierzysko piasku, czego skut−
kiem było powstanie dużej piaśnicy o długości ok.
120 m i szerokości dochodzącej do 60 m. Na sku−
tek wymienionych działań większa część stanowi−
ska została bezpowrotnie zniszczona.

Z zachowanej dokumentacji archiwalnej wy−
nika, iż podczas doraźnych prac archeologicznych
odnotowano i wyeksplorowano łącznie 17 grobów

Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Miechęcinie (gmina Dygowo),
stanowisko 5*

w obstawie kamiennej oraz 3 paleniska1. Pierw−
szych odkryć na stanowisku nr 5 w Miechęcinie
dokonano w roku 1935. Na południowym stoku
natrafiono wówczas na dwa groby w obstawie ka−
miennej (groby I i II). Następny pochówek, zain−
wentaryzowany jako grób III, odkryto w roku 1937.
Grób IV zarejestrowano prawdopodobnie w roku
1938, a kolejne, o numerach porządkowych V i VI,
odsłonięto przypadkowo w roku 1939 (Strzyżew−
ski 1972, 5–6).

Z odkryć tych znany jest następujący inwen−
tarz (Strzyżewski 1972, 8–10, ryc. 3: a–c):

– grób III – gruszkowata popielnica z zaokrą−
glonym brzuścem i stożkowatą szyjką; pokry−
wa płaska, wpuszczana;

– grób IV – osiem brązowych paciorków;
– grób V – popielnica z zaokrąglonym brzuś−

cem i cylindryczną szyjką; pokrywa półkulista,
wpuszczana z zakładką;

– grób VI – popielnica o zaokrąglonym brzuś−
cu i cylindrycznej szyjce; pokrywa wpuszcza−
na, zniszczona; dwa fragmenty stopionego
przedmiotu brązowego.

Z wymienionych zabytków do dziś zachował
się jedynie brązowy paciorek, który przechowy−
wany jest w zbiorach Działu Archeologii Muzeum
Narodowego w Szczecinie. Pozostałe zabytki za−
ginęły.

1 Archiwum Muzeum w Koszalinie.

* Artykuł w niemal identycznej formie został opublikowany przez
Autorów w: J. Borkowski, A. Kasprzak, Zniszczone cmentarzysko
kultury pomorskiej w dorzeczu Parsęty. Miechęcino, gm. Dygowo,
stan. 5, [w:] Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomo−
rza, red. M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek, Gdańsk 2009, s. 53–62.
Z uwagi na zawansowanie prac wydawniczych redakcja nie wyco−
fała tekstu z niniejsze tomu [przyp. red.].
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W roku 1964 ekspedycja Zakładu Archeologii
Wielkopolski i Pomorza IHKM w Poznaniu zare−
jestrowała kolejny, silnie zniszczony grób w ob−
stawie kamiennej o numerze ewidencyjnym VII
(Łosiński 1965, 287–288, ryc. 4)2. Natrafiono w nim
na fragmenty naczynia, najprawdopodobniej klosza,
oraz fragmenty misy z taśmowatym uchem. Następ−
nych odkryć dokonano w latach 1970 i 1971, wów−
czas to pracownicy Katedry Archeologii UAM w Po−
znaniu stwierdzili obecność w południowym profi−
lu piaśnicy pięciu obiektów grobowych (Strzyżew−
ski 1972, 8–30, ryc. 4–12).

– grób 13  – dwie popielnice kształtu dwustożko−
watego o zaokrąglonym brzuścu i stożkowatej
szyjce; zniszczona pokrywa miskowata; pokry−
wa wpuszczana z zakładką; miska z wklęsłą
szyjką; płaski talerz; fragment zniszczonej czar−
ki lub kubka; fragment zniszczonego kubka;
wykonana z brązu główka szpili;

– grób 2 – mocno zniszczona popielnica z zaokrą−
glonym brzuścem i stożkowatą szyjką, zdobio−
na dookolnymi liniami rytymi i jodełkami; po−
krywa wpuszczana zdobiona jodełką;

– grób 3 – fragmenty popielnicy z zaokrąglonym
brzuścem i wklęsłą szyjką, zdobionej pasmami
kółek, żłobkami i wiszącymi kątami; fragmen−
ty kilku naczyń; dwa fragmenty cienkiej blasz−
ki brązowej; liczne, zachowane w całości lub
fragmentarycznie kółka żelazne o przekroju
czworobocznym;

– grób 4 – fragment części przydennej popielni−
cy; fragment naczynia o gładkiej powierzchni;
wiór krzemienny;

– grób 5 – fragmenty zniszczonej popielnicy;
fragmenty miski; dwa fragmenty przepalonego
drutu brązowego; wiór krzemienny.

Badania przeprowadzone w 1972 r. dostarczyły
kolejnych czterech grobów i jednego paleniska (Strzy−
żewski 1973, 59–66, ryc. 3–4).

– grób 6 – fragmenty popielnicy z baniastym
brzuścem i stożkowatą szyjką;

– grób 7 – fragmenty zniszczonej popielnicy z ba−
niastym brzuścem i wyodrębnioną, stożkowatą
szyjką; fragmenty pokrywy wpuszczanej zdo−
bionej pasmami dołków; fragmenty kubka;

– grób 8 – fragmenty zniszczonej popielnicy;

– grób 9 – fragmenty popielnicy z zaokrąglonym
brzuścem i stożkowatą szyjką; fragmenty znisz−
czonej pokrywy wpuszczanej;

– palenisko 1 – trzy fragmenty ceramiki.
W 1978 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków

w Koszalinie otrzymał informację, że na wschodnim
stoku piaśnicy widoczne są konstrukcje grobu z ka−
mienną obstawą. Konstrukcja grobu nie zachowała
się, jednak znalazca zdążył uratować glinianą popiel−
nicę. W wyniku przeprowadzonych prac odkryto
ponadto dwa paleniska (Skrzypek 1998, 170–171,
ryc. 19).

– grób 10 – jajowata popielnica z lekko wychy−
lonym wylewem i płaskim dnem; górna część
naczynia zniszczona; górna część brzuśca zdo−
biona pięcioma pionowymi zagłębieniami, wy−
konanymi zapewne palcem;

– palenisko 2 – fragmenty ceramiki;
– palenisko 3.
Obecnie w Dziale Archeologii Muzeum w Ko−

szalinie przechowywane są naczynia z grobów 7 i 9
(badania z 1972 r.) oraz grobu 10 (badania z 1978 r.).
Pozostałe zabytki zaginęły. W 1993 r. Muzeum
w Złotowie przekazało do Muzeum w Koszalinie za−
bytek, który określono jako pochodzący z Miechę−
cina, stan. 5. Była to gliniana miseczka z kolanko−
watym uchem i lekko podciętą szyjką o wysokości
5 cm i średnicy wylewu 15 cm. Poza powyższymi
informacjami nic więcej nie wiadomo o pozyskanym
naczyniu. Zabytek został zainwentaryzowany
w Dziale Archeologii pod numerem katalogowym
14632.

W trakcie ratowniczych prac wykopaliskowych
przeprowadzonych we wrześniu 2006 r. zarejestro−
wano trzy kolejne groby popielnicowe w obstawie
kamiennej. Wszystkie obiekty zalegały przy zachod−
niej krawędzi nieczynnej piaśnicy, na głębokości
0,40–0,50 m poniżej powierzchni terenu. W trakcie
prac założono pięć wykopów badawczych o łącznej
powierzchni 1 a.

Grób 11 – popielnicowy, jednostkowy w obsta−
wie kamiennej

Strop obstawy stanowił pojedynczy, płaski ka−
mień (piaskowiec) jednostronnie obrabiany, umiesz−
czony na szczycie obstawy bocznej obrabianą stroną
do wnętrza grobu (ryc. 2, 4). Nie zarejestrowano
dodatkowego zabezpieczenia stropu skrzyni w po−
staci bruku lub płaszcza z otoczaków polnych. Ko−
morę grobową tworzyło pięć znacznych rozmiarów
nieregularnych kamieni (piaskowiec i granit), jed−
nostronnie obrabianych, ustawionych łupanymi
i szlifowanymi stronami do wnętrza grobu, tworząc
nieregularny prostokąt (ryc. 3). Kamienie obstawy
bocznej dodatkowo obstawiono niewielkimi otocza−

2 Autor błędnie podaje miejsce znalezienia grobu jako Dygowo,
stan. 5.
3 Począwszy od badań w 1970 r., zaczęto stosować odrębną nu−
merację grobów.

Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak



121

kami polnymi celem ich ustabilizowania. Dno ob−
stawy stanowił nieregularny bruk z drobnych kamie−
ni polnych, przy czym w centralnym jego miejscu
wkopano większy, płaski kamień – podstawę dla
popielnicy. Bruk spągowy miał w planie kształt
owalny. Grób usytuowano dłuższą stroną na osi
NW–SE. Popielnica ustawiona została w centralnym
miejscu obstawy. Wymiary grobu: oś N–S 0,85 m,
oś W–E 0,95 m. W centralnej części obstawy umiesz−
czona była dobrze zachowana gliniana popielnica,
wewnątrz której znaleziono przepalone kości ludz−
kie. W górnej części naczynia zalegały wyłącznie
kości sklepienia czaszki, pomiędzy którymi znajdo−
wały się przedmioty wykonane z żelaza i brązu. Ana−
liza antropologiczna wykazała, że w naczyniu zło−
żono kości dwóch dorosłych osób – kobiety w wie−
ku 30–50 lat (maturus) i mężczyzny w wieku 40–
–50 lat (maturus II)4.

W skład inwentarza grobu wchodziły:
1. Popielnica o baniastym brzuścu z wydzieloną

uskokiem stożkowatą szyjką i prostym wylewem;
barwa ceglasto−brunatno−czarna; powierzchnia gła−
dzona, jedynie w partiach przydennych chropowa−
cona; zdobiona głęboko rytym ornamentem kresko−
wym – dwie dookolne linie ryte umieszczone poni−
żej szyjki, pod nimi umieszczono symetrycznie siedem
grup pionowych rytych kresek; wysokość 29,0 cm;
średnica wylewu 15,5 cm, średnica brzuśca 30,5 cm,
średnica dna 14,0 cm; stan zachowania – bardzo do−
bry (ryc. 5: 2).

2. Pokrywa czapkowata, półkulista z wewnę−
trzną zakładką; barwa ceglastobrunatnoczarna; po−
wierzchnia gładka; zdobiona kolistym dołkiem na
szczycie, poniżej którego symetrycznie umieszczo−
no trzy grupy sześciu rytych pionowych kresek, na
opadającym kołnierzu widnieją cztery koncentrycz−
ne, ryte dookolnie żłobki (symbolika solarna); śred−
nica 17,5 cm, wysokość 6,0 cm; stan zachowania –
bardzo dobry (ryc. 5: 1).

3. Zachowane w czterech fragmentach szczyp−
ce brązowe z szerokimi końcami; przekrój prosto−
kątny i kolisty; długość 10,7 cm, 7,2 cm, 2,2 cm
i 1,6 cm (ryc. 6: 4).

4. Fragment szpili brązowej z łabędzią szyjką
i kulistą główką; przekrój kolisty; długość 3,8 cm
(ryc. 6: 3).

5. Główka szpili brązowej; zakończenie płasko−
kuliste; zdobiona poniżej potrójnym żeberkowaniem;
długość 1,9 cm, średnica kulistego zakończenia 0,9 cm
(ryc. 6: 2).

6. Szpila żelazna; prosta, jedynie w okolicach
główki lekko zagięta; przekrój kolisty, długość 10,4 cm
(ryc. 6: 1).

7. Przepalone kości ludzkie.
Grób 12 – popielnicowy, jednostkowy w obsta−

wie kamiennej.
Strop obstawy stanowił duży, nieobrobiony głaz

(piaskowiec), umieszczony na szczycie kamieni ob−
stawy bocznej, wypukłą spiczastą stroną ku górze,
a bardziej płaską do wnętrza grobu (ryc. 7, 9). Nie
zarejestrowano dodatkowego zabezpieczenia stropu
konstrukcji w postaci bruku lub płaszcza z otocza−
ków polnych. Komorę grobową tworzyły cztery
większe, naturalnie płaskie lub jednostronnie obra−
biane kamienie (piaskowiec i granit), ustawione
łupanymi i szlifowanymi stronami do wnętrza gro−
bu, tworząc stosunkowo regularny trapez (ryc. 8).
Kamienie obstawy bocznej dodatkowo obłożono
różnej wielkości nieobrabianymi otoczakami polny−
mi w celu ich ustabilizowania. Dno obstawy grobu
nie zostało wyłożone kamieniami. Konstrukcję usy−
tuowano dłuższą stroną na osi NW–SE. Wymiary
grobu: oś N–S 1,05 m, oś W–E 1,10 m. Popielnica,
ustawiona w centralnej części obstawy grobu, po−
siadała dodatkowe zabezpieczenie w postaci drob−
nych kamieni polnych ustawionych dookolnie przy
części przydennej. Słaba jakość wypału gliny spo−
wodowała, że naczynie zapadło się w otaczające ją
drobne kamienie. Nie udało się wyeksplorować po−
pielnicy w całości. Wewnątrz znaleziono przepalo−
ne kości ludzkie. Analiza antropologiczna wykaza−
ła, że w naczyniu złożono kości dwóch osób – ko−
biety w wieku 20–30 lat (adultus) i dziecka pomię−
dzy 7 a 15 rokiem życia (infans II ?).

W skład inwentarza grobu wchodziły:
1. Popielnica o dwustożkowatym brzuścu z wy−

dzieloną uskokiem, krótką, stożkowatą szyjką i pro−
stym wylewem; barwa popielnicy czarna; powierz−
chnia popielnicy gładzona; urna niezdobiona; stan
zachowania – zły, liczne spękania, część naczynia
zupełnie zlasowana (ryc. 8, 9).

2. Przepalone kości ludzkie.
Grób 13 – popielnicowy, w obstawie kamiennej
Obiekt zniszczony przez korzenie drzewa. Strop

obstawy nie zachował się. Na podstawie układu za−
chowanych kamieni można założyć, iż obiekt posia−
dał obstawę boczną złożoną z 7–8 większych niere−
gularnych kamieni nieobrabianych, naturalnie pła−
skich lub jednostronnie obrabianych (piaskowiec
i granit), ustawionych łupanymi i szlifowanymi stro−
nami do wnętrza grobu, i mógł tworzyć stosunko−
wo regularny prostokąt. Kamienie obstawy bocznej
dodatkowo obstawiono różnej wielkości nieobrabia−
nymi otoczakami polnymi celem ich ustabilizowa−4 Analizę antropologiczną przeprowadził dr Franciszek Rożnowski.

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Miechęcinie (gmina Dygowo), stanowisko 5
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nia. Dno obstawy grobu nie zachowało się. Wymia−
ry grobu: oś N–S ok. 1 m, oś E–W ok. 0,9 m. Spo−
śród kamieni tworzących pierwotnie komorę gro−
bową, a obecnie przemieszczonych przez korzenie,
udało się wydobyć liczne fragmenty naczynia gli−
nianego (popielnica nr 1) oraz przepalone kości ludz−
kie. Około 0,3 m na północ od obstawy kamiennej
natrafiono na fragmenty kolejnego naczynia (popiel−
nica nr 2). Jego kształt oraz umieszczenie poza kon−
strukcją kamienną sugerują, że mamy tutaj do czy−
nienia z grobem popielnicowym o odmiennej, znacz−
nie późniejszej chronologii. Naczynie to z pewno−
ścią należy wiązać z okresem wpływów rzymskich.
Ze względu na duże zniszczenia grobu, kości z oko−
lic popielnicy 1 i popielnicy 2 zebrano razem. Ich
analiza wykazała, że w naczyniach złożono szcząt−
ki dwóch dorosłych osób – mężczyzny w wieku 40–
–50 lat (maturus II) i prawdopodobnie kobiety po−
wyżej 30 roku życia (maturus ?).

W skład inwentarza grobu wchodziły:
1. Popielnica nr 1 o baniastym brzuścu z wy−

dzieloną lekkim uskokiem, krótką, cylindryczna
szyjką i prostym wylewem; barwa szaro−czarna; po−
wierzchnia gładka; na przejściu brzuśca w szyjkę
zdobienie pasem składającym się z ukośnych żłob−
ków, poniżej trzy pary ornamentu jodełki ustawio−
nych względem siebie równolegle oraz trzy pary or−
namentu jodełki ustawionych względem siebie uko−
śnie; wysokość 26,0 cm; średnica wylewu 14,0 cm;
średnica brzuśca 30,0 cm; średnica dna 15,0 cm; stan
zachowania – dobry (naczynie wyklejone i uzupeł−
nione) (ryc. 10: 1).

2. Pokrywa czapkowata; wpuszczana z zakład−
ką; barwa szaro−czarna; powierzchnia gładka; zdo−
biona kolistym dołkiem na szczycie, poniżej które−
go symetrycznie umieszczono trzy pary ornamentu
jodełki; krawędź pokrywy zdobiona pasem ukośnych
żłobków; wysokość 5,5 cm; średnica 15,5 cm; stan
zachowania – dobry (pokrywa wyklejona i uzupeł−
niona) (ryc. 10: 1).

3. Przepalone kości ludzkie.
W skład inwentarza grobu z okresu wpływów

rzymskich wchodziła natomiast:
1. Popielnica nr 2; waza IVC wg Ryszarda Wołą−

giewicza; górna część naczynia niezachowana; popiel−
nica dwustożkowata o ostrym załomie brzuśca; szyjka
wydzielona niewielkim zagłębieniem, na wysokości
którego umieszczono dwa iksowato przewężone ucha
(zachowały się jedynie ich dolne partie); barwa ciem−
nobrunatna i szara; powierzchnia brzuśca chropowa−
cona, szyjka oraz część przydenna wygładzana; zacho−
wana wysokość 20,5 cm; średnica wylewu ?; średnica
brzuśca 27,0 cm; średnica dna 10,5 cm; stan zachowania
– dobry (popielnica wyklejona i uzupełniona) (ryc. 10: 2).

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono
wschodni zasięg cmentarzyska. Stwierdzono ponad−
to, że w ramach nekropolii nie ma już więcej zało−
żeń grobowych. Zestawiając wcześniejsze wyniki
prac badawczych oraz ostatniego sezonu, zakładać
należy, że cmentarzysko to liczyło pierwotnie 20–40
grobów, z których około połowa została zniszczona
w wyniku ciągłej eksploatacji piaśnicy. Pozyskane
materiały potwierdzają przynależność kulturową
i chronologiczną ludności użytkującej stanowisko do
kultury pomorskiej. Zabytki ruchome datują cmen−
tarzysko na schyłek fazy D okresu halsztackiego oraz
okres lateński A (Ha D/La A). W chronologii bez−
względnej odpowiada to V/IV wiekowi BC.

Pochówki ze stanowiska nr 5 w Miechęcinie pre−
zentują typowe dla tej części Pomorza konstrukcje
grobowe. Obstawy kamienne zbudowane są z du−
żych głazów narzutowych (granit, piaskowiec), któ−
rych jedna ze stron jest zazwyczaj naturalnie płaska,
obrabiana lub szlifowana. Wyposażenie grobowe sta−
nowią duże naczynia ceramiczne o esowatych pro−
filach, spełniające funkcję popielnic (urn), rzadziej
przystawek. Z reguły naczynia występowały razem
z pokrywami czapkowatymi, niekiedy z misami lub
kubkami. Częstym motywem zdobniczym, pojawia−
jącym się na brzuścu lub pokrywie, jest jodełka
(grób 13 – naczynie nr 1) lub pionowe linie ryte
(grób 11). Spośród przedmiotów metalowych stano−
wiących wyposażenie grobowe najliczniejszą grupę
stanowią szpile brązowe, czasem żelazne. W grobie 11
natrafiono również na żelazne szczypczyki. Wszy−
stkie przedmioty zazwyczaj wkładane były do na−
czyń razem z przepalonymi kośćmi ludzkimi.

Informacje pozyskane w trakcie badań w sezo−
nie 2006 pozwoliły na uzupełnienie dotychczasowe−
go stanu wiedzy o nekropolii kultury pomorskiej
w Miechęcinie. W kontekście badań prowadzonych
od lat 30. XX w. do chwili obecnej, które miały cha−
rakter zazwyczaj doraźnych interwencji, omawiane
cmentarzysko jawi się jako kolejny punkt osadniczy
w dorzeczu Parsęty. Dopełnieniem wiedzy o ludno−
ści użytkującej cmentarzysko byłoby z pewnością
zlokalizowanie osady.

Niezwykle istotne okazało się również znale−
zienie w okolicy zniszczonego grobu nr 13 naczy−
nia pochodzącego z okresu wpływów rzymskich.
Biorąc pod uwagę, że duża część leżącego po dru−
giej stronie piaśnicy stan. 4 została bezpowrotnie
zniszczona, naczynie to jest jedynym wyznaczni−
kiem wschodniego zasięgu cmentarzyska kultury
wielbarskiej. Potwierdza to tezę, że zachodni frag−
ment nekropoli kultury pomorskiej (stan. 5) użyt−
kowany był później przez ludność kultury wiel−
barskiej (stan. 4).

Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak
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Das Gräberfeld der Pommerschen Kultur in Miechęcino, Gemeinde Dygowo, Fundstelle Nr. 5
Kurzfassung

Das Gräberfeld der Pommerschen Kultur in Miechęcino, Fundstelle Nr. 5 liegt auf einem Moränenhügel ca. 100 m von
der Persante entfernt. Beim Sandabbau für Bauzwecke stieß man zufällig auf Gräber mit Steinsetzungen. In den Jahren
1935 und 1939 wurden 6 Bestattungen untersucht. Auf 11 weitere stieß man bei den Not− und Forschungsgrabungen in
den 60−er und 70−er Jahren. Das meiste gewonnene Fundgut ist verloren gegangen.

2006 wurden von der Abteilung für Archäologie des Museums in Koszalin Rettungsgrabungen auf der o. g. Fundstel−
le durchgeführt. Im Ergebnis der Grabungsarbeiten wurden weitere 3 Gräber mit Steinsetzung untersucht, welche
höchstwahrscheinlich die letzten Begräbnisstätten auf diesem Gräberfeld waren.

Unter den drei in der Kampagne 2006 untersuchten Gräbern war die mit Nummer 11 gekennzeichnete Begräbnisstätte
am besten erhalten. In der Grabkammer, die aus 5 großen Steinen bestand, abgedeckt mit einem großen Deckstein, befand
sich eine tönerne Aschenurne auf einem kleinen Urnenfeld. In der Aschenurne wurden verbrannte menschliche Knochen
gefunden. Im oberen Teil des Gefäßes, unter den Schädelfragmenten, befanden sich Gegenstände aus Eisen und Bronze:
in 4 Fragmenten erhaltene Zange aus Bronze mit breiten Wirkstellen, Fragment einer Nadel aus Bronze mit Schwanen−
hals und kugelförmigem Kopf, Kopf einer zweiten Nadel aus Bronze, Nadel aus Eisen. Die anthropologische Untersu−
chung zeigte, dass im Gefäß Knochen von zwei Erwachsenen –einer 30 – 50−jährigen Frau (Matutus) und eines 40 – 50−
jährigen Mannes (maturus II) beigesetzt wurden.

Sehr ähnliche Konstruktion wies auch die Bestattung Nr. 12 auf. Die Grabkammer bestand aus 4 großen, natürlich
flachen oder einseitig bearbeiteten Steinen (Sandstein und Granit) abgedeckt mit einem großen Deckstein. Im Hauptteil
der Kammer befand sich eine tönerne Aschenurne. Die geringe Brandqualität bewirkte, dass das Gefäß zerfiel und seine
Scherben unter den umliegenden kleinen Steinen lagen. Es ist nicht gelungen, die Urne als eine Gefäßeinheit zu bergen.
In der Aschenurne wurden verbrannte menschliche Knochen gefunden. Die anthropologische Untersuchung zeigte, dass
in das Gefäß Knochen von zwei Personen – einer 20 – 30−jährigen Frau (adultus) und eines 7 – 15−jährigen Kindes
(infans II?) gelegt wurden.

Das Grab Nr. 13 wurde durch die Baumwurzeln zerstört. Auf Grund der erhaltenen Steine kann angenommen wer−
den, dass der Fund eine Steinsetzung an den Seiten aus 7–8 größeren Steinen hatte. Es ist gelungen, unter ihnen zahlre−
iche Fragmente eines Tongefäßes (Aschenurne Nr. 1) sowie verbrannte menschliche Knochen zu finden und zu bergen.
Ca. 0,3 m nördlich von der Steinsetzung wurden Fragmente des zweiten Gefäßes (Aschenurne Nr. 2) gefunden. Seine
Form und Fundplatz außerhalb der Steinkonstruktion legen nahe, dass wir hier mit einem Urnengrab mit einer unterschie−
dlichen, wesentlich späteren Datierung zu tun haben. Dieses Gefäß ist sicherlich mit der Periode der römischen Einflüsse
zu verbinden. Da das Grab im hohen Maße zerstört worden ist, wurden die Knochen aus der nächsten Umgebung der
Aschenurne Nr. 1 und aus der Aschenurne Nr. 2 zusammen gesammelt. Ihre Untersuchung zeigte, dass in die Gefäße die
Überreste von zwei verstorbenen Erwachsenen – einem 40 – 50−jährigen Mann (maturus II) und wahrscheinlich einer
über 30−jährigen Frau (maturus?) gelegt wurden.

Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen wurde die östliche Gräberfeldgrenze erfasst. Darüber hinaus wurde
festgestellt, dass es im gesamten Bereich des Gräberfeldes keine weiteren Grabanlagen gibt. Die Zusammenstellung der
früheren Erkenntnisse und der Erkenntnisse aus der letzten Kampagne lässt annehmen, dass das Gräberfeld ursprünglich
von 20 bis 40 Gräbern umfasste, von denen circa die Hälfte infolge des kontinuierlichen Sandabbaus in der Sandgrube
zerstört wurde. Das gewonnene Fundgut bestätigt die kulturelle und chronologische Zugehörigkeit der das Gräberfeld
nutzenden Bevölkerung zur Pommerschen Kultur. Die Funde datieren das Gräberfeld in den Übergang von der D−Periode
der Hallstattzeit zu der A−Periode der La−Tčne−Zeit (Ha D/La A).
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Ryc. 1. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Lokalizacja stanowiska (rys. B. Kammer)

Ryc. 2. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 11 – plan 1 (rys. B. Kammer)

Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak
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Ryc. 3. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 11 – plan 2 (rys. B. Kammer)

Ryc. 4. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 11 – profil (rys. B. Kammer)

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Miechęcinie (gmina Dygowo), stanowisko 5
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Ryc. 5. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 11 – naczynie gliniane (rys. B. Kammer)

Ryc. 6. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 11 – przedmioty metalowe. 1 – żelazo; 2–4 – brąz (rys. B. Kammer)

Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak
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Ryc. 7. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 12
– plan 1 (rys. B. Kammer)

Ryc. 8. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 12 –
plan 2 (rys. B. Kammer)

Ryc. 9. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 12 – profil (rys. B. Kammer)

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Miechęcinie, gmina Dygowo, stanowisko 5
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Ryc. 10. Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5. Grób 13 – naczynia gliniane (rys. B. Kammer)

Jacek Borkowski, Andrzej Kasprzak
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wprowadzenie

Osadę ludności grupy gustowskiej odkryto pod−
czas prac archeologicznych wyprzedzających budo−
wę obwodnicy Kamienia Pomorskiego. Prace wyko−
paliskowe, które zrealizowano w kwietniu i maju
2005 r., przeprowadził zespół archeologów z Pra−
cowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie, działający na zlecenie Zachodniopo−
morskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kosza−
linie.

Stanowisko nr 37 (AZP: 19–08/111) zlokalizo−
wane jest na niewielkiej terasie nadzalewowej, oto−
czonej od strony wschodniej i południowo−wschod−
niej terenami podmokłymi i rozlewiskami rzeki Nie−
micy. Położone jest na południowy wschód od
Kamienia Pomorskiego, bezpośrednio przy połud−
niowej stronie szosy prowadzącej do Mokrawic
i Świerzna (ryc.1).

Prace archeologiczne ze względu na specyfikę
budowy drogi prowadzono w pasie o szerokości do
20 m i długości ok. 240 m. Odcinek ten, konfrontu−
jąc z domniemanym pierwotnym zasięgiem osady,
umożliwił rozpoznanie jedynie niewielkiego wschod−
niego fragmentu osady (ryc. 2).

Na stanowisku stwierdzono następujący układ
warstw:

a) humus, szarobrunatna próchnica, miąższości
ok. 0,3 m

b) calec, lita, względnie spiaszczona glina.
Na obszarze 0,48 ha odkryto 39 obiektów oraz

957 fragmentów ceramiki naczyniowej, nieliczne

Henryk Machajewski, Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron

Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim
(województwo zachodniopomorskie), stanowisko 32

grudki polepy i żużla. Obiekty o jednolitych wypeł−
niskach, zalegające w spągu warstwy humusowej,
były w znacznym stopniu zniszczone. Natomiast re−
latywnie dobry stan zachowania prezentował zbiór
ceramiki naczyniowej, w którym wydzielono szereg
form oraz wątków zdobniczych umożliwiających
przeprowadzenie taksonomii kulturowej.

1. Analiza form kulturowych –
 ceramika naczyniowa

Analizę ceramiki naczyniowej przeprowadzono
trójstopniowo nawiązując do metod stosowanych
przy opracowywaniu podobnych materiałów pocho−
dzących z Niżu Polskiego (por. Machajewski 1995,
68; Machajewski, Pietrzak 2004, 86–89; Machajew−
ski, w druku). Na pierwszym etapie wydzielono gru−
py i typy naczyń. Podstawą wydzielenia grupy były
wskaźniki szerokościowo – wysokościowe naczynia,
zwłaszcza stosunek R1:H1, R3:H1 oraz R1:R3
i R2:R4. Natomiast przy wyodrębnieniu typu wio−
dącym kryterium był kształt wylewu. Uzupełnieniem
tego stopnia były wyniki badań mikromorfologicz−
nych naczyń zwłaszcza wylewów i den. Kolejny etap
to analiza ornamentów. Wątki ornamentacyjne po−
dzielono na 2 grupy – jedno i wielorodne. Wątkiem
jednorodnym był ornament składający się z pojedyn−
czego elementu (np. listwa plastyczna), a za wielo−
rodny składający się z kilku elementów zdobniczych
(np. linia ryta i pola chropowacone). Następnie wątki
podzielono na układy (typy) jedno− i wielorzędowe.

Ostatnim etapem była analiza cech technicznych
ceramiki. Uwagę w niej zwrócono na grubość ścia−
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nek, fakturę powierzchni, przełom, domieszkę i bar−
wę. Na tej podstawie wydzielono grupy techniczne
ceramiki.

1.1. Typologia
Naczynia, odnosząc je do typologii opracowanych

przez W.D. Asmusa (Asmus 1938), A. v. Müllera
(Müller 1957, 6–15) i R. Wołągiewicz (Wołągiewicz
1981, 201–205) oraz R. Wołągiewicz (Wołągiewicz
1993) dla południowo−zachodniej strefy basenu
Morza Bałtyckiego, podzielono na pięć grup.

Grupa A – naczynia wazowate, spełniające wa−
runki: R3>H1 oraz R1:R4>2,0. Zaliczono tu pięć
naczyń, które podzielono na cztery typy:

Typ I – naczynie wazowate z brzegiem pogru−
bionym o krawędzi górą ściętej (ryc. 9: 6).

Typ II – naczynia wazowate z brzegiem pogru−
bionym o krawędziach zaokrąglonych (ryc. 7: 1).

Typ III – naczynia wazowate z brzegiem nie po−
grubionym o krawędzi górą ściętej (ryc. 7: 2).

Typ IV – naczynia wazowate z wyodrębnioną
szyjką (ryc. 8: 7).

Naczynia grupy A odpowiadają generalnie
okazom grupy A wg v. Müllera (Müller 1957, 6–8)
spotykanych od schyłku młodszego okresu prze−
drzymskiego po początek młodszej fazy wczesne−
go okresu rzymskiego (por. Schuldt 1974, 69;
Leube 1978, 24; Keiling 2003, 94–122). Naczy−
nia grupy A typu I i II, z uwagi na sposób ufor−
mowania wylewów i krawędzi, a w przypadku na−
czyń grupy A typu II (ryc. 7: 1) także na sposób
uformowanie dolnej partii brzuśca, przypominają
stylistykę jeszcze kultury przedrzymskiej, przeży−
wającej się w południowo−zachodniej części ba−
senu Morza Bałtyckiego aż po przełom młodsze−
go okresu przedrzymskiego i początek wczesne−
go okresu rzymskiego (por. Leube 1978, 24–26;
Wołągiewicz 1997; Machajewski 2006, 36–37).
Naczynia z Kamienia Pomorskiego znajdują ana−
logie na Pomorzu Zaodrzańskim i w północno−za−
chodniej części Pomorza Zachodniego, gdzie tra−
dycje ceramiczne tej kultury przeżywały się wy−
jątkowo długo (Schuldt 1974, 43; Wołągiewicz
1997, 45, ryc. 2; Machajewski 2006, 36–37).

Z kolei naczynia grupy A typu III przypomina−
jące grupę A.2 lub nawet grupę C.1 wg v. Müllera
(Müller 1957, 8), znajdują odniesienia także wśród
naczyń grupy IB wg Wołągiewicza w kulturze wiel−
barskiej (Wołągiewicz 1993, 39, ryc. 49: 3–4, ryc.
51: 2). Zazwyczaj przyjmuje się (por. Tischler 1937,
7–9; Wołągiewicz 1993, 39), że naczynia tych grup
o bardziej smukłych formach nawiązują jeszcze do
tradycji przedrzymskiej, natomiast przysadziste, po−
dobne do odkrytych w Kamieniu Pomorskim, repre−
zentują cechy już rozwiniętego okresu rzymskiego,

zwłaszcza fazy B2 (por. Schuldt 1974, 34, Abb. 1,
43, Abb. 4).

Natomiast naczynia grupy A typu IV przypomi−
nają naczynia grupy A.4 wg v. Müllera (Müller 1957,
9–10). Reprezentują cechy stylistyki już wczesno−
rzymskiej. Najwcześniejsze pojawiły się na prze−
łomie er, najpóźniejsze były spotykane jeszcze
w młodszej fazie wczesnego okresu rzymskiego na
Pomorzu Zachodnim i Zaodrzańskim (por. Leube
1997, 199).

W kamieniu Pomorskim naczynia grupy A z Ka−
mienia Pomorskiego, wystąpiły w dwóch obiektach
(obiekt 34, 35) łącznie z okazami grupy B i D.

Grupa B – garnki, naczynia spełniające warun−
ki: 1,0<R1:H1<1,2. Wydzielono 4 egzemplarze tych
naczyń, które podzielono na dwa typy:

Typ I – garnek z brzegiem pogrubionym o kra−
wędzi górą ściętej od wewnątrz (ryc. 9: 5, 7).

Typ II – garnek z brzegiem niepogrubionym
o krawędziach zaokrąglonych (ryc. 2: 6; ryc. 8: 6).

 Nawiązują do naczyń grupy C wg v. Müllera
(Müller 1957, 11–12), wywodzonych z tradycji prze−
drzymskiej (Asmus 19338, 20), spotykanych aż po
rozwinięte etapy wczesnego okresu rzymskiego.
Należą do naczyń często spotykanych we wschod−
niej części Meklemburgii, na Pomorzu Zaodrzań−
skim, rzadziej Zachodnim (Asmus 1938, 20; Schuldt
1974, 43, Abb. 6–7; Leube 1997, 201). Okazy z Ka−
mienia Pomorskiego, ze względu na formę wyle−
wów, datować należy na początkowe etapy wczesne−
go okresu rzymskiego (por. Wołągiewicz 1981, 204,
tabl. XXVIII).

Grupa C – kubki z uchem profilowanym. Wy−
dzielono tylko jedno naczynie tej grupy (ryc. 9: 9).
W południowo−zachodniej strefie basenu Morza Bał−
tyckiego były spotykane sporadycznie niemal przez
cały okres przedrzymski i rzymski (Schubart 1955,
76, Taf. 4: d, e; Schuldt 1974, 42: 21; Wołągiewicz
1993, 18–19; Wołągiewicz 1997, 44, ryc. 2). Kubek
z Kamienia Pomorskiego, ze względu na smukły
profil brzuśca, zwłaszcza zaś z lekko podciętą jego
dolną część, nawiązuje do naczyń spotykanych za−
zwyczaj w starszej fazie wczesnego okresu rzym−
skiego (por. Wołągiewicz 1997, 47, tabl. III: 3; Eg−
gers, Stary 2001, Taf. 161: 10).

Grupa D – naczynia donicowate. Do tej grupy
zaliczono naczynie z brzegiem zagiętym do we−
wnątrz odkryte w obiekcie 10 (ryc. 5: 10). Nawią−
zuje zapewne do naczyń grupy B.2 wg v. Müllera,
występujących przez cały okres wpływów rzymskich
(por. Müller 1957, 10–11; Leube 1965, 186, Abb. 2a;
Schuldt 1974, 69, nr 44–46; Leube 1997, 200).

Grupa E – misy. Jako misę określono fragment
naczynia odkryty w obiekcie 35 (ryc. 9: 4). Zaopa−
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trzona była w nieznacznie wyodrębniony wylew
wygięty skośnie na zewnątrz. Naczynia tej grupy
wywodzące się z tradycji przedrzymskiej (por.
Keiling 1969; Wołągiewicz 1997, 51, tabl. VII: 59: b)
były spotykane w Meklemburgii oraz na Pomorzu
Zaodrzańskim i Zachodnim jeszcze we wczesnych
etapach wczesnego okresu rzymskiego (Schuldt
1974, 69; Keiling 2003, 108, Abb. 18).

1.2. Mikromorfologia
Z elementów mikromorfologii naczynia uwagę

zwrócono na formę brzegu i dna. Wśród brzegów
wydzielono 6 typów , a wśród den 3 typy (ryc. 10).
Formy wylewów ze względu na cechy ogólne na−
czyń z przełomu er i początku okresu rzymskiego
ująć można przynajmniej w dwie sekwencje:

a) typ 1, 2 – to elementy charakterystyczne dla
naczyń wywodzących się z tradycji kultury
okresu przedrzymskiego i początków wcze−
snego okresu rzymskiego;

b) typ 3, 4, 5, 6 – to elementy charakterystyczne
dla naczyń wywodzących się z tradycji kultu−
ry wczesnorzymskiej.

Na osadzie w Kamieniu Pomorskim wylewy typu
1 i 2 łączyć należy z naczyniami grupy A.I i A.II
oraz B.I, pozostałe natomiast z innymi naczyniami.
Generalnie dominują wylewy typu 3, 4 i 5, pozosta−
łe reprezentowane są sporadycznie.

Z kolei formy den uszeregować można zasadni−
czo w dwie sekwencję:

a) typ 1 – to element charakterystyczne dla na−
czyń wywodzących się z tradycji kultury okre−
su przedrzymskiego;

b) typ 2, 3 – to elementy typowe raczej dla na−
czyń z doby wpływów rzymskich.

W Kamieniu Pomorskim dna typu 1 nie zostały
przyporządkowane określonym grupom naczyń, na−
tomiast dwa pozostałe typy odpowiadają naczyniom
grupy A i C.

1.3. Zdobnictwo
Zachowane elementy zdobnicze uniemożliwiają

jednoznaczne ich przyporządkowanie do konkret−
nych wątków. Wydzielono następujące elementy
zdobnicze:

a) element wykonany przy pomocy kółka
zębatego (ryc. 9: 1, 8),

b) element szachownicy (ryc. 8: 2),
c) element grzebykowy (ryc. 6: 5),
d) element linii rytej (ryc. 9: 3).
Technika zdobienia wykonanego przy pomocy

kółka zębatego łączona jest z tradycją nadłabską,
gdzie najwcześniejsze przykłady pochodzą z począt−
ku młodszego okresu przedrzymskiego. Wyraźne
jego upowszechnienie nastąpiło we wczesnym okre−
sie rzymskim, po czym w późnym okresie rzymskim,

z wyłączeniem terenów Altmark, zostało już zanie−
chane (Müller 1957, 16–18; Leube 1978, 28). Na
Pomorzu Zachodnim najwcześniejsze przykłady tego
zdobienia pochodzą z fazy B1, a jego upowszech−
nienie nastąpiło w fazie B2. Spotykana jest w gru−
pie gustowskiej, lubuskiej, kulturze przeworskiej,
wyjątkowo w kulturze wielbarskiej (por. Machajew−
ski 1997, 111, ryc. 5). Różne formy tego elementu
zdobniczego współwystępują w wątkach w połącze−
niu niekiedy z wieloma różnymi elementami (por.
Asmus 1938, 27–31, Abb. 44, 47). W Kamieniu Po−
morskim znaleziono dwa fragmenty ceramiki z tym
elementem zdobniczym, umieszczonym na uchu
(ryc. 9: 1) oraz na brzuścu (ryc. 9: 8). Prawdopo−
dobnie pochodzą ze starszej fazy wczesnego okresu
rzymskiego.

Z kolei element szachownicy (ryc. 8: 2) wyko−
nany technika płytkiego rytu, w południowo−zachod−
niej strefie basenu Morza Bałtyckiego był spotyka−
ny w połączeniu z wieloma różnymi elementami
tworzącymi wątki zdobnicze charakterystyczne dla
ceramiki naczyniowej z młodszego okresu prze−
drzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego (por.
Schuldt 1974, 29; Wołągiewicz 1993, tabl. 44: A).
Podobne elementy zdobnicze były spotykane niekie−
dy w kulturze przeworskiej oraz w kręgu zachod−
niogermańskim (Błażejewski 2007, 268, ryc. 48). Na
Pomorzu Zachodnim elementy szachownicy zazwy−
czaj są utożsamiane ze zdobnictwem stosowanym
w kulturze oksywskiej lub wielbarskiej.

Natomiast element grzebykowy w układzie po−
ziomym wykonany technika płytkiego rytu (ryc. 6:
5) może reprezentować tradycje jeszcze późnojastor−
fskie, na co wskazuje jego umiejscowienie, sięgają−
ce aż po dno naczynia (por. v. Müller 1957, 18–19;
Seyer 1976, 149, Abb. 42: r; Wołągiewicz 1997, 48,
tabl. IV: 12–c). Nie wykluczone pozostają również
powiązania ze spotykanym w różnych częściach bar−
barzyńskiej Europy niemal przez cały okres wpły−
wów rzymskich zwyczajem stosowania podobnego
zdobienia wykonywanego jednak technika, w prze−
ciwieństwie do znaleziska z Kamienia Pomorskie−
go, głębokiego rytu (por. Asmus 1937, 45, Abb. 50;
Berlekamp 1976, 402; Machajewski 1992, 106–107;
Błażejewski 2007, 242, ryc. 22, 264, ryc. 44).

Na 5 fragmentach naczyń ceramicznych stwier−
dzono poziome, niekiedy w połączeniu z pionowy−
mi, układy linii rytych, wykonanych techniką płyt−
kiego (ryc. 9: 3) lub głębokiego rytu (ryc. 6: 1; ryc.
9: 2), umieszczonych w różnych częściach naczy−
nia.

1.4. Ogólne cechy techniczne naczyń ceramicznych
Analizując cechy techniczne ceramiki z Kamie−

nia Pomorskiego, zwrócono uwagę na następujące

Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie)...
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jej elementy: (a) grubość ścianek naczynia – 3 kate−
gorie: do 0,6 cm, od 0,7 do 0,9 cm, powyżej 0,9 cm;
(b) przełom – 3 kategorie: jedno− dwu i trójbarwny;
(c) granulacja domieszki: 4 kategorie – drobna 1–2 mm,
średnia 3–4 mm, gruba 5–6 mm, bardzo gruba po−
wyżej 6 mm; (d) faktura: 6 kategorii: zagładzana,
chropowacona, szorstka, wygładzana, gładka, wy−
świecana; (e) barwa: 6 kategorii: ceglasto−brunatna,
jasnobrunatna, ciemnobrunatna, szara, ciemnoszara,
czarna (por. Machajewski, w druku). Na podstawie
tych cech zbiór 957 fragmentów ceramiki podzielo−
no na trzy grupy techniczne (por. tabela 1).

Grupa I – ceramika cieńkościenna o grubości do
0,6 cm, w przełomie jednobarwna, wyjątkowo dwu−
barwna, z domieszką drobną w postaci piasku zmie−
szanego z tłuczniem. Faktura powierzchni jest gład−
ka, rzadziej wyświecana, natomiast barwa jest czar−
na, sporadycznie ciemnobrunatna.

Grupa II – ceramika średniościenna o grubości
od 0,7 do 0,9 mm, w przełomie dwu, rzadziej jed−
nobarwna, z domieszką średnią. Faktura powierzchni
jest chropowacona, wyjątkowo szorstka i gładka,
natomiast jej barwa jest ciemnobrunatna i szara.

Grupa III – ceramika grubościenna o grubości
powyżej 0,9 cm, w przełomie jedno− i dwubarwna,
z domieszką średnią w postaci piasku. Faktura jest
szorstka i chropowacona, natomiast barwa ciemno−
brunatna i szara.

Najwięcej było ceramiki grupy II (698 – 72,9%),
znacznie mniej grupy III (211 – 22,0%) oraz grupy I
(48 – 5,1%). Proporcje te są porównywalne ze zbio−
rami o podobnej wielkości pochodzącymi z Pomo−
rza Zachodniego (Machajewski, w druku).

2. Elementy kulturowe związane
z rękodzielnictwem

Jedynym źródłem archeologicznym stanowiącym
informację o charakterze rękodzielnictwa na osadzie
w Kamieniu Pomorskim pozostają pojedyncze bryłki
żużla odkryte w obiekcie 35 i 36 (jamy gospodar−
cze). Natomiast luźno na powierzchni stwierdzono
jeden rozcieracz kamienny.

3. Obiekty zabudowy osady

Wśród 39 obiektów łączonych z osadą z okresu
wpływów rzymskich wydzielono ziemianki, piec
gospodarczy (?), paleniska, jamy gospodarcze, jamy
posłupowe oraz obiekty o funkcji nieokreślonej.

3.1. Ziemianki
Jako ziemianki uznano obiekt 3 i 32 (ryc. 3).
Obiekt 3 – nieregularny prostokąt, o powierz−

chni 17,7 m2, z wyraźnym aneksem od strony
wschodniej oraz dwoma wybrzuszeniami (ślady po
jamach słupowych?) na krótszych bokach jamy

ziemiankowej, w przekroju nieckowaty, miąższo−
ści do 0,40 m.

Obiekt 32 – nieregularny owal, o powierzchni
ok. 10 m2, wypełniony w spągu brukiem (podłoga?),
w przekroju trapezowaty, miąższości 0,36 m z wy−
raźnym przegłębieniem znajdującym się w części za−
chodniej.

Ziemianki te, porównując do podobnych spoty−
kanych na Pomorzu, nawiązują do typu D (Macha−
jewski 1992, 132–133). Są to najczęściej występu−
jące ziemianki na osadach pomorskich w okresie
wpływów rzymskich, prawdopodobnie o konstruk−
cji słupowej umieszczonej przy jamie ziemiankowej
(por. Kobyliński 1988, 31–32).

3.2. Jamy gospodarcze
Pod tym terminem rozumiemy obiekty o prze−

znaczeniu gospodarczym, powierzchni od 1 do 5 m2,
niekiedy ze śladami konstrukcji wziemnej wzmac−
niającymi/zabezpieczającymi ścianki. Do tej grupy
zaliczono dziewięć obiektów (obiekt 19, 22, 28, 29,
31, 33, 35, 36, 37) (ryc. 3). W niektórych tych obiek−
tach stwierdzono pozostałości po kamiennej kon−
strukcji (obiekt 19, 31, 33, 35, 36, 37), niekiedy także
przegłębienia w części spągowej (ryc. 3 – obiekt 37).
Tego rodzaju obiekty należą na osadach do najczę−
ściej spotykanych, zaś ich funkcja poza ogólnym tyl−
ko określeniem pozostaje zazwyczaj bliżej nieokre−
ślona (por. Jurkiewicz, Machajewski 2007, 146–150).

3.3. Paleniska
Odkryto cztery paleniska (obiekt 2, 8, 10, 11).

Były to obiekty jednowarstwowe w poziomie owal−
ne lub prostokątne, o powierzchni ok. 1 m2, w prze−
kroju nieckowate o miąższości do 0,30 m.

3.4. Piece gospodarcze
Piecem był prawdopodobnie obiekt 1, w pozio−

mie owalny o powierzchni ponad 1 m2, w przekroju
prostokątny, miąższości do 0,14 m., wypełniony
przepalonymi kamieniami oraz polepą i węglem
drzewnym.

3.5. Jamy posłupowe
Stwierdzono przynajmniej pięć jam posłupowych

(obiekt 23, 24, 25, 26, 27), o powierzchni ok. 0,5 m2,
miąższości do 0,30 m, niestanowiącej wyraźnej po−
zostałości po konstrukcji naziemnej.

3.6. Naczynie „wolnostojące“
W pewnym oddaleniu od trzech jam gospodarczych

(obiekt 35, 36, 37) odkryto naczynie wolnostojące, bez
zachowanych śladów wskazujących na możliwość pier−
wotnego jego znajdowania się w celowo zbudowanym
obiekcie (ryc. 7: 1). Tego rodzaju sytuacje należą do
często spotykanych na osadach. Przeznaczenie owego
naczynia, uwzględniając fakt jego znalezienia w po−
bliżu jam gospodarczych, pozostawało zapewne także
z funkcją gospodarczą.
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3.7. Jamy o funkcji nieokreślonej
Stwierdzono aż 18 obiektów o funkcji bliżej nie−

określonej (obiekt 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 29, 30, 33, 38, 39). Rozmieszczone były
na całym terenie odkrytej osady.

4. Chronologia osady

Jedyną datującą cechą kulturową odkrytą w Ka−
mieniu Pomorskim jest ceramika naczyniowa. Ana−
lizując jej cechy formalno−chronologiczne, zauwa−
żono, że zbiór ceramiki z tej osady, na tle przemian
stylistycznych podobnych znalezisk w dorzeczu dol−
nej Odry i w rejonie Zatoki Pomorskiej, jest stosun−
kowo homogeniczny poprzez odzwierciedlanie ce−
chy typowej dla grupy gustowskiej, jaką jest współ−
występowanie elementów kręgu nadłabskiego i po−
morskiego (por. Wołągiewicz 1981, 201–202; Ma−
chajewski 2000, 241–262; Machajewski 2006, 38–39).

Wykorzystując zatem ustalenia szczegółowe od−
noszące się ceramiki z Kamienia Pomorskiego, moż−
na przyjąć, że okres funkcjonowania tej osady przy−
padał na czas od przełomu fazy A3 i B1 względnie
od początku fazy B1 po początek fazy B2 wczesne−
go okresu rzymskiego. W tym czasie w ceramice
zauważalny był nurt nawiązujący do tradycji nad−
łabskiej (naczynia grupy A.I, A.II grupy B.I i B.II
grupy C i D, elementy zdobnicze wykonane przy
pomocy kółka zębatego i grzebienia), nieco później
także do tradycji pomorskiej, zwłaszcza kultury wiel−
barskiej, reprezentowane przez naczynia grupy A.III
i grupy A.IV, być może ornament szachownicowy.

5. Rozplanowanie i charakter osady

Możliwości określenia rozplanowania i charak−
teru osady w Kamieniu Pomorskim, z uwagi na za−
kres prowadzonych prac wykopaliskowych, pozo−
stają ograniczone. Można jedynie wskazać na trzy
skupienia obiektów (północne: obiekty 1–17; cen−
tralne: obiekty 18– 33, 38, 39; południowe: obiekty
34–37) rysujące się w rozpoznanej części osady,
a na tym tle ulokowanie dwóch ziemianek (obiekt
3 i 32) w odległości ok. 100 m od siebie. Obiekty,

w których odkryto żużel (obiekt 35, 36) znajdowały
się obok siebie w skupisku południowym (ryc. 2).

Zakończenie

Osada w Kamieniu Pomorskim, łączona z wcze−
snorzymską grupą gustowską, należy do nielicznych
archeologicznie rozpoznanych jej osad (por. Wołą−
giewicz 1986, 314–316; Machajewski 2000, 246–
247; Machajewski 2006, 58–60). Sytuacja ta jest
konsekwencją nie tylko stanu badań archeologicz−
nych, lecz przede wszystkim znacznie rozproszonej
pierwotnej sieci osadniczej tej grupy, zajmującej
obszar od półwyspu Darss na zachodzie, dorzecze
Recknitz, Piany i dolnej Odry na południu oraz dol−
nej Regi na wschodzie (Wołągiewicz 1981, 201–204).

W dziejach rozwoju grupy gustowskiej, obejmu−
jącej okres od fazy B1 po fazę C1a okresu rzymskie−
go, zauważa się udział zasadniczo trzech nurtów
kulturowych: nadłabskiego, skandynawskiego i wiel−
barskiego. Osada z Kamienia Pomorskiego stanowi
dobrą tego egzemplifikację. Ciągle aktualnym po−
stulatem badawczym, zgłaszanym wielokrotnie przy
analizie dziejów tej grupy, pozostaje objaśnienie
mechanizmu przenikania tych komponentów. Nie−
wątpliwie, najważniejszym elementem tego mecha−
nizmu jest wyjaśnienie znaczenia tradycji kultury
jastrofskiej w procesie ujednolicenia kulturowego
społeczności zamieszkującej południowo−zachodnia
strefę basenu Morza Bałtyckiego, a następnie recep−
cji przez nią wzorców wywodzonych z kultury pro−
wincjonalnorzymskiej.

Osada w Kamieniu Pomorskim została założona
zapewne w pierwszej fazie rozwoju grupy gustow−
skiej (faza B1), dla której rysem szczególnym był
wyraźny udział tradycji nadłabskich i zwolna poja−
wiających się w fazie drugiej (faza B2) wielbarskich
i skandynawskich. Pewnym nowym elementem, w prze−
ciwieństwie do dawniejszych ustaleń (por. Wołągie−
wicz 1981, 201), było udokumentowanie na przy−
kładzie omawianej osady pojawienie się w grupie
gustowskiej form ceramicznych wywodzonych
z kręgu kultury nadłabskiej.
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Siedlung der Gustow−Gruppe in Kamień Pomorski, Stelle Nr. 37, Woiwodschaft Westpommern
Kurzfassung

Während archäologischer Arbeiten, die dem Bau der Ringautobahn um Kamień Pomorski vorangingen, wurde eine Sie−
dlung der Gustow−Gruppe entdeckt. Die Ausgrabungen wurden im Frühling 2005 von dem Archäologenteam von der
Pracownia Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich in Stettin durchgeführt.
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Ryc. 1. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; lokalizacja stanowiska
(rys. R. Kamiński; opracowanie komputerowe: M. Drzewiecki)

Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie)...

Die Fundstelle Nr. 37 (registriert im AZP1: 19−08/111) liegt auf einer kleinen Terrasse des Flusses Niemica, südöstlich
von Kamień Pomorski (Abb. l).

Archäologische Arbeiten wurden mit Rucksicht auf die Eigenart des Straßenbaus in einem bis zu 20 Meter breiten
und ca. 240 Meter langen Streifen durchgeführt, was die Erforschung von lediglich einem kleinen östlichen Siedlungsab−
schnitt ermöglichte (Abb. 2).

Im erforschten Gebiet wurden folgende Bodenschichten festgestellt: I – grau−brauner Humus, Dicke ca. 0,3 Meter;
II – anstehender Boden – fester bzw. sandiger Ton. Auf der Fläche von 0,48 ha wurden 39 Objekte und 957 Keramik−
gefäßfragmente, wenige Klumpen von Hüttenlehm und Schlacke sowie ein Reibstein entdeckt.

Objekte von einer homogenen Verfüllung, gelegen in der Sohle der Humusschicht, waren zu einem beträchtlichen
Grad zerstört. Unter den 39 Objekten, die mit der Siedlung aus der Zeit römischer Einflüsse in Verbindung stehen,
wurden Wohnhöhlen, ein Wirtschaftsofen, Feuerstellen, Wirtschafts− und Pfostengruben sowie Objekte unbekannter
Zweckbestimmung ausgesondert.

Relativ gut erhalten präsentierte sich das Ensemble an Gefäßkeramik, bei der man eine Reihe von Formen (Terrinen,
Töpfe, Krüge mit profiliertem Henkel, Näpfe und Schüssel) und Verzierungsmotiven (Schachbrett− und Kammornament,
Zahnrad− und Ritzlinienverzierung) vorfand, was eine kulturelle Zuordnung ermöglichte. Aufgrund der Analyse herstel−
lungstechnischer Merkmale, während deren die Wanddicke, Oberflächenstruktur, Bruchstruktur, Magerung und Farbe
des Gefäßes berücksichtigt wurden, wurden die Keramikgefäße drei Gruppen zugeordnet. Während der formal−chronolo−
gischen Auswertung fiel auf, dass das Keramikensemble eine Eigenart der Gustow−Gruppe widerspiegelt – das gleichze−
itige Vorkommen von Elementen aus den Elbgermanischen und Pomoranischen Kulturkreisen. Aufgrund der Keramika−
nalyse kann man annehmen, dass die Siedlung von der Wende A3/B1 bzw. vom Anfang der Stufe B1 bis zum Anfang der
Stufe B2 in früher römischer Zeit funktionierte.

Die Siedlung in Kamień Pomorski wurde höchstwahrscheinlich in der ersten Entwicklungsphase der Gustow−Gruppe
gegründet (Stufe B1), für die die sichtbare Mitwirkung kultureller Traditionen der Elbgermanen und der in der zweiten
Phase (Stufe B2) langsam aufkommenden Einflüsse Skandinaviens und der Wielbark−Gruppe typisch war. Das gewisser−
maßen Neue, was im Gegensatz zu früheren Ergebnissen steht, ist das am Beispiel der besprochenen Siedlung dokumen−
tierte Vorkommen von keramischen Formen aus dem Elbgermanischen Kulturkreis.

1 AZP (Abk. von Archeologiczne Zdjęcie Polski): das Archäologische Register Polens (Anm. d. Übers.)
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Ryc. 2. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; plan osady (rys. R. Kamiński; opracowanie
komputerowe: M. Drzewiecki)

Ryc. 3. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; ziemianki (obiekt nr 3, 32) (rys. R. Kamiński;
opracowanie komputerowe: M. Drzewiecki)

Henryk Machajewski, Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie)...

Ryc. 4. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; jamy gospodarcze (obiekt 28, 31, 35, 36, 37)
(rys. R. Kamiński; opracowanie komputerowe: M. Drzewiecki)
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Ryc. 5. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; 1–5 obiekt 3; 6–10 obiekt 5
(rys. R. Kamiński, J. Kudelska)

Henryk Machajewski, Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie)...

Ryc. 6. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; 1–5 obiekt 5; 6 obiekt 21; 7–10 obiekt 32
(rys. R. Kamiński, J. Kudelska)
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Ryc. 7. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; 1 obiekt 34; 2 obiekt 35 (rys. R. Kamiński, J. Kudelska)

Henryk Machajewski, Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie)...

Ryc. 8. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; 1–9 obiekt 35 (rys. R. Kamiński, J. Kudelska)



142

Ryc. 9. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; 1–7 obiekt 35, 8 obiekt 36, 9 obiekt 37
(rys. R. Kamiński, J. Kudelska)

Henryk Machajewski, Roman Kamiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Osada ludności grupy gustowskiej w Kamieniu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie)...

Ryc. 10. Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, stan. 37; wzorce mikromorfologii naczyń w postaci wylewów
i den (oprac. H. Machajewski)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Podczas prac terenowych przeprowadzonych
w ramach inwestycji polegającej na budowie drugiej
nitki wodociągu Miedwie odkryto nowe stanowisko
archeologiczne, które zostało oznaczone jako Koł−
bacz stan. 62, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino
(Uciechowska−Gawron 2007). Stanowisko znajduje
się w obrębie arkusza AZP 32−08 (nr 100 na arku−
szu), który został przebadany przez zespół w skła−
dzie: Antoni Porzeziński, Małgorzata Sajkowska,
Ryszard Wołągiewicz w 1987 r. Z najbliższych oko−
lic, z terenu miejscowości Kołbacz znanych jest kilka
innych stanowisk archeologicznych datowanych na
okres wpływów rzymskich (3 osady i punkty osad−
nicze). Niestety, są to wszystko stanowiska badane
tylko powierzchniowo, stąd jedynie ogólnikowe
określenie ich chronologii.

Kołbacz leży w odległości ponad 20 km na po−
łudniowy wschód od Szczecina. Znany jest przede
wszystkim z reliktów najstarszego na Pomorzu Za−
chodnim klasztoru cysterskiego, ale pochodzi stąd
również wiele znalezisk archeologicznych, także ze
starszych okresów niż wczesne średniowiecze.
W wyniku ostatnich badań ich liczba została powięk−
szona. Stanowisko nr 62 znajduje się ok. 2,5 km na
północ od centrum miejscowości, bezpośrednio przy
jej granicy, na zachód od drogi do Rekowa, w odle−
głości ok. 100 m na południe od stanowiska Koł−
bacz nr 61 (ryc. 1). Okolica ta położona jest u zbie−
gu dwóch krain fizjograficznych: Puszczy Bukowej
rozciągającej się bezpośrednio na północ oraz Rów−
niny Pyrzycko−Stargardzkiej (Kondracki 1981, 268–
–269). Stanowisko zlokalizowane jest u podnóża nie−

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron

Osada ludności kultury wielbarskiej na stanowisku Kołbacz 62
(AZP 32–08/100)

wysokiego wzniesienia, leżącego na zachodnim sto−
ku ciągu niewielkich wzgórz będących najbardziej
na południe wysuniętym odgałęzieniem Gór Buko−
wych. Posiada ekspozycję dodatnią, południową,
południowo−zachodnią i zachodnią. Podłożem geo−
logicznym jest w tym miejscu glina morenowa.

Wykonanie wykopu pod wodociąg poprzedzone
było usunięciem humusu z pasa terenu o szerokości
od 8 do 10 m. Na odhumusowanej w ten sposób
przestrzeni w rejonie później oznaczonym jako stan.
nr 61 w Kołbaczu natrafiono na zarysy dwóch nie−
wielkich obiektów oddalonych od siebie o ok. 45 m.

Obiekt nr 1 – w rzucie poziomym miał kształt
zbliżony do owalnego o wymiarach 1,24 m E–W na
1,1 m N–S (ryc. 2). W przekroju był niewielką niecką
zagłębioną w podłoże na 0,34 m w części centralnej
i 0,14 m na obrzeżach. Wypełnisko obiektu było
dwuwarstwowe:

– warstwa I to ciemnoszary piasek ze spalenizną
i grudkami polepy oraz kamieniami na stropie, o miąż−
szości do 15 cm, zawierała nieliczny materiał zabyt−
kowy;

– warstwa II to szary piasek bez domieszek.
Wypełniała zgłębienie w centralnej partii obiektu,
pod warstwą I, miąższości sięgała 0,2 m. Nie zawie−
rała materiału zabytkowego.

W sumie obiekt dostarczył trzy niecharaktery−
styczne fragmenty ceramiki, jedną bryłkę polepy.
Prawdopodobnie jest on reliktem paleniska.

Obiekt nr 2 – w rzucie poziomym miał kształt
zbliżony do kwadratu o wymiarach 2,28 cm E–W
na 2,3 m N–S (ryc. 3). W przekroju jama była czwo−
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roboczna o głębokości dochodzącej do 0,48 m. Wy−
pełnisko obiektu było dwuwarstwowe:

– warstwa I to brązowa, spiaszczona próchnica
z grudkami polepy i węgielkami drzewnymi oraz
nielicznymi kamieniami, zawierała materiał zabyt−
kowy; miąższość warstwy wynosiła ok. 0,35 m;

– warstwa II to czarna, spiaszczona próchnica bez
materiału zabytkowego, o miąższości dochodzącej
do 0,2 m.

Obiekt zawierał materiał zabytkowy (w warstwie I):
2 krzemienie, 15 fragmentów ceramiki (w tym 3 brze−
gi), 3 bryłki polepy. Funkcja jamy pozostała nieokre−
ślona.

Z przebadanego fragmentu osady pochodzi 18
ułamków ceramiki. Materiał jest silnie rozdrobnio−
ny i nie nadaje się do rekonstrukcji form naczyń.
Niewielka liczebność zbioru nie zezwala na analizę
statystyczną. Stąd przedstawiamy jedynie charakte−
rystykę opisową pozyskanych ułamków naczyń gli−
nianych (ryc. 4).

Wszystkie znalezione fragmenty pochodzą z na−
czyń ręcznie lepionych. Odnotowano zarówno cerami−
kę cienkościenną o grubościach ścianek do 0,6 cm – sześć
sztuk oraz średniościenną o grubościach od 0,6 cm
do 0,9 cm – siedem sztuk, jak i grubościenną powy−
żej 0,9 cm – dwie sztuki. Prawie wszystkie fragmen−
ty wykonano z gliny schudzonej domieszką drob−
noziarnistego piasku. Jedynie w dwóch przypad−
kach wystąpiła domieszka dwuskładnikowa – pia−
sku i średnioziarnistego tłucznia. Powierzchnia na−
czyń w siedmiu przypadkach jest wygładzana,
w czterech szorstka, a w pozostałych „mieszana”, to
znaczy częściowo szorstka (3 sztuki), bądź też czę−
ściowo gładzona, częściowo chropowacona (1 sztu−
ka). Wewnętrzne powierzchnie wszystkich okazów
są wygładzone. Zarejestrowano generalnie trzy bar−

wy powierzchni: jasnobrązowo−szarą (często w ukła−
dzie plamistym), ceglasta i czarną. Przełomy naczyń
były przeważnie jednobarwne, szare lub brązowe,
a w pojedynczych przypadkach dwubarwne: cegla−
sto−czarne i brązowo−szare oraz trójbarwny jasnobrą−
zowo−szaro−jasnobrązowy. Na podstawie cech tech−
nicznych i morfologicznych stwierdzono, że są one
pozostałością naczyń z okresu wpływów rzymskich.

W opisywanym materiale znajdowały się jedy−
nie trzy fragmenty brzegów. Opierając się na typo−
logii ceramiki dokonanej przez Ryszarda Wołągie−
wicza (Wołągiewicz 1993) ustalono, że pochodzą
one z następujących grup naczyń:

1. garnek grupy I typ C (Wołągiewicz 1993,
12, tabl. 3),

2. misa grupy VI typ B (Wołągiewicz 1993,
14–15, tabl. 18),

3. misa grupy Xa typ A (Wołągiewicz 1993,
14, tablica 27).

Wyróżnione grupy naczyń datowane są szeroko
od fazy B2/C1 do fazy końcowej D (Wołągiewicz
1993, 26). Poza ułamkami ceramiki naczyniowej
z obiektów pozyskano: dwa wyroby krzemienne oraz
cztery bryłki polepy.

Fragmentaryczne rozpoznanie stanowiska nie
zezwala na wyciągnięcie szerszych wniosków za−
równo odnośnie trwałości i charakteru osadnictwa,
jak i ściślejszego jego datowania. Bez bardziej
systematycznych prac badawczych przeprowadzo−
nych na przedmiotowym stanowisku jego dokład−
niejsza prezentacja nie jest możliwa Zamieszczo−
ne w niniejszym komunikacie wyniki badań ra−
towniczych służą jednak pomocą w rozwoju na−
szej wiedzy o pradziejach regionu, w tym przede
wszystkim jego zasiedlenia w okresie wpływów
rzymskich.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska na mapie w skali 1:10 000

Osada ludności kultury wielbarskiej na stanowisku Kołbacz 62 (AZP 32–08/100)

Siedlung der Wielbark−Kultur in der Fundstelle Kołbacz 62 (AZP 32–08/100)
Kurzfassung

Unter archäologischer Aufsicht, die mit dem Bau der zweiten Verzweigung der Wasserleitung Miedwie im Ort Kołbacz
(Gemeinde Stare Czarnowo, Landkreis Gryfiński) in Verbindung stand, wurde eine neue Fundstelle entdeckt – Kołbacz,
Stelle 62 (AZP 32–08/100). Die Fundstelle liegt an der Kreuzung zweier physiographischen Regionen: Puszcza Bukowa
(Buchheide) mit Równina Pyrzycko−Stargardzka (Pyritz−Stargader Ebene), am Fuße einer kleinen Erhebung in der Hügel−
kette des südlichen Abschnitts des Gebirges Góry Bukowe, an der Nordgrenze der Stadt, westlich der Straße nach Reko−
wo. Während der Abtragung von Humusschichten wurden zwei Objekte gefunden. Das Objekt Nr. 1, mit Maßen 1,24 m
EW x 1,10 m NS, war ovalförmig mit einem muldenförmigen Querschnitt mit Mächtigkeit der Schicht bis zu 0,34 Meter.
Seine zweischichtige Verfüllung bestand aus dunkelgrauem Sand mit Brandresten, Hüttenlehmklumpen und grauem
Sand. Es wurden hier 3 Keramikfragmente und ein Hüttenlehmklumpen gefunden. Möglicherweise sind das die Überre−
ste einer Feuerstelle. Objekt Nr. 2, mit Maßen 2,28 m EW x 2,30 m NS, war rechtseckig, im Querschnitt rechtseckig und
bis zu 0,49 Meter tief. Zweischichtige Verfüllung bestand hier aus braunem Sand−Humus Gemisch mit Hüttenlehmklum−
pen, Holzkohleteilen und einigen Steinen sowie schwarzem Sand−Humus Gemisch. Im Objekt fand man: 2 Feuersteine,
15 Keramikfragmente, 3 Hüttenlehmklumpen. Es ist eine Grube mit unbestimmter Funktion. Anhand der technologi−
schen−, stilistischen− und morphologischen Keramikanalyse wurde die Chronologie der Siedlung als Phase B2/C1 bis die
Endphase D der Zeit römischer Einflüsse bestimmt und der Wielbark−Kultur zugerechnet.
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Ryc. 2. Rzut i przekrój obiektu nr 1, skala 1:20 (ryc. R. Kamiński)

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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Ryc. 3. Rzut i przekrój obiektu nr 2, skala 1:20 (ryc. R. Kamiński)

Osada ludności kultury wielbarskiej na stanowisku Kołbacz 62 (AZP 32–08/100)
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Ryc. 4. Obiekt nr 2, wybór ceramiki (ryc. R. Kamiński)

Roman Kamiński, Sławomir Słowiński, Anna Uciechowska-Gawron
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Miejscowości Juszkowo i Straszyn położone
są w pobliżu Trójmiasta w gminie Pruszcz Gdań−
ski (ryc. 1). Historia odkryć archeologicznych
w ich rejonie sięga końca XIX i początków XX w.
W Straszynie badania wykopaliskowe w 1873 r.
przeprowadził O. Helm. Z rozkopanych dwóch
grobów skrzynkowych pozyskano wówczas 12
popielnic, szczypce, fragmenty kolczyków, łań−
cuszków i szpili. Zabytki te były przechowy−
wane w dawnym Muzeum Prowincjonalnym
w Gdańsku (por. Łuka 1966, 381; Fudziński,
Adamska, Fudziński 2005, 328). W latach sie−
demdziesiątych ubiegłego wieku wieloletnie ba−
dania na rozległej osadzie w Juszkowie (stan. nr 3)
prowadził J. Podgórski. Odsłonięto liczne obiek−
ty osadnicze, m.in. jamy, paleniska i ziemianki.
Materiały zabytkowe z tego stanowiska, datowa−
ne na wczesną epokę żelaza, zostały jednak tyl−
ko częściowo opublikowane (np. Podgórski 1972,
205–235, 1979, 133–141).

Pierwsze z omawianych stanowisk (nr 6) –
Juszkowo położone jest na tzw. Kolonii, na pół−
nocny wschód od rzeki Radunii, na rozległym
spadku terenu w pobliżu lasu. Stanowisko to zo−
stało odkryte w 1971 r. przez J. Podgórskiego.
Podczas badań powierzchniowych zebrał on sześć
fragmentów ceramiki, dwie bryłki polepy i wiór
krzemienny. Chronologię ceramiki określono na
okres późnolateński (?), wiór krzemienny ogólnie
na neolit. Podczas badań AZP (również J. Podgór−
skiego) w 1985 r. nie pozyskano żadnych nowych

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński

Badania ratownicze na cmentarzyskach z okresu wpływów
rzymskich w Juszkowie i Straszynie (gmina Pruszcz Gdański)

materiałów zabytkowych1. Badaniami wykopali−
skowymi objęto obszar ok. 1 ha. Odkryto łącznie
32 obiekty archeologiczne, które wystąpiły w pół−
nocno−wschodniej i wschodniej części badanego
terenu. Tylko dziesięć z nich zawierało materiał
pozwalający określić chronologię. Do kultury po−
morskiej zaliczono dwa obiekty (nr 5 i 7). Pierw−
szy – palenisko (nr 5) dostarczyło 49 fragmentów
ceramiki, w tym fragment pokrywy w kształcie
wycinka kuli, o pogrubionym brzegu. Drugi
z omawianych obiektów (jama nr 7) dostarczył
mniej charakterystycznego materiału.

W centralnej części stanowiska odsłonięto pozo−
stałości niewielkiego cmentarzyska ciałopalnego.
Związane były z nim obiekty nr 6, 10–12, 15, 19,
22, 24–25. Do najciekawszych obiektów należały
jamy grobowe z resztkami stosu oznaczone nume−
rami 12, 15, 19, 22 i 25. Ich średnie wymiary to: po
linii N–S: od 0,9 do 1,8 m, po linii W–E od 0,9 do
1,4 m, miąższość od 0,2 do 0,34 m. W obiektach
nr 12 i 22 znaleziono dwa przęśliki tkackie: kamien−
ny, płaski, o średnicy 3,5 cm i wysokości 0,8 cm
i gliniany (z obiektu nr 22) dwustożkowaty o śred−
nicy 1,7 cm i wysokości 2,5 cm. Zabytki te należą
do wyznaczników grobów kobiecych (Tuszyńska
2005, 54).

Z obiektu nr 15 pochodzi brązowa klamra do
pasa z dwoma nitami na główce i haczykowatym

1 Informacje z Archiwum MAG.
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zapięciem. Można ją zaliczyć prawdopodobnie do
typu IIIb wg J. Kostrzewskiego (Kostrzewski 1919,
55, Abb. 43) (ryc. 2). Analogiczne okazy wystąpiły
w dwóch pochówkach z Pruszcza Gdańskiego (stan.
10): nr 2 i 126 (Pietrzak 1997, 99, taf. I, 139, taf.
XLI), gdzie datowano je na fazę A3 (Pietrzak 1997, 81).

Z obiektu nr 19 (ryc. 3) pochodzi nożyk sierpi−
kowaty z częściowo ułamanym ostrzem. (długość
zabytku ok. 10 cm, ryc. 4). Ten typ zabytków znany
był m.in. ze stanowiska w Ulkowych (groby nr 46 i 52
– Tuszyńska 2005, 141, tabl. XXI: 46/3 i 52/5). Wystą−
pił tam m.in. z zapinkami typu A53 (datowanie tych
grobów to faza B1c). Odkrycia nożyków sierpiko−
watych znane były także z cmentarzysk w Rumii
i Pruszczu Gdańskim Na tym pierwszym stanowi−
sku taki zabytek wystąpił w grobie nr 292 (wraz
z zapinkami typu A 236 i wariantem N/O, Pietrzak
1987, 91, 203, tabl. XCVII). W Pruszczu Gdańskim
(stan. 10), omawiane zabytki wystąpiły m.in. w gro−
bach nr 13A (z zapinką typu D – Pietrzak 1997, 101,
taf. III), 35 (z zapinką typu O – Pietrzak 1997, 105,
taf. VII), 270 (z zapinkami typu J/ H, I oraz A18,
a także fragmentami żelaznej szpili – Pietrzak 1997
(Pietrzak 1997, 192, taf. XCIV) czy 321 (z zapinka−
mi typu N – Pietrzak 1997, 209, taf. CXI).

Z obiektu nr 25 pochodziły fragmenty zapinki
zbliżonej do typu A68 (ryc. 5). Zabytki te występo−
wały często w grobach szkieletowych, np. w Ulko−
wych (groby nr 43 i 44 – Tuszyńska 2005, 22, 139,
tabl. XIX, 140, tabl. XX) i Pruszczu Gdańskim (m.in.
Pietrzak 1997, 125, taf. XXVII, 24, 190, taf. XCII).
Spotykane są one jednak również w grobach ciało−
palnych, np. w pochówkach z Wygody (groby nr 60
i 61 – Machajewski 2001, 82, taf. XI, 91, taf. XX).
Ponadto z obiektu nr 24 pozyskano fragmenty żela−
znej igły.

Chronologię stanowiska w Juszkowie można
określić na wczesną epokę żelaza, okres przedrzym−
ski i wczesny okres wpływów rzymskich. Z kulturą
pomorską wiążą się skromne ślady osadnictwa. Bar−
dzo ciekawe było wystąpienie w jednym z obiektów
fragmentu pokrywy, prawdopodobnie o kształcie
zbliżonym do wycinka kuli (?). Zabytki takie znane
były przede wszystkim z cmentarzysk, m.in. z Rę−
bia (np. obiekt nr 3; Fudziński, Rożnowski 2002, 25,
ryc. 18: d) czy Zaworów (Fudziński, Rożnowski
1997, np. 25, ryc. 26: f, g, h), datowanych na schy−
łek okresu halsztckiego D i początek okresu lateń−
skiego (Fudziński, Rożnowski 1997, 196). Z drugim
okresem wiąże się cmentarzysko ciałopalne, które
można datować na okres A3 (być może A2/A3) – B1.

Nawiązuje ono silnie do rozległej nekropolii w Prusz−
czu Gdańskim (stan. nr 10), badanej wielosezono−
wo przez M. Pietrzaka (por. Pietrzak 1997).

Badania na drugim ze stanowisk – w Straszynie,
przeprowadzono w grudniu 2006 r. Było to możli−
we dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym.
Omawiane stanowisko (nr 14) jest położone na pół−
nocny wschód od skrzyżowania dróg Gdańsk–Stra−
szyn z drogą do Pruszcza Gdańskiego i ok. 1, 3 km
na północny wschód od centrum Straszyna. Zostało
ono odkryte w 1985 r. przez J. Podgórskiego pod−
czas badań AZP. Określono je wówczas jako cmen−
tarzysko (kultury pomorskiej [?], pozyskano osiem
fragmentów ceramiki) i ślad osadnictwa z okresu
późnego średniowiecza (jeden fragment ceramiki).

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na ob−
szarze ok. 80 a. Odkryto łącznie 11 obiektów arche−
ologicznych, w tym 10 grobów jamowych i jeden
popielnicowy, wszystkie były obsypane resztkami
stosu. Charakteryzowały się rozmiarami: po linii
N–S – od 0,58 do 1,2 m, po linii W–E – od 0,5 m do
1,14 m, miąższość od 0,08 do 0,5 m. Tylko dwa gro−
by zawierały jakiekolwiek wyposażenie. W obiekcie
nr 7 wystąpiła duża, silnie zniszczona popielnica,
być może o formie dwustożkowatej (ryc. 6). Z obiek−
tu nr 10 pozyskano dwa zabytki metalowe – mały
fragment brązowej klamry do pasa oraz fragment
niezidentyfikowanej ozdoby brązowej. Od strony
wewnętrznej w zabytek wtopiony był inny fragment
klamry do pasa (ryc. 7). Stanowisko można datować
na młodszy okres przedrzymski. Większa jego część
została prawdopodobnie zniszczona przed ok. 15 lat
w wyniku budowy hali produkcyjnej, przylegającej
od strony północnej do badanego obszaru. Prace
wykopaliskowe pozwoliły więc uchwycić tylko jego
niewielką południową część.

Przeprowadzone na dwóch stanowiskach w Stra−
szynie i Juszkowie ratownicze badania wykopalisko−
we pozwoliły na zlokalizowanie dwóch nowych
cmentarzysk, na których zmarłych chowano w okre−
sie przedrzymskim oraz wczesnym okresie wpływów
rzymskich. Obydwa należy zaliczyć do tzw. skupi−
ska pruszczańskiego (por. np. Przewoźna 1974, 41–
–42). Oprócz stanowisk (osad i cmentarzysk) w Prusz−
czu Gdańskim (np. Pietrzak 1988, 51–52; 1997, 8,
Abb.1; Tuszyńska 2005, 71; Ostasz 2005, 471–487),
należały do niego także m.in. cmentarzyska z Ró−
żyn (Tuszyńska, Stąporek 2005, 353–363), Skow−
racza (Kostrzewski 1919, 336; Tuszyńska 2005, 71)
oraz Żukczyna (Pietrzak 1979, 74–75; Tuszyńska 2005,
71), a także osada z Ulkowych (Ostasz 2003, 287–303).

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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Notgrabung in Gräberfeldern aus der römischen Zeit von Juszkowo i Straszyn,
Landkreis Pruszcz Gdanski
Kurzfassung

Die Orte Juszkowo und Straszyn liegen bei Dreistadt (polnisch: Trójmiasto), im Landkreis Pruszcz Gdański. Der unmit−
telbare Grund für die Aufnahme der Grabungsarbeiten in dieser Gegend war die Übergabe dieser Fläche zur Wohnungs−
bau. Die Notgrabung in Juszkowo und in Straszyn wurde 2006 durchgeführt.

Im Zuge der Grabungsarbeiten in Juszkowo (Fundstelle 6) wurden insgesamt 32 Objekte freigelegt. Zwei davon
knüpfen an Siedlungswesen der Pommerischen Kultur der frühen Eisenzeit – Anfang der vorrömischen Kaiserzeit an. In
der Mitte der Fundstelle wurden die Überreste eines kleinen Brandgräberfeldes freigelegt. Dort wurden u. a. Teile einer
Fibel Typ A68 und einer Gürtelschnalle Typ IIIb nach Kostrzewski sowie Sichelklingen und zwei Wirtel geborgen. Diese
Funde datieren in die Stufe A3 (vielleicht A27/A3) der frühen vorrömischen Zeit bis Stufe B1 der frühen römischen Zeit.

Während der Ausgrabungen in Straszyn wurden 11 Gräberfunde freigelegt – 10 Grubengräber und ein Brandgrab.
Alle Gräber waren mit den Scheiterhaufenresten überschüttet. Nur in zwei Fällen wurde eine Grabbeigabe gefunden. Bei
dem Objekt Nr. 7 wurde eine große, sehr schlecht erhaltene Urne geborgen und Objekt Nr. 10 erhielt zwei Metallfunde –
ein kleiner Teil der Gürtelschnalle aus Bronze und ein Teil eines nicht identifizierten Schmuckstückes. Das Gräberfeld
datiert in die jüngere vorrömische Zeit.

Badania ratownicze na cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich w Juszkowie i Straszynie (gmina...
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Die Grabungsarbeiten von Straszyn und Juszkowo führten zur Entdeckung von zwei neuen Gräberfeldern, wo die
Verstorbenen in der vorrömischen Zeit und in der frühen römischen Zeit bestattet wurden. Beide sind der so genannten
„pruszczańska” − Kumulation zuzurechnen.

Ryc. 1. Juszkowo i Starszyn, gm. Pruszcz Gdański – lokalizacja obydwu omawianych stanowisk archeologicznych
na mapie w skali 1:100 000 (oprac. P. Fudziński)

Ryc. 2. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 6 – Brązowa klamra do pasa z obiektu nr 15 (fot. P. Fudziński)

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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Ryc. 3. Juszkowo, gm. Pruszcz Gd., obiekt nr 19 – przekrój (fot. P. Fudziński)

Ryc. 4. Juszkowo, gm. Pruszcz Gd., obiekt nr 19 – nożyk sierpikowaty (fot. P. Fudziński)

Badania ratownicze na cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich w Juszkowie i Straszynie (gmina...

Ryc. 5. Juszkowo, gm. Pruszcz Gd., obiekt nr 25 – fragmentarycznie zachowana zapinka brązowa zbliżona
do typu A 68 (fot. P. Fudziński)



156

Ryc. 6. Straszyn, gm. Pruszcz Gd., obiekt nr 7– grób popielnicowy (fot. P. Fudziński)

Ryc. 7. Straszyn, gm. Pruszcz Gd., obiekt nr 10 – fragmenty stopionej ozdoby brązowej (fot. P. Fudziński)

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kurhanami
i kręgami kamiennymi w Babim Dole−Borczu bada−
ne jest już od wielu sezonów badawczych (Mączyń−
ska 1995, gdzie starsza literatura). Na omawianym
stanowisku, w jego zachodniej części odkryto w la−
tach 1999–2004 obiekty z fazy wielkowiejskiej (Wi−
śniewska 2001; 2005). W sezonach 2006–2007,
w strefie kultury wielbarskiej, wykopy wytyczono
w północnowschodniej części cmentarzyska, gdzie
w latach poprzednich zlokalizowano skupisko gro−
bów szkieletowych i ciałopalnych oraz w części po−
łudniowej, w której znajdowała się strefa palenisk
(Mączyńska, Dudek 2003). Łącznie przebadano po−
wierzchnię ok. 10 a, odkrywając 16 grobów, w tym
11 pochówków szkieletowych i pięć ciałopalnych
(cztery jamowe i jeden popielnicowy).

Groby jamowe charakteryzowały się owalnym
lub kolistym zarysem o wymiarach 0,5 x 0,3 m,
ciemnobrunatnym wypełniskiem, wśród którego
znajdowała się duża ilość przepalonych kości.
Spośród grobów jamowych trzy były wyposażo−
ne. W jednym z nich znaleziono fragment brązo−
wej zapinki z żelaznym cylindrem (ryc. 4: 1),
w drugim sprzączkę brązową AH 1 (ryc. 1: 8)
wg Renaty Madydy−Legutko (Madyda−Legutko1986,
61), w kolejnym zaś sprzączkę o czworokątnej ra−
mie AG 48 (ryc. 2: 1) wg tej samej autorki i przę−
ślik gliniany (ryc. 2: 2).

Wspomniany grób popielnicowy, oznaczony nu−
merem 124, był prawdopodobnie zniszczony. Zacho−
wała się bowiem tylko partia przydenna naczynia
(ryc. 3: 1) i pojedyncze fragmenty kości.

Magdalena Mączyńska, Agnieszka Urbaniak

Badania cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim Dole-Borczu
(powiat Kartuzy), stanowisko 2 w 2006 i 2007 roku

Wśród 11 odkrytych grobów szkieletowych, cztery
ze względu na niewielkie rozmiary (1,2–1,0 x 0,6–0,7 m)
mogły być pochówkami dzieci. Nie posiadały wy−
posażenia.

Groby 119 i 120 odznaczały się dość dużymi roz−
miarami. Ich długość wynosiła ponad 3 m, a szero−
kość 1,1 m. W grobie 120 odkryto srebrną zapinkę
A VII 211 ze spiętrzonymi pierścieniami (ryc. 1: 3),
sprzączkę brązową AD 17 (ryc. 1: 5) wg R. Mady−
dy−Legutko, brązowe okucie końca pasa J II 3 (ryc.
1: 6) wg Karla Raddatza (Raddatz 1957), fragmenty
bardzo delikatnych srebrnych przedmiotów, bardzo
źle zachowanych, umieszczonych po obu stronach
głowy, przęślik gliniany (ryc. 1: 4) oraz kubek gli−
niany zbliżony do grupy RW XV A (Wołągiewicz
1993). Natomiast w grobie 119 znaleziono tylko
fragmenty zapinki A V 128 (ryc. 1: 1). Prawdopo−
dobnie do wyposażenia należała jeszcze sprzączka
brązowa (ryc. 1: 2) AD 17 oraz przęślik gliniany,
które jednak wcześniej trafiły w ręce radiestetów,
którzy opisywany pochówek prawdopodobnie obra−
bowali. Do tego skupiska grobów należy jeszcze
pochówek 127, w którym znaleziono zapinkę brą−
zową A VI 162 z krótką sprężyną (ryc. 3: 6), sprzącz−
kę brązową (ryc. 3: 5) typu AD17 oraz zniszczone
okucie końca pasa grupy J wg K. Raddatza.

Na południe od powyżej opisanych pochówków
znajduje się kolejna koncentracja grobów. W gro−
bie 126 odkryto fragmenty brązowego okucia (ryc.
3: 2), skorodowaną, żelazną sprzączkę o kolistej ra−
mie (ryc. 3: 3) oraz brązowe okucie końca pasa gru−
py O (ryc. 3: 4) wg K. Raddatza (Raddatz 1957).
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W grobie 123 znaleziono brązową zapinkę A VII
zbliżoną do typu 193 (ryc. 2: 3), bez guzka na nóż−
ce, brązową igłę (ryc. 2: 5), brązową szpilę haczy−
kowatą (ryc. 2: 4), trzy szklane paciorki segmento−
we ze złotą wkładką typu TM 387b (ryc. 2: 7–9),
21 nieprzezroczystych paciorków szklanych (ryc. 2:
10–29), w tym jeden barwy ciemno niebieskiej typu
TM 46, jedenaście zielonych typu TM 51 i dziewięć
czarnych typu TM 55, dwa paciorki bursztynowe
(ryc. 2: 30–31) należące do typu TM 388 i osełkę
kamienną (ryc. 3: 6).

W przypadku kolejnego grobu oznaczonego nu−
merem 129 zaobserwowano ciekawą sytuację stra−
tygraficzną. Nad opisywanym grobem szkieletowym
znajdował się pochówek jamowy 131, który nie na−
ruszył jamy grobowej 129. Na wyposażenie grobu
szkieletowego składały się – dwie brązowe zapinki
A V 128 i A VII, podobna do poprzednio wymie−
nionej (ryc. 4: 2, 4), brązowa szpila haczykowata
o tordowanym trzonku (ryc. 4: 5), przęślik gliniany
(ryc. 4: 3) oraz 23 nieprzezroczyste paciorki szkla−
ne (ryc. 4: 6–28), w tym dwa barwy białej typu
TM 22, 11 barwy zielonej typu TM 24 i 10 czarnej
typu TM 27, a także 39 paciorków bursztynowych
(ryc. 4: 29–67), wśród których 26 reprezentuje typ
TM 388; sześć typ TM 391, trzy typ TM 394, dwa
typ TM 395a; dwa typ TM.

Chronologię omawianych grobów należy okre−
ślić na fazy od B2b (grób 119), poprzez fazę B2/C1
(groby 120, 123 i 129) po C1a (grób 127).

Przez ostatnie dwa sezony prowadzone były ba−
dania w bagienkach znajdujących się na południe od
stanowiska. W bagienku 2, w bardzo niewielkiej
odległości od południowej granicy cmentarzyska,
znaleziono stelę kamienną, noszącą ślady obrabia−
nia, wokół której znajdowało się szarawe zaciemnie−
nie niezawierające zabytków. Na poziomie 0,9 m,
w okolicach steli, a także z pozostałych obszarów
wykopu pozyskano nieliczne fragmenty ceramiki
kultury wielbarskiej (ryc. 5: 5).

Bagienko 1 położone jest ok. 200 m na południe
od cmentarzyska i badane było już w latach 90. Zna−
leziono wtedy fragmenty ceramiki kultury wielbar−
skiej, przepalone kamienie, nietworzące układu
i węgle drzewne (por. Mączyńska 2000). W 2006 r.
bagno było znów na tyle suche, że można było za−
łożyć tam wykop. Na głębokości 0,6 m odkryto le−
żący, długi pień drzewa bez śladu obróbki, o śred−
nicy ok. 0,2 m, wchodzący w obydwie ściany wy−
kopu. Równolegle do niego w odległości 0,7 m na
E znajdowała się znacznie cieńsza gałąź. Pomiędzy
nimi ukazała się górna część pionowo stojącego pnia
o średnicy 0,32 m, nakrytego dużym, płaskim ka−
mieniem (ryc. 5: 6). W narożniku SE ukazała się
wyraźna koncentracja kamieni. Wspomniany pień
nakryty kamieniem, wydrążony w środku z inten−
cjonalnym otworem w górnej części, był wkopany
głęboko w dno bagienka. Jego całkowita długość
wynosiła 0,97 m. Dolna część pnia była bardzo do−
brze zachowana i nosiła ślady odpiłowania, a górna
część była w stanie posuniętego rozkładu. W trak−
cie eksploracji wnętrza pnia okazało się, że był on
wypełniony kilkoma masywnymi fragmentami drew−
na, z których wszystkie nosiły ślady obróbki, szcze−
gólnie jeden, największy z nich z licznymi śladami
odrąbywania. Wewnątrz pnia, w jego środkowej
i dolnej części, znaleziono dwa duże fragmenty ce−
ramiki – jeden pochodzący z grubościennego, du−
żego naczynia, drugi z małej wazy o gładkiej po−
wierzchni (ryc. 5: 4), grupy RW IV A, jednak dużo
mniejszej.

Wydrążony pień drzewa trzeba interpretować
jako barć, przy czym otwór w górnej części rozło−
żył się w trakcie eksploracji. Jedyną analogią jest
barć z Vehnemoor w Niemczech północnych, rów−
nież znaleziona w bagnie, datowana na okres mero−
wiński, z dwoma otworami i resztkami ramek we−
wnątrz (Capelle 1997). Plecione przedmioty z osa−
dy w Feddersen Wierde mają inny charakter i uwa−
żać je trzeba za ule (Ruttner 1981, 162–170).
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Badania cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim Dole-Borczu (powiat Kartuzy), stanowisko 2 w 2006...

Die Untersuchungen eines Gräberfeldes aus der römischen Zeit in Babi Dół−Borcz,
Landkreis Kartuzy, Stelle 2, 2006 und 2007
Kurzfassung

Das Gräberfeld der Wielbark−Kultur mit Kurganen und Steinkreisen in Babi Dół−Borcz wurde seit einigen Forschungssa−
isons untersucht. Im Westteil dieser Fundstelle wurden auch einzelne Objekte geborgen, die aus der sog. „wielkowiej−
ska“ Phase stammen. In den Saisons 2006–2007 wurde der Untersuchungsumfang sowohl auf die nordöstlichen Teile des
Gräberfeldes der Wielbark–Kultur ausgeweitet, wo in den früheren Jahren eine Ansammlung der Körper− und Brandgräber
geortet worden ist, wie auch auf den Südteil, wo sich die Feuerstellen befanden. Insgesamt wurde eine Fläche von 10
Aren untersucht und 16 Gräber gefunden, dabei 11 Skelettgräber, 5 Brandgräber (4 Gruben− und ein Urnengrab).

Die Grubengräber charakterisierte eine ovale oder eine runde Form mit kleinen Abmessungen und eine große Anzahl
angebrannter Knochen in der dunkelbraunen Verfüllung. Drei waren mit Beigaben ausgestattet (Abb. 1: 8; 2: 1, 2; 4: 1).
Im Urnengrab ist nur ein Bodenteil des Gefäßes (Abb. 3: 1) und einige Knochenreste übrig geblieben.

Von 11 freigelegten Körpergräber könnten 4 die Kinderbestattungen repräsentieren, und zwar wegen der kleinen
Abmessungen (1,2–1,4 x 0,6–0,7 m). Sie hatten keine Grabbeigaben. Zwei Gräber waren relativ groß (mehr als 3 m x 1,1
m). In einem von beiden wurde eine reiche Grabbeigabe gefunden, die aus Silber− und Bronzeschmuck sowie einem
Tonwirtel und einem Becher bestand (Abb. 1: 3−6); von der Beigabe des zweiten Grabes blieben nur Teile einer Fibel
übrig (Abb. 1: 1), obwohl sich hier ursprünglich die weiteren Gegenstände befinden könnten (Abb. 1: 2). Zu dieser
Gräberansammlung gehört noch eine Bestattung, wo eine Bronzefibel, eine Klammer und eine Gürtelschnalle (Abb. 3: 5,
6) geborgen wurden. Eine weitere Gräberansammlung befand sich weiter im Süden. In den hier freigelegten Körpergräbern
wurden reichen Beigaben geborgen (Abb. 2: 3–31; 3: 2–4; 4: 2–67). Über einem Körpergrab befand sich ein Grubengrab.

Die Chronologie der besprochenen Gräber lässt sich von der Phase B2b (Grab 119) über die Phase B2/C1 (Gräber
120, 123, 129) bis in die Phase C1a (Grab 127) festlegen werben.

Während der letzten zwei Saisons wurden Arbeiten in den kleinen Sumpfgebieten, südlich der Fundstelle durch−
geführt. Im Sumpfgebiet 2, nicht weit von der Südgrenze des Gräberfeldes wurden eine Stele aus Stein und einige Kera−
mikfragmente der Wielbark− Kultur (Abb. 5: 5) gefunden.

Im Sumpfgebiet 1, ca. 200 Meter südlich vom Gräberfeld, wurde ein ausgehöhlter Baumstamm (mit einem Durch−
messer von 0.32 m) geborgen, der mit einem flachen Stein bedeckt war. Er ist als eine Beute zu interpretieren (Abb. 5: 6).
Im inneren des Baumstammes wurden zwei große Keramikfragmente gefunden (Abb. 5: 4).
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Ryc. 1. Babi Dół – Borcz, pow. Kartuzy, stan. 2. 1–2 – grób 119; 3–7 – grób 120; 8 – grób 125. 3 – srebro,
1, 2, 5, 6, 8 – brąz; 4, 7 – glina

Magdalena Mączyńska, Agnieszka Urbaniak
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Ryc. 2. Babi Dół – Borcz, pow. Kartuzy, stan. 2. 1–2 – grób 121; 3–31 – grób 123. 1, 3–5 – brąz; 7–29 – szkło;
30, 31 – bursztyn; 2 – glina; 6 – kamień

Badania cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim Dole-Borczu (powiat Kartuzy), stanowisko 2 w 2006...
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Ryc. 3. Babi Dół – Borcz, pow. Kartuzy, stan. 2. 1 – grób 124; 2–4 – grób 126. 5–6 – grób 127. 2, 4–6 – brąz;
3 – żelazo; 1 – glina

Magdalena Mączyńska, Agnieszka Urbaniak
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Ryc. 4. Babi Dół – Borcz, pow. Kartuzy, stan. 2. 1 – grób 131; 2–67 – grób 129. 2, 4, 5 – brąz; 1 – żelazo i brąz;
6–28 – szkło; 29–67 – bursztyn; 3 – glina

Badania cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim Dole-Borczu (powiat Kartuzy), stanowisko 2 w 2006...
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Ryc. 5. Babi Dół – Borcz, pow. Kartuzy, stan. 2. 1–3, 5, 6 – Bagienko 1; 4 – Bagienko 2. 1–5 – glina; 6 – drewno

Magdalena Mączyńska, Agnieszka Urbaniak
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Stanowisko nr 6 w Linowie usytuowane jest w pół−
nocno−wschodniej części ziemi chełmińskiej. Zos−
tało odkryte w trakcie badań powierzchniowych
w 1986 r. w ramach AZP. Na podstawie zebranego
materiału ceramicznego określono je jako osadę wie−
lokulturową, a większość materiałów oraz widocz−
nych na powierzchni zniszczonych jam zaliczono do
kultury ceramiki wstęgowej rytej. Pojedyncze frag−
menty powiązano z kulturami cyklu halsztacko−la−
teńskiego oraz z wczesnym średniowieczem. Stano−
wisko położone jest (ryc. 1) na krawędzi i stoku dość
rozległego wyniesienia, opadającego łagodnie w kie−
runku północnym i północno−zachodnim ku dolinie
niewielkiego, bezimiennego cieku. Ponad dno doli−
ny wyniesione jest na ok. 20 m.

W latach 1991–1993 na stan. 6 w Linowie pod−
jęto badania z inicjatywy W. Sosnowskiego z Pań−
stwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu
w związku z weryfikacją osad kultury ceramiki wstę−
gowej rytej. Przebadano obszar o powierzchni 800 m2.
Wykopy założono w partii centralnej i zachodniej
wyniesienia. Na tej powierzchni zarejestrowano po−
zostałości 108 obiektów, w tym 69 o nieokreślonej
funkcji i chronologii, 5 kultury ceramiki wstęgowej
rytej, jeden obiekt kultury pucharów lejkowatych,
dwa obiekty wczesnośredniowieczne, zaś 39 obiek−
tów uznano za jamy grobowe z okresu wpływów
rzymskich, w tym wydzielono 19 pochówków cia−
łopalno−jamowych, 3 popielnicowych i 17 szkiele−
towych. Na podstawie tych badań ustalono, iż cmen−
tarzysko zostało założone w fazie B2c starszego okre−
su wpływów rzymskich (dwa groby szkieletowe)

Małgorzata Kurzyńska

Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Linowie (gmina Świecie
nad Osą, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 6

i mogło funkcjonować do wczesnej fazy wędrówek
ludów, tj. od poł. II w. do prawie końca IV w. Jednak
większość materiałów pochodzi z faz B

2
/C

1
, C

1a
–C

1b
,

tj. z 2. poł. II w. i 1. poł. III w. (Sosnowski 1993,
95–100; Bokiniec, Sosnowski 2001, 147–152; Ku−
rzyńska, Sosnowski 2007).

Ponowne badania na stanowisku podjęto w 2006–
–2007 r. z inicjatywy Muzeum im. ks. dr. Włady−
sława Łęgi w Grudziądzu. Wykopy zlokalizowano
w partii północno−wschodniej, wschodniej i połu−
dniowo−wschodniej, przebadano obszar o powierzchni
900 m2.

W trakcie dwóch sezonów odsłonięto 70 nowych
obiektów, w tym 34 grobów szkieletowych, popiel−
nicowych, ciałopalno−jamowych i mieszanych – cia−
łopalno/szkieletowych (?), a także cztery domniema−
ne szkieletowe. Zarejestrowano także jedną jamę
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, trzy jamy
KCWR oraz dziewięć dołków posłupowych powią−
zanych z tymi jamami, jedną jamę KPL, 18 obiek−
tów nieokreślonych.

Nowo odkryte pochówki związane z cmentarzy−
skiem można datować na fazy B2/C1 – C1a–C1b.

Stanowisko znajduje się w terenie eksploatowa−
nym rolniczo, a więc ustawicznie narażonym na nisz−
czenie, co jest szczególnie widoczne w grupie po−
chówków ciałopalnych. Stropy grobów występu−
ją bezpośrednio pod warstwą orną, na głębokości
35–40 cm.

Groby jamowe (7 obiektów) to w większości sła−
bo czytelne jamki (spągowe partie grobów) o wy−
miarach w rzutach poziomych osiągających 0,45 x
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0,45 m i głębokościach od 0,05 do 0,18 m, z nie−
wielką zawartością kości ciałopalnych, bez elemen−
tów stosu. Niektóre zostały wkopane w stropy gro−
bów szkieletowych lub usytuowane na krawędziach
tych grobów. Wyposażenie zarejestrowano zaledwie
w trzech grobach, w jednym odkryto sprzączkę
AE 18, w kolejnym fragment grzebienia trójwar−
stwowego, a w ostatnim fragmenty naczynia. Udało
się określić antropologicznie cztery pochówki,
w tym trzy osób dorosłych i jeden dziecka. Tylko
w jednym przypadku stwierdzono, iż może to być
pochówek kobiety1.

Kolejna grupa to groby popielnicowe, w liczbie
4. Jedna z popielnic miała obstawę z kamieni. Dwie
popielnice wkopane zostały w czysty piasek, dwie
obsypane resztkami stosu. Antropologicznie określo−
no trzy pochówki, dwóch osób dorosłych oraz po−
chówek osobnika młodocianego infans lub juvenis.
W trzech grobach zarejestrowano wyposażenie.

Na wyróżnienie zasługuje jeden z grobów popiel−
nicowych, określony jako obiekt 147.

Opis obiektu: Popielnica uchwycona na głębo−
kości 0,35 m od stropu, wkopana w czysty piasek.
Jama o wymiarach 0,35 x 0,35 m, miąższości 0,32 m
(ryc. 2). Wewnątrz naczynia wystąpiły przepalone
kości, pojedyncze węgle wraz z wyposażeniem.
Według analizy antropologicznej w naczyniu zosta−
ły złożone kości prawdopodobnie kobiety powyżej
dwudziestego roku życia2.

Inwentarz3:
1. naczynie gliniane – garnek grupy IC, średnica

wylewu 18,2 cm; wysokość zachowana 17,2 cm,
maksymalna wydętość brzuśca 21,8 cm. Na−
czynie czernione, wygładzone i obmazywane,
od wewnątrz brunatne, słabo wypalone. Wy−
konane z gliny schudzanej domieszką śred−
nio− i drobnoziarnistego tłucznia (ryc. 2: 1);

2. zapinka brązowa grupy V, A96, z grzebykami
na główce i kabłąku, dł.g.3,5 cm (ryc. 2: 2);

3. zapinka brązowa grupy V, A96, z grzebykami
na główce i kabłąku, zniekształcona w wyni−
ku przepalenia, brak sprężyny, szpili, uszko−
dzona pochewka, długość 3,5 cm (ryc. 2: 3);

4. fragment brązu wtórnie przepalony, prawdopo−
dobnie szpila i sprężyna zapinki, długość 2,5 cm
(ryc. 2: 4);

5. zapinka brązowa grupy VII, A201 o półkoli−
stym kabłąku, pojedynczych nacięciach na ka−
błąku, poniżej główki i powyżej pochewki,
zniekształcona w wyniku przepalenia, długość
3,3 cm (ryc. 2: 5);

6. okucie końca pasa z brązu z podwójnymi pier−
ścieniami J.II

6−7 
nierozczepione w części gór−

nej, długość 3,6 cm (ryc. 2: 11);
7. prostokątna płytka brązowa z podwójnej bla−

chy zaopatrzona w trzy nity, po przeciwnej
stronie w partii centralnej kwadratowe wcię−
cie, prawdopodobnie skuwka sprzączki (?),
wysokość 3 cm, szerokość 1,8 cm (ryc. 2: 10);

8. trapezowata płytka z brązu, z trzema nitami,
element pasa, wysokość 3,5 cm, szerokość
2–1,3 cm (ryc. 2: 9);

9. fragment trapezowatej płytki z brązu z trzema
otworami po nitach, element pasa, wysokość
2 cm, szerokość 2 cm (ryc. 2: 8);

10. fragment grzebienia jednowarstwowego z po−
roża typ A1, wysokość 3,5 cm, szerokość 4 cm
(ryc. 2: 6);

11. przęślik z gliny dwustożkowaty beżowo−bru−
natny, bez śladów przepalenia, średnica 3,2 cm,
wysokość 3,2 cm (ryc. 2: 7).

Większość elementów tego zespołu jest charak−
terystyczna dla fazy B

2
/C

1
, a mianowicie zapinki

A96 oraz grzebień jednowarstwowy AI wg Thomas,
które pojawiają się w fazie B

2
 i trwają do fazy

B
2
/C

1
. Zapinki VII grupy A201 pojawiają się w fa−

zie B
2
/C

1
 i trwają do fazy C

1a
 (Godłowski 1974,

37–38), sporadycznie współwystępują z zapinkami
A96 (Wołągiewicz 1966, 173). Nie można wyklu−
czyć dłuższego trwania grzebieni jednowarstwo−
wych, zważywszy na ich obecność w grupie masło−
męckiej jeszcze w fazie C

1b 
(Kokowski 1995, 40).

Późniejszą pozycję chronologiczną w tym zespole
posiada okucie końca pasa JII

6−7
, które umieszcza się

już we wczesnej fazie i początkach późnej fazy okre−
su późnorzymskiego, czyli w fazie C

1b 
(Godłowski,

1974, 38; Madyda 1977, 385; Natuniewicz 2000,
135). Obecność okucia końca pasa pozwala przesu−
nąć datowanie tego obiektu na fazę C

1a
, ewentual−

nie C
1b

 (?), zakładając wcześniejsze pojawienie się
okuć JII

6−7
 lub dłuższe przeżywanie się grzebieni jed−

nowarstwowych na tym obszarze. Ryszard Wołągie−
wicz zwrócił uwagę na możliwość współwystępo−
wanie na obszarze kultury wielbarskiej niektórych
zespołów wczesnorzymskich z późnorzymskimi,
mając na uwadze przede wszystkim współwystępo−
wanie do fazy C

1b
 zapinek (Wołągiewicz 1966, 173;

1 Numerację grobów nawiązano do badań wcześniejszych, w ni−
niejszym opracowaniu stosuje się terenową numerację obiektów.
2 Analizę antropologiczna wykonał dr T. Kozłowski z Zakładu
Antropologii UMK w Toruniu.
3 Zabytki klasyfikowano zgodni z przyjętymi powszechnie sys−
temami: ceramika – R. Wołągiewicz (1993); zapinki – O. Alm−
gren (1923); okucia końca pasa – K. Raddatz (1957); paciorki –
M. Tempelmann−Mączyńska (1985); grzebienie – S. Thomas
(1960); sprzączki – R. Madyda−Legutko (1987).
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1974, 151). Spostrzeżenia te potwierdzają także od−
krycia na cmentarzysku w Weklicach (Natuniewicz−
−Sekuła, Okulicz−Kozaryn 2007, 70). W omawianym
zespole 147 z Linowa interesujące są trapezowate
płytki (ryc. 2: 8–9), które nakładane były na skórza−
ny pas i miały charakter zdobiący, a zarazem wzmac−
niający (Madyda 1977, 388).

Najliczniejszą grupę tworzą pochówki szkieleto−
we osób dorosłych, a także dzieci. 18 pochówków
należy uznać za pewne groby szkieletowe, cztery
domniemane. Wśród 18 pochówków, 13 zostało
określonych antropologicznie, z których pięć to po−
chówki osób dorosłych, pozostałe dzieci: 2 – infans II,
6 – infans I. Wśród osób dorosłych, tylko w jednym
tylko przypadku określono antropologicznie pochó−
wek mężczyzny, w przypadku dwóch można do−
mniemywać, iż były pochówkami mężczyzn, dwa
pochówki określono jako groby kobiet. Jeden z gro−
bów (136) był pochówkiem podwójnym kobiety
i noworodka. Wyposażenie stwierdzono w 14 gro−
bach, cztery były pozbawione wyposażenia, w tym
jeden osoby dorosłej, trzy dzieci.

W pięciu grobach stwierdzono pozostałości po
trumnach (pojemnikach z desek) o wymiarach 2,55
x 0,5; 2,5 x 0,5; 1,95 x 0,45 m, w jednym kłody
drewnianej (1,3 x 0,5 x 0,3 m).

Zmarli w obrządku szkieletowym składani byli
do grobów zgodnie z regułami obowiązującymi na
cmentarzyskach wielbarskich, a więc na osi N–S,
najczęściej na wznak z głową na N, twarzą na W lub
E, na prawym lub na lewym boku z podkurczoną
jedną lub obiema kończynami dolnymi. W jednym
przypadku zmarłe dziecko pochowane zostało głową
na S (obiekt 138). Niektóre z grobów posiadały na
dnie jamy kamienie stanowiące elementy wieńców
kamiennych, jeden z grobów oznaczony był na po−
wierzchni stelą kamienną (obiekt 162). W grobach
spotyka się także pojedyncze kamienie, usytuowa−
ne w różnych częściach jamy.

Na wyróżnienie zasługuje pochówek w obiekcie
159, w łodzi. W jamie o wymiarach 3,2 x 0,8 m wy−
krystalizował się zarys fragmentu łodzi o wymiarach
2,4 x 0,5 x 0,3 m, o wyraźnie zaostrzonej, łukowa−
tej części N (ryc. 3)4. Grób usytuowany został w par−
tii stokowej cmentarzyska, a więc w tej partii wzgó−
rza, w której procesy erozyjne przyczyniły się do sła−
bego zachowania szkieletu, z którego zachowało się

tylko uzębienie oraz kończyny dolne. Udało się usta−
lić, iż osoba złożona w łodzi była w wieku adultus/
maturus. Wyposażenie grobu stanowiło naczynie,
dzban grupy XVI, zapinka kuszowata zbliżona do
typu A161/162, sprzączka z brązu typ AD17. Przy
sprzączce zachował się fragment drewna, niestety
próba była na tyle mała, iż nie udało się ustalić ga−
tunku drewna, poza tym, iż jest to drewno liściaste5.
Pochówek ten można datować na fazę C

1a
. W gru−

pie grobów szkieletowych, osób dorosłych, na wy−
różnienie zasługuje pochówek 114, w którym zło−
żono mężczyznę w wieku adultus (25–30 lat), przy
którym stwierdzono m.in. tarczowate okucie z brą−
zu zdobione aplikacjami z tłoczonej złotej i srebr−
nej blaszki i nakładaną listwą ze wzorem odciśnię−
tego perełkowanego drutu i towarzyszącymi dwie−
ma kolistymi tarczki z trzema trójlistnymi wypust−
kami zdobionymi srebrnymi foliami. Zbliżone oku−
cia zostały znalezione w Kamienicy Szlacheckiej,
w grobie szkieletowym nr 5 (Tuszyńska 1998, 114,
ryc. II: 1, 10, 11). Okucia te identyfikowane są z pa−
sem typu balteus, przerzucanym przez lewę ramię
i spinanym na prawym boku, do którego przymoco−
wywano miecz. Grób ten można datować na fazę C

1b
.

Jednym z lepiej zachowanych grobów szkieleto−
wych był obiekt 131, pomimo iż obiekt został naru−
szony wkopem rabunkowym już w starożytności.

Opis grobu (ryc. 4): Strop grobu został zareje−
strowany bezpośrednio pod ziemią orną, na głębo−
kości 0,4 m. Na tym poziomie zarejestrowano jamę
usytuowaną na osi N–S o wymiarach 2,75 x 1,15 m,
w partii S o zaokrąglonych narożnikach, w partii
N o prostokątnych narożnikach, z wkopem w cen−
tralnej partii o wymiarach 1,5 x 0,75 m. 0,2 m poni−
żej pierwszego zarysu zarejestrowano w obrębie
wkopu pojedyncze kości żeber. Na głębokości
0,64 m ukazał się zarys trumny o wymiarach 2,65
x 0,5 m, w dalszym ciągu czytelny był wkop, naru−
szający na tym poziomie trumnę, w obrębie którego
zalegały luźno żebra, kręgi szyjne. Na głębokości
0,75 m od stropu obiektu odsłonięto szkielet, pozba−
wiony kości żebrowych, kręgosłupa, lewej kości ra−
mieniowej, prawej łokciowej i promieniowej. Szkie−
let ułożony na wznak, głową na N, rękoma wypro−
stowanymi wzdłuż tułowia, kończynami dolnymi
ułożonymi prosto, lewa noga dosunięta nieznacznie
do prawej. Na poziomie szkieletu wymiary trumny

4 W tym miejscu chciałabym podziękować dr. W. Ossowskiemu
z Muzeum Morskiego w Gdańsku za konsultację, który po ana−
lizie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej obiektu 159,
stwierdził, iż jest to większy fragment łodzi.

5 Analizę dendrologiczną drewna wykonał prof. dr hab. T. Waż−
ny z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Toruniu.
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168

zmniejszyły się do 2,45 x 0,4 m. W grobie pocho−
wana została kobieta w wieku adultus (ok. 30–35
lat), która wyposażona była w dwie zapinki ułożo−
ne na barkach, pod żuchwą, poniżej w miejscu klat−
ki piersiowej leżał fragment szpili z poroża. Ponad
głową leżało zgniecione naczynie, na lewo obok na−
czynia leżała szpila z poroża. Powyżej naczynia le−
żały dwie szpile metalowe oraz przęślik. W lewym
narożniku jamy grobowej ułożone były dwa niewiel−
kie kamienie bez śladów obróbki. Przypuszczalnie
w trakcie naruszenia grobu mogło dojść do wyrabo−
wania części wyposażenia.

Inwentarz grobu:
1. zapinka brązowa kapturkowa A41, kabłąk zdo−

biony trzema pionowymi bruzdami i nacinane
w sposób imitujący inkrustację perełkowanym
filigranem, w podobny sposób zdobiona górna
krawędź grzebyka, nacięcia pionowe również
na krawędzi końca nóżki, długość 3,5 cm (ryc.
5: 1);

2. zapinka brązowa kapturkowa A41, zdobiona
jw., długość 3,5 cm (ryc. 5: 2);

3. szpila z poroża z wyodrębnioną główką o prze−
kroju kwadratowym, zdobiona potrójnymi kół−
kami wykonanymi cyrklem, długość całkowita
10 cm, długość główki 1,8 cm (ryc. 5: 3);

4. fragment szpili z poroża o przekroju okrągłym,
zdobiona pojedynczymi nacięciami, zachowa−
na długość 1, 8 cm (ryc. 5: 4);

5. szpila brązowa haczykowata, tordowana, dłu−
gość 3,5 cm (ryc. 5: 5);

6. igła brązowa bez główki, zachowana długość
6 cm (ryc. 5: 6);

7. przęślik z gliny płaskokulisty, zdobionymi
nacięciami, barwy beżowo−brunatnej, średnica
3,5 cm, wysokość 1,8 cm (ryc. 5: 7);

8. naczynie, wazka grupy XIVB barwy czarnej,
wygładzone, słabo wypalone, zgniecione, za−
chowana wysokość 3,5 cm (ryc. 4: 1).

Zespół ten można umieścić w fazie B
2
/C

1
. Prze−

mawia za tym przede wszystkim obecność późnych
form zapinek grupy II typu A41, które datowane są
na fazę B

2
/C

1
, pojedyncze egzemplarze występują

wcześniej, w podfazie B
2b

 oraz później w podfazie
C

1a
 (Godłowski 1974, 28; Wołągiewicz 1993, 24–25;

Skorupka 2001, 134). W świetle najnowszego opra−
cowania dokonanego przez Jana Schustera poświę−
conego zapinkom kapturkowym AII41, zapinki
z Linowa można zaliczyć do pododmiany A41 X2
(Schuster 2006, 107–110). Z pozostałego inwenta−
rza na wyróżnienie zasługuje szpila z poroża z wy−
odrębnioną czworokątną główką, zdobiona potrój−
nymi kółkami wykonanymi cyrklem na każdej ze
ścian (ryc. 5: 3). Analogiczne szpile znane są z gro−

bów popielnicowych. Najstarsza, z Kościelnej Jani
z grobu nr 26, datowana jest na fazę B

2 
(?) (Pietrzak

2002, 380, 393, tabl. IX, 26: 2), kolejna z podfazy
B

2c
 została znaleziona w grobie 10 w Grzybnicy (Ha−

huła, Wołągiewicz 2002, 20, tabl. XXIII: 13), młod−
sze znane są z fazy B

2
/C

1
,
 
jedna z grobu nr 11, z Grę−

bocina (Budynek, Olędzki 1986, 153, 155, ryc. 4:4:7,
166), druga z grobu 406, z Malborka−Wielbarka
(Schindler 1940, 49, ryc. 25: 11).

Na cmentarzysku wydzielono pięć obiektów, któ−
re charakteryzują się jamami nawiązującymi do gro−
bów szkieletowych, zorientowanych na osi N–S,
wewnątrz których występują fragmentarycznie za−
chowane kości przepalone i nieprzepalone6 (obiek−
ty 119, 120, 134) bądź tylko przepalone (116, 155).
Wszystkie te obiekty wyposażone są w inwentarze,
które nie mają śladów przepalenia. Groby o odmien−
nym pochówku dotyczą pogrzebania dzieci w wie−
ku infans I, infans II. Należy zwrócić uwagę, iż po−
wyższe pochówki zlokalizowane są w bliskim są−
siedztwie grobów dzieci w podobnych przedziałach
wiekowych z zachowanymi szkieletami. Podobne
obiekty rejestrowano już w trakcie badań w latach
1991–1993 (Kurzyńska, Sosnowski 2007). Zbliżo−
ne formy obrządku zarejestrowane zostały także na
innych cmentarzyskach, m.in. na Mazowszu w Jar−
typorach (Andrzejowski 2001, 56) czy na Wyżynie
Elbląskiej w Weklicach (Natuniewicz−Sekuła, Oku−
licz−Kozaryn 2007, 57). Na omawianym cmentarzy−
sku przykładem takiego grobu jest obiekt 120.

Opis grobu (ryc. 6): Strop jamy grobowej został
uchwycony 0,4 m od powierzchni współczesnej. Na
tym poziomie jama miała zarys regularny, wydłu−
żony, owalny, zorientowany na osi N–S o wymia−
rach 1,3 x 0,65 m. 0,1 m poniżej stropu jamy, w wy−
pełnisku7 zaczęto rejestrować pojedyncze przepalo−
ne kości, w partii S wystąpił ząb, poniżej wystąpił
przęślik. 0,15 m od stropu odsłonięto w partii cen−
tralnej dwa naczynia – misę i wazkę, a w partii NE
kolejną małą wazkę. Na tym poziomie zarys jamy
grobowej zmniejszył się do 1,05 x 0,45 m. Wewnątrz

6 Pochówki te rejestrowano już w badaniach 1991–1992 (Ku−
rzyńska, Sosnowski 2007).
7 Wypełnisko jamy to ciemnobrunatny, lekko zgliniony piasek.
W wypełnisku wystąpiły pojedyncze węgle drzewne. Należy
zwrócić uwagę, iż w niektórych obiektach o mieszanym obrząd−
ku (ciałopalno/szkieletowym) występuje ciemnobrunatne wypeł−
nienie, nie ma jednak tam wyraźnych śladów stosu pogrzebowe−
go. Ciemnobrunatne wypełniska są pozostałością po naruszanych
starszych obiektach, nie zawsze czytelnych. W wielu grobach o ta−
kich właśnie wypełniskach rejestrowano ceramikę kultury łużyc−
kiej i KCWR.
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misy leżał grzebień i fragment szpili. Wokół naczyń,
w części środkowej i w przestrzeni pomiędzy naczy−
niami zalegały paciorki, pojedyncze kości ciałopal−
ne i zęby ludzkie. Główne skupisko paciorków wy−
stąpiło w partii centralnej i N. Pomiędzy naczynia−
mi w tym skupisku zalegały dwie zapinki brązowe.
Inwentarz złożony do grobu nie nosił śladów prze−
palenia. W grobie zarejestrowano 6 zębów trzono−
wych ludzkich, jeden nadpalony. Zęby leżały w róż−
nych częściach jamy przy zapinkach, naczyniach
(ryc. 6). Analiza antropologiczna wykazała, iż zęby
należały do osobnika młodocianego infans II.

Inwentarz grobu:
1. zapinka brązowa grupy VI, typ A170, kabłąk

facetowany o przekroju daszkowatym, nóżka
zdobiona dwoma nacięciami, ośka zakończona
guzkami. Brak jednego guzka, uszkodzona i od−
gięta pochewka, długość 4,6 cm, szerokość
1,6 cm (ryc. 7: 1);

2. zapinka brązowa grupy VI, typ A170, kabłąk
facetowany o przekroju daszkowatym, zakoń−
czenie nóżki zdobione dwoma nacięciami, ośka
zakończona dwoma guzkami. Uszkodzona od−
gięta nieznacznie pochewka, długość 4,7 cm,
szerokość 1,9 cm (ryc. 7: 2);

3. fragment igły srebrnej o przekroju kwadrato−
wym, długość zachowana 1,2 cm (ryc. 7: 3);

4. grzebień trójwarstwowy z poroża, typ I Thomas,
o trójkątnym uchwycie, niezdobiony, łączony
brązowymi nitami, szerokość 10, 3 cm, wyso−
kość 6,1 cm (ryc. 7: 4);

5. paciorek bursztynowy, krążkowaty, toczony,
typu TM430, średnica 1,8 cm (ryc. 7: 5);

6. paciorek bursztynowy, „ósemkowaty”, toczony,
typu TM471, długość 1,3 cm (ryc. 7: 6);

7. paciorek bursztynowy, toczony, segmentowy,
o przekroju kwadratowym, zbliżony do typu
TM453, długość 1,8 cm (ryc. 7: 7);

oraz paciorki szklane:
8. paciorek podłużny, czworoboczny, „tabliczko−

waty”, fioletowy, półprzezroczysty, zbliżony do
typu TM90, wysokość 1,4 cm (ryc. 7: 8);

9. paciorek kubooktaedryczny, półprzezroczys−
ty, fioletowy, typ TM128, wysokość 1,2 cm
(ryc. 7: 9);

10. paciorek kubooktaedryczny, półprzezroczysty, fio−
letowy, typ TM 128, wysokość 1 cm (ryc. 7: 10);

11. paciorek mozaikowy, biały, z ornamentem ro−
ślinnym żółto−czarnym, typ TM363b, wyso−
kość 1,5 cm (ryc. 7: 11);

12. paciorek mozaikowy, z masy pomarańczowej
oraz z nakładanym ornamentem roślinnym
żółto−zielonym, typ TM362h, średnica 1,2 cm,
wysokość 0,8 cm (ryc. 7: 12);

13. paciorek czarny z wtapianymi perłowymi plam−
kami jasnozielonymi, matowy, typ TM 98c,
średnica 1,2 cm, wysokość 0,7 cm (ryc. 7: 13);

14. paciorek z jasnozielonego przezroczystego
szkła z wtapianymi zielonymi plamkami, zbli−
żony do typu TM209, średnica 1,4 cm, wyso−
kość 0,7 cm (ryc. 7: 14);

15. paciorek beczułkowaty czarny, matowy, zbli−
żony do typu TM11, średnica 1,2 cm, wyso−
kość 1 cm (ryc. 7: 15);

16. paciorek z koralowej masy, z nakładanymi zyg−
zakowatymi czarnymi oraz wstęgami przecho−
dzącymi w czarne nieregularne plamki, pomię−
dzy którymi widoczny jest wzór gwiaździsty,
zbliżony do typu TM 198, średnica 1,2 cm,
wysokość 1 cm (ryc. 7: 16);

17. 12 paciorków z masy pomarańczowej, typ
TM55, średnica od 0,4 do 0,5 cm (ryc. 7: 17);

18. naczynie z gliny, wazka grupy XIVA, barwy
brunatnej, wygładzane od zewnątrz. Wykona−
ne z gliny schudzanej domieszką średnio− i gru−
boziarnistego tłucznia, słabo wypalone, spęka−
ne. Ubytki w partii wylewowej, średnica wy−
lewu 16 cm, wysokość 11,4 cm, średnica dna
6,5 cm (ryc. 6: 1);

19. naczynie z gliny, misa XaA, barwy brunatnej,
wygładzona od wewnątrz i zewnątrz. Wyko−
nane z gliny schudzanej domieszką średnioziar−
nistego tłucznia, zaopatrzone w jedno uszko. Sła−
bo wypalone, spękane, ubytki w partii wyle−
wowej, średnica 14,7 cm, średnica dna 7 cm,
wysokość 7,5 cm (ryc. 6: 2);

20. naczynie z gliny, wazka grupy XVIA, o po−
wierzchni brunatnej oraz ciemnobrunatnej, od
zewnątrz i wewnątrz wygładzane, zaopatrzo−
ne w ucho. Wykonane z gliny schudzanej do−
mieszką średnioziarnistego piasku, słaby wypał,
średnica wylewu 8,2 cm, średnica dna 5 cm,
wysokość 5 cm (ryc. 6: 3);

21. przęślik dwustożkowaty, barwy beżowo−brunat−
nej, średnica 2,2 cm, wysokość 2 cm (ryc. 6: 4).

Chronologia zapinek A170 zamyka się w ramach
fazy C

1b
–C

2
 (Godłowski 1974, 39; Wołągiewicz 1993,

24–25; Bursche, Okulicz−Kozaryn 1999, 143–144).
Zwrócono jednak uwagę, iż profilowane zakończenie
nóżek zapinek A170 może pozwolić na sprecyzowanie
ich datowania, które przeprowadzono na przykładzie
zapinki ze Żmijewa Kościelnego i ustalono na fazę C

1b

(Andrzejowski, Stanaszek, Grzymkowski 2006, 401–
–402). Wydaje się, iż obecność zapinek o podobnym
zdobieniu w obiekcie 120 może stanowić podstawę do
datowania tego zespołu również na fazę C

1b 
Nie przeczą

temu inne elementy tego zespołu, zarówno grzebień trój−
warstwowy, jak i paciorki szklane oraz bursztynowe.

Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Linowie (gmina Świecie nad Osą, województwo...
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Gräberfeld der Wielbark−Kultur von Linowo, Landkreis Świecie an der Osa, Woiwodschaft
Kujawien−Pommern, Fundstelle 6
Kurzfassung

Die Fundstelle Nr. 6 von Linowo befindet sich im Nordwesten des Kulmer Landes. Sie wurde während der Feldbegehung
im Jahre 1986 in Rahmen AZP freigelegt. Die Untersuchungen in den Jahren 1991–1993 wurden hier von der staatlichen
Stelle Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Thorn veranlasst und in den Jahren 2006–2007 vom Museum in Gru−
dziądz. Während fünf Saisons wurden hier insgesamt 178 Objekte registriert, davon 73 Grabobjekte: Urnen−, Gruben−,
Brand− und Körpergräber, gemischte – Urnen−/Körpergräber (?) und vermutliche Körpergräber. Es wurden auch Gruben
freigelegt, die mit der Bandkeramischen−Kultur und  Trichterbecherkultur in Verbindung stehen sowie eine Grube der
Lausitzer – Kultur aus der frühen Eisenzeit und aus dem Frühmittelalter. Im Bezug auf diese Untersuchungen konnte
festgestellt werden, das das Gräberfeld in der Spätphase B2c der römischen Zeit (zwei Körpergräber) entstand und mögli−
cherweise bis in die Frühphase der Völkerwanderung bestanden hat, d. h. von der Mitte des 2. Jahrhunderts bis zum Ende
des 4. Jahrhunderts. Allerdings stammen die meisten Funde aus den Phasen B2/C1, C1a−C1b, also aus der zweiten Hälfte
des 2. Jahrhunderts bis Mitte des 3. Jahrhunderts.
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Ryc. 1. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Lokalizacja stanowiska

Małgorzata Kurzyńska
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Ryc. 2. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Obiekt 147 – przekrój, rzut płaski grobu popielnicowego.
Inwentarz: 1, 7 – glina; 2−5, 8–11 – brąz; 6 – poroże. (rys. R. Dąbrowski, M. Kurzyńska)
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Ryc. 3. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Obiekt 159 – fragment łodzi (fot. M. Kurzyńska)

Ryc. 4. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Obiekt 131 – A, B – rzuty płaskie grobu szkieletowego. Inwentarz:
1 – glina (rys. R. Dąbrowski)
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Ryc. 5. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Inwentarz obiektu 131: 1–2, 5–6 – brąz; 3, 4 – poroże; 7 – glina
(rys. W. Matuszewska−Kola)
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Ryc. 6. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Obiekt 120 – rzut płaski i przekrój obiektu. Inwentarz: 1–4 – glina
(rys. W. Matuszewska−Kola). Legenda do ryc. 2, 4, 6: 1 – szary piasek; 2 – brązowy piasek lekko zgliniony
z niewielką zawartością brunatnej próchnicy; 3 – jasny piasek; 4 – jasnobrązowy piasek; 5 – ślady trumny;
6 – wkop; 7 – kości przepalone; 8 – kości nieprzepalone; 9 – zęby; 10 – kamienie; 11 – zapinki; 12 – paciorki;
13 – szpile z poroża; 14 – igły metalowe; 15 – grzebienie; 16 – przęśliki; 17 – naczynia; 18 – fragmenty ceramiki
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Ryc. 7. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Inwentarz obiektu 120 – 1–2 – brąz; 3 – srebro, 4 – poroże,
5–7 – bursztyn, 8–17 – szkło (rys. M. Kurzyńska, W. Matuszewska−Kola)
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Ryc. 8. Linowo, gm. Świecie n. Osą, stan. 6. Obiekt 137 – Wybór ceramiki z jamy (rys. R. Dąbrowski)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Birytualne cmentarzysko kurhanowe w Nowym
Łowiczu, stan. nr 2, pow. drawski należy do najwięk−
szych i najlepiej rozpoznanych nekropoli kultury
wielbarskiej na Pomorzu (por. Hahuła 1990a; 1990b;
1992; 1994; 1998; Hahuła, Cieśliński 2003; Cieśliń−
ski, Kasprzak 2006a; 2006b). Dzięki wieloletnim
badaniom mgr Krystyny Hahuły, od 2002 r. kontynu−
owanym przez autorów niniejszego tekstu, udało się
rozpoznać już większą część stanowiska (ryc. 1).
Przebadano 54 z łącznej liczby 68 zarejestrowanych
kurhanów wraz z otaczającą je częścią płaską nekro−
poli. Z kurhanami wiążą się 44 groby szkieletowe
i 47 grobów ciałopalnych, pomiędzy mogiłami wy−
stąpiło 58 pochówków szkieletowych i 78 ciałopal−
nych. Wśród pochówków ciałopalnych zarówno w czę−
ści kurhanowej, jak i płaskiej przeważają groby ja−
mowe. W sumie zarejestrowano dotychczas 221 gro−
bów.

W sezonach 2006 i 2007 prace koncentrowały się
w centralnej części stanowiska. Rozpoznano kurha−
ny o numerach 24, 25, 26, 38 i 65 wraz z przylega−
jącą do nich płaską strefą nekropoli. Za szczególnie
interesujące należy uznać wyniki badań kurhanu 26,
ze względu na ciekawy aspekt obrzędowości pogrze−
bowej ludności kultury wielbarskiej: wkopywanie
grobów w istniejący już nasyp mogiły.

Kurhan 26 leżał w skupieniu mogił usytuowa−
nych przy zachodnim skraju cmentarzyska (ryc. 1).
Średnica nasypu przed rozpoczęciem badań wyno−
siła ok. 12,0 m, mogiła wznosiła się na ok. 1,2 m
ponad otaczający teren. W północno−wschodniej czę−
ści nasypu zaobserwowano podłużny wkop o długo−

Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak

Ciekawy aspekt obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej
w Nowym Łowiczu (powiat drawski). Groby wtórne na przykładzie
kurhanu 26

ści ok. 0,6 m i szerokości ok. 1,0 m. Nasyp kurhanu
przecięto rowem sondażowym o szerokości 2,0 m,
biegnącym po linii wschód–zachód. Podczas eksplo−
racji nasypu natrafiono na ok. 300 fragmentów ce−
ramiki, trzy narzędzia krzemienne, fragment żużla
oraz fragment nieokreślonego przedmiotu żelazne−
go. Ponadto w warstwie humusu pierwotnego zna−
leziono ok. 260 fragmentów ceramiki i 4 przedmio−
ty krzemienne. Materiał ceramiczny pochodził głów−
nie z IV–V EB i okresu wpływów rzymskich. Dwa
fragmenty bez wątpienia należy wiązać z okresem
wczesnego średniowiecza, co wskazuje na okazjo−
nalną penetrację cmentarzyska przez ludność sło−
wiańską. Przedmioty krzemienne pochodzą z górne−
go paleolitu oraz mezolitu.

W profilu nasypu zaobserwowano poniżej wy−
mienione uwarstwienia (ryc. 3).

1) Ściółka leśna wraz z humusem leśnym o miąż−
szości od 0,1 do 0,2 m.

2) Nasyp mogiły o wysokości dochodzącej do
1,0 m w jej centralnej części. Nasyp stanowiła
przemieszana, brunatna ziemia o dosyć jednorod−
nej konsystencji. W centralnej i wschodniej czę−
ści, powyżej grobu 2 i rozsypiska stosu, nasyp
miał barwę ciemnobrązową. Zaciemnienie miało
ok. 5,5 m długości i miąższość osiągającą miej−
scami 0,5 m. Najprawdopodobniej był to ślad po
dwuetapowym procesie usypywania mogiły. Bez−
pośrednio pod warstwą ciemnobrązową zaobser−
wowano pozostałości stosu ciałopalnego o długo−
ści ok. 2,5 m. Jego wypełnisko stanowiła inten−
sywnie czarna ziemia.
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3) Humus pierwotny. Poziomo biegnąca warstwa
barwy szaroczarnej o miąższości 0,1 m. W miejscu
obserwacji profilu jej długość wynosiła ok. 7,5 m.
Warstwa humusu pierwotnego była trudno uchwyt−
na. Dopiero po zdjęciu całego nasypu kurhanowego
udało się oszacować pierwotny zasięg kurhanu
w oparciu o dobrze zachowane ślady starożytnej
orki. Ich maksymalna średnica, a zatem także war−
stwa humusu pierwotnego, wynosiła ok. 11,0 m.

4) Rozsypisko stosu. Poziomo biegnąca warstwa
intensywnie czarnej ziemi o długości 2,5 m i miąż−
szości 0,05–0,2 m.

5) Jama grobu ciałopalnego wkopana w humus
pierwotny. Znajdowała się bezpośrednio pod rozsy−
piskiem stosu, w jego zachodniej części. W przekro−
ju miała kształt nieckowaty o miąższości 0,4 m.
W profilu przecinającym nasyp kurhanu nie uchwy−
cono zarysów grobu, znajdował się on nieco na pół−
noc od linii cięcia.

Pod nasypem kurhanu, na poziomie podstawy
mogiły, zaobserwowano liczne, wzdłużne, szaroczar−
ne przebarwienia o szerokości ok. 0,1–0,15 m i róż−
norodnej długości, które z całą pewnością należy
interpretować jako pozostałości starożytnej orki (ryc. 2).
Miejscami ich układ był dodatkowo zaburzony przez
korzenie drzew, a w części północno−wschodniej śla−
dem po wkopie, który obserwowano w nasypie kur−
hanu jeszcze przed rozpoczęciem badań. Na pozio−
mie orki miał on długość ok. 2,5 m i szerokość się−
gającą 0,5 m. Zaobserwowano 38 smug po orce prze−
biegających z północnego zachodu na południowy
wschód oraz 8 biegnących z północnego wschodu
na południowy zachód. Jedynie w części wschod−
niej i południowo−wschodniej podstawy kurhanu
uchwycono krzyżowanie się śladów orki. W prze−
kroju bruzdy miały kształt nieckowaty, niektóre
z nich o ostrym zakończeniu. Ich miąższość wahała
się od 0,05 do 0,1 m. Z dotychczas odkrytych śla−
dów tego typu praktyk na stanowisku w Nowym
Łowiczu, orka z kurhanu 26 zachowała się najlepiej.

Groby 1a i 1b
(ciałopalne, jamowe bez szczątków stosu)

Groby znajdowały się w centralnej części nasy−
pu, tuż pod powierzchnią, zalegając w jasnożółtym,
sypkim piasku. Ze względu na usytuowanie w ero−
dującym stropie nasypu oraz rosnące w tym miej−
scu drzewo uchwycenie zarysów jam pochówków
okazało się niemożliwe. Wyraźnie rysowały się je−
dynie dwa skupiska (wschodnie i zachodnie) prze−
palonych kości ludzkich, położonych bardzo blisko
siebie. Miąższość skupiska wschodniego wynosiła
ok. 0,4 m, skupiska zachodniego – 0,05 m. Analiza
antropologiczna potwierdziła, że mamy tutaj do czy−

nienia z kośćmi należącymi do dwóch osobników –
dorosłego (adultus) oraz najprawdopodobniej dziec−
ka (infans)1. Źródła ruchome wystąpiły w skupisku
wschodnim, zawierającym kości dziecka.

Inwentarz grobu 1a:
1. Brązowa zapinka Almgren 193. Sprężyna

14−zwojowa, cięciwa ściśle obejmująca kabłąk,
kabłąk o przekroju w przybliżeniu rombowa−
tym, na zakończeniu nóżki guzek, pochewka
wysoka, długość 3,3 cm (ryc. 5: 1).

2. Brązowa sprzączka AD11 wg Madydy−Legut−
ko, jednodzielna z płaską ramą o przekroju pro−
stokątnym, szer. ramy 0,6 cm, grubość ramy
0,15 cm, wymiary 3,6 x 2,8 cm (ryc. 5: 2).

3. Srebrna klamerka esowata typu B wg von Mül−
lera. Kabłąk o przekroju w przybliżeniu trój−
kątnym składa się z sześciu drutów, pierwot−
nie nacinanych. Na środku kabłąka dwustoż−
kowaty paciorek z drutu, na którego zakończe−
niach i w środku znajdują się pojedyncze
rzędy granulek. Zakończenia klamerki (nieco
uszkodzone) zdobione pięcioma dużymi gra−
nulkami, dodatkowo każda zwieńczona czte−
rema mniejszymi granulkami. Bazę podstawy
zakończeń tworzy nacinany drut owinięty wo−
kół kabłąka, długość 4,3 cm (ryc. 5: 3).

4. Sześć fragmentów jednowarstwowego grzebie−
nia jednoczęściowego typu A wg Thomas,
zdobiony kółkami z pojedynczymi punktami
w środku, wymiary zrekonstruowanego frag−
mentu 3,0 x 2,8 cm (ryc. 5: 4).

5. Naczynie gliniane, bardzo mocno wtórnie prze−
palone, znalezione we fragmentach. Naczynie
miało ucho zamocowane na wysokości wyle−
wu, a także zdobienie na brzuścu liniami ryty−
mi, najprawdopodobniej należy do typu IXA
wg Wołągiewicza.

6. 19 fragmentów ceramiki. Szczątki dziecka zmar−
łego w wieku infans.

Inwentarz grobu 1b: trzy fragmenty ceramiki.
Szczątki osobnika dorosłego zmarłego w wieku
adultus.

Grób 2
(ciałopalny, jamowy ze szczątkami stosu)

Zarys grobu zaobserwowano w centralnej części
podstawy kurhanu, bezpośrednio pod rozsypiskiem
stosu i ciemnobrązowym, kopulastym przebarwie−
niem świadczącym o dwuetapowym procesie usy−

1 Analizę antropologiczną przeprowadził dr Franciszek Rożnow−
ski (Słupsk).
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pywania kurhanu. Kształt grobu w planie zbliżony
był do okręgu o średnicy ok. 0,6 m. Średnica koli−
stego rozsypiska ponad grobem wynosiła ok. 2,5 m –
pochówek wkopany został w jego część zachodnią.
Miąższość grobu łącznie z rozsypiskiem stosu wy−
nosiła 0,4 m, samego rozsypiska wahała się od 0,05
do 0,2 m. Wypełnisko stanowiła intensywnie czar−
na ziemia z dosyć licznymi kośćmi ciałopalnymi.
W części grobowej znaleziono duży fragment zapin−
ki brązowej, fragmenty brązowej ramy sprzączki
oraz dwa wtórnie przepalone naczynia gliniane.
W rozsypisku stosu natrafiono na brązową pochew−
kę tej samej zapinki, co w grobie. Zarówno w gro−
bie, jak i w rozsypisku znaleziono luźne fragmenty
ceramiki.

Inwentarz:
1. Dwa fragmenty brązowej zapinki Almgren

161–162 (na trzeci fragment natrafiono w sto−
sie ciałopalnym). Sprężyna 8−zwojowa, cięci−
wa ciasno obejmująca kabłąk, kabłąk faceto−
wany o przekroju sześciokątnym, na przejściu
kabłąka w nóżkę cztery zwoje drutu, rekonstru−
owana długość ok. 6,5–7,0 cm (ryc. 6: 1).

2. Sześć fragmentów brązowej ramy sprzączki
o przekroju czworokątnym, najprawdopodob−
niej AD 1 wg Madydy−Legutko, wysokość
i długość ramy ok. 4,0 cm (ryc. 6: 2).

3. Misa XbA wg Wołągiewicza. Wtórne przepa−
lona, cienkościenna (0,5 cm), powierzchnia
szorstka, domieszka średnioziarnista, barwa
szara. Na brzuścu dookolny ornament pól trój−
kątnych, zaplatanych, od góry ograniczony
linią rytą, wysokość 10,5 cm, średnica wyle−
wu 16,5 cm, średnica dna 7,0 cm (ryc. 7: 1).

4. Dzban IXA wg Wołągiewicza. Wtórnie prze−
palony, o średniej grubości ścianek, powierzch−
nia pierwotnie gładka, domieszka średnioziar−
nista, barwa szara, ucho iksowato przewężo−
ne, zamocowane na wysokości wylewu, na
brzuścu zdobienie liniami rytymi, wysokość
15,5 cm, średnica wylewu 11,5 cm, średnica
dna 7,5 cm (ryc. 7: 2).

5. Fragmenty ceramiki. Cienkościenne i o śred−
niej grubości ścianek, barwa szara i brunatna,
powierzchnia gładka, szorstka i chropowata,
domieszka średnio− i gruboziarnista, część
fragmentów wtórnie przepalona. Szczątki męż−
czyzny zmarłego w wieku adultus.

Stos ciałopalny

Inwentarz: nóżka brązowej zapinki Almgren
161–162.

Analiza materiału

Sytuacja zarejestrowana w kurhanie 26 stanowi
ciekawy przyczynek do poznania obrządku pogrze−
bowego ludności kultury wielbarskiej. Ponieważ
w przypadku tej mogiły zaobserwowano relację stra−
tygraficzną pomiędzy dwoma grobami wyposażony−
mi w stosunkowo precyzyjne wyznaczniki chrono−
logiczne, może mieć ona duże znaczenie także dla
badań nad chronologią. Dotychczasowe prace oma−
wiające chronologię kultury wielbarskiej bazują
głównie na metodzie współwystępowania zabytków
(por. Wołągiewicz 1993, 24–25, ryc. 1) oraz straty−
grafii poziomej cmentarzysk (por. Godłowski 1974,
21, ryc. 2). W tym miejscu warto uzupełnić je o ana−
lizę inwentarzy grobów występujących w czytelnych
relacjach stratygraficznych; badania takie przynio−
sły ciekawe rezultaty na przykład w studiach nad
chronologią grupy masłomęckiej (por. Kokowski
1995a, 18–22, 27–33, ryc. 19–17). Na cmentarzy−
skach płaskich kultury wielbarskiej wyraźnie prze−
ważają pochówki nienaruszone przez późniejsze
jamy grobowe, co świadczy o niezachowanych do
dzisiaj naziemnych konstrukcjach oznaczających
zasięg pochówków. Znane są także przykłady prze−
cinania się jam grobowych2, choć określenie skali
zjawiska, ze względu na brak badań nad tą proble−
matyką, wydaje się być obecnie trudne. W studiach
nad chronologią warto zatem zwrócić szczególną
uwagę na cmentarzyska kurhanowe. W dotychcza−
sowych badaniach nad periodyzacją kultury wielbar−
skiej szczególne miejsce odgrywa nekropola w Gro−
nowie, pow. drawski. Sytuacja stratygraficzna zaob−
serwowana pod jednym z kurhanów (numer 22) stała
się dla Ryszarda Wołągiewicza punktem wyjścia do
zdefiniowania zjawiska współwystępowania dwóch
nurtów stylistycznych: wczesnorzymskiego stylu
„barokowego” fazy B

2
/C

1
, wraz z nowym stylem

młodszego okresu rzymskiego z fazy C
1
 (por. Wo−

łągiewicz 1974). Nie wykorzystano jednak ciekawe−
go zwyczaju wtórnego wkopywania grobów w na−
sypy kurhanów. Liczne przykłady takich praktyk
przynosi nekropolia w Nowym Łowiczu, w tym ana−
lizowany kurhan 26.

W grobie pierwotnym nr 2, złożonym pod nasy−
pem kurhanu, znaleziono zapinkę, sprzączkę oraz
dwa naczynia ceramiczne. Brązową zapinkę nale−
ży zaliczyć do typów 161–162, 1 serii, VI grupy

2 Np.: Kowalewko, pow. obornicki, groby szkieletowe 344 i 345
(Skorupka 2001, 91–92, tabl. 102: 345, 103: 344, 345), Ulko−
wy, pow. gdański, groby 92, 92A i 101 (Tuszyńska 2005, 34,
37, tabl. XXXVI).

Ciekawy aspekt obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu (powiat drawski...
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wg O. Almgrena (Almgren 1923, 77–78, 189–195,
tabl. VII:161–162). Okaz ten należy do mocno zróż−
nicowanej grupy fibul. Ze względu na dystynktyw−
ne cechy stylistyczne – łukowato ukształtowany ka−
błąk, krótką sprężynę oraz cięciwę ściśle obejmu−
jącą kabłąk – najbardziej przypomina egzemplarze
„wariantu wielbarskiego” wg J. Schustera (Schuster
2004, 129, 289–290, ryc. 59–60) oraz wzoru ZM25
wg A. Kokowskiego (Kokowski 1995a, 14, ryc. 2: e).
Takie formy zapinek Almgren 161–162 pojawiają się
w zespołach kultury wielbarskiej w fazie B

2/
C

1
–C

1a

i stanowią jedną z najwcześniejszych form fibul
o konstrukcji kuszowatej, choć stosunkowo rzadko
współwystępują z materiałami o tradycji wczesno−
rzymskiej. Znajdowane są także w zespołach wyłącz−
nie z materiałami o stylistyce młodszego okresu
rzymskiego, należy zatem przyjąć, że występowały
także w późniejszych odcinkach fazy C

1
, łącznie

z C
1b

 (por. Wołągiewicz 1987, 178–179; Cieśliński,
Kasprzak 2006a, 109).

Brązowa sprzączka z grobu 2 zachowała się w sześ−
ciu fragmentach i z tego powodu trudno określić ją
typologicznie. Przeprowadzona rekonstrukcja wska−
zuje jednak, że pierwotnie miała ona najprawdopo−
dobniej D−kształtną ramę, co pozwala zaliczyć ją do
typu AD1 wg R. Madydy−Legutki (Madyda−Legut−
ko 1987, 24–26, 215–217, tabl. 7: 1, mapa 16; por.
Blume 1912, 43–44). W północnej Polsce sprzączki
AD1 pojawiają się na początku starszego okresu
rzymskiego, choć współwystępują jeszcze z mate−
riałami typowymi dla schyłku młodszego okresu
przedrzymskiego, o czym świadczy wyposażenie
pochówka nr 177 z Chełmna, pow. chełmiński (Łęga
1938, 48–49). W zespołach kultury wielbarskiej
znajdowane są od początku starszego okresu rzym−
skiego (np. Gronowo, kurhan 28 – Wołągiewicz 1979,
81, ryc. 2.9: 6), aż po jej późne fazy osadnicze
(np. Malbork−Wielbark, ul. Zagórna 4, grób 8 – Pie−
trzak 1965, 167–168, tabl. III: 3), najliczniej wystę−
pują jednak w fazach B

2
 oraz B

2
/C

1
–C

1a
.

Naczynia ceramiczne z grobu 2 także nie stano−
wią niestety precyzyjnych wyznaczników chronolo−
gicznych. Dzban z uchem typu IXA datowany jest
według ustaleń R. Wołągiewicza na fazy B

2
–C

1b
,

sporadycznie spotyka się go jeszcze w fazie C
2
. Misy

na nóżkach XbA pojawiają się w inwentarzu kultu−
ry wielbarskiej w fazie B

2
, i pozostają w użyciu do

fazy C
1b

 (Wołągiewicz 1993, 26).
W skład inwentarza wtórnie wkopanego w na−

syp kurhanu grobu 1a wchodzą: zapinka, sprzącz−
ka, klamerka esowata, grzebień oraz naczynie cera−
miczne. Zapinka ma konstrukcję kuszowatą, wysoką
pochewkę i nieduży guzek na zakończeniu nóżki,
należy zatem do 1. serii, VII grupy Almgrena (Alm−

gren 1923, 91–93, tabl. IX). Ze względu na esowato
ukształtowany kabłąk należy ją zaklasyfikować do
typu Almgren 193, co odpowiada wariantowi Ia se−
rii I według M. Kaczmarka (Kaczmarek 1995, 242;
1998, 306). Zapinki 1. serii, VII grupy stanowią je−
den z głównych wyznaczników fazy C

1a
 w kulturze

wielbarskiej. Bardzo często współwystępują z ma−
teriałami o tradycji wczesnorzymskiej wiązanymi
z fazą B

2
/C

1
, dlatego uważane są za najwcześniejszą

formę fibul charakterystycznych dla młodszego okre−
su rzymskiego na Pomorzu (Wołągiewicz 1981b,
tabl. XXIII; 1993, 24; Kaczmarek 1995, 258; 1998,
307; Machajewski 2006, 39).

Najbardziej widowiskowym zabytkiem w inwen−
tarzu grobu 1a jest srebrna klamerka esowata o za−
kończeniach zdobionych granulacją typu B wg A. von
Müllera (Müller 1957, 30; por. także Blume 1912,
89–90; 1915, 69; Kmieciński 1962, 128–129, 176–
–178, mapa 3; Kokowski 1995a, 17). Typ B jest bar−
dzo mocno zróżnicowany wewnętrznie. W przypad−
ku interesującego nas egzemplarza mamy do czynie−
nia z formą rozwiniętą, o kabłąku z 6 drutów, ze
skomplikowanym układem granulek na zakończe−
niach oraz z dwustożkowatym „paciorkiem” w czę−
ści centralnej, przypominającym charakterystyczne
dla kultury wielbarskiej paciorki dwustożkowate ze
zwijanego drutu (por. Blume 1912, 90; 1915, 70).
Tego typu klamerki zostały określone na podstawie
znalezisk z Masłomęcza, pow. hrubieszowski jako
wzór B−3 (Kokowski 1995a, 17, ryc. 7: c, 1999a, 660,
ryc. 7: c). Klamerki esowate z „paciorkiem” w czę−
ści centralnej stanowią bardzo rzadką grupę znale−
zisk. Ze szczegółowej analizy stylistycznej i tech−
nologicznej wynika, że każdy z egzemplarzy stano−
wi unikalny wytwór złotnictwa starożytnego. Róż−
nice dotyczą ilości i zdobienia drutów tworzących
kabłąk, bazy zakończeń, samych „paciorków”, a tak−
że układów granulek. Najbliższe analogie do okazu
z kurhanu 26 stanowią dwie srebrne klamerki zna−
lezione w Nowym Łowiczu, kurhan 48, grób 1 (Ko−
kowski 1999b, fot. 17, 2004, ryc. 4, błędnie podpi−
sana jako Gronowo) oraz w Masłomęczu, pow. hru−
bieszowski, grób 343 (Kokowski 1995b, 171–172,
ryc. 28–29; 1999b, ryc. 79; 2007, fot. po stronie
128). Mniej rozbudowane zdobienie posiadają kla−
merki z kilku kolejnych stanowisk kultury wielbar−
skiej i grupy masłomęckiej: srebrne z Nowego Łowi−
cza, kurhan 46, grób 1 i Masłomęcza, grób 318 (Ko−
kowski 1995b, 48, 123, ryc. 28–29; 1999b, fot. 109,
2007, fot. po stronie 128) oraz złote egzemplarze
z Kowalewka, grób 377 (Skorupka 2001, 102, tabl.
120:6) i Lubieszewa, pow. nowodworski, woj. po−
morskie (Lissauer, Conwentz 1886, 29, tabl. V:14).
Dalszą analogią jest srebrna klamerka z Hohenfer−

Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak



183

chesar, Lkr. Potsdam−Mittelmark, grób 345 (Müller
1962, 67, tabl. 70: 345a); posiada ona zbliżony „pa−
ciorek” na środku kabłąka, jednak w odróżnieniu od
omawianych zabytków jej zakończenia mają kształt
dwustożkowaty.

Klamerki esowate typu B odkrywane są głów−
nie w grobach kultury wielbarskiej datowanych na
fazę B

2
/C

1
–C

1a
, sporadycznie przeżywają się w roz−

winiętych odcinkach fazy C
1
 (Wołągiewicz 1993, 24,

25, ryc. 1: 59). Pojedyncze egzemplarze z końcami
zdobionymi filigranem pojawiają się jednak już w sta−
dium B

2b
, a nawet na przełomie faz B

1
 i B

2
; są to

jednak okazy o mało rozbudowanym zdobieniu (por.
Hahuła, Cieśliński 2003, 225). Klamerki z „pacior−
kiem” na kabłąku sporadycznie występują z biżute−
rią o stylistyce wczesnorzymskiej: w kurhanie 48
z Nowego Łowicza znaleziono dwie zapinki trój−
grzebykowe Almgren 96, kapturkową Almgren 41,
wariantu I wg J. Schustera (Schuster 2006) oraz pa−
ciorki dwustożkowate (Skorupka 2004, fot. 146–147).
W kurhanie 46 natrafiono natomiast na unikatową
biżuterię: barbarzyńską zapinkę tarczowatą, dwie ko−
lankowate zapinki z półokrągłą tarczką na główce
i okrągłą na nóżce3 (Skorupka 2004, fot. 23, 51–52)
oraz paciorki dwustożkowate. Pozostałe zespoły za−
wierają wyłącznie zapinki charakterystyczne dla
młodszego okresu rzymskiego, jego najstarszej fazy
C

1a
; w Kowalewku, grób 377, Masłomęczu, grób 318

oraz w Nowym Łowiczu, kurhan 26, grób 1 – kla−
merkom towarzyszyły zapinki z wysoką pochewką
Almgren 193 lub Almgren 201, zarówno niezdobio−
ne, jak i z nakładanymi pojedynczymi, nacinanymi
drutami. W Kowalewku wystąpiła ponadto impor−
towana zapinka rzymska nawiązująca do typu III.59
Exnera, datowana od 2. poł. II w. po III w. (por. Sko−
rupka 2001, 140; Mączyńska, Urbaniak 2006, 148).
W grobie 343 w Masłomęczu zarejestrowano nato−
miast zapinkę kuszowatą z podwiniętą nóżką o wcze−
snych cechach stylistycznych wzoru ZG149 wg A. Ko−
kowskiego. Klamerki esowate typu B zdobione dwu−
stożkowatym „paciorkiem” na kabłąku należy dato−
wać w świetle powyższych uwag na fazę B

2
/C

1
–C

1a
.

Zwraca jednak uwagę ich częste występowanie wy−
łącznie z materiałami o stylistyce młodszego okre−
su rzymskiego, datowanymi na „czystą” fazę C

1
.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że najbliższe ana−
logie do okazów nowołowickich, ze względu na sty−
listykę oraz zastosowany metal, pochodzą z Masło−
męcza w Kotlinie Hrubieszowskiej. W grobie 318

w Masłomęczu klamerka wystąpiła w zestawie z dwo−
ma srebrnymi paciorkami dwustożkowatymi, co mia−
ło miejsce także w Nowym Łowiczu – kurhany 46
i 48. W świetle dobrze udokumentowanych migra−
cji ludności kultury wielbarskiej na początku młod−
szego okresu rzymskiego z Pomorza na tereny pra−
wobrzeżnego Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny
oraz do leśno−stepowej strefy Ukrainy (por. Okulicz
1970; Jaskanis, Okulicz 1981; Wołągiewicz 1981a,
1981b, Godłowski 1985; 1986; 1992; Andrzejowski
1989; 2001; Kokowski 1991; 1995a; Bierbrauer
1994), najbardziej prawdopodobnym i zarazem atrak−
cyjnym wytłumaczeniem występowania unikato−
wych elementów stroju na dwóch, odległych tery−
torialnie cmentarzyskach, byłaby hipoteza o przesie−
dleniu się jakiejś części ludności z okolic Nowego
Łowicza do Masłomęcza. Odległość pomiędzy oby−
dwoma miejscowościami w linii prostej wynosi
ok. 630 km, rzeczywista droga ewentualnego przemar−
szu, gdy weźmiemy pod uwagę możliwości starożyt−
nego transportu, musiała być zdecydowanie dłuższa.

Sprzączkę z grobu 1a można zaklasyfikować do
typu AD11 wg Madydy−Legutki (Madyda−Legutko
1987, 27–28, mapa 19). Charakteryzuje się ona jed−
noczęściową, płaską ramą, kształtem przypomina−
jącą literę D. Sprzączki AD11 występują najliczniej
na terenach kręgu nadłabskiego, kultury przewor−
skiej i kultury wielbarskiej. Niestety, nie stanowią
one precyzyjnego wyznacznika chronologicznego.
W kulturze wielbarskiej pojawiają się już w rozwi−
niętym stadium fazy B

2
 (Ulkowy, grób 24 – Tuszyń−

ska 2005, 17–18, tabl. XI/24: 4), większość zespo−
łów z takimi sprzączkami pochodzi jednak z fazy
B

2
/C

1
–C

1a
 (np. Kowalewko, grób 188 – Skorupka

2001, 57, tabl. 58/188: 2; Gronowo, kurhan 22, grób
4; Wołągiewicz 1974, 141, ryc. 5: 13). Pojedyncze
egzemplarze znane są z zespołów typowych dla
młodszego okresu rzymskiego, np.: Cecele, pow. sie−
miatycki, gr. 403 (Jaskanis 1996, 56, tabl. L: 6), Ko−
złówko, pow. nidzicki, grób VII (Heydeck 1892,
174, tabl. XVII/VII: l) i Kowalewko, grób 66 (Sko−
rupka 2001, 29, tabl. 19/66: 3).

Wykonany z poroża grzebień z grobu 1a to jed−
noczęściowy, jednowarstwowy egzemplarz należą−
cy do typu AI wg S. Thomas (Thomas 1960, 56–57).
Okazy takie stanowią formę charakterystyczną dla
środkowoeuropejskiego Barbaricum, występują od
kręgu nadłabskiego po wschodnie peryferie kultury
przeworskiej (Blume 1915, 111; Thomas 1960, 57,
122–129, mapa 1; Godłowski 1977, 49; Andrzejow−
ski 1998, 84–85). Na stanowiskach kultury wielbar−
skiej pojawiają się w fazie B

2
, o czym świadczy

m.in. zespół grobowy 151 z Kowalewka z dwoma
zapinkami oczkowatymi Almgren 60 (Skorupka

3 Por. znaleziska prawie bliźniaczych okazów z Nowego Łowi−
cza, grób 10 (Hahuła 1994, 135, tabl. XI: 9–10).
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2001, 48, tabl. 43/151: 4). Najliczniej notowane są
w zespołach z fazy B

2
/C

1
–C

1a
 (por. Wołągiewicz

1993, ryc. 1–2), a pojedyncze grzebienie datowane
są na rozwiniętą fazę C

1
 młodszego okresu rzymskie−

go (np.: Cecele, groby 7 i 40, Jaskanis 1996, 13, 16,
tabl. I/7: 2, VI/40: 3).

Odkryte w grobie 1a naczynie ceramiczne było
bardzo silnie wtórnie przepalone, co utrudnia jego
poprawną identyfikację typologiczną. Najprawdopo−
dobniej należy je zaklasyfikować do dzbanów typu
IXA wg R. Wołągiewicza (Wołągiewicz 1993, 16).
Podobny okaz wystąpił w omawianym powyżej gro−
bie 2; przypomnijmy, naczynia tego typu datowane
są na fazy B

2
–C

1b
, rzadziej występują w zespołach

z fazy C
2
 (Wołągiewicz 1993, 26).

Przedstawiona powyżej analiza wskazuje, że w kur−
hanie 26 mamy pozornie odwróconą sytuację stra−
tygraficzną. W grobie złożonym pod nasypem mo−
giły odkryto zapinkę Almgren 161–162, wyznacz−
nik młodszego okresu rzymskiego, stosunkowo rzad−
ko występujący z materiałami o stylistyce wczesno−
rzymskiej. W grobie wkopanym wtórnie zarejestro−
wano natomiast klamerkę esowatą typu B, klasycz−
ny wyznacznik „barokowego” stylu fazy B

2
/C

1
–C

1a

oraz zapinkę kuszowatą z wysoką pochewką Alm−
gren 193. Fibule 1 serii VII grupy uważane są za
wcześniejsze od form z podwiniętą nóżką, na co
wskazuje ich częste współwystępowanie z częścia−
mi stroju przeżywającego się stylu wczesnorzym−
skiego (por. Wołągiewicz 1981b, tabl. XXIII; 1993,
24; Kaczmarek 1995, 258; 1998, 306–308; Macha−
jewski 2006, 39).

Wyjaśnienia stratygrafii kurhanu 26 można szu−
kać w wieku pochowanych osobników. Przy zało−
żeniu, że w grobie pierwotnym złożono dziecko,
a w pochówku wtórnym osobę dorosłą, mielibyśmy
do czynienia z dłuższym pozostawaniem w użytko−
waniu wcześniejszych stylistycznie elementów stro−
ju. Na tego typu sytuacje zwracał uwagę w swych
teoretycznych rozważaniach m.in. Kazimierz Go−
dłowski (Godłowski 1988, 29–32). Badania antro−
pologiczne wskazują jednak, że w kurhanie 26 mamy
do czynienia z sytuacją odwrotną: w grobie pierwot−
nym nr 2 złożono mężczyznę zmarłego w wieku
adultus, natomiast we wkopanym wtórnie grobie 1a
pochowano najprawdopodobniej dziecko.

Sytuacja stratygraficzna w kurhanie 26 potwier−
dza zatem po raz kolejny fakt zazębiania się fazy
B

2
/C

1
–C

1a
 z horyzontem użytkowania najwcześniej−

szych fibul z podwiniętą nóżką Almgren 161–162.
Na taką możliwość wskazywało już wcześniej. Współ−
występowanie takich fibul z zapinkami o tradycji
wczesnorzymskiej, głównie II i V grupy Almgrena,
np.: Odry, pow. chojnicki, grób 112 (Kmieciński et

alli 1968, tabl. XI: 112), Grębocin, pow. toruński,
grób 25 (Budynek, Olędzki 1986, 160, ryc. 6: 13),
Janów, pow. brodnicki, gr. 11 (Hahuła 1993, 148,
tabl. IV: 10–15), Ostróda−Cierzpięta, pow. ostródz−
ki, grób 34 (Blume 1912, 28, tabl. V: 24; por. także
Blume 1915, 19, 177; Tischler, Kemke 1902, 33,
tabl. I: 15), Weklice4, pow. elbląski, gr. 353, Ma−
słomęcz, gr. 300 (Kokowski 1995b, 179–180, ryc.
50, 112) i Kloster/Hiddensee, Lkr. Nordvorpommern
(por. Eggers, Stary 2001, 77–80, tabl. 232: 11), choć
zwartość tego ostatniego zespołu może budzić pew−
ne wątpliwości. Większość zapinek z podwiniętą
nóżką pochodzi jednak z zespołów zawierających
wyznaczniki młodszego okresu rzymskiego, np. Odry,
grób 109, 527 (Kmieciński et alli 1968, tabl. X:109:B;
Grabarczyk 1997, 119–120, tabl. XXII:527: 6), Pruszcz
Gdański, pow. gdański stan. 10, grób 214 (Pietrzak
1997, 37, tabl. LXXVII:214:1), Cecele, groby 403,
485, 530 (Jaskanis 1996, 56, 65, 72, tabl. L:403:1–3,
LIX:485:1, LXVIII:530:1), co jest zgodne z ich tra−
dycyjnym datowaniem na fazy C

1a
 i C

1b
.

Groby wkopywane wtórnie w nasypy kurhanów

Sytuacja zaobserwowana w kurhanie 26 stano−
wi ciekawy przyczynek do poznania obrządku po−
grzebowego ludności kultury wielbarskiej. Szcze−
gólną uwagę zwracają ślady starożytnej orki, które
zostały zarejestrowane w Nowym Łowiczu pod na−
sypami aż sześciu mogił. W świetle ostatnio prze−
prowadzonej analizy (Cieśliński, Kasprzak 2006a,
110–112, ryc. 1) należy im przypisać charakter kul−
towy, związany ze zwyczajem oznaczania za pomocą
orki miejsca pod budowę kurhanu.

Więcej uwagi warto poświęcić natomiast proble−
matyce grobów wkopywanych wtórnie w nasypy
kurhanów, nie podejmowanej ostatnio w literaturze.
Na tego typu praktyki natrafiono w Nowym Łowi−
czu kilkakrotnie – kurhan 3, grób 1a, grób 1b (Ha−
huła 1990a, 46, 50–51; 1990b, 201); kurhan 15, grób
1 (Hahuła 1990b, 202); kurhan 22, grób 1, grób 2,
grób 3, grób 4; kurhan 24, grób 1; kurhan 31, grób
1, grób 2; kurhan 44, grób 1; kurhan 47, grób 1; kur−
han 52, grób 1 (Hahuła 1994, 133–134, tabl. III–IV);
kurhan 60, grób 1. Groby 1a i 1b z kurhanu 26 są
zatem piętnastym i szesnastym pochówkiem o cha−
rakterze wtórnym zarejestrowanym na tym stanowi−
sku. Dominują pochówki jamowe, choć zdarzają się
także popielnicowe (kurhan 22, grób 1, grób 2; kur−

4 Niepublikowane badania Pana prof. dr. hab. Jerzego Okulicza−
−Kozaryna (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),
któremu autorzy serdecznie dziękują za udostępnienie materiałów.
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han 24, grób 1). Zazwyczaj groby umieszczano w cen−
tralnej części nasypu, bezpośrednio pod powierzch−
nią humusu współczesnego. Spalone szczątki zmar−
łych wkopywano więc w już usypany kopiec. Nie−
co inaczej przedstawia się sytuacja w grobach jamo−
wych 1a, 1b z kurhanu 3 (Hahuła 1990a, 46, 50–51;
1990b, 201) oraz grobie 1 z kurhanu 15 (Hahuła
1990b, 202). Obserwacja profili przez nasypy kur−
hanów pozwoliła na zarejestrowanie dwuetapowe−
go procesu usypywania mogiły. W obu przypadkach
mamy do czynienia ze swego rodzaju „jądrem” kur−
hanu o mniejszej średnicy, wysokości i innym za−
barwieniu ziemi oraz nadsypaną częścią, która sta−
nowiła ostateczną formę kurhanu. Groby wtórne
z kurhanów 3 i 15 zostały wkopane w już istniejące
niewielkie nasypy, po czym całość został nakryta
kolejnym nasypem. Dowodzi tego stosunkowo duża
głębokość zalegania grobów pod powierzchnią (stro−
py grobów 1a i 1b z kurhanu 3 – 0,5 m; grobu 1 z kur−
hanu 15 – 0,3 m) oraz brak śladów naruszenia ziemi
ponad nimi.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku
grobu popielnicowego nr 1 z kurhanu 24. Szczątki
zmarłego umieszczono w naczyniu i zdeponowano
ok. 3,0 m na W od centralnej części nasypu kurha−
nowego, na głębokości ok. 0,5 m od powierzchni
humusu. Brak śladów wkopu jamy grobowej suge−
ruje, że popielnica została umieszczona w nasypie
w trakcie jego usypywania. Jest to jedyny tego typu
przypadek znany dotychczas ze stanowiska w No−
wym Łowiczu.

Groby wtórnie wkopane w nasypy mają z regu−
ły trudno uchwytne zarysy jam grobowych. Powo−
dują to korzenie drzew porastających całą powierz−
chnię cmentarzyska oraz naturalne procesy erozyj−
ne. Część grobów określanych dotychczas jako ja−
mowe czyste, mogła w rzeczywistości być grobami
jamowymi ze szczątkami stosu, które z racji płyt−
kiego zalegania pod powierzchnią zostały wypłuka−
ne ze spalenizny.

Pod nasypami kurhanów, w które wkopano groby
wtórne rejestrowano zarówno groby szkieletowe (kur−
han 3, grób 2, grób 3; kurhan 31, grób 3; kurhan 47,
grób 2; kurhan 52, grób 2), jak i ciałopalne (kurhan
15, grób 4; kurhan 22, grób 5; kurhan 24, grób 2; kur−
han 26, grób 2; kurhan 44, grób 2, grób 3; kurhan 60,
grób 2). Nie dostrzeżono więc zależności pomiędzy
charakterem obrządku pogrzebowego grobów wtór−
nych a grobów przykrytych przez nasypy kurhanowe.

Groby wtórnie wkopane w nasypy uchwycono na
całej powierzchni cmentarzyska (ryc. 1). Zwracają
jednak uwagę dwie koncentracje kurhanów we wschod−
niej części nekropoli (kurhany 44, 47, 52) oraz w jej
zachodniej partii (kurhany 22, 24, 26, 31).

Niestety, poza wyjątkami większość grobów wtór−
nych pozbawiona jest pewnych wyznaczników chro−
nologicznych. Konieczne jest zatem posiłkowanie się
danymi z grobów złożonymi pod nasypami, które
wyznaczają nam terminus post quem złożenia szcząt−
ków zmarłego w grobie wtórnym. Z analizy wyni−
ka, że większość pochówków wtórnie wkopanych
zakładano od rozwiniętej fazy B

2
, a biorąc pod uwa−

gę groby pod nasypami kurhanowymi głównie w fa−
zie B

2
/C

1
–C

1a
. Wyjątkiem jest tutaj grób 1 z kurha−

nu 15 datowany zapinką grupy III, serii pruskiej na
fazę B

2b
 starszego okresu wpływów rzymskich. Być

może dalsze badania ujawnią kolejne groby
o tak wczesnej metryce, ponieważ okolica kurhanu
15, gdzie notuje się najwcześniejsze pochówki na
stanowisku, nie została dotychczas przebadana.

Wszystkie omawiane pochówki wtórne są gro−
bami ciałopalnymi (jamowymi i popielnicowymi)
wkopywanymi z reguły w kulminacje nasypów. Zu−
pełnie inaczej należy rozpatrywać groby szkieleto−
we wkopywane na obrzeżach kurhanów, na które
również natrafiono w Nowym Łowiczu. Zagadnie−
nie to zostanie omówione przy innej okazji, należy
jednak zaznaczyć, że groby szkieletowe wtórnie
wkopane w nasyp zarejestrowano także na innych
stanowiskach kultury wielbarskiej, np. Leśno, pow.
chojnicki, kurhan 1, grób 2, grób 3 (Walenta 1992,
170), Odry, kurhan 3, grób 3, kurhan 5, grób 1
(Kmieciński et alli 1968, 24, 26, tabl. XXX, XXXVI)
czy Węsiory, pow. kartuski, kurhan 13, grób II
(Kmieciński, Blombergowa, Walenta 1966, 56, tabl.
XIII). Groby ciałopalne wkopane wtórnie uchwyco−
no natomiast w Odrach, kurhan 22, grób 2 (Kmie−
ciński et alli 1968, 25–26, tabl. XXXV) i Babim
Dole−Borczu, pow. kartuski, stan. 2, kurhan I, grób
1 (Tempelmann−Mączyńska 1987, 20, ryc. 1, 6).

Inny charakter mają groby kultury wielbarskiej
wkopane w już istniejące kurhany z epoki brązu lub
wczesnej epoki żelaza (por. Walenta 1981, 54–55).
Obiekty te występują w dwóch strefach: na zachód
oraz na wschód od dolnej Wisły. W strefie zachod−
niej na tego typu praktyki natrafiono w Czarlinie,
pow. kartuski (Lissauer 1887, 161) oraz w Mścisze−
wicach, pow. kartuski, kurhany VII i VIII (AB−
dWPM 1902; La Baume 1934, 130, 132, ryc. 63, 64).
Na tym ostatnim stanowisku wystąpiło rzekomo wię−
cej grobów z okresu wpływów rzymskich wkopa−
nych wtórnie w nasypy wcześniejszych kurhanów,
najczęściej były to pochówki ciałopalne popielnico−
we (por. La Baume 1934, 130). Dwa groby z Mści−
szewic datowane są na fazę C

1
, zapewne na jej młod−

szy odcinek. Grób z kurhanu VII w Mściszewicach,
reprezentuje obrządek szkieletowy, w przypadku
kurhanu VIII z tego samego stanowiska i mogiły
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w Czarlinie nie dysponujemy dokładniejszym opi−
sem okoliczności odkrycia wraz ze wskazówkami
o zastosowanym obrządku pogrzebowym. Najlep−
szych danych dotyczących płci pochowanych dostar−
czają groby z Mściszewic; w obu kurhanach natra−
fiono na ostrogi wskazujące na złożonych tam męż−
czyzn. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w strefie
zachodniej obrządek kurhanowy był dobrze znany
ludności kultury wielbarskiej, także zwyczaj wko−
pywania grobów w nasypy mogił z okresu wpływów
rzymskich, co zostało przedstawione powyżej. Spo−
radyczne wykorzystanie kurhanów z epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza miało zatem w tej strefie
wzorzec kulturowy w zachowaniach pogrzebowych
ludności kultury wielbarskiej.

Inaczej wygląda sytuacja w strefie wschodniej,
na Pojezierzu Iławskim, gdzie wielbarskie cmenta−
rzyska kurhanowe nie występują (por. Wołągiewicz
1977, 97, ryc. 40). Na wtórnie wkopane groby
ciałopalne natrafiono w Stolnie, kurhan I, grób 1
(Waluś, Kowalewska 1999, 23, ryc. 4, 15) i War−
kałkach−Surajnach5, kurhan III (por. Hoffmann 1999,
165), oba stanowiska w pow. ostródzkim. Ciałopal−
ny jamowy pochówek ze Stolna zawierał szczątki
kobiety zmarłej w wieku maturus oraz wyposa−
żenie datujące go na fazę B

2
/C

1
–C

1a
. W Warkał−

kach−Surajnach natrafiono w stropie nasypu na znisz−
czone naczynie kultury wielbarskiej, wokół którego
znajdowały się nieliczne przepalone kości ludzkie.
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Interessanter Aspekt biritueller Bestattungen der Wielbark−Kultur in Nowy Łowicz,
Landkreis Drawski. Sekundärgräber am Beispiel des Hügelgrabs 26
Kurzfassung

Die birituelle Hügelgrab−Nekropole in Nowy Łowicz, Fundstelle Nr. 2, Landkreis Drawski zählt zu den größten und am
besten erforschten Gräberfeldern der Wielbark−Kultur in Pommern. 54 der insgesamt 68 registrierten Hügelgräber wur−
den zusammen mit dem umliegenden Gelände untersucht (Abb. 1). Mit den Hügelgräbern selbst sind 44 Körper− und 47
Brandbestattungen verbunden, zwischen den Gräbern wurden weitere 58 Körper− und 78 Brandbestattungen gefunden.
Bei den Brandbestattungen, sowohl in dem Hügelgrabteil als auch auf dem umliegenden Gelände überwiegen Grubengräber.
Insgesamt wurden bisher 221 Gräber registriert.

In den Ausgrabungskampagnen 2006 und 2007 lag der Schwerpunkt der Arbeiten im zentralen Bereich der Fundstel−
le. Erforscht wurden die Hügelgräber mit den Nummern 24, 25, 26, 38 und 65 gemeinsam mit dem umliegenden Gelände.
Besonders aufschlussreich scheint die Auswertung der Untersuchung am Hügelgrab 26 im Zusammenhang mit einem
interessanten Aspekt des Bestattungsritus der Wielbark−Kultur – dem Eingraben der neuen Gräber in einen bereits beste−
henden Grabhügel.

Das Hügelgrab 26 (Abb. 2 und 3) lag in der Gräbergruppe am westlichen Ende des Gräberfeldes. Der Hügeldurch−
messer betrug vor der Untersuchung ca. 12 Meter, die Hügelhöhe ca. 1,2 Meter. Im Hügel wurde ein Sondierschnitt von
2 Meter Breite angelegt. Bei der Erforschung des Erdhügels stieß man auf ca. 300 Keramikfragmente, 3 Feuersteinwerk−
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zeuge, einen Schlackebrocken und ein Fragment eines unbestimmten Eisengegenstands. Außerdem wurden in der Hu−
musschicht ca. 260 Keramikfragmente und 4 Feuersteingegenstände entdeckt. Das Keramikmaterial stammte vorwie−
gend aus der Bronzezeit Periode IV/V und aus der Zeit römischer Einflüsse. Zwei Fragmente stehen zweifellos im Zu−
sammenhang mit dem Frühmittelalter. Feuersteingegenstände stammen aus dem Jungpaläolithikum und Mesolithikum.

Im Hügelprofil erkundete man folgende Bodenschichten: 1 – Waldstreu mit Waldhumus; 2 – Grabhügel, in seinem
zentralem Teil von einer Höhe bis zu einem Meter; 3 – ursprüngliche Humusschicht. Nach der Abnahme des gesamten
Grabhügels konnte man die ursprüngliche Reichweite des Hügelgrabs anhand der gut erhaltenen Spuren von früherer
Bodenbearbeitung bestimmen, deren maximaler Durchmesser ca. 11 Meter betrug; 4 – Hügelschüttung; 5 – die in der
Humusschicht eingegrabene Grube eines Brandgrabes. In dem angelegten Profil wurden die Grabkonturen nicht erfasst –
das Grab befand sich etwas nördlich der Schnittlinie.

Gräber 1a und 1b (Brandbestattung in einer Grube ohne Scheiterhaufenreste) befanden sich im zentralen Teil des
Erdhügels, direkt unter der Erdoberfläche. Die anthropologische Analyse bestätigte, dass es sich dabei um Knochen
zweier Menschen handelt – eines Erwachsenen (adultus) und höchstwahrscheinlich eines Kindes (infans). Mehr Funde
(Abb. 5) entdeckte man in der östlichen Gruppe, die die Kindesknochen enthielt (Grab 1a). Das erhaltene Grabinventar
von 1b bestand aus 3 Keramikfragmenten.

Das Grab Nr. 2 (Brandbestattung in einer Grube mit Scheiterhaufenresten) wurde im zentralen Teil des Hügelgrab−
fußes festgestellt. Es befand sich direkt unter der Hügelgrabschüttung und einer dunkelbraunen, kuppelförmigen
Verfärbung, die auf zweiphasiges Aufschütten des Hügelgrabs hindeutet. In der Grabgrube wurde ein großes Fragment
einer Bronzefibel, Fragmente eines Rahmens einer Bronzefibelschnalle sowie zwei zweifach gebrannte Tongefäße ent−
deckt, in der Hügelgrabschüttung stieß man auf einen Fibelbehälter von derselben Bronzefibel, die sich im Grab befand
(Abb. 6 und 7). Sowohl im Grab als auch in der Hügelgrabschüttung wurden lose Keramikfragmente gefunden.

Die Auswertung des Hügelgrabs 26 leistet einen aufschlussreichen Beitrag zur Erforschung der Bestattungsriten der
Völker der Wielbark−Kultur. Besonders auffällig sind Spuren früherer Bodenbearbeitung, die man in Nowy Łowicz
sogar unter Haufen von 6 Gräbern entdeckte. Die Bodenbearbeitung hatte in diesem Fall wahrscheinlich einen kultischen
Charakter und stand im Zusammenhang mit dem Ritus, den Platz für den Hügelgrabbau zu markieren.

Gräber 1a und 1b aus dem Hügelgrab 26 sind das 15. und 16. Sekundärgrab, das man an der Fundstelle in Nowy
Łowicz registrierte. Es handelt sich dabei überwiegend um Bestattungen in einer Grube, obwohl Urnenbestattungen auch
vorkommen. Die Gräber wurden üblicherweise im zentralen Teil des Hügels, direkt unter der zeitgenössischen Humus−
schicht angelegt. Die Erforschung der Hügelgrabprofile deutet auf zweiphasiges Aufschütten der Gräber hin.

Unter den Grabhügeln, in die die Sekundärgräber eingegraben worden waren, wurden sowohl Körper− als auch Brand−
bestattungen registriert. Es wurde kein Zusammenhang zwischen dem Bestattungsritus der Sekundärgräber und dem der
Gräber unter den Grabhügeln festgestellt.

Mit wenigen Ausnahmen sind leider die meisten Sekundärgräber sicherer Leitfossile zum Datieren beraubt. Man ist
also auf die Daten der Hügelgräber angewiesen. Aus der Auswertung kann man schließen, dass die meisten bisher ent−
deckten Sekundärgräber wahrscheinlich der entwickelten B

2 
Phase, und unter Berücksichtigung der Hügelgräber über−

wiegend der Phase B
2
/C

1
–C

1a 
zuzuordnen

 
sind.
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Ryc. 1. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Plan cmentarzyska (rys. A. Cieśliński)
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Ryc. 2. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Kurhan 26. Plan podstawy kurhanu
Legenda: 1 – ślady starożytnej orki; 2 – rozsypisko stosu; 3 – zarys grobu 2; 4 – calec (rys. B. Kammer)

Ryc. 3. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Kurhan 26. Profil nasypu kurhanu. Legenda: 1 – ściółka wraz
z humusem; 2 – nasyp wtórny; 3 – nasyp pierwotny; 4 – humus pierwotny; 5 – rozsypisko stosu; 6 – calec;
7 – zarys grobu 1 (rys. B. Kammer)

Ryc. 4. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Kurhan 26. Profil grobu 2 i rozsypiska stosu. Legenda: 1 – nasyp
pierwotny; 2 – wypełnisko grobu i stosu; 3 – calec; 4 – fragmenty ceramiki (rys. B. Kammer)

Adam Cieśliński, Andrzej Kasprzak
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Ryc. 5. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Kurhan 26. Grób 1. Zabytki metalowe i rogowe. 1–2 – brąz;
3 – srebro; 4 – poroże (rys. P. Krupitowicz)

Ryc. 6. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Kurhan 26. Grób 2. Zabytki metalowe. 1–2 – brąz
(rys. P. Krupitowicz)
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Ryc. 7. Nowy Łowicz, gm. Kalisz Pomorski, stan. 2. Kurhan 26. Grób 2. Naczynia. 1–2 – glina (rys. B. Kammer)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Sprawozdanie to jest podsumowaniem dwóch sezo−
nów badań (2005–2006) na cmentarzysku z wczesnej
epoki żelaza w Troszynie. Badania prowadzone były
przez dr. Henryka Machajewskiego na zlecenie Za−
chodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwato−
ra Zabytków w Szczecinie.

Cmentarzysko jest położone na wyraźnie widocz−
nej kulminacji lesistego wyniesienia znajdującego
się między Jeziorem Piaski a Jeziorem Ostrowo, zaj−
mując jego wypłaszczone obszary od strony wschod−
niej i południowej.

Celem badań było określenie charakteru stano−
wiska w związku z przypadkowym odkryciem gro−
bu z fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego,
dokonanym w 2004 r. oraz jego ochrona przed nisz−
czycielską działalnością osób nielegalnie posługu−
jących się wykrywaczami metali. Ślady ich działa−
nia widoczne były na powierzchni w postaci niena−
turalnych zagłębień. Stanowisko podlegało także
niszczeniu w wyniku corocznie odnawianych duk−
tów leśnych oraz erozji spowodowanej dużą deni−
welacją terenu dochodzącą do 6 m.

W ciągu dwóch sezonów rozpoznano powierzch−
nię 12,5 arów obejmującą centralne obszary stanowi−
ska. Zaobserwowano zależność występowania obiek−
tów wyłącznie na obszarach względnie płaskich. Frag−
menty terenu o dużej deniwelacji pozbawione były
obiektów, przez co widoczne były charakterystyczne
skupiska obiektów.

Omawiane w tym sprawozdaniu wyniki dotyczą wy−
łącznie badań z 2006 r. Badania z 2005 r. zostały omó−
wione już wcześniej (Machajewski, Pawlak, Zwara 2007).

Tomasz Pawlak, Michał Zwara

Wyniki badań przeprowadzonych na cmentarzysku kultury
jastorfskiej w Troszynie (powiat Kamień Pomorski, województwo
zachodniopomorskie), stanowisko 10

Łącznie, w trakcie dwóch sezonów badań odkry−
to 168 obiektów (w 2005 – 84 obiekty, 2006 – 84
obiekty), z których 157 było grobami ciałopalnymi.
Pozostałe były późniejszymi obiektami o nieokre−
ślonej chronologii. Obiekty rysowały się na pozio−
mie calca utworzonego przez pylasty, częściowo
żwirowaty, jasnożółty piasek nakryty warstwą sza−
robrunatnej próchnicy leśnej o miąższości od 20 do
50 cm. Warstwa humusowa zawierała śladowe ilo−
ści materiału ceramicznego. Na poziomie calca na−
trafiono na nieliczne narzędzia krzemienne.

Pierwotna struktura odkrywanych obiektów była
w znacznej mierze naruszona przez uprawy leśne.
Bardzo często drzewa wrastały w centralną część
obiektu przez co była utrudniona ich dokładna do−
kumentacja. Nie zanotowano wtórnego wkopywania
obiektów, ale znajdowany w obiektach i stropie calca
materiał krzemienny wskazuje na zniszczenie wcze−
śniejszych śladów incydentalnego osadnictwa póź−
nopaleolitycznego i mezolitycznego1.

Poza jednym grobem szkieletowym łączonym
z grupą gustowską na całym cmentarzysku obowią−
zywał obrządek ciałopalny. W rzucie poziomym wy−
pełniska grobów miały kształt owalny lub zbliżony
do prostokątnego o wymiarach od 0,4 x 0,5 m do
1,75 x 3,4 m. W przekroju były zazwyczaj niecko−

1 Analizę materiału krzemiennego, obejmującą określenie rodzaju
narzędzi i ich chronologii wykonał dr Marcin Wąs z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.
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wate rzadziej workowate o różnym stopniu regular−
ności wypełniska i miąższości dochodzące do 1 m.
Częstym wyznacznikiem grobu były konstrukcje
kamienne w postaci bruków kamiennych lub stel
o różnej wielkości (od 0,2 x 0,15 m do 0,54 x 0,38 m).

Odkryte w ciągu dwóch sezonów obiekty grobo−
we to pozostałość po cmentarzysku ludności kultu−
ry jastorfskiej. Wśród 157 grobów wyróżniono na−
stępujące typy: (a) jamowe bez resztek stosu – 31,
(b) popielnicowe bez resztek stosu – 84, (c) jamo−
we z resztkami stosu – 4, (d) popielnicowe z reszt−
kami stosu – 14, (e) popielnicowe w spągu zasypa−
ne resztkami stosu, w stropie naturalnym ciemno−
brunatnym piaskiem – 24.

W grobach jamowych bez resztek stosu lub z reszt−
kami stosu wyposażenie zmarłego znajdowało się w cen−
tralnej, spągowej części wypełniska grobu. Materiał
kostny umiejscowiony był w większości przypad−
ków w centralnej części wypełniska. W grobach po−
pielnicowych licznie występowały kamienne kon−
strukcje w postaci obstaw lub wypłaszczonych pod−
stawek do naczyń (grób 3, 71). W grobach typu (e)
wystąpiły dwa warianty układu warstw spalenizny
i ciemnobrunatnego piasku. W pierwszym przypad−
ku popielnica obsypana była szczątkami do połowy
i nad nią zalegała warstwa ciemnobrunatna. W dru−
gim natomiast była odwrotna kolejność warstw, ale
ze względu na analogiczny sposób powstawania ta−
kiego grobu obie odmiany zakwalifikowane zostały
do jednego typu. Popielnice przykrywane były róż−
nego rodzaju pokrywami, od form talerzowatych
przez misy do pokryw z zakładką wpuszczaną lub
obejmującą krawędź naczynia. Do grobu składano
wraz z popielnicą mniejsze naczynia, stawiając je
obok lub w środku popielnicy. Część tych przysta−
wek nosi ślady wtórnego przepalenia, co może wska−
zywać na ich bezpośredni udział w obrzędach spa−
lania ciała zmarłego na stosie. W przypadku kilku
popielnic widoczne są ślady wtórnego przepalenia
na wewnętrznych ściankach naczynia. Analiza prze−
palonych szczątków ludzkich ukazuje cały przekrój
wiekowy społeczności użytkującej to cmentarzysko
z przewagą osobników w wieku 30–40 lat. W kilku
grobach wydzielono fragmenty dwóch szkieletów
(kobiety i mężczyzny oraz osoby dorosłej i dziecka).

W grobach oprócz najczęściej występujących
kości ludzkich rozpoznano także przepalone lub nad−
palone kości konia i owcy (najczęściej były to frag−
menty kości kończyn). Tego rodzaju pochówki na−
leżą do rzadkich w kulturze jastorfskiej (Węgrzyno−
wicz 1982, 79). Szczątki zwierząt znajdowały się
w grobach o bogatym wyposażeniu, głównie przed−
miotów metalowych, rzadziej ceramicznych. Wśród
metalowego wyposażenia pochówków ludzkich

i zwierzęcych dominowały żelazne części uprzęży,
część z nich wykonana była także z brązu. Na tym
tle wyróżnia się rozmiarami wypełniska grób 129
o wymiarach 3,5 x 1,75 x 0,6 m. Znaleziono w nim
przepalone kości ludzkie oraz konia. Towarzyszyły
im liczne brązowe i żelazne fragmenty końskiej
uprzęży.

Wyposażenie grobów stanowiły naczynia cera−
miczne, detale stroju, narzędzia codziennego użyt−
ku, części uzbrojenia oraz elementy uprzęży koń−
skich. W jednym grobie poza przepalonymi szcząt−
kami kostnymi nie stwierdzono żadnych przedmiotów.

Stylistyka ceramiki naczyniowej odkrytej w Tro−
szynie w 2006 r. potwierdza zasadność wyróżnienia
przynajmniej dwóch etapów jej rozwoju porówny−
walnymi z etapami jej przemian w kulturze jastor−
fskiej w południowo−zachodniej strefie basenu Mo−
rza Bałtyckiego (por. Seyer 1976, 149, Abb. 42;
Wołągiewicz 1981; 1989, 307–319; Willroth 1992,
135, Abb. 69; Keiling 1997, 35–43). Pierwszy ho−
ryzont dokumentują garnki beczułkowate z wyod−
rębnionym brzegiem (ryc. 3: 3; 5: 8; 6: 7), garnki
o esowatym profilu (ryc. 1: 11; 2: 2), wazy z wyod−
rębnioną esowatą szyjką (ryc. 1: 3; 7: 2), pokrywy
obejmujące lub wpuszczane, a także formy talerzo−
wate (ryc. 3: 4, 7; 4: 2; 5: 2; 7: 8). Z wcześniejszym
etapem związane są ornamenty w postaci jodełki
(ryc. 1: 1), odcisków palcowych (ryc. 6: 2), plastycz−
nych płaskich guzków (ryc. 6: 1, 7; 7: 1, 2, 9). Dru−
gi horyzont reprezentowany jest przez naczynia kub−
kowate (ryc. 4: 3), w ornamentyce zaś pojawiły się
wątki geometryczne w postaci zygzaków z pustymi
polami (ryc. 4: 1). Stylistykę pierwszego horyzontu
naczyń synchronizować można z ceramiką typową
dla fazy marianowskiej kultury jastorfskiej w dorze−
czu dolnej Odry, datowanej na HaD2−LtA (Wołągie−
wicz 1989, 311–314), a także z ceramiką z wcze−
snego stylu kultury jastorfskiej na terenie Branden−
burgii i wschodniej Meklemburgii (Keiling 1971;
1997, 39–42; por. Seyer 1976, 149, Abb. 42). Styli−
stykę drugiego horyzontu można porównywać z ce−
chami ceramiki spotykanej już w fazie Ia dolnona−
dodrzańskiej kultury jastorfskiej w ujęciu R. Wołą−
giewicza (Wołągiewicz 1981, 192), datowanej na
rozwinięte etapy fazy Jastorf kultury jastorfskiej,
odpowiadającej fazie Ib i Ic tej kultury w Branden−
burgii w ujęciu H. Seyera (Seyer 1982).

Podczas drugiego sezonu badań jedynym ele−
mentem, który można uznać za detal stroju znale−
ziono w grobie 108. Była to brązowa szpila o kuli−
stej, wygiętej główce z widocznym ornamentem
przecinających się krzyżowo podwójnych linii ry−
tych (ryc. 3: 8). Wiele z metalowych detali stroju,
które odkryto w 2005 i 2006 r. okazały się pozosta−

Tomasz Pawlak, Michał Zwara



197

łościami po uprzęży końskiej wykonanymi głównie
z żelaza. Wyniki analiz przepalonych kości zwierzę−
cych potwierdzają zależność występowania szcząt−
ków zwierzęcych z charakterystycznym wyposaże−
niem w postaci: fragmentów brązowych płytek z tkwią−
cymi w nich nitami (ryc. 5: 9), drobnych brązowych
guzikowatych zawieszek (ryc. 5: 10; 9: 10), brązo−
wych „haftek” (ryc. 8: 7–11).

Z przedmiotów codziennego użytku w Troszy−
nie wystąpił żelazny nożyk (ryc. 4: 4) oraz krążko−
waty kamienny przęślik (ryc. 4: 8).

Do wyjątkowych elementów wyposażenia gro−
bów ludności kultury jastorfskiej w dorzeczu dolnej
Odry należy uzbrojenie (Wołągiewicz 1981, 192–
–196). Sporadyczne pojawianie się w grobach tej
kultury podobnych elementów stanowi odzwiercie−
dlenie panujących tam wówczas zwyczajów pogrze−
bowych (Keiling 1969; Willroth 1992). Jedynym
znaleziskiem jaki łączy się z tą grupą przedmiotów
jest żelazne, dolne okucie pochwy miecza, czyli tzw.
trzewik (ryc. 4: 9).

Podsumowując, wśród odkrytych w ciągu dwóch
sezonów przedmiotów metalowych przeważają wy−

twory żelazne. Podobną sytuację stwierdzono na
cmentarzyskach w Marianowie i Lubieszewie, któ−
re wraz z cmentarzyskiem w Troszynie wyznaczają
najwcześniejszy etap pojawiania się kultury jastor−
fskiej na Pomorzu Zachodnim nazwany horyzontem
marianowskim (Wołągiewicz 1989, 311). Przytoczo−
ne tu przykłady znalezionych przedmiotów mogą
świadczyć o dość dynamicznym rozwoju miejsco−
wej metalurgii związany z upowszechnianiem się
żelaza od początków okresu HaD (por. Wołągiewicz
1983, 498–499; Bukowski 2005, 54–55).

Badania na cmentarzysku w Troszynie pozwoliły
na określenie przynależności kulturowej cmentarzyska
kwalifikując je jako cmentarzysko kultury jastorfskiej.
Chronologicznie najstarsze groby pochodzą z okresu
HaD2/3, najmłodsze zaś z przełomu starszego okresu
przedrzymskiego i fazy A1 młodszego okresu prze−
drzymskiego (faza Ripdorf). Oznacza to, że nie znale−
ziono powiązania chronologicznego między cmenta−
rzyskiem kultury jastorfskiej a odkrytym przypadko−
wo, pojedynczym pochówkiem ciałopalnym złożonym
w brązowej situli, datowanym na fazę A3 młodszego
okresu przedrzymskiego.
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Ergebnisse der Untersuchungen auf dem Gräberfeld der Jastorf−Kultur in Troszyn
Fundstelle 10, Landkreis Kamień Pomorski, Woiwodschaft Westpommern
Kurzfassung

Während zwei Untersuchungssaisons  in der Fundstelle 10 von Troszyn wurden insgesamt 157 Gräber (2005 – 81 und
2006 – 76) freigelegt. Die entdeckten Grabobjekte bilden die Reste eines Gräberfeldes der Jastorfkultur. Unter 157
Bestattungen befand sich eine große Anzahl der Gräber mit Steinbau, meistens waren das die Urnengräber, selten Grab−
gruben. Die Grabbeigabe bestand aus Tonwaren, Metallgegenständen des täglichen Bedarfs, Schmuck, Pferdegeschirr
und Ausrüstungselementen. Die Metall−Artefakte wurden hauptsächlich aus Eisen angefertigt. In den Gräbern, neben der
menschlichen Überresten tauchten gebrannte Pferdeknochen und selten auch die Knochen vom Schaf. Das Gräberfeld
datiert in die ältere vorrömische Zeit: von der „Marianowska“ Phase bis zur älteren Jastorf Phase der Jastorfkultur. Im
Kontext der bisherigen Untersuchungen wurde keine Kontinuität der Nutzung der Fundstelle zwischen dem Jastorf –
Gräberfeld und einem einzelnen, zufällig entdeckten Grab aus der jüngeren vorrömischen Zeit festgestellt.
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Ryc. 1. Grób 83 – 1–4; Grób 84 – 5; Grób 85 – 6; Grób 86 – 7–11. Surowiec: 1–11 – glina (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 2. Grób 93 – 1–4; Grób 100 – 5–6; Grób 95 – 7; Grób 101 – 8, 9. Surowiec: 1–9 – glina (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 3. Grób 96 – 1; Grób 103 – 2; Grób 107 – 3, 4; Grób 113 – 5; Grób 117 – 6; Grób 108 – 7–9.
Surowiec: 1–7, 9 – glina, 8 – żelazo/brąz (główka szpili) (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 4. Grób 116 – 1–5; Grób 119 – 6; Grób 123 – 7; Grób 126 – 8–10; Grób 127 – 11–13.
Surowiec: 1–3, 5–7, 10–13 – glina; 4, 9 – żelazo; 8 – kamień (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 5. Grób 130 – 1–3; Grób 132 – 4–8; Grób 131 – 9–11; Grób 139 – 12. Surowiec: 1–8, 11–12 – glina; 9 – żelazo,
10 – brąz (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 6. Grób 137 – 1; Grób 133 – 2; Grób 138 – 3; Grób 142 – 4–5; Grób 143 – 6; Grób 144 – 7.
Surowiec: 1–5, 7 – glina; 6 – żelazo (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 7. Grób 149 – 1; Grób 150 – 2; Grób 153 – 3–5; z warstwy – 6–9. Surowiec: 1–9 – glina (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 8. Grób 129 – 1–11. Surowiec: 1–11 – żelazo (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 9. Grób 129 – 1–10. Surowiec: 1–9 – żelazo; 10 – brąz (rys. J. Kędelska)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzo−
ne przez ośrodek gdański na pomorskim odcinku
autostrady A1 rozpoczęły się w 1998 r. i trwały one
do 2005 r. W tym okresie przebadano 57 stanowisk
archeologicznych (por. m.in. Paner, Fudzinski 2001,
7–49; Paner, Fudziński, Godon 2003a, 37–63; 2003b,
7–36). W 2006 r. ruszyły pierwsze prace budowla−
ne nowej autostrady. Przy ściąganiu humusu pod−
czas tzw. nadzorów archeologicznych natrafiono na
cztery kolejne stanowiska archeologiczne. Wśród
nich było również omawiane w tym artykule.

Miejscowość Brzeźno Wielkie leży w obrębie
Pojezierza Starogardzkiego. Nazwa Pojezierze Ko−
ciewskie, niestosowana w podziale geograficznym
Polski, jest także uzasadniona dla tego regionu. Po−
jezierze Starogardzkie jest bowiem główną częścią
składową dla regionu zwanego Kociewiem (por.
Szukalski 1996, 7). Rejon Brzeźna Wielkiego jest
położony w mikroregionie nazywanym Pojezierzem
Szpęgawskim (Rolka 1996, 230, rys. 5). Obecny kraj−
obraz Pojezierza Starogardzkiego związany jest
w większości z działalnością zlodowaceń północno−
polskich (Piekarek−Jankowska 1996, 21, tabl. I, 24).
Średnia wysokość omawianego terenu to ok. 100–
–150 m n.p.m. (Kondracki 1980, 283). Teren oma−
wianej krainy geograficznej pokrywają głównie gle−
by brunatne, rzadziej bielicowe, choć w okolicy na
północ od Gniewu występują też w zwartym płacie
czarne ziemie (Olszak 1996, 148–150).

Stanowisko Brzeźno Wielkie 24 znajduje się na
niewielkim piaszczystym wyniesieniu, ok. 1,5 km na
północny zachód od centrum wsi Brzeźno, na zachód

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński

Ratownicze badania wykopaliskowe, na osadzie wielokulturowej
w Brzeźnie Wielkim (gmina Starogard Gdański), stanowisko 24

od drogi polnej do Swarożyna (ryc. 1, 2). Badania
wykopaliskowe przeprowadzono w okresie od
września do listopada 2006 r.1 Przebadano obszar
95 arów i zarejestrowano 119 obiektów, w tym 5 da−
towanych na epokę kamienia, 9 na wczesną epokę
żelaza oraz 28 na okres wpływów rzymskich i trzy−
dzieści na wczesne średniowiecze. W pozostałych
47 obiektach nie stwierdzono występowania mate−
riału zabytkowego.

Pierwszą fazę osadnictwa na stanowisku w Brzeź−
nie wyznaczają nieliczne znaleziska z epoki kamie−
nia. Obiekty związane z tym okresem to m.in. jama,
zniszczone palenisko i trzy skupiska materiału za−
bytkowego. Z obiektu nr 26 (skupisko krzemieni)
pochodziło 38 zabytków wykonanych z tego surow−
ca: w tym 8 wiórów (jeden z nich wtórnie przepalo−
ny?), półwytwory i odłupki krzemienne. Były one
wykonane z krzemienia bałtyckiego. Bardzo cieka−
we były również obiekty nr 72 i 97. Ten pierwszy,
skupisko ceramiki, dostarczył dwudziestu pięciu
fragmentów, z których część była zdobiona orna−
mentem gęstych poziomych linii rytych, pod który−
mi znajdowały się krótkie pionowe kreski (lokowa−
ne w grupach). Na dwóch drobnych fragmentach
wystąpiły podwójne plastyczne guzki. Analogiczne
formy zdobnictwa ceramiki znane były m.in. ze sta−
nowiska w Mieścinie (Paner, Fudziński, Godon

1 Prowadzili je P. Fudziński i M. Fudziński (Muzeum Archeolo−
giczne w Gdańsku).
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2006, 24, ryc. 9). Obiekt nr 97 był małym skupi−
skiem materiału, w którym oprócz drobnego, niecha−
rakterystycznego fragmentu ceramiki, odkryto tak−
że połowicznie zachowany kamienny topór o wyraź−
nie zaznaczonym obuchu (ryc. 3). Obydwa obiekty,
zarówno nr 72 i 97, można wiązać prawdopodobnie
z kulturą ceramiki sznurowej.

Druga faza zasiedlenia stanowiska przypada na
wczesną epokę żelaza i może być utożsamiana z lud−
nością kultury pomorskiej. Można z nią łączyć 9
obiektów. Były to w większości niecharakterystyczne
jamy, jedno skupisko ceramiki i zniszczone paleni−
sko. Większość z nich występowała w północno−za−
chodniej części badanego obszaru. Należy tu wspo−
mnieć o obiekcie nr 19. Było to skupisko ceramiki,
z którego pochodziły trzy fragmenty wylewów, o bru−
natnej, gładzonej powierzchni (ryc. 4). W pozosta−
łych obiektach wystąpiły wyłącznie fragmenty mało
charakterystycznych brzuśców. Z materiałów pozy−
skanych z powierzchni stanowiska (56 fragmentów
ceramiki) należy wspomnieć o jednym fragmencie
naczynia sitowatego. Tego typu naczynie znane jest
m.in. z cmentarzyska w Zaworach, obiekt nr 10 (Fu−
dziński, Rożnowski 1997, 27, ryc. 28). Stanowisko
to można datować na schyłek okresu halsztackiego
i początek okresu lateńskiego (Fudziński, Rożnow−
ski 1997, 114). Prawdopodobnie większość osady
ludności kultury pomorskiej nie została odsłonięta
i leży poza pasem autostrady, na północny zachód
od niej. W obrębie miejscowości Brzeźno, w róż−
nych latach, na trzech stanowiskach (nr 4, 5 i 23),
notowano odkrycia grobów skrzynkowych. Pocho−
dziły z nich liczne popielnice, a wśród nich m.in.
jedna zdobiona inkrustacją (Łuka 1966, 47).

Trzecia faza osadnictwa przypada na okres wpły−
wów rzymskich. Na ten czas datować można 28 obiek−
tów (12 palenisk, 14 jam i 2 skupiska ceramiki).
W obiektach występowała ceramika i niekiedy ko−
ści zwierzęce. Koncentracja obiektów związanych
z okresem wpływów rzymskich występowała w pół−
nocno−zachodniej i zachodniej części stanowiska.
Wśród nich były m.in. obiekty nr 21, 36 i 37. Ten
pierwszy to duże palenisko o nieregularnym prze−
kroju (ryc. 5), zawierało bardzo dużą ilość silnie
przepalonych i spękanych kamieni. Tego typu obiek−
ty uważa się niekiedy za służące do wypału cerami−
ki (por. Przewoźna 1974, 190; Kalka 2005, 445), lub
produkcji węgla drzewnego (Ostasz 2005, 477–479).
W pobliżu wystąpiły też dwa inne obiekty kultury
wielbarskiej. Obiekt nr 36 był nieregularną jamą
o miąższości do 30 cm. Wystąpiło w niej 29 frag−
mentów ceramiki, wśród których udało się wyróż−
nić większe fragmenty naczynia (ryc. 6) o krótkiej
słabo zaznaczonej szyjce (grupa I wg R. Wołągie−

wicza 1993, tabl. I–IV ). Ostatni z obiektów (nr 37)
to trapezowate w kształcie palenisko o największej
miąższości do 84 cm. W jego wypełnisku znalezio−
no 61 fragmentów ceramiki, barwy brunatnej i ce−
glastobrunatnej, w większości chropowaconych.
W materiale z tego obiektu wyróżnił się fragment
wylewu, który posiadał mały plastyczny guz.

We wschodniej części stanowiska, w pewnym
odosobnieniu, wystąpił obiekt nr 105 (jama). Pomi−
mo stosunkowo niewielkich rozmiarów zawierał aż
83 fragmenty ceramiki, w tym fragmenty bezuche−
go, garnkowatego naczynia o krótkiej, słabo wydzie−
lonej szyjce (ryc. 7). Naczynie to reprezentuje gru−
pę I c lub d wg R. Wołągiewicza (Wołągiewicz 1993,
tabl. III–IV). Grupę tę według Autora można dato−
wać ogólnie na fazy B1/B2–C2, z większym skupie−
niem dat w fazach B2 i B2/C1 (Wołągiewicz 1993, 26).

Ceramika z innych obiektów kultury wielbarskiej
wykazywała podział na fragmenty o barwie cegla−
stobrunatnej lub ceglastej (te w większości były
chropowacone), a także brunatnej lub ciemnobrunat−
nej (te w większości gładzone). Materiał ten wyka−
zuje m.in. analogie do ceramiki z osad w Pruszczu
Gdańskim (Ostasz 2005, 479–481, ryc. 16–17), Klo−
nówce (Kalka 2005, 452, ryc. 12) czy Brzeźnie (stan.
nr 6, por. Paner, Fudziński 2001, 35, ryc. 34). Od−
krycie śladów osadnictwa kultury wielbarskiej na
omawianym stanowisku jest ważne w kontekście
większej znajomości cmentarzysk tej kultury na Po−
morzu (por. np. Grabarczyk 2005, 32) Dzięki podej−
mowanym w ostatnich latach badaniom (m.in. przed
budową autostrady A1) obraz ten zaczyna się jed−
nak zmieniać (np. Paner, Fudziński 2001, 25–35;
Paner, Fudziński, Godon 2003a, 49–55; 2003b, 20–26).

Ostatnią fazę zasiedlenia stanowiska należy da−
tować na okres wczesnego średniowiecza. Związa−
nych z nią było 30 obiektów – 12 palenisk, 14 jam,
2 półziemianki oraz skupisko ceramiki. Osada wcze−
snośredniowieczna zlokalizowana była w południo−
wo−wschodniej i wschodniej części badanego obsza−
ru. Wykazywała pewien układ przestrzenny. Jamy
i paleniska koncentrowały się wokół trwalszych kon−
strukcji mieszkalnych – ziemianek, które należą do
najciekawszych obiektów odkrytych na stanowisku
(obiekty nr 59 i 83). Wspomnieć też należy o ze−
spole palenisk (obiekty 54–56, 108) i jamach (tu
przede wszystkim obiekt nr 84). Z dwóch obiektów
określonych jako ziemianki jako pierwszy można
opisać obiekt nr 59. Jego profil był nieregularny,
w części południowej zagłębiał się workowato i osią−
gał 102 cm miąższości. Była to najprawdopodobniej
część gospodarcza obiektu, jej wypełnisko było
ciemniejsze od pozostałej części (efekt przechowy−
wania tam zapasów?). Z wypełniska pozyskano
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75 fragmentów ceramiki, która była zdobiona ornamen−
tem poziomych żłobków, półkolistych rytych linii oraz
stempelków odciskanych wielozębnym narzędziem.

Drugi z obiektów miał powierzchnię ok. 6 m2

(ryc. 8). W profilu osiągał miąższość do 160 cm.
Wypełnisko tego obiektu było złożone, składały się
na nie warstwy ciemnobrunatnoszarego piasku z wę−
glem drzewnym, brązowego i jasnobrunatnego pia−
sku. Wewnątrz odkryto 372 fragmenty ceramiki,
dużą ilość kości zwierzęcych oraz fragment przed−
miotu żelaznego. W materiale wyróżniono także 3 frag−
menty prażnicy. Odkryty zbiór ceramiki był różno−
rodnie zdobiony: poziomymi dookolnymi żłobkami,
krótkimi skośnymi nacięciami, ułożonymi w pozio−
me linie, potrójną linią rytą, falistą lub tworzącą
ornament trójkątów czy kwadratami odciskanymi
stemplem wielodzielnym (ryc. 9). Przedmiot meta−
lowy o długości 3,9 cm i największej średnicy 1 cm
miał kształt stożkowaty. Był on silnie zniszczony,
toteż trudno ocenić jego funkcję (być może mały
klin?).

Spośród odkrytych na stanowisku w Brzeźnie
Wielkim palenisk wyjątkowy był obiekt nr 108 ze
wschodniego krańca stanowiska. jego wypełniska
pozyskano aż 175 fragmentów ceramiki, z których
zrekonstruowano częściowo dwa naczynia. Obydwa
reprezentowały formę dwustożkowatą o załomie
brzuśca położonym na 2/3 wysokości (ryc. 14).
Pierwsze z płaskim dnem z wyodrębnioną stopką
było zdobione ornamentem nakłuć wykonywanym
wielozębnym narzędziem (ryc. 11) Drugie zdobił
ornament prostych i falistych linii rytych, być może
wykonanych wielozębnym grzebieniem (ryc. 12).
Obydwa te naczynia, swoją formą nawiązują do ma−
teriałów m.in. z Junkrowych (Szymańska 1995, 284,
ryc. 7), Gronowa (obiekt 7/87, Chudziak 1991, 79,
ryc. 27) czy Jedwabna (I faza osadnicza grodu –
Chudziak 1991, 80, ryc. 28). Pozostałe fragmenty ce−
ramiki z tego obiektu były zdobione ornamentem
czworokątów wykonanych stemplem wielodziel−
nym, krótkich nacinanych kresek i kombinacji po−
ziomych oraz pionowych linii rytych.

Wśród jam wyróżniał się obiekt nr 84. W jego
części południowej wystąpiła koncentracja spaleni−
zny (ryc. 13). Natrafiono w niej na zachowane w do−
brym stanie naczynie gliniane dwustożkowate,
o ostrym załomie brzuśca, położonym na 2/3 jego
wysokości. Zdobił je złożony ornament poziomych
rytych linii oraz poziomych i pionowych linii nakłuć
wykonywanych trójzębnym narzędziem. Podobne
formy naczyń znane są m.in. ze stanowiska w Cie−
chocinie (Chudziak 1991, 82, ryc. 30). Obiekt nr 84
był prawdopodobnie dużą jamą gospodarczą lub pół−
ziemianką mieszkalną (w jej wypełnisku natrafiono
także na kości zwierzęce). Pozostałe jamy nie zawie−
rały już tak dużej ilości zabytków.

Wczesnośredniowieczny materiał zabytkowy
z Brzeźna (jego zdobienie, formy) można odnieść m.in.
do stanowisk w Gorzędzieju (warstwa nr Ia, Kuszew−
ska 1961, 155, ryc. 4; 156, ryc. 5), Junkrowych (Szy−
mańska 1995, 283, ryc. 6, 287, ryc. 9), czy Luzinie
(Wiącek 1971, 372, ryc. 3). Wszystkie trzy to grodzi−
ska, z których dwa (Luzino i Junkrowy) istniały do XI w.
(Wiącek 1971, 375; Szymańska 1995, 291, 295). Gro−
dzisko w Gorzędzieju (w tym warstwa I a) posiada tyl−
ko ogólne datowanie od X w. wzwyż (Kuszewska
1961, 193 i n.). W periodyzacji rozwoju garncarstwa
Wojciecha Chudziaka materiały analogiczne do tych
z Brzeźna mieszczą się w ramach fazy IIIa i IIIb1 (Chu−
dziak 1991, ryc. 51). Datowanie osady wczesnośred−
niowiecznej w Brzeźnie można więc ustalić na
2. poł. (?) X – XI w. Pojezierze Starogardzkie, na któ−
rym leży omawiana osada było zasiedlane intensyw−
niej już od VII–VIII w. (por. Łosiński 1982, 155–156).
Już wtedy rozpoczęto budowę pierwszych grodów
(np. w Pelplinie−Maciejewie – Łosiński 1982, 155).

Badania wykopaliskowe na stanowisku Brzeźno 24,
pozwoliły określić, że teren stanowiska był zasiedlany
przez ludność w kilku omawianych okresach. Odkry−
to liczne zabytki krzemienne, fragmenty ceramiki, ko−
ści zwierzęce, bursztyn i przedmioty metalowe. Wno−
si ono nowe, ważne informacje o osadnictwie człowie−
ka w pradziejach i średniowieczu, we wschodniej czę−
ści Pojezierza Starogardzkiego.
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Notgrabung in einer Multikultur−Siedlung in Brzeźno Wielkie, Landkreis Starogard Gdański,
Fundstelle 24
Kurzfassung

Die Notgrabungen, die in den Jahren 1998–2005 das Danziger Institut unternahm, wurden im Bereich des pommerschen
Abschnittes der Autobahn A1 durchgeführt. Während dieser Zeit wurden 57 archäologischen Fundstellen untersucht. Im
Jahre 2006 fingen die ersten Bauarbeiten an der neuen Autobahn an. Bei der Abtragung der Humusschicht, bei der
Arbeiten an der Fahrbahn während der Rettungsgrabung, wurden vier weiteren archäologischen Fundstellen entdeckt.
Dabei war auch die hier besprochene.

Die Fundstelle Brzeźno Wielkie 24 befindet sich auf einem kleinen Sandhügel, ca. 1,5 km nordwestlich vom Zentrum
des Dorfes Brzeźno entfernt, westlich des Feldweges nach Swarożyn. Die Ausgrabungen fanden dort vom September bis
November 2006 statt. Das untersuchte Areal hatte eine Größe von 95 Ar und es wurden dort 119 Objekte registriert, fünf
davon in die Steinzeit datiert, neun in die frühe Eisenzeit (Pommersche Kultur), 28 in die Zeit der Römischen Einflüsse
(Wielbark−Kultur) und 30 in das Frühmittelalter. In den übrigen 47 Objekten wurden keine Funde registriert. Während
der Ausgrabungen wurden zahlreiche Keramikfragmente, Hüttenlehm, Tierknochen, Bernstein und zwei stark beschädigte
Eisengegenstände geborgen.
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Ryc. 1. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Lokalizacja stanowiska
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Ryc. 2. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Widok na stanowisko (fot. P. Fudziński)

Ryc. 3. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24.
Kamienny topór z obiektu nr 97 (rys. K. Odya)

Ryc. 4. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24.
Ceramika kultury pomorskiej z obiektu nr 19
(rys. K. Odya)
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Ryc. 5. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Obiekt nr 21 – palenisko kultury wielbarskiej
(rys. W. Dawidowicz). Skala 1:40
Legenda: 1 – przepalony piasek; 2 – jasnobrunatny piasek

Ryc. 6. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Materiał zabytkowy kultury wielbarskiej, z obiektu nr 36
(rys. K. Odya)
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Ryc. 7. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Materiał zabytkowy z obiektu nr 105 (jamy) (rys. K. Odya)

Ryc. 8. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Obiekt nr 83 – ziemianka wczesnośredniowieczna
(rys. W. Dawidowicz). Skala: 1:40
Legenda: 1 – ciemnobrunatno−szary piasek z węglem drzewnym; 2 – brązowy piasek; 3 – jasnobrunatny
piasek; 4 – biały piasek
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Ryc. 9. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Ceramika z obiektu nr 83 (rys. K. Odya)

Ryc. 10. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Obiekt nr 108 – palenisko wczesnośredniowieczne
(fot. P. Fudziński)
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Ryc. 11. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Obiekt nr 108 – naczynie nr 1 (rys. K. Odya)

Ryc. 12. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Obiekt nr 108 – naczynie nr 2 (rys. K. Odya)
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Ryc. 13. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Obiekt nr 84 (jama?). Skala 1:40
Legenda: 1 – ciemnobrunatny piasek; 2 – jasnobrunatny piasek (rys. P. Muntowski)

Ryc. 14. Brzeźno Wielkie, gm. Starogard Gd., stan. 24. Naczynie z obiektu nr 84 (rys. K. Odya)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Poczynając od wiosny roku 20071, Archeolo−
giczna Pracownia Badawcza „THOR” brała udział
w archeologicznych badaniach ratowniczych
prowadzonych przez Pracownię Archeologiczno−
−Konserwatorską Alina Jaszewska na trasie plano−
wanej drogi ekspresowej S3 (na zlecenie General−
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w War−
szawie). Planowane zakończenie badań przypada
na koniec kwietnia 2008 r. W tym czasie ekspe−
dycje naszej pracowni zbadały 10 stanowisk arche−
ologicznych, które wchodziły w kolizję z przed−
miotową inwestycją (mapy 1, 5, 8, 11).

Niniejszy artykuł ma za zadanie jedynie poin−
formować o wynikach prac w roku 2007, gdyż, co
oczywiste, właściwe opracowania wymagają znacz−
nie więcej czasu. Jednak, ze względu na znaczną
wartość naukową odkryć, zdecydowaliśmy się
przedstawić podstawowe dane dotyczące zbada−
nych stanowisk oraz wnioski o charakterze robo−
czym. Poniższy przegląd przeprowadzony został
z północy na południe, tj. od granicy miasta Szcze−
cin – węzła Klucz – aż do węzła Pyrzyce znajdu−
jącego się na drodze z Pyrzyc do Bani, na wyso−
kości Czarnowa i Kozielic.

Piotr Pachulski, Daniel Żychliński

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych przez
Archeologiczną Pracownię Badawczą „THOR” na trasie
drogi ekspresowej S3

Szczecin−Żydowce, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. 12 (AZP 32–06/17)

W ujęciu makroregionalnym stanowisko znajdo−
wało się na Pobrzeżu Szczecińskim w obrębie Niecki
Szczecińskiej. Natomiast w układzie mezoregional−
nym opisywany obszar leżał w zachodniej części
Wzgórz Bukowych, które są pasem spiętrzonych
moren czołowych zbudowanych z dość kamienistych
glin zwałowych. Wzgórza te ciągną się z północne−
go zachodu na południowy wschód na długości 14 km
i w pasie szerokości ok. 5–6 km (Kondracki 1988,
263).

Stanowisko położone było na wysokości ok. 25 m
n.p.m. Od wschodu sąsiadowało bezpośrednio
(ok. 100 m) z autostradą A3 (Szczecin−Kołbaskowo)
i zajmowało zachodni skłon niewielkiego wzniesie−
nia, ograniczony od tej strony skarpą i drogą polną
(mapa 2).

Stanowisko nr 12 odkryto w trakcie badań po−
wierzchniowych prowadzonych na trasie planowa−
nego przebiegu drogi szybkiego ruchu łączącej Szcze−
cin z Legnicą (S3). Natrafiono wówczas na fragmen−
ty ceramiki naczyniowej należące do inwentarza
kultury łużyckiej.

Badania na stanowisku nr 12 były wyjątkowo
trudne ze względu znaczne zniszczenie spowodowa−
ne nielegalnym poborem kruszywa oraz zaśmiece−
niem (część stanowiska znajdująca się w pobliżu
skarpy zasypana była gruzem). Nie bez znaczenia
pozostawał fakt funkcjonowania jeszcze do niedaw−
na na tym terenie poligonu wojskowego (odkryto

1 Niniejszy artykuł powstał na podstawie sprawozdań autorstwa
dr Alicji Drozd, mgr. Piotra Anzla, mgr. Michała Dzioba oraz
mgr. Aleksandra Piaseckiego.
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m.in. 4 powojenne miny ćwiczebne). Pomimo przy−
toczonych wyżej faktów w obrębie przestrzeni ba−
dawczej zlokalizowano jednak ślady osadnictwa pra−
dziejowego pochodzące z epoki kamienia (kultura
pucharów lejkowatych), epoki brązu (kultura łużyc−
ka) oraz okresu wpływów rzymskich.

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. nr 12
przeprowadzone zostały w dniach 3–11 marca 2007 r.
Pracami tymi z ramienia naszej pracowni kierował
mgr Piotr Anzel. W trakcie prac zarejestrowano 102
obiekty nieruchome, w tym 8 o chronologii ustalo−
nej na podstawie materiału zabytkowego (fragmen−
ty ceramiki oraz krzemienie). Wyróżniono tu: poje−
dynczy obiekt wiązany z penetracją badanego ob−
szaru przez ludność kultury pucharów lejkowatych,
2 dalsze identyfikowane z reliktami osadnictwa kul−
tury łużyckiej oraz pojedynczy obiekt pochodzący
z okresu wpływów rzymskich (kultura wielbarska?).
Ponadto natrafiono na 4 obiekty bez wątpienia no−
wożytne. Na omawianym stanowisku łącznie pozy−
skano 48 fragmentów ceramiki (sic!).

Podsumowując, można stwierdzić, że obszar ba−
dań był jedynie terenem epizodycznej penetracji lub,
co bardziej prawdopodobne, był jedynie strefą eks−
ploatacji należącą do wielokulturowego kompleksu
osadniczego znajdującego się na stan. nr 13, 14 i 15
w Szczecinie−Żydowcach.

Szczecin−Żydowce, pow. Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, stan. 14 (AZP 32–06/19)

Stanowisko to położone było analogicznie jak
opisane wyżej (nr 12). Znajdowało się ono w odle−
głości 500 m na wschód od autostrady A3 (Szcze−
cin−Kołbaskowo) i zajmowało wschodni i zachodni
stok niewielkiego garbu terenowego (mapa 3).

Przedmiotowe stanowisko odkryte zostało w trak−
cie badań powierzchniowych prowadzonych na tra−
sie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S3
łączącej Szczecin z Legnicą. Zarejestrowano tu wów−
czas materiał ceramiczny z okresu neolitu, kultury
łużyckiej, wczesnego średniowiecza oraz nowożyt−
ności. We wszystkich przypadkach były to pozosta−
łości osad.

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. nr 14
przeprowadzone zostały w okresie od 12 marca
2007 r. do 30 maja 2007 r. Z ramienia naszej pra−
cowni pracami tymi kierował mgr Piotr Anzel.
W trakcie prac odsłonięto i wyeksplorowano 620
obiektów nieruchomych, z czego w 419 nie natra−
fiono na materiały zabytkowe. W pozostałych 201
w wypełniskach odkrywano najczęściej fragmenty
ceramiki i wyroby krzemienne. W tym zbiorze naj−
liczniejszą grupę stanowiło 166 obiektów z ceramiką
charakterystyczną dla kultury łużyckiej. Do okresu

wpływów rzymskich zaliczono 6 obiektów, a do póź−
nego średniowiecza – 2 obiekty. Tylko pojedynczy
obiekt określony został jako należący do wczesnej
epoki brązu. Okres nowożytny reprezentowało 20
obiektów, które w większej części stanowiły pozo−
stałości niemieckich umocnień obronnych z marca
1945 r. Najczęściej odkrywano w nich fragmenty ce−
ramiki nowożytnej. Powszechne były także znale−
ziska łusek karabinowych, fragmentów nabojów oraz
innych elementów uzbrojenia i części mundurów.
Można przyjąć, że znaczna część obiektów o nie−
określonej chronologii należała właśnie do tego
okresu, na co wskazywał ich militarny charakter oraz
powiązania funkcjonalne z obiektami wydatowany−
mi (np. dołki strzeleckie, transzeje, ziemianki –
punkty dowodzenia). Analogiczne konstrukcje wy−
stąpiły także na położonych w bezpośrednim są−
siedztwie stan. nr 12, 13 oraz 15.

We wschodniej i zachodniej części omawianego
stanowiska wystąpiła warstwa akumulacyjna o miąż−
szości dochodzącej do 20 cm. Zajmowała ona pod−
stawy łagodnie opadających w tych miejscach sto−
ków. Odkrywano w niej wyłącznie silnie rozdrob−
niony materiał ceramiczny (od 20 do 200 fragmen−
tów na ar) należący do inwentarza kultury łużyckiej.

Zdecydowana większość obiektów, które dostar−
czyły licznych serii ceramiki, koncentrowała się
w południowej i środkowej części obszaru badań.
W skrajnej strefie północnej relikty osadnictwa ule−
gały rozrzedzeniu, a wraz z tym malała ilość mate−
riałów zabytkowych. Łącznie na omawianym stano−
wisku pozyskano ponad 30 tys. fragmentów cerami−
ki, co wydaje się być wielkością dość znaczną.

Z dużym prawdopodobieństwem można stwier−
dzić, że znajdujące się bezpośrednio na północ stan.
nr 13 oraz na południe stan. nr 15 w istocie tworzy−
ły z omówionym tu obiektem nierozdzielny kom−
pleks wielokulturowy.

Wysoka Gryfińska, pow. Gryfino,
woj. zachodniopomorskie, stan. 2 (AZP 33–06/29)

W ujęciu makroregionalnym obszar badań znaj−
dował się na Pobrzeżu Szczecińskim w obrębie Niec−
ki Szczecińskiej. Jednak – w porównaniu do wyżej
omówionych stanowisk – był bardziej oddalony na
południe, tym samym „wkraczając” już w północną
strefę Równiny Wełtyńskiej, która położona jest na
prawym brzegu Odry, na południe od Puszczy Bu−
kowej. Charakteryzuje się ona terenem lekko pofa−
lowanym, a budują ją gliny morenowe (Kondracki
1988, 263).

Przedmiotowe stanowisko położone było na wy−
sokości ok. 40 m n.p.m. i zlokalizowane było w od−
ległości ok. 400 m na zachód od drogi Gardno–Ra−
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dziszewo, zajmując północny stok cypla wybitnego,
ograniczonego od zachodu, północnego zachodu
i północy zbiornikiem wodnym (mapa 4).

Stanowisko nr 2 w Wysokiej Gryfińskiej odkry−
te zostało w trakcie badań powierzchniowych pro−
wadzonych na trasie planowanego przebiegu drogi
szybkiego ruchu łączącej Szczecin z Legnicą. Na−
trafiono wówczas na materiały ceramiczne stanowią−
ce pozostałości osadnictwa z okresu neolitu (kultu−
ra pucharów lejkowatych), epoki brązu (kultury
łużyckiej), późnego średniowiecza oraz nowożytności.

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan.
nr 2 w Wysokiej Gryfińskiej przeprowadzone zostały
w dniach 10 lipca – 30 listopada 2007 r. Pracami
z ramienia naszej pracowni kierował mgr Michał
Dziób. Należy nadmienić, że przestrzeń reliktowa
została bardzo silnie zniszczona przez intensywną
uprawę rolniczą.

W trakcie prac na stanowisku zarejestrowano 69
obiektów nieruchomych, w tym 21 o chronologii
ustalonej na podstawie materiału zabytkowego (ce−
ramika – zaledwie 18 ułamków!, krzemienie i frag−
menty przedmiotów żelaznych). Wyróżniono tu
3 obiekty wiązane z ludnością kultury lejkowatych,
3 identyfikowane z kulturą łużycką oraz 15 nowo−
żytnych, które można łączyć z walkami toczącymi
się 16 i 17 marca 1945 r. (dołki strzeleckie, transzeje).

Na obszarze stanowiska zaobserwowano dwie
koncentracje obiektów. Pierwsza, znajdująca się
w jego południowej części, związana była ze wzmian−
kowanymi już wydarzeniami wojennymi. Natomiast
druga zarejestrowana została w strefie środkowej
pasa badań, przy zachodniej krawędzi pasa inwesty−
cji i należy ją wiązać z opisanym wyżej osadnictwem
pradziejowym. Można przyjąć, że relikty te mogą
być fragmentami osad położonych na zachodnim sto−
ku cypla (niestety, obszar ten znajduje się poza gra−
nicą inwestycji).

Wysoka Gryfińska, pow. Gryfino,
woj. zachodniopomorskie, stan. 29 (AZP 33–06/181)

Stanowisko położone było analogicznie jak
wyżej przedstawione. Oddalone było od niego
ok. 1 km i ok. 100 m na zachód od drogi Gardno–Ra−
dziszewo. Zajmowało przeciwległą, tzn. południo−
wą, krawędź i stok opisanej wcześniej formy
(mapa 6).

Badany obiekt odkryty został w trakcie wzmian−
kowanych już wielokrotnie prac powierzchniowych
prowadzonych na trasie planowanego przebiegu dro−
gi S3. Zarejestrowano wówczas pozostałości (frag−
menty ceramiki, wyroby krzemienne) osadnictwa ze
schyłkowego paleolitu, neolitu, epoki brązu, kultu−
ry łużyckiej i wczesnego średniowiecza.

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan.
nr 29 prowadzone były od marca do listopada 2007 r.
Z ramienia naszej pracowni kierował nimi mgr Mi−
chał Dziób. Analogicznie jak poprzednio, należy
podkreślić bardzo znaczne zniszczenia poczynione
w trakcie wieloletniej uprawy rolniczej, co przyczy−
niło się do intensyfikacji procesów erozji stokowej,
a tym samym – spływów. Pomimo to udało się tu
odsłonić relikty osadnictwa pradziejowego i nowo−
żytnego. Ponadto w miejscach odpowiednio ukształ−
towanych (przegłębienia stoku, niewielkie zagłębie−
nia na krawędzi) odkryto warstwy akumulacyjne
zawierające materiał zabytkowy. Ogółem wydzielo−
no tu 5 faz osadnictwa.

Do pierwszej i drugiej fazy (paleolit schyłkowy
i mezolit) zakwalifikowano: odłupki, okruchy, frag−
menty rdzeni bądź buł krzemiennych, kilka fragmen−
tów masywnych wiórów retuszowanych oraz dwa
drapacze, które określono jako schyłkowo paleoli−
tyczne. Natomiast z okresem późnego mezolitu lub
neolitu można wiązać dwa skrobacze oraz (pocho−
dzącą z warstwy akumulacyjnej) siekierkę krze−
mienną.

Trzecią fazę tworzyły obiekty (głównie jamy)
gospodarcze i obiekty o nieokreślonej funkcji, po−
jedynczy dołek posłupowy i 4 paleniska, w których
natrafiono na fragmenty ceramiki pochodzące z in−
wentarza kultury pucharów lejkowatych oraz amfor
kulistych.

Znaczną część obiektów, z których pozyskano
materiał kultury łużyckiej, stanowiły niezwykle re−
gularne jamy – w planach prostokątne, a w przekro−
jach trapezowate (o wymiarach ok. 3 x 2 x 1,2 m)
określone jako urządzenia gospodarcze, najprawdo−
podobniej zasobowe. W części z nich zarejestrowano
ślady konstrukcji drewnianych (szalowania ścian),
co tłumaczyło ich – rzadko spotykaną w podłożu
piaszczystym – regularność. Ponadto natrafiono tak−
że na 5 palenisk oraz 2 dołki posłupowe.

Jako ostatnia na stan. nr 29 reprezentowana była
nowożytność. W większości przypadków tak klasy−
fikowane obiekty nie zawierały materiałów zabyt−
kowych, jednak w części z nich odkryto przedmio−
ty lub elementy uzbrojenia. Fakt ten pozwolił je po−
wiązać z walkami toczącymi się 16 i 17 marca 1945 r.
(dołki strzelecki, transzeje, punkty dowodzenia?).

Największa koncentracja obiektów pradziejo−
wych zlokalizowana była w południowej części
stanowiska, na piaszczystym stoku doliny o ekspo−
zycji południowej. Natomiast obiekty militarne zwią−
zane z walkami 1945 r. zajmowały przede wszystkim
krawędź doliny i górną część stoku.

W trakcie prac na stanowisku Wysoka Gryfiń−
ska 29 zbadano obszar 209,22 a. Łącznie zarejestro−
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wano 460 obiektów, w tym 137 o ustalonej chrono−
logii (24 z epoki kamienia; 7 z okresu neolitu; 11 –
kultury pucharów lejkowatych; 5 – kultury amfor
kulistych; 32 – kultury łużyckiej; 14 z MOPR oraz
45 nowożytnych). Pozyskano łącznie 1841 fragmen−
tów ceramiki, 43 wyroby krzemienne oraz kilkadzie−
siąt przedmiotów żelaznych pochodzących
z okresu II wojny światowej.

Drzenin, pow. Gryfino,
woj. zachodniopomorskie, stan. 9 (AZP 34–06/77)

Wieś Drzenin położona jest na Pobrzeżu Szcze−
cińskim, na pograniczu Puszczy Bukowej i Równi−
ny Wełtyńskiej. Obszar ten jest silnie pofalowany,
a budują go gliny morenowe. Największe wyniesie−
nia osiągają wysokość 50 m n.p.m. (Kondracki 1988,
263, 269; Parki 2002, 29).

Stanowisko nr 9 w Drzeninie zlokalizowane było
ok. 3 km na północ od drogi łączącej Drzenin i So−
bieradz. Zajmowało ono kulminację i wschodni stok
niewielkiego wzniesienia (mapa 7).

Odkryte zostało w trakcie badań powierzchnio−
wych prowadzonych w na trasie planowanego prze−
biegu drogi szybkiego ruchu S3 łączącej Szczecin
z Legnicą. Zarejestrowano wówczas pozostałości
osadnictwa z okresu epoki kamienia, kultury pucha−
rów lejkowatych, kultury amfor kulistych, kultury
łużyckiej, okresu rzymskiego, a także wczesnego
średniowiecza i nowożytności (13 fragmentów ce−
ramiki i 2 fragmenty odłupków krzemiennych).

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. nr 9
przeprowadzone zostały w kwietniu i maju oraz w
listopadzie 2007 r. Z ramienia naszej pracowni kie−
rowała nimi dr Alicja Drozd. Ogółem wydzielono
tu 5 faz osadnictwa.

Jako pierwsza teren stanowiska skolonizowała
ludność kultury pucharów lejkowatych. Do tej fazy
osadniczej należało 6 obiektów – 5 jam i krzemie−
nica. Obiekty wystąpiły w środkowo−wschodniej
partii odkrywki badawczej W trakcie ich eksplora−
cji pozyskano 40 krzemieni oraz pojedynczy frag−
ment ceramiki.

Kolejną falę osadniczą stanowiła ludność cera−
miki sznurowej, której relikty bytowania stanowił
zaledwie pojedynczy obiekt – jama o nieokreślonej
funkcji, zlokalizowana przy północnej krawędzi sta−
nowiska. Co bardzo interesujące, z tego obiektu po−
chodziły aż 304 ułamki naczyń glinianych.

W epoce brązu obszar wyniesienia zajęła ludność
kultury łużyckiej, której osadnictwo było najbardziej
intensywne. Z tą fazą związanych było 18 obiektów –
16 jam i 2 paleniska. Obiekty te tworzyły koncen−
trację w środkowo−wschodniej części wyniesienia.
Natrafiono łącznie na 613 fragmentów ceramiki,

3 krzemienie oraz 4 bryłki polepy. Ponadto, bezpo−
średnio powyżej odsłonięto warstwę kulturową zwią−
zaną z omówionym skupieniem. Zajmowała ona po−
wierzchnię ok. 10 a. Pozyskano z niej 31 fragmen−
tów ceramiki oraz pojedynczy krzemień.

Następny okres użytkowania przedmiotowego
stanowiska przypadł na późne średniowiecze. Przy
wschodniej krawędzi pasa drogowego odsłonięto
pojedynczy tak klasyfikowany obiekt (jama o funk−
cji nieokreślonej), z którego pochodziły 2 fragmen−
ty ceramiki.

Jako ostatnie na stanowisku pojawiły się elemen−
ty osadnictwa nowożytnego, do których można za−
kwalifikować 4 obiekty (3 jamy o nieokreślonej
funkcji oraz pojedynczą odpadkową). Wystąpiły one
w południowej części badanego obszaru. W trakcie
eksploracji pozyskano 2 fragmenty ceramiki, 2 krze−
mienie, 3 fragmenty cegieł, 2 fragmenty płytek –
kafli (?), nieokreślony przedmiot metalowy oraz
żelazny fragment okucia drzwi (?).

Ponadto, w trakcie prac zarejestrowano także 63
obiekty (62 jamy o nieokreślonej funkcji oraz poje−
dyncze palenisko) o nieokreślonej chronologii,
w których wypełniskach nie natrafiono na ślady ma−
teriałów ruchomych.

Na opisywanym stanowisku zbadano łącznie ob−
szar 132,53 a. Wyróżniono 100 obiektów. Pozyska−
no 953 fragmenty ceramiki, 46 wyrobów krzemien−
nych, 4 bryłki polepy, 3 fragmenty cegieł,
2 fragmenty płytek – kafli (?) oraz nieliczne przed−
mioty metalowe.

Swochowo, pow. Pyrzyce,
woj. zachodniopomorskie, stan. 41 (AZP 35–07/128)

Miejscowość Swochowo położona jest na Po−
brzeżu Szczecińskim, na pograniczu Puszczy Buko−
wej i Równiny Wełtyńskiej. Falisty, urozmaicony te−
ren budują tu gliny morenowe. Wznosi się on ok. 50 m
n.p.m. (Kondracki 1988, 263, 269; Parki 2002, 29).

Stanowisko nr 41 w Swochowie położone było
ok. 0,5 km na wschód od miejscowości Sobiemyśl.
Znajdowało się ono na niewielkim cyplu ograniczo−
nym od południa reliktowym zbiornikiem wodnym
(mapa 10).

Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań po−
wierzchniowych prowadzonych na trasie planowa−
nego przebiegu drogi ekspresowej S3. Zarejestrowa−
no tu wówczas pozostałości osadnictwa z epoki ka−
mienia (2 wióry retuszowane, l odłupek) oraz nowo−
żytności (2 fragmenty ceramiki).

Ratownicze badania wykopaliskowe prowa−
dzone były na przełomie października i listopada
2007 r. Z ramienia naszej pracowni kierował nimi
mgr Aleksander Piasecki. Odsłonięto tu relikty
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osadnictwa pradziejowego (epoka kamienia) i no−
wożytnego.

Do pierwszej fazy zasiedlenia zakwalifikowano
pojedynczy obiekt zawierający retuszowany wiór
krzemienny kultury chojnicko−pieńkowskiej.

Kolejny okres zasiedlenia stanowiska przypadał
dopiero na nowożytność. Zarejestrowano 4 obiekty,
w których natrafiono na 6 fragmentów ceramiki.

Koncentracja obiektów zlokalizowana była w pół−
nocno−zachodniej i południowo−wschodniej części
stanowiska, co w połączeniu z ukształtowaniem te−
renu (kulminacja wzniesienia) pozwoliło domniemy−
wać, że szczątki osadnictwa intensyfikowały się
w kierunku północno−wschodnim, wykraczając poza
linię rozgraniczenia inwestycji.

Na stanowisku nr 41 zbadano łącznie obszar
59,53 a. Pozyskano 6 fragmentów ceramiki, 33 wy−
roby krzemienne oraz 56 kości zwierzęcych. Moż−
na przyjąć, iż badany obszar stanowił jedynie strefę
epizodycznej eksploatacji.

Swochowo, pow. Pyrzyce,
woj. zachodniopomorskie, stan. 23 (AZP 36–07/177)

W ujęciu geograficznym stan. nr 23 położone
było analogicznie jak wyżej opisane. Znajdowało się
ono ok. 2 km na południe od drogi łączącej miej−
scowości Dołgie i Linie, tuż za granicami wsi Swo−
chowo. Zajmowało zachodni skłon niewielkiego
wzniesienia, u podnóża którego funkcjonował nie−
wielki zbiornik wodny (mapa 9).

Stanowisko nr 23 odkryte zostało w trakcie wspom−
nianych wyżej badań powierzchniowych. Odkryto tu
wówczas pozostałości osadnictwa kultury łużyckiej
lub pomorskiej (5 fragmentów ceramiki), ogólnie
rozumianych pradziejów (12 ułamków ceramiki),
nowożytności (l fragment ceramiki) oraz 2 dalsze,
bliżej niesprecyzowane skorupy gliniane.

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzo−
no w listopadzie 2007 r. Z ramienia naszej pracow−
ni kierował nimi mgr Aleksander Piasecki. Odsło−
nięto wtedy relikty osadnictwa ludności kultury
łużyckiej i okresu nowożytnego.

Okres zasiedlenia łużyckiego reprezentował po−
jedynczy obiekt, zawierający zaledwie fragment na−
czynia charakterystycznego dla tego ugrupowania.

Równie ubogie były ślady osadnictwa nowożyt−
nego, do którego zaklasyfikowano kolejny odkryty
na stanowisku obiekt, zawierający ułamek naczynia
glinianego.

Koncentracja obiektów znajdująca się przy wschod−
niej granicy pasa drogowego oraz ukształtowanie te−
renu mogą sugerować, iż zagęszczenie osadnictwa
znajduje się na kulminacji wzniesienia, na wschód
od linii rozgraniczenia inwestycji.

Na stanowisku nr 23 zbadano łącznie obszar
o powierzchni 12,32 arów. Odsłonięto tu 4 obiekty
nieruchome (1 kultury łużyckiej, l nowożytny oraz
2 o nieustalonej chronologii). Pozyskano 5 fragmen−
tów ceramiki i 4 wyroby krzemienne. Analogicznie
jak w przypadku wyżej opisanego stan. nr 41, moż−
na przyjąć, iż badany obszar stanowił jedynie rzad−
ko odwiedzaną strefę eksploatacji, którą, jak się wy−
daje, można łączyć z obecnością zbiornika wodnego.

Parnica, pow. Pyrzyce,
woj. zachodniopomorskie, stan. 6 (AZP 36–07/196)

Miejscowość Parnica znajduje się na Pobrzeżu
Szczecińskim, w zachodniej części Równiny Pyrzyc−
ko−Stargardzkiej, która zajęta jest przez płaską mo−
renę denną zbudowaną z kamienistych glin zwało−
wych. Stanowisko zlokalizowane było w odległości
ok. 1 km na północ od drogi polnej łączącej wsie
Czarnowo i Parnica. Środkową jego część zajmowa−
ło nieckowate obniżenie, będące najprawdopodob−
niej szczątkami bezodpływowego zbiornika wodne−
go. Występowało tu aluwium zbudowane z utworów
torfiastych i ilastych. Natomiast część wschodnia
i zachodnia stanowiska to stoki łagodnych, glinia−
stych wzniesień (mapa 12).

W trakcie badań powierzchniowych zarejestro−
wano elementy osadnictwa z okresu neolitu, kultu−
ry łużyckiej i pomorskiej, wczesnego średniowiecza
oraz nowożytności (fragmenty ceramiki, odłupek
krzemienny oraz część kafla płytowego).

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. nr 6
przeprowadzone zostały w okresie od 18 września
do 15 października 2007 r. Pracami kierował mgr
Piotr Anzel.

Stanowisko nr 6 było niestety silnie zniszczo−
ne przez intensywną działalność rolniczą. W cza−
sie prac odsłonięto 47 obiektów nieruchomych.
Pojedynczy przypadek zaklasyfikowano jako jamę
(o niejasnej funkcji) kultury pucharów lejkowa−
tych. Dalszych 7 obiektów przyporządkowano
kulturze łużyckiej. Ponadto wydzielono jeszcze 3
obiekty kultury wielbarskiej oraz 4 pochodzące
z okresu wczesnego średniowiecza. Pozostałe 32
obiekty, ze względu na brak materiałów zabytko−
wych, nie zostały określono kulturowo i chrono−
logicznie.

Pod względem funkcjonalnym odkryte obiek−
ty zakwalifikowano do 3 grup. Najliczniejszą sta−
nowiły 32 jamy o bliżej nieokreślonych funkcjach.
Kolejne 6 to paleniska, a 9 – dołki posłupowe.

W trakcie prac na stan. nr 6 zbadano ogółem
obszar o powierzchni 76,40 arów. Pozyskano łą−
cznie ponad 500 fragmentów ceramiki oraz
2 wyroby krzemienne.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych przez Archeologiczną Pracownię Badawczą „THOR” ...
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Parnica, pow. Pyrzyce,
woj. zachodniopomorskie, stan. 7 (AZP 36–07/197)

Stanowisko nr 7 położne były analogicznie jak
wyżej opisane. Znajdowało się ono w odległości
ok. 0,5 km na południe od stan. nr 7 i ok. 500 m na
północ od drogi polnej łączącej Czarnowo i Parnicę
(mapa 13).

Przedmiotowe stanowisko odkryte zostało w trak−
cie wzmiankowanych już badań powierzchniowych.
Zarejestrowano wówczas ślady osadnictwa z epoki
neolitu, kultury łużyckiej lub pomorskiej i okresu
rzymskiego (ceramika).

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. nr 7
przeprowadzone zostały w okresie od 19 paździer−
nika do 5 listopada 2007 r. Pracami z ramienia na−
szej pracowni kierował mgr Piotr Anzel.

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanego
stan. 6, obszar badań był niestety silnie zniszczony
przez intensywną działalność rolniczą. Pomimo to
w trakcie badań odkryto 56 obiektów nieruchomych.

W 6 przypadkach były to pozostałości osadnic−
twa ludności łużyckiej. Dalszych 17 wiązało się
z zajęciem terenu stanowiska przez ugrupowanie
wielbarskie. Pozostałe 33 obiekty nie dostarczyły
materiału ruchomego, tym samym nie można było
określić ich chronologii i przynależności kulturowej.
Pod względem funkcjonalnym odkryte znaleziska
prezentowały 43 jamy o bliżej niesprecyzowanym
przeznaczeniu, 12 dołków posłupowych oraz poje−
dyncze palenisko.

W trakcie prac na stanowisku nr 7 zbadano ob−
szar o powierzchni ponad 45 a. Pozyskano tu ponad
1300 fragmentów ceramiki oraz 5 wytworów krze−
miennych.

Czarnowo, pow. Pyrzyce,
woj. zachodniopomorskie, stan. 59 (AZP 37–07/3)

Wieś Czarnowo znajduje się na Pobrzeżu Szcze−
cińskim, w zachodniej części Równiny Pyrzycko−
−Stargardzkiej, która jest zajęta przez płaska more−
nę denną zbudowaną z kamienistych glin zwałowych
(Kondracki 1988, 263). Stanowisko nr 59 zlokali−
zowane było w odległości ok. 0,5 km na północny
wschód od szosy Pyrzyce–Gryfino i zajmowało
wierzchołek oraz południowe i wschodnie stoki nie−
wysokiego, łagodnego wzniesienia (mapa 14).

W czasie wzmiankowanych już wielokrotnie badań
powierzchniowych natrafiono na pozostałości osadnic−
twa z okresu neolitu, kultury łużyckiej, okresu wpły−
wów rzymskich oraz nowożytności (fragmenty ceramiki).

Ratownicze badania wykopaliskowe na stan. nr 59
przeprowadzone zostały w okresie od 1 czerwca do 15
września 2007 r. Pracami kierował mgr Piotr Anzel.

Powierzchnia obszaru badań była dość silnie na−
ruszona przez głęboką orkę, jednak natrafiono tu na
warstwy akumulacyjne zawierające materiał zabyt−
kowy. Występowały one na południowych i wschod−
nich stokach formy oraz w zachodniej części stano−
wiska, przylegającej bezpośrednio do sąsiedniego
stanowiska – Czarnowo 58, zlokalizowanego już na
kulminacji wzniesienia. Miąższość utworu nie prze−
kraczała 20 cm, a średnie nasycenie materiałem ce−
ramicznym wyniosło 10–12 fragmentów na ar.

W trakcie badań odkryto 949 obiektów nierucho−
mych. W 2 przypadkach należały one do pozostało−
ści z okresu neolitu – ludności kultury ceramiki wstę−
gowej rytej i kultury pucharów lejkowatych. Osad−
nictwo ludności łużyckiej reprezentowane było za−
ledwie przez 4 obiekty. Do kultury jastorfskiej zali−
czono 23, a dalsze 94 – do kultury wielbarskiej. Naj−
młodszą chronologię miały 3 glinianki z nowożyt−
nym materiałem ceramicznym. Niestety, ze wzglę−
du na brak zabytków, nie można było wydatować
pozostałych 823 obiektów.

Na płaszczyźnie funkcjonalnej stwierdzono obec−
ność przeszło 600 dołków posłupowych, w większo−
ści bez materiałów ruchomych. W kilkunastu miej−
scach grupowały się one w wyraźne układy, suge−
rujące istnienie budynków o konstrukcji słupowej.
Najbardziej charakterystyczny był układ długości
ok. 20 m, znajdujący się w zachodniej części stano−
wiska, który można z dużym prawdopodobieństwem
określać jako tzw. długi dom ludności KCWR. In−
teresujący był również, zarejestrowany w północnej
części obszaru badań, piec wapienniczy ludności
wielbarskiej, który dostarczył znacznej serii ułam−
ków ceramiki naczyniowej. Większość z pozostałych
obiektów stanowiły jamy o nieustalonej funkcji oraz,
wyróżnione ze względu na rozmiary i kształty pro−
fili, ziemianki.

Od strony zachodniej z obszarem badań sąsiado−
wało wspomniane już stan. nr 58, które – jak wyni−
ka z przeprowadzonej eksploracji – tworzy z opisa−
nym tu obiektem zwarty kompleks osadniczy.

W trakcie prac na stan. nr 59 zbadano obszar o po−
wierzchni 325 a. Pozyskano łącznie ponad 4000 frag−
mentów ceramiki, 40 wyrobów krzemiennych oraz
kilkadziesiąt bryłek polepy.

Podsumowując niniejszy, krótki przegląd stano−
wisk zbadanych przez naszą pracownię w sezonie
2007, należy stwierdzić, że – choć niektóre z nich
dostarczyły znikomych zbiorów zabytków, jak i bar−
dzo niewielkiej liczby obiektów nieruchomych – to
jednak ich wartość poznawcza jest bardzo wysoka.

We wszystkich okresach chronologicznych re−
prezentowanych do tej pory na Pomorzu Zachodnim

Piotr Pachulski, Daniel Żychliński
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nastąpił znaczny przyrost bazy źródłowej. Potwierdze−
nie uzyskały zjawiska kulturowe odnotowywane jedy−
nie sporadycznie – stabilne osadnictwo KCWR czy też
kultury jastorfskiej (por. Czarnowo 59). Pojawiły się
również nowe jakości, jak choćby uchwycone na kil−
ku stanowiskach pozostałości osadnictwa ludności kul−
tury wielbarskiej, której obecność dotychczas jedynie
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podejrzewano (por. Parnica 6, Parnica 7, Czarnowo 59).
W związku z poczynionymi odkryciami nasunęło się
wiele wątpliwości co do faktycznego obrazu pradzie−
jów tej części Polski. Nieocenione w dalszych studiach
osadniczych tego regionu będą także publikacje mo−
nografii poszczególnych stanowisk, co nastąpi zapew−
ne niezwłocznie po ich opracowaniu.

Die vorläufigen Ergebnisse der Notgrabung, die von der Arbeitsgemeinschaft Archeologiczna
Pracownia Badawcza „THOR“ im Bereich der Schnellstrasse S3 durchgeführt wurde
Kurzfassung

Im Jahre 2007 nahm die Arbeitsgemeinschaft Archeologiczna Pracownia Badawcza „THOR“ an einer Notgrabung teil,
die von der Stelle Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska Alina Jaszewska im Bereich der geplanten Schnellstraße
S3 (im Auftrag der Generaldirektion Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad in Warschau) unternommen wur−
de. In dieser Zeit untersuchte sie zehn archäologischen Stellen, die sich zwischen den Anschlussstellen Klucz (Szczecin)
und Pyrzyce in der Woiwodschaft Westpommern befanden. Vom Norden her waren das:
Szczecin – Żydowce, Landkreis Szczecin, Fundstelle 12, (AZP 32−06/17);
Szczecin – Żydowce, Landkreis Szczecin, Fundstelle 14, (AZP 32−06/19);
Wysoka Gryfińska, Landkreis Gryfino, Fundstelle 2, (AZP 33−06/29);
Wysoka Gryfińska, Landkreis Gryfino, Fundstelle 29, (AZP 33−06/181);
Drzenin, Landkreis Gryfino, Fundstelle 9, (AZP 34−06/77);
Swochowo, Landkreis Pyrzyce, Fundstelle 41, (AZP 35−07/128);
Swochowo, Landkreis Pyrzyce, Fundstelle 23, (AZP 36−07/177);
Parnica, Landkreis Pyrzyce, Fundstelle 6, (AZP 36−07/196);
Parnica, Landkreis Pyrzyce, Fundstelle 7, (AZP 36−07/197);
Czarnowo, Landkreis Pyrzyce, Fundstelle 59, (AZP 37−07/3).

Es lässt sich feststellen, dass die einigen davon nur einen geringen Anzahl der Funde und eine geringe Zahl der
Befunde lieferten, dennoch sind sie von großer Bedeutung. Während aller historischen Zeitabschnitten, die bis jetzt in
Westpommern gab, wurde eine beträchtliche Zunahme der archäologischen Quellen registriert. Es könnten die Kulturer−
scheinungen bestätigt werden, die nur sporadisch vorkamen. Neue Objekte kamen dazu.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych przez Archeologiczną Pracownię Badawczą „THOR” ...
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk archeologicznych Szczecin – Żydowce 12, 14 i Wysoka Gryfińska 2 na trasie drogi
ekspresowej S3. Skala 1:25 000

Ryc. 2. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Szczecin – Żydowce 12. Skala 1:10 000

Piotr Pachulski, Daniel Żychliński
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Ryc. 3. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Szczecin – Żydowce 14. Skala 1:10 000

Ryc. 4. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Wysoka Gryfińska 2. Skala 1:10 000
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Ryc. 5. Lokalizacja stanowisk archeologicznych Wysoka Gryfińska 29 i Drzenin 9 na trasie drogi ekspresowej S3.
Skala 1:25 000

Ryc. 6. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Wysoka Gryfińska 29. Skala 1:10 000

Piotr Pachulski, Daniel Żychliński
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Ryc. 7. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Drzenin 9. Skala 1:10 000

Ryc. 8. Lokalizacja stanowisk archeologicznych Swochowo 23 i 41 na trasie drogi ekspresowej S3. Skala 1:25 000
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Ryc. 9. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Swochowo 23. Skala 1:10 000

Ryc. 10. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Swochowo 41. Skala 1:10 000

Piotr Pachulski, Daniel Żychliński
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Ryc. 11. Lokalizacja stanowisk archeologicznych Parnica 6, 7 i Czarnowo 59 na trasie drogi ekspresowej S3.
Skala 1:25 000

Ryc. 12. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Parnica 6. Skala 1:10 000
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Ryc. 13. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Parnica 7. Skala 1:10 000

Ryc. 14. Lokalizacja stanowiska archeologicznego Czarnowo 59. Skala 1:10 000

Piotr Pachulski, Daniel Żychliński
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

W latach 2000–2006, w trakcie trzech etapów
budowy gazociągu wysokociśnieniowego prowadzą−
cego od miejscowości Mosty k. Goleniowa przez
Wojcieszyn k. Nowogardu, Sowno k. Płot do miej−
scowości Gorzysław k. Trzebiatowa w województwie
zachodniopomorskim (o łącznej długości 80,6 km),
z nakazu Zachodniopomorskiego Konserwatora Za−
bytków wykonano badania rozpoznawczo−weryfika−
cyjne i nadzory (po odhumusowaniu trasy gazocią−
gu), połączone na niektórych stanowiskach z ratow−
niczymi badaniami wykopaliskowymi. W poniższym
opracowaniu omówiono najważniejsze wyniki tych
badań, prezentując – w formie opisowej bądź ilustra−
cyjnej – najbardziej wartościowe naukowo źródła
archeologiczne odkryte na kilkunastu stanowiskach
archeologicznych, spośród wszystkich 70 zarejestro−
wanych na tej inwestycji (ryc. 1; tabela 1–3).

Celem podjętych terenowych prac archeologicznych
było w pierwszym etapie zarejestrowanie wszystkich
stanowisk archeologicznych w bezpośrednim rejo−
nie inwestycji oraz weryfikacja stanowisk znanych
z badań zrealizowanych wcześniej w ramach progra−
mu Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP). Dalszym
celem, już podczas realizacji prac ziemnych na in−
westycji, było prowadzenie obserwacji wykopu pod
gazociąg po jego odhumusowaniu (o zmiennej sze−
rokości od 0,7 m do 7,0 m, w zależności od proce−
dur technologicznych), a – w przypadku stwierdze−
nia występowania warstw reliktowych ze starożyt−
ności bądź z okresu nowożytnego w postaci obiek−

Andrzej Krzyszowski

Wyniki badań archeologicznych na trasie budowy gazociągu
relacji Mosty koło Goleniowa – Gorzysław koło Trzebiatowa
(województwo zachodniopomorskie)

tów archeologicznych – ich odpowiednie zadoku−
mentowanie oraz odzyskanie i właściwe zabezpie−
czenie występującego w nich materiału zabytko−
wego.

Na 37 stanowiskach – z nakazu konserwatorskie−
go – przeprowadzono, wyprzedzające wykonanie
wykopu pod rurę gazową, wąskopłaszczyznowe ba−
dania o charakterze wykopaliskowym. Na wszyst−
kich tych stanowiskach natrafiono bowiem na relik−
ty w postaci obiektów archeologicznych oraz na luź−
no rozmieszczone źródła ruchome.

Miejsce przyszłych wykopów badawczych było
każdorazowo odhumusowywane sprzętem mecha−
nicznym. Kolejno po wytyczeniu danego wykopu
(sprzętem geodezyjnym), z wewnętrznym podziałem
na ary i ćwiartki jako najmniejsze jednostki eksplo−
racyjne i dokumentacyjne, przystępowano do syste−
matycznego ręcznego oczyszczania powierzchni
wykopów z pozostałości warstwy humusu, a eksplo−
rację tę prowadzono w ramach warstw naturalnych.
Zastosowano powszechnie akceptowane w archeolo−
gii metody inwentaryzacji i dokumentacji materiału
źródłowego, a więc w trakcie badań wykonywano
dokumentację rysunkową w skali 1:20, dokumenta−
cję fotograficzną, a także prowadzono dzienniki ob−
serwacji terenowych, inwentarz materiału masowe−
go oraz inwentarze rysunków i fotografii, obecnie
zdeponowane – wraz ze szczegółowym opracowa−
niem wyników tych badań (Krzyszowski 2000; 2004;
2007) – w archiwum Muzeum Narodowego w Szcze−
cinie i w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochro−
ny Zabytków w Szczecinie.



236

Bilans badań archeologicznych podjętych na tej
inwestycji jest następujący: zarejestrowano 82 sta−
nowiska znajdujące się w bezpośredniej kolizji z pra−
cami budowlanymi na gazociągu (41 z nich było
wcześniej znanych w wyniku badań AZP, w tej gru−
pie 32 z nich pozytywnie zweryfikowano, ale kolej−
nych 9 nie udało się potwierdzić w terenie), nato−
miast kolejne aż 41 stanowisk zostało odkrytych
dzięki nadzorom. Powierzchnia poddana metodycz−
nej eksploracji archeologicznej wyniosła – łącznie
na 37 stanowiskach – 17097,5 m2, gdzie odkryto:
210 obiektów nieruchomych, 2834 fragmentów ce−
ramiki naczyniowej, 35 przedmiotów krzemiennych
(w tym siekierę), 134 grudki polepy, 56 fragmen−
tów prażnic, 3 przęśliki (1 gliniany i 2 kamienne),
3 osełki kamienne, gładzik i 3 rozcieracze kamien−
ne, 2 fragmenty kafli, fragment fajki porcelanowej,
3 bryłki żużla, 5 przedmiotów z żelaza (nóż, nożyce
i 3 przedmioty nieokreślone typologicznie), 106 frag−
mentów kości zwierzęcych oraz 2 bryłki surowca
bursztynowego. Pobrano także 25 próbek węgla
drzewnego.

Najważniejsze merytorycznie wyniki tych badań
przedstawiono poniżej, omawiając oddzielnie każ−
dy ze zrealizowanych odcinków gazociągu (poprze−
dzony każdorazowo krótkim wstępem) i dodatkowo
kreśląc sytuację fizjograficzną badanego odcinka
pod względem osadniczym. Ponadto, podstawowe
dane o tym materiale zaprezentowano w tabelach 1–3,
natomiast wyselekcjonowane cechy odkrytych źró−
deł przedstawiono poniżej, przy omawianiu poszcze−
gólnych stanowisk1.

ODCINEK I: GOLENIÓW–NOWOGARD

Pierwszy odcinek gazociągu prowadził od miej−
scowości Mosty k. Goleniowa do miejscowości
Wojciechowo k. Nowogardu i miał długość 25,5 km
(ryc. 1), przy szerokości wykopu 90–150 cm. Bada−
nia terenowe prowadzono od poł. kwietnia 2000 r.
do końca listopada 2000 r., a kierowali nimi Andrzej
Krzyszowski i Tomasz Kasprowicz.

Teren objęty badaniami leży na obszarze dwóch
mezoregionów: Równiny Goleniowskiej i Równiny
Nowogardzkiej, które wchodzą w skład makroregio−
nu Pobrzeże Szczecińskie; prowincja Pobrzeża Po−
łudniowobałtyckie (Kondracki 1978, 263–286). Ob−
szar ten zajmuje wysoczyzna morenowa, poprzeci−
nana w kilku miejscach pagórkami oscylującymi
w granicach od 40 do ok. 80 m n.p.m., lecz na ogół
jest to teren dość płaski. Znajdują się tu dość dobrze
wykształcone doliny 5 rzek: Łosośnicy – dopływu
Iny (k. Mostów), Gowienicy k. Burowa, Stepnicy
i Leśnicy k. Węgorzyc oraz Pileszy k. Długołęki –
uchodzące Gowienicą do Zatoki Szczecińskiej oraz
Sąpólną – dopływem Regi (k. Nowogardu). Jest to
typowy teren rolniczy, z większą ilością obszarów
leśnych jedynie w pobliżu wsi Mosty, Długołęka
i Nowogard/Wojcieszyn. Bezpośrednio przez więk−
sze obszary leśne inwestycja ta jednak nie przebie−
gała. Pokrywę glebową stanowią tutaj głównie gle−
by płowe wytworzone z glin i piasków gliniastych
średnich i mocnych.

Osadnictwo pradziejowe, jak i nowożytne sku−
pia się na tym obszarze głównie nad krawędziami
ww. cieków wodnych. Tworzą one szereg urozma−
iconych i niewielkich dolinek, tworząc niewielkie,
ale czytelne skupiska zlokalizowane w okolicach
miejscowości Mosty (nad rz. Łosośnicą), Burowa
(nad rz. Gowienicą) czy Długołęki (nad rz. Pileszą).

Trasa gazociągu położona jest na tym odcinku
na 6 arkuszach AZP: 25–11, 26–10, 26–11, 27–09,
27–10 i 28–09. W aktualnym podziale administra−
cyjnym kraju sieć omawianej inwestycji przebiega
w obrębie gruntów należących do następujących
miejscowości: Mosty i Burowo – w gminie Gole−
niów, Przypólsko i Węgorzyce – w gminie Osina,
oraz Wyszomierz, Długołęka, Nowogard i Wojcie−
szyn – w gminie Nowogard, a wszystkie położone
są na terenie pow. goleniowskiego.

Wyniki badań
Badania rozpoznawczo−weryfikacyjne wykona−

no w dniach 15–18 kwietnia 2000 r., prowadziło je
3 archeologów i 1 student archeologii UAM w Po−
znaniu. Efektem powyższych prac było odkrycie na
trasie gazociągu 12 nowych stanowisk archeologicz−
nych (tabela 1). Zweryfikowano pozytywnie 4 dal−

1 Za pomoc w określeniu chronologii ceramiki z okresu pradzie−
jów, wczesnego średniowiecza i z czasów nowożytnych serdecz−
nie dziękuję dr. H. Machajewskiemu i prof. dr. hab. T. Makie−
wiczowi z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, prof. dr. hab.
W. Łosińskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Od−
dział w Szczecinie, dr. Michałowi Karze z Instytutu Archeolo−
gii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, dr. M. Brzostowiczo−
wi, mgr A. Gałęzowskiej, Z. Karolczakowi i Piotrowi Pawlako−
wi z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, mgr S. Kałagate
z Pracowni Archeologiczno−Konserwatorskiej w Zielonej Górze
oraz prof. dr. Janowi Schusterowi – stypendyście z Uniwersyte−
tu Berlińskiego. Z kolei ekspertyzę archeozoologiczną zwierzę−
cych szczątków kostnych wykonał dr hab. inż. D. Makowiecki
z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, nielicznych kości ludz−
kich – dr J. Kozak z Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu,
ekspertyzę petrograficzną wyrobów kamiennych – dr M. Szcze−
paniak z Instytutu Geologii UAM w Poznaniu oraz dr P. Cha−
chlikowski z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu i dendrolo−
giczną węgli drzewnych – dr T. Stępnik z Pracowni Archeolo−
gicznej UNI−ART w Poznaniu.

Andrzej Krzyszowski



237

sze stanowiska znane z wcześniejszych badań AZP,
natomiast nie udało się zweryfikować 6 stanowisk
znanych z wcześniejszych badań AZP. Spośród tych
16 stanowisk znajdujących się w bezpośrednim za−
grożeniu realizowanej inwestycji ratownicze bada−
nia wykopaliskowe przeprowadzono na ośmiu.

Wynikiem prac ratowniczych na tym odcinku
inwestycji było odkrycie na powierzchni wykopów
badawczych, wynoszącej niespełna 12 a (1188 m2):
25 obiektów nieruchomych, 337 fragmentów cera−
miki naczyniowej, 1 przęślika glinianego, 19 przed−
miotów krzemiennych (ryc. 3: 1–6), 2 przedmiotów
kamiennych, 4 przedmiotów metalowych i kości
zwierzęcych. Pobrano także kilka próbek węgla
drzewnego. Poniżej omówiono trzy najważniej−
sze stanowiska: Mosty, stan. 18, Węgorzyce, stan. 5
i Wojcieszyn, stan. 3.

Mosty, stan. 18 (AZP 28–09/89)
Stanowisko nowo odkryte (15 kwietnia 2000 r.).

Powierzchnia stanowiska w przedziale 0,5–1,0 ha.
Badania wykopaliskowe wykonano w dniach 26–27
maja 2000 r. Wykop badawczy miał wymiary: 70 x
2,50 m (175 m2). Efektem prac wykopaliskowych
było odkrycie 2 obiektów nieruchomych, 5 fragmen−
tów ceramiki i pobranie jednej próbki dendrologicz−
nej. Ujawnione obiekty nieruchome to jama o cha−
rakterze odpadkowym, nieokreślona kulturowo,
i ognisko z okresu wczesnego średniowiecza.

Największą wartość merytoryczną przedstawiał,
zebrany w trakcie badań powierzchniowych, zbiór
42 fragmentów ceramiki (7 brzegów). Wyróżniono
3–4 formy naczyń „baniastych”, wszystkie górą ob−
taczane, o bardzo dobrym wypale, barwy ceglastej
i stalowo−szarej, z domieszką średnio− i gruboziar−
nistego tłucznia i piasku. 20 fragmentów jest orna−
mentowanych, w tym – pod krawędzią – zwielokrot−
nioną linią falistą (ryc. 4: 4–5), motywem nakłuć
i podwójnego pasma linii żłobków (ryc. 4: 8), na−
kłuciami narzędziem grzebykowym (ryc. 4: 7, 10–
–11) oraz, najczęściej dookolnymi, poziomymi żłob−
kami (ryc. 4: 10–14).

Węgorzyce, stan. 5 (AZP 27–10/56)
Stanowisko nowo odkryte (16 kwietnia 2000 r.).

Powierzchnia w przedziale 0,5–1,0 ha. Badania wyko−
paliskowe wykonano w dniach 18–20 maja 2000 r.
Wykop sondażowy miał długość 60 m i szerokość 2,50 m
(150 m2). Odkryto 2 obiekty nieruchome oraz niespeł−
na 300 fragmentów ceramiki, kilka przedmio−
tów metalowych, przedmioty z gliny, kamienia, kości
zwierzęce. Do analiz pobrano próbki dendrologiczne.
Wszystkie są pozostałościami osady wczesnośrednio−
wiecznej, jeden z obiektów jest pozostałością domo−
stwa mieszkalnego, drugi to standardowa przydomo−
wa jama, zapewne o charakterze zasobowym.

Materiał ceramiczny stanowi dość jednolity ze−
spół mieszczący się w rodzinie typów B–C wcze−
snośredniowiecznej ceramiki w strefie Pomorza
wg klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1983,
203). Odkryte fragmenty naczyń tych rodzin charak−
teryzują się prawie wyłącznością fragmentów zali−
czanych do grupy słabo obtaczanych naczyń w gór−
nej części. Natomiast brak jest fragmentów cerami−
ki całkowicie ręcznie lepionej. Na podstawie drugo−
rzędnych cech ceramiki zespół ten zaliczyć można
na Pomorzu do ceramiki typu Feldberg/Kędrzyno
i datować na 2. poł. VIII w. – 1. poł. IX w. (Schuldt
1956; 1963; 1964; Łosiński 1982; 1991). Jednak
z uwagi na niewielką w tym zbiorze frekwencję frag−
mentów ornamentowanych (6: 10,13–22; motyw li−
nii falistych obramowanych liniami poziomymi)
i zdecydowaną dominację fragmentów niezdobio−
nych, wśród których część udało się częściowo zre−
konstruować w postaci naczyń typu baniastego z sil−
nie odgiętymi brzegami (ryc. 5: 2–12; 6: 1–8, 11–12),
skłonny jestem widzieć tu również elementy cera−
miki starszej technologicznie, a mianowicie typu Su−
kow/Gołańcz (Schuldt 1964, 239–263).

Pozostałe źródła: nożyce typu kabłąkowego (ryc.
7: 1) i nóż z żelaza (ryc. 7: 6), dwustożkowaty przę−
ślik gliniany (ryc. 7: 2), fragment osełki kamiennej
z czerwonego kwarcytu (ryc. 7: 3) czy fragmenty
dwóch prażnic (ryc. 7: 7–8) nie są dobrymi przed−
miotami datującymi. Materiał z tego stanowiska zo−
stał szerzej zaprezentowany w odrębnym opracowa−
niu (Krzyszowski 2001, 275–288).

Wojcieszyn, stan. 3 (AZP 25–11/61)
Stanowisko nowo odkryte (18 kwietnia 2000 r.).

Powierzchnia w przedziale do 1,0 ha. Badania ra−
townicze wykonano w dniach 4–6 września 2000 r.
Założono dwa wykopy: pierwszy miał wymiary 30
x 2,50 m (75 m2), zaś drugi 60 x 2,50 m (150 m2).
Łącznie znaleziono: 14 obiektów, 31 fragmentów
ceramiki, 5 przedmiotów krzemiennych i 1 przed−
miot kamienny, reprezentujących pozostałości kul−
tury łużyckiej.

Funkcjonalnie, wśród obiektów nieruchomych,
wyróżniono następujące kategorie: 3 dołki posłupo−
we, 6 niewielkich jam o bliżej nieokreślonej funkcji
i 5 kolejnych jam o charakterze zasobowym.

W odkrytym zbiorze brak jednoznacznych wy−
znaczników chronologicznych, i to zarówno pośród
zbioru ceramiki (31 szt.), jak i wśród 5 krzemieni
(2 wióry, 2 odłupki i okrzesek) i pojedynczego
przedmiotu kamiennego (ryc. 3: 7; rozcieracz
z piaskowca kwarcytowego jotnickiego). Materiał
ceramiczny posiada cechy odpowiadające najpraw−
dopodobniej materiałom ze starszej lub młodszej
epoki brązu (IV–V EB). Można tak wnioskować na

Wyniki badań archeologicznych na trasie budowy gazociągu relacji Mosty koło Goleniowa – Gorzysław...
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podstawie udziału garnków jajowatych o schropo−
waconej powierzchni, które stanowią standardowy
zestaw przynajmniej od V EB na wielu terenach ob−
jętych zasięgiem kultury łużyckiej, w tym i na Po−
morzu (Kostrzewski 1958). Można przyjąć wstępną
chronologię tej osady na okres IV–V EB włącznie.

Wnioski
Z wszystkich nadzorowanych stanowisk naj−

większą wartość merytoryczną przedstawiają źródła
pozyskane na stanowiskach w Węgorzycach, stan.
5 i Wojcieszynie, stan. 3. Na pierwszym z nich od−
kryto pozostałości domostwa z osady z okresu wcze−
snośredniowiecznego z 2. poł. VIII – 1. poł. IX w.,
na drugim zaś – fragment osady z okresu kultury
łużyckiej. Pod względem merytorycznym i konser−
watorskim wartościowe źródła odnotowano jeszcze
na stanowisku w Mostach, stan. 18, gdzie licznie
znaleziony na powierzchni materiał pochodzi
z wczesnośredniowiecznej osady z IX–X w. Nieste−
ty, osada zlokalizowana jest nieco dalej na północ−
ny zachód od trasy budowanego gazociągu, stąd za−
łożony wykop pozwolił jedynie – jak się wydaje –
uchwycić południowo−wschodnie krańce wspomnia−
nego osadnictwa.

ODCINEK II: NOWOGARD–PŁOTY

Na tym odcinku inwestycji trasa budowy gazo−
ciągu biegła od Wojcieszyna k. Nowogardu do Sow−
na k. Płot (ryc. 1) i liczyła 15,1 km, przy szerokości
wykopu 7 m. Badania terenowe prowadzone były od
8 kwietnia do 28 października 2006 r. Pracami tere−
nowymi kierował mgr Andrzej Krzyszowski przy
współpracy mgr. Grzegorza Galbierczyka, Roberta
Kufla i Krzysztofa Garwolińskiego – absolwentów
archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.

Ostatni odcinek objęty badaniami jest położony
na obszarze dwóch mezoregionów Równiny Gryfic−
kiej i Równiny Nowogardzkiej zwanej Wysoczyzną
Maszewską (Augustowski 1977, 250), zajmującej
większość analizowanego terenu.

Obszar, na którym przebiega zrealizowana inwe−
stycja, zajmuje z reguły wysoczyzna morenowa, po−
przecinana w kilku miejscach pagórkami oscylują−
cymi w granicach od 30 do ok. 60 m n.p.m., lecz na
ogół jest to teren dość płaski. Jednakże, prócz nie−
jednokrotnie wyższych pagórków (maksymalnie
ok. 61,2 m n.p.m. w pobliżu Wojcieszyna), znajdują
się tu dość dobrze wykształcone doliny, w tym do−
lina rzeki Gardominki, która w tej części równiny
bierze swój początek. Ponadto, jest to typowy teren
rolniczy, z większą ilością obszarów leśnych w po−
bliżu wsi Wojcieszyn i Sowno. Jednak inwestycja
nie przebiegała bezpośrednio przez większe obsza−

ry leśne, za wyjątkiem terenu wspomnianej doliny
Gardominki. Dominują tutaj gleby piaszczyste,
w mniejszym stopniu słabo gliniaste i torfowo−ba−
gienne (w pobliżu Sowna).

Dotychczas rozpoznane osadnictwo pradziejowe,
jak i nowożytne skupia się na tym obszarze głów−
nie nad krawędziami nielicznych bezimiennych cie−
ków wodnych, które tworzą szereg niewielkich do−
linek i niewielkie, aczkolwiek dobrze czytelne, sku−
piska zlokalizowane m.in. w okolicach gruntów wsi
Maszkowo (nad rz. Gardominką), Brzozowo i Sow−
no (nad bezimiennymi ciekami).

W ramach podziału kraju na podstawie Arche−
ologicznego Zdjęcia Polski (AZP) omawiana trasa
gazociągu położona jest na 6 arkuszach AZP: 22–
–11, 22–12, 23–11, 23–12, 24–11 i 25–11. Admini−
stracyjnie trasa tego odcinka gazociągu przebiega
w obrębie gruntów należących do miejscowości:
Wojcieszyn, Maszkowo, Żabowo, Brzozowo i Bo−
guszyce w gminie Nowogard, w powiecie goleniow−
skim, natomiast miejscowości Potuliniec i Sowno są
położone w gminie Płoty, na terenie powiatu gry−
fickiego.

Wyniki badań
W wyniku prac archeologicznych zarejestrowa−

no na tym odcinku budowy gazociągu łącznie 16 sta−
nowisk archeologicznych (tabela 2). Trzy z nich są
stanowiskami nowo odkrytymi, dalsze 13 było wcze−
śniej znanych z badań AZP, choć spośród nich tyl−
ko 4 udało się pozytywnie zweryfikować. Na wszyst−
kich stanowiskach przeprowadzono nadzory arche−
ologiczne, połączone z wykonaniem odpowiedniej
dokumentacji naukowej, zaś na 5 kolejnych – w dal−
szym etapie nadzoru – wykonano wąskopłaszczy−
znowe prace wykopaliskowe. Wyeksplorowana ar−
cheologicznie powierzchnia na 5 stanowiskach,
poddanych tym ostatnim badaniom, wyniosła 58,1 a
(5810 m2), i zarejestrowano na nich 78 obiektów nie−
ruchomych, z których podjęto: 802 fragmenty cera−
miki, 6 przedmiotów krzemiennych, bliżej nieokre−
ślony przedmiot z żelaza, dwa przęśliki kamienne,
rozcieracz kamienny, 47 grudek polepy, 72 fragmen−
ty kości zwierzęcych, 2 bryłki żużla, 2 grudki su−
rowca bursztynowego. Do analiz pobrano 8 próbek
węgla drzewnego. Poniżej omówiono najciekawsze
źródła z pięciu kolejnych stanowisk.

Maszkowo, stan. 39 (AZP 24–11/50)
Stanowisko odkryte 2 kwietnia 2000 r. (A. Po−

rzeziński), pozytywnie zweryfikowane podczas ba−
dań powierzchniowo−weryfikacyjnych 6 październi−
ka 2006 r. Powierzchnia do 1 ha, ale może być więk−
sze. Wykop badawczy został zlokalizowany w obrę−
bie lasu i miał długość 100 m i szerokość 2 m (200 m2).
Badania ratownicze przeprowadzono w dniach 5–8
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października 2006 r. Odkryto 5 obiektów, które po−
chodzą najprawdopodobniej z okresu kultury łużyc−
kiej. Niestety, precyzyjnej chronologii zespołu nie
można ustalić z uwagi na nielicznie występujący
materiał źródłowy. Zarejestrowano ledwie 6 frag−
mentów ceramiki (z czego 5 fragmentów pochodzi
z powierzchni stanowiska), ponadto mało charakte−
rystycznej chronologicznie. Funkcjonalnie, wśród
odkrytych obiektów, wyróżniono: prawdopodobnie
jedną półziemiankę, 2 jamy i, co najbardziej intere−
sujące, prawdopodobnie 2 obiekty grobowe (ryc. 8).
Te ostatnie to jamy o zbliżonych wymiarach i głę−
bokości. Są kształtu kolistego, o wymiarach między
1,45 a 1,35 m i głębokości ok. 0,75 m. Ich wypełni−
sko tworzył zwarty układ otoczaków kamiennych
sięgających spągu jamy, lecz kamienie nie nosiły śla−
dów wtórnego przepalenia w ogniu. Pomiędzy ka−
mieniami zalegał szaro−żółtawy drobnoziarnisty pia−
sek, a tylko w partii spągowej wystąpiły nikłe ślady
spalenizny, jednak w wyraźnym skupisku. Być może
są to resztki stosu ciałopalnego, jednak nie zacho−
wały się żadne pozostałości fragmentów przepalo−
nych kości czy jakikolwiek inny materiał archeolo−
giczny. Pewną przesłanką, pozwalającą wysunąć
prawdopodobną ich funkcję oraz chronologię, są
cechy konstrukcyjne, a także analiza porównawcza
w stosunku do innych zbliżonych obiektów z rejo−
nu Pomorza. Wynika z niej, że na omawianym sta−
nowisku rzeczywiście funkcjonowało cmentarzysko
kultury łużyckiej z płaskimi i bezpopielnicowymi
grobami, którego dalsza koncentracja powinna znaj−
dować się na obszarze położonym bezpośrednio na
zachód i wschód od założonego wykopu. Jak dotąd
nie ma podstaw, by uznać te obiekty o charakterze
osadowym. Tej ostatniej kwalifikacji przeczy zarów−
no zwarty układ kamieni, wypełniających ściśle dany
obiekt, jak też brak ich wtórnego przepalenia, gdy−
by wziąć pod uwagę ich ewentualną funkcję grzew−
czą jako obiektów osadowych (palenisk czy pieców).
Przedstawione wyżej cechy obiektów z Maszkowa
znajdują kilka analogii na terenie Pomorza, zarów−
no z cmentarzysk, ale też i z osad. W pierwszym
przypadku tego rodzaju obiekty określane są prze−
ważnie jako jamowe groby bezpopielnicowe i od−
kryto je m.in. na cmentarzyskach w Brzeźniaku (Wo−
łągiewicz 1961, 37, 41–42, 47, 50, ryc. 5, 12), Czar−
nowie, Nadarzynie, Piaseczniku (Kostrzewski 1958,
257–258, 291–292, 300), a także w Mierzynie, Woł−
czkowie (Wesołowski 1983, 398–402, 453–454) czy
też ostatnio w Sitnie k. Szczecinka (Krzyszowski
1998, 147–160, ryc. 5: 5). Z kolei na osadach obiekty
tego rodzaju określa się mianem jam spaleniskowych
bądź palenisk (Lachowicz 1968, 85–86, 89, 97;
Skrzypek 1986, 19, 22). Jak się wydaje, odkrytych

w Maszkowie obiektów nie należy jednak łączyć ze
śladami ognisk czy palenisk o przeznaczeniu gospo−
darczym. Najprawdopodobniej są to obiekty grobo−
we z brukiem kamiennym i z pochówkiem jamo−
wym. Na podstawie ewolucji obiektów grobowych
kultury łużyckiej na Pomorzu możemy pośrednio
wnioskować o ich chronologii, bowiem materiał ce−
ramiczny, mimo iż bez wątpliwości łużycki, nie po−
zwala na jej doprecyzowanie. Wobec powyższego
odkryte źródła sepulkralne można najprawdopodob−
niej umieścić w IV–V EB, co w latach bezwzględnych
może odpowiadać mniej więcej latom od ok. 1000
do 650 r. p.n.e. (Kostrzewski 1958, 43–174; We−
sołowski 1983, 337–344; Pankowski 1989/1990,
59–61).

Maszkowo, stan. 5 (AZP 24–11/38)
Stanowisko odkryte 2 lutego 2000 r. (A. Porze−

ziński) i zweryfikowane podczas nadzoru 9 lipca
2006 r. Powierzchnia w przedziale 1,5–2,0 ha, ale
może być większe. Wykop miał rozmiary 260 x 7 m
(1820 m2). Badania wykopaliskowe przeprowadzo−
no w dniach 9–12 lipca 2006 r.

Odkryto 10 obiektów nieruchomych i zaledwie
11 fragmentów ceramiki, 1 krzemień. Pobrano 2 prób−
ki węgla drzewnego. Stanowią one pozostałości osa−
dy kultury łużyckiej z bliżej nieokreślonej fazy roz−
wojowej. Pod względem funkcjonalnym obiekty re−
prezentują: 2 dołki posłupowe, 5 jam, jedno paleni−
sko i 2 obiekty o nieustalonej funkcji. Uwagę zwra−
cają dwa ostatnie. Są to koliste, niewielkich rozmia−
rów obiekty wypełnione zwartym brukiem kamien−
nym. W profilu miały kształt nieckowaty i osiągały
głębokość 22 i 38 cm. W jednym przypadku w par−
tii spągowej obiektu stwierdzono udział lekkiej spa−
lenizny, dwa drobne fragmenty ręcznie lepionej ce−
ramiki, drobny przedmiot krzemienny oraz próbkę
węgla drzewnego. Zawartość tych obiektów w po−
staci bruku kamiennego czy też wymienionych źró−
deł ruchomych nie pozwala w chwili obecnej usta−
lić ich pierwotnego przeznaczenia, najpewniej osa−
dowego. Na podstawie cech technologicznych cera−
miki można je przyporządkować najpewniej kultu−
rze łużyckiej.

Potuliniec, stan. 4 (AZP 23–12/4)
Stanowisko odkryte 5 maja 1997 r. (R. Kamiń−

ski) i pozytywnie zweryfikowane podczas badań
powierzchniowych na inwestycji 8 kwietnia 2006 r.
Powierzchnia w przedziale 1–2 ha. Wykop archeolo−
giczny o wymiarach 70 x 7 m (490 m2) odsłonił po−
zostałości 6 obiektów nieruchomych. Prace eksplo−
racyjne wykonano w dniach 10–11 czerwca 2006 r.
Odkryto w tym miejscu pozostałości osady, najpraw−
dopodobniej z okresu kultury łużyckiej. Funkcjonal−
nie określono je jako relikty dwóch jam i jednego
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paleniska. W obiektach znaleziono zaledwie 3 frag−
menty ceramiki i niewielką grudkę surowca bursz−
tynowego.

Drugi horyzont chronologiczny reprezentują ko−
lejne 3 obiekty nieruchome, które – na podstawie
charakteru wypełnisk oraz towarzyszącego im po−
wierzchniowo materiału ceramicznego (3 fragmen−
ty ceramiki PSR i 5 fragmentów ceramiki NOW) –
należy łączyć z okresem późnośredniowieczno−no−
wożytnym (XIV–XVIII w.).

Sowno, stan. 3 (AZP 22–12/44)
Stanowisko odkryte 9 października 1998 r.

(M. Sajkowska) i ponownie zweryfikowane podczas
badań powierzchniowo−weryfikacyjnych na inwesty−
cji (8 kwietnia 2006 r.). Powierzchnia w przedziale
5–6 ha. Badania wykopaliskowe od 11–22 czerwca
2006 r. Wykop miał rozmiary: 410 x 7 m (2870 m2).
Zarejestrowano 48 obiektów nieruchomych, 466
fragmentów ceramiki, 2 przedmioty krzemienne,
8 grudek polepy, 2 bryłki żużla, 2 drobne fragmen−
ty kości zwierzęcych, bryłkę surowca bursztynowe−
go, rozcieracz kamienny, 2 przęśliki kamienne,
3 próbki węgla drzewnego. Źródła reprezentują po−
zostałości dwóch osad: kultury łużyckiej oraz wcze−
snosłowiańskiej z wczesnego średniowiecza.

Materiały kultury łużyckiej to większość odkry−
tych źródeł ruchomych i obiektów nieruchomych. Te
ostatnie reprezentują 34 obiekty, które pod wzglę−
dem funkcjonalnym stanowią: 3 ogniska, 17 pale−
nisk, 7 jam, 6 dołków posłupowych i 1 obiekt o cha−
rakterze mieszkalnym. Na uwagę zwraca skupisko
palenisk i ognisk oraz jedyny obiekt mieszkalny
w formie półziemianki – usytuowany wyraźnie poza
skupiskiem ww. palenisk. Obiekt mieszkalny cha−
rakteryzuje się regularnym czworokątnym zarysem,
bez czytelnych obecnie w gruncie śladów konstruk−
cji dachu, ale wewnątrz z kamiennym klepiskiem.
Z kolei źródła ruchome to: 353 fragmenty ceramiki,
2 przęśliki kamienne (ryc. 9: 5–6; oba z piaskow−
ca), rozcieracz kamienny (ryc. 9: 9; z granitu), 2 ko−
ści, w tym jedna przepalona (być może ludzka) oraz
3 próbki węgla drzewnego. Na podstawie reguł wy−
twórczości ceramiki – w tym zestawu takich form
naczyń, jak wazy, względnie amfory (ryc. 9: 2, 3–4,
8, 12–13), garnki (ryc. 9: 10–11) czy talerze (ryc. 9:
15–16), jak również cech zdobnictwa tej ceramiki
w postaci ornamentu bruzdowego (ryc. 9: 12) czy
elementów aplikacji w postaci guzów (ryc. 9: 11) –
można przyporządkować je do okresu od V EB do
starszego okresu halsztackiego C epoki żelaza włącz−
nie (por. Kostrzewski 1958; Dąbrowski 1979; Gar−
dawski 1979; Wesołowski 1983). Również dwa
przęśliki kamienne potwierdzają ww. chronologię
zarejestrowanego zespołu, bowiem znajdują analo−

gie na innych stanowiskach tej kultury na Pomorzu,
i to także w zespołach V EB, np. przęślik gliniany
z Nowej Dobrej (Kostrzewski 1958, 152, ryc. 110).

Źródła z okresu wczesnego średniowiecza repre−
zentują 3 obiekty nieruchome, które funkcjonalnie
określono jako jamy odpadkowe. W ich wypełni−
skach znaleziono łącznie 109 fragmentów cerami−
ki, 14 grudek polepy i próbkę węgla drzewnego.
Ceramika charakteryzuje się częściowym słabym
obtaczaniem górnej części naczynia i nie posiada
zdobnictwa, wobec czego zaliczono ją do rodzin typu
AB wg podziału W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986),
generalnie zbliżonej do typu Sukow (ryc. 10: 13–15)
oraz do ceramiki słabo formującej, górą obtaczanej
typu Kędrzyno, analogicznej z kolei do typu Feld−
berg (ryc. 10: 12) (Łosiński, Rogosz 1986). W chro−
nologii względnej odpowiada to okresowi od 2. poł.
VII do końca VIII w.

Przynależności kulturowej kolejnych 11 obiek−
tów nieruchomych (7 jam, 2 dołków posłupowych
i 2 palenisk) nie udało się ustalić z powodu braku
w ich wypełniskach jakichkolwiek źródeł rucho−
mych. Obiekty te wystąpiły w południowej części
wykopu. Jest wielce prawdopodobne, że część z nich
potencjalnie reprezentuje jeszcze pozostałości pierw−
szego z rozpoznanych horyzontów kulturowo−chro−
nologicznych, tj. kulturę łużycką.

Sowno, stan. 10 (AZP 22–12/53)
Stanowisko nowo odkryte 8 kwietnia 2006 r.

Powierzchnia stanowiska w przedziale 1,0–2,0 ha.
Badania wykopaliskowe od 9–11 czerwca 2006 r.
Wykop badawczy miał wymiary: 90 x 7 m (630 m2).
W czasie badań wykopaliskowych zarejestrowano:
9 obiektów nieruchomych, 286 fragmentów ceramiki
naczyniowej, 1 krzemień, 32 grudki polepy, przed−
miot z żelaza, 89 szt. kości zwierzęcych, 2 próbki
węgla drzewnego. Odkryte źródła reprezentują dwie
osady: kultury łużyckiej i z okresu wczesnego śre−
dniowiecza.

Pozostałości osady kultury łużyckiej to zaledwie
dwie niewielkie jamy o charakterze odpadkowym
i 36 fragmentów ceramiki (w większości o schropo−
waconej fakturze powierzchni zewnętrznej). Odkryty
materiał źródłowy nie upoważnia do precyzyjnego
określenia chronologii, jednak na podstawie odkry−
tych fragmentów garnka jajowatego (ryc. 9: 18) oraz
misy (ryc. 9: 19) można wstępnie przyjąć, że pocho−
dzi on z okresu od V EB po okres halsztacki C.

Kolejna osada na tym stanowisku pochodzi
z okresu wczesnego średniowiecza i reprezentuje ją
7 obiektów nieruchomych. Większość obiektów za−
wierała liczny materiał archeologiczny, łącznie od−
kryto bowiem 256 fragmentów ceramiki, 32 grudki
polepy, 89 fragmentów kości zwierzęcych (pocho−
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dzących z jednego obiektu i reprezentujących pra−
wie wyłącznie kości świni z co najmniej 6 osobni−
ków) i bliżej nieokreślony przedmiot wykonany
z żelaza, w postaci sztabki lekko zgiętej w półkole
(ryc. 11: 9).

Wśród obiektów wyróżniono: 3 pozostałości po
budynkach mieszkalnych, 1 palenisko i 3 jamy osa−
dowe. Domostwa mieszkalne były częściowo za−
głębione w ziemi, a ich części nadziemne były praw−
dopodobnie pierwotnie wsparte na bliżej nieokreślo−
nej konstrukcji drewnianej. Nie zachowały się jed−
nak żadne jej ślady. Dwie z nich miały zbliżone wy−
miary i osiągały mniej więcej wymiary 3 x 2 m.
Trzeci z obiektów mieszkalnych to również standar−
dowa półziemianka, która tym razem była krótsza
od poprzednich, gdyż jej długość wynosiła 2,3 m,
przy zbliżonej szerokości 2,1 m. Być może budow−
le uległy spaleniu, o czym pośrednio świadczy –
mimo wypłukania – warstwa intensywnej spaleni−
zny. Cechy wymienionych budowli odpowiadają
zachodniopomorskiemu budownictwu mieszkalne−
mu, które pojawiło się na początku IX w. (Łosiński
1982, 134–144). Mamy tutaj do czynienia z osiedlem
o trudno sprecyzowanym układzie zabudowy, naj−
prawdopodobniej bezplanowym (por. Łosiński 1982,
134 i n.). Wczesnośredniowieczna osada była, jak
się wydaje, niewielka przestrzennie, co potwierdzają
zarówno zebrane informacje typu archeologicznego
(materiał powierzchniowy), jak i dane fizjograficz−
ne (skłon lokalnego wyniesienia nad lokalną doliną).

Datowanie tego zespołu oparto na technice wy−
konania ceramiki oraz na jej zdobnictwie. W anali−
zowanym zbiorze wyróżnić można głównie naczy−
nia całkowicie obtaczane, ale także ceramikę czę−
ściowo obtaczaną. W zakresie formy reprezentują
one rodziny typów D (ryc. 12: 1–2), G (ryc. 11: 13;
12: 10–14), J (ryc. 10: 11) i R (ryc. 11: 7) wg klasy−
fikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1983, 203;
1986), co pozwala na datowanie obiektów na 2. poł.
X w. – 1. poł. XI w. (obiekt nr 5) oraz na 2. poł. XI–
–XII w. (obiekt nr 2) (por. Schuldt 1956; 1964;
Łosiński 1983; 1986). Niewątpliwie ślady osadnic−
twa wczesnośredniowiecznego można łączyć na tym
stanowisku z początkami wsi Sowno.

Wnioski
Największą wartość merytoryczną przedstawiają

źródła pozyskane na trzech stanowiskach: w Sow−
nie, stan. 3 i 10 oraz w Maszkowie, stan. 39. Na tym
ostatnim stanowisku, wśród obiektów osadowych,
zarejestrowano prawdopodobnie także 2 domniema−
ne obiekty grobowe (groby jamowe bezpopielnico−
we pod brukiem kamiennym). Ten rzadki typ zespo−
łów grobowych znajduje w materiale pomorskim
kilka nielicznych analogii, ale dla jego uwiarygod−

nienia konieczna jest weryfikacja powyższych usta−
leń przez badania wykopaliskowe.

Z kolei stanowiska w Sownie, prócz materiałów
pradziejowych, dostarczyły licznego zbioru ceramiki
wczesnośredniowiecznej (szczególnie na stan. nr 10).
Pod względem chronologicznym w zbiorze cerami−
ki z tej osady wyróżniono dwa nurty: pierwszy re−
prezentuje nieliczna ceramika typu Menkendorf,
a drugi – młodsza chronologicznie ceramika typu
Vipperow. Zdecydowanie dominują fragmenty tej
ostatniej, wobec czego osadę datować można na
przedział 2. poł. X w. – XII w. Niewątpliwie ślady
osadnictwa wczesnośredniowiecznego można łączyć
na tym stanowisku z nowożytnymi początkami wsi
Sowno.

ODCINEK III: PŁOTY–GORZYSŁAW

Odcinek III budowanego gazociągu prowadził od
miejscowości Sowno k. Płot do miejscowości Go−
rzysław w pobliżu Trzebiatowa i miał długość 40 km
(ryc. 1), przy szerokości wykopu 4,5 m. Badania te−
renowe prowadzono od 20 listopada 2003 r. do 15
marca 2004 r. Pracami terenowymi kierował mgr
Andrzej Krzyszowski, przy współpracy mgr. Grze−
gorza Galbierczyka.

Pod względem fizyczno−geograficznym ten od−
cinek inwestycji jest położony na obszarze mezore−
gionu – Równiny Gryfickiej (Kondracki 1978, 263–
–286), zaś według B. Augustowskiego (1977, 254–
–261) region ten wchodzi w skład Równiny Biało−
gardzkiej, stanowiąc zachodnią jej część. Obszar, na
którym przebiega zrealizowana inwestycja, zajmuje
z reguły wysoczyzna denno−morenowa, poprzecina−
na w kilku miejscach pagórkami oscylującymi w gra−
nicach do ok. 40 m n.p.m., lecz na ogół jest to teren
dość płaski, poprzecinany dość dobrze wykształco−
nymi dolinami kilku niewielkich rzek: Gardominki
(pomiędzy Mechowem a Trzygłówem), Stuchow−
skiej Strugi (pomiędzy Borzyszewem a Rząsko−
wem), Otoczki (pomiędzy Prusinowem a Otokiem)
i Sarni (pomiędzy Trzebiatowem a Gorzysławiem) –
uchodzącej do Regi, przepływającej przez środek
regionu i w pobliżu trasy gazociągu. Osadnictwo
pradziejowe i nowożytne skupia się na tym obsza−
rze głównie nad krawędziami ww. cieków wodnych,
m.in. w okolicach gruntów miejscowości Mechowo
(przy bezimiennym cieku), Prusinowo/Otok (nad
rz. Otoczką) i Kłodkowo/Trzebiatów (nad rz. Regą).

W ramach podziału kraju na podstawie Arche−
ologicznego Zdjęcia Polski omawiany odcinek ga−
zociągu jest położony na 9 arkuszach AZP: 16–13,
17–12, 17–13, 18–12, 19–11, 19–12, 20–11, 21–11
i 22–11. W aktualnym podziale administracyjnym
kraju sieć omawianej inwestycji gazowej przebiega
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w obrębie gruntów należących do następujących
miejscowości: Mechowo, Gardomino – w gminie
Płoty; Trzygłów, Gryfice, Rzęskowo, Przybiernów−
ko, Prusinowo, Otok i Zacisze – w gminie Gryfice;
Kłodkowo, Trzebiatów i Gorzysław – w gminie
Trzebiatów (wszystkie miejscowości położone są na
terenie powiatu gryfickiego).

Wyniki badań
Efektem badań archeologicznych (badań po−

wierzchniowo−weryfikacyjnych, nadzorów i ratow−
niczych badań wykopaliskowych) było zarejestrowa−
nie 50 stanowisk archeologicznych (tabela 3), z cze−
go 27 jest stanowiskami nowo odkrytymi (13 z nich
odkryto podczas badań powierzchniowych, 14
w trakcie prowadzenia nadzorów po odhumusowa−
niu wykopu gazowego). Dalsze 23 to stanowiska
znane już wcześniej, jednak spośród nich zweryfi−
kowano pozytywnie jedynie 13, natomiast kolejnych
10 stanowisk nie udało się zweryfikować w terenie.

Badania ratownicze przeprowadzono na 22 sta−
nowiskach, w tym 4 z nich wytypowano do tego ro−
dzaju badań na podstawie badań powierzchniowo−
weryfikacyjnych, pozostałe zaś zakwalifikowano na
podstawie realizowanego na bieżąco nadzoru po od−
humusowaniu wykopu gazowego.

Efektem prac ratowniczych było odkrycie na
powierzchni wynoszącej niespełna 22 a (2180 m2):
107 obiektów nieruchomych, 1644 sztuk ceramiki
naczyniowej, 15 przedmiotów krzemiennych, 5 przed−
miotów kamiennych, 1 przedmiotu metalowego,
90 grudek polepy, 20 przepalonych kości ludzkich,
17 kości zwierzęcych. Pobrano także 13 próbek wę−
gla drzewnego. Największą wartość merytoryczną
przedstawiają źródła archeologiczne odkryte na
7 niżej prezentowanych stanowiskach, na których
przeprowadzono badania wykopaliskowe.

Mechowo, stan. 25 (AZP 22–11/101)
Stanowisko nowo odkryte 12 grudnia 2003 r.

Powierzchnia w przedziale 0,5–1,0 ha, ale może być
większe. Badania wykopaliskowe od 12–14 grudnia
2003 r. Wykop miał rozmiary: 80 x 4,50 m (360 m2).
Na stanowisku odkryto: 16 obiektów nieruchomych,
142 fragmenty ceramiki, osełkę kamienną, 5 sztuk
polepy i pobrano próbkę węgla drzewnego. Odkry−
to pozostałości dwóch osad: kultury wielbarskiej
z okresu rzymskiego i osady wczesnosłowiańskiej.

Pozostałości po ludności kultury wielbarskiej to
prawdopodobnie 6 obiektów, które funkcjonalnie
określono jako 2 jamy, 1 ognisko i 3 dołki posłupo−
we. W obiektach znaleziono 97 fragmentów cerami−
ki, 4 polepy, pobrano także próbkę węgla drzewne−
go. Na podstawie reguł wytwórczości ceramiki –
w tym obecności waz (ryc. 14: 4–5, 13), dużych
garnków (ryc. 14: 6, 8–10, 12), pucharu (względnie

misy) zdobionego ornamentem w postaci meandra
schodkowego (ryc. 14: 11), do którego znajdujemy
analogię w pucharach z Miechęcina (Kunkel 1938,
329–330, tabl. 20) i z Jaz (Wołągiewicz 1993, tabl.
39: 2) czy też elementów aplikacji w postaci ucha
w kształcie litery X (ryc. 14: 9) – źródła te można
przyporządkować do kultury wielbarskiej, prawdo−
podobnie z fazy B1 – początku fazy B2a okresu
rzymskiego (por. Wołągiewicz 1983; 1993).

Źródła z okresu wczesnego średniowiecza zano−
towano w 7 obiektach. Pod względem funkcjonal−
nym wyróżniono 5 palenisk i 2 jamy. W obiektach
znaleziono 35 fragmentów ceramiki oraz fragment
osełki kamiennej (ryc. 15: 6; z ciemnoszarego pia−
skowca). Na podstawie cech technicznych (częścio−
we obtaczanie) i zestawu form naczyń (ryc. 15: 1–3),
w tym niektórych zdobionych (ryc. 15: 5), które od−
powiadają ceramice typu Kędrzyno (por. Łosiński,
Rogosz 1986) chronologię materiałów ustalono na
okres wczesnego średniowiecza. Najprawdopodob−
niej należy je wiązać z wczesnośredniowiecznymi
początkami wsi.

Trzygłów, stan. 13 (AZP 22–11/28)
Stanowisko zweryfikowane podczas badań powierz−

chniowych (26 listopada 2003 r.) i nadzoru (14 grudnia
2003 r.). Powierzchnia w przedziale 0,5–1,0 ha. Wykop
archeologiczny (o wymiarach 50 x 4,50 m, 225 m2)
odsłonił pozostałości jednego obiektu nieruchome−
go, 74 fragmentów ceramiki i 1 osełki kamiennej
(ryc. 11: 4; z piaskowca). Prace eksploracyjne wy−
konano 15 grudnia 2003 r. Z powierzchni stanowi−
ska zebrano źródła z młodszej epoki kamienia, praw−
dopodobnie KPL (3 fragmenty ceramiki, 5 krzemie−
ni), a kolejne związane są prawdopodobnie z kul−
turą łużycką i okresem wczesnego średniowiecza.
Ten ostatni horyzont reprezentuje zbiór 74 fragmen−
tów ceramiki naczyniowej, w tym 3 krawędzie lek−
ko wychylone na zewnątrz (ryc. 16: 1–3) i wyłącz−
nie lekko górą obtaczane oraz dna (ryc. 13: 6) z udzia−
łem domieszki średnio− i gruboziarnistego tłucznia
i piasku. Przyporządkować można je do ceramiki
typu Sukow, co pozwala na datowanie ich na okres
VIII w. (por. Łosiński 1975; Łosiński, Rogosz 1986).

Trzygłów, stan. 14 (AZP 21–11/37)
Stanowisko nowo odkryte podczas nadzoru (14 gru−

dnia 2003 r.). Powierzchnia w przedziale 0,1–0,5 ha.
Wykop miał wymiary: 30 x 4,50 m (135 m2), a pra−
ce eksploracyjne wykonano 15 grudnia 2003 r. Za−
rejestrowano 1 obiekt nieruchomy (palenisko) i 3 frag−
menty ceramiki (częściowo obtaczanej) z okresu
wczesnego średniowiecza. Wszystkie fragmenty są
zdobione pasmem zwielokrotnionej linii falistej (ryc.
16: 8) bądź zwielokrotnionymi poziomymi liniami
rytymi (żłobkami). Ceramikę tę można zaliczyć do
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typu Kędrzyno i datować na okres od 2. poł. VIII w.
do 1. poł. IX w. (por. Łosiński, Rogosz 1986).

Prusinowo, stan. 4 (AZP 19–12/49)
Stanowisko zweryfikowane podczas nadzoru (18

stycznia 2004 r.). Powierzchnia w granicach 0,1–0,5 ha,
ale może być większe. Wykop badawczy miał dłu−
gość 60 m i szerokość 4,50 m (270 m2). Prace wyko−
paliskowe wykonano 18 stycznia i 11 lutego 2004 r.
Zarejestrowano 1 obiekt nieruchomy (półziemianka),
52 fragmenty ceramiki, 9 grudek polepy i próbkę
węgla drzewnego. Obiekt miał w rzucie poziomym
kształt owalny i wymiary 222 x 164 cm, jego prze−
krój był misowaty, a miąższość dochodziła do 26 cm.
Pozyskana na stanowisku ceramika z domieszką gru−
boziarnistego tłucznia jest obtaczana, w większości nie−
zdobiona (ryc. 16: 5–7, 9), ale i ornamentowana (7
fragmentów) pasmem zwielokrotnionej linii falistej
wykonanej narzędziem wielozębnym (ryc. 16: 10–
12). Chronologicznie reprezentuje ona typ Feldberg/
Kędrzyno, a odkryte materiały można datować na
okres od 2. poł. VIII w. do 1. poł. IX w. włącznie.

Otok, stan. 15 (AZP 19–12/107)
Stanowisko nowo odkryte podczas badań powierz−

chniowo−weryfikacyjnych (22 listopada 2003 r.). Po−
wierzchnia w przedziale do 1,0 ha, ale może być
większe. Założony wykop miał wymiary 250 x
4,50 m (1130 m2). Badania wykopaliskowe przepro−
wadzono od 16–17 stycznia 2004 r., a w ich trakcie
zadokumentowano fragment osady z wczesnego śre−
dniowiecza, złożonej z 11 obiektów nieruchomych,
na której odkryto 294 fragmenty ceramiki, 31 sztuk
polepy, 15 kości zwierzęcych, 1 kość ludzką i nie−
określony przedmiot z żelaza (ryc. 17–19). Do ana−
liz pobrano próbki węgla drzewnego.

Funkcjonalnie wśród obiektów wyróżniono:
2 półziemianki, palenisko, dołek posłupowy, 5 jam
i domniemany grób ciałopalny typu Alt−Käbelich.
Ten ostatni to obiekt znacznych rozmiarów (3 x 2,3
x 0,4 m), który był wypełniony zwartym i regular−
nym brukiem kamiennym, złożonym z różnej wiel−
kości otoczaków przemieszanych ze spalenizną, po−
śród których znaleziono 60 fragmentów ceramiki,
13 grudek polepy, 7 kości zwierzęcych i 1 kość
ludzką, prawdopodobnie z czaszki niemowlęcia (sze−
rzej por. Krzyszowski 2006). Ceramika stanowi dość
jednolity zespół, mieszczący się głównie w rodzi−
nie typów B–C (naczyń słabo obtaczanych w gór−
nej części) wg klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Ro−
gosza (1983, 203; 1986, 9 i n.). Zespół ten datować
można głównie na 2. poł. VIII w. – 1. poł. IX w.
(por. Schuldt 1956; 1963; 1964; Łosiński 1983;
1986). Można tak sądzić na podstawie zdecydowa−
nej w tym zbiorze przewagi fragmentów ornamen−
towanych (ryc. 17: 8,10–13; 18: 5–9; 19: 5–9, 13;

motyw linii falistych obramowanych liniami pozio−
mymi) nad fragmentami niezdobionymi (ryc. 17: 1–
–7, 9; 18: 1–4; 19: 1–4, 10–11, 14). Ponadto, odno−
towano w tym zbiorze grupę ceramiki całkowicie
ręcznie lepionej (rodzina typów A). Udział procen−
towy fragmentów wykonanych w tej ostatniej tech−
nice, znanej pod nazwą ceramiki typu Sukow, wy−
nosi ok. 20–30%.

Otok, stan. 17 (AZP 18–12/92)
Stanowisko nowo odkryte podczas nadzoru (18–19

stycznia 2004 r.). Powierzchnia w przedziale 0,5–1,0 ha.
Wykop badawczy miał rozmiary 300 x 4,50 m (1350 m2).
Badania wykopaliskowe przeprowadzono od 18–19
stycznia 2004 r. i odsłonięto w ich trakcie 3 obiekty
nieruchome, w których odkryto 3 fragmenty cera−
miki i pobrano próbkę węgla drzewnego. Fragment
krawędzi ceramiki (ryc. 13: 1) z jednego z obiek−
tów (dołek posłupowy) z domieszką gruboziarniste−
go tłucznia, o zwieńczeniu lekko wychylonym na
zewnątrz i zdobiony dookolną listwą plastyczną,
wydaje się technicznie i morfologicznie stanowić
fragment naczynia z okresu wczesnej epoki brązu
(por. Siuchniński 1963; 1969; 1972; Machnik 1977).
Kolejne dwa obiekty (jamy) wydają się z kolei re−
prezentować pozostałości osadnictwa z okresu kul−
tury łużyckiej.

Kłodkowo, stan. 25 (AZP 18–12/95)
Stanowisko nowo odkryte podczas nadzoru (18–20

stycznia 2004 r.). Powierzchnia w przedziale 0,5–1,0 ha,
ale może być większe. Wykop badawczy miał roz−
miary: 150 x 4,50 m (675 m2). Badania wykopali−
skowe przeprowadzono od 18–19 stycznia 2004 r.
Odkryto 9 obiektów osadowych i 8 fragmentów ce−
ramiki ręcznie lepionej (mało charakterystycznej),
które na podstawie reguł technologicznych można
zakwalifikować do kultury łużyckiej bądź pomor−
skiej, co w przyszłości będzie wymagać weryfikacji.

Kłodkowo, stan. 26 (AZP 18–12/96)
Stanowisko nowo odkryte podczas nadzoru 19

stycznia 2004 r. Powierzchnia w przedziale 1,0–5,0 ha.
Założony wykop miał rozmiary 200 x 4,50 m (900 m2).
Badania wykopaliskowe przeprowadzono od 19–21
stycznia 2004 r. Odkryto 7 obiektów nieruchomych,
13 fragmentów ceramiki (ryc. 13: 4–5) i pobrano
2 próbki węgla drzewnego. Nie udało się ustalić pre−
cyzyjnej chronologii zespołu, prócz ogólnikowego
stwierdzenia na podstawie cech technicznych cera−
miki, iż są to najprawdopodobniej materiały kultu−
ry pomorskiej.

Kłodkowo, stan. 27 (AZP 18–12/97)
Stanowisko nowo odkryte podczas nadzoru 21

stycznia 2004 r. Powierzchnia w przedziale 1,0–5,0 ha.
Założono wykop, który miał rozmiary 150 x 4,50 m
(675 m2). Badania wykopaliskowe przeprowadzono
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21 stycznia i od 13–15 lutego 2004 r., a w ich trak−
cie odkryto 7 obiektów nieruchomych, 521 fragmen−
tów ceramiki i 1 gładzik kamienny o kształcie kuli−
stym oraz pobrano 2 próbki węgla drzewnego. Na
podstawie reguł wytwórczości ceramiki – w tym ze−
stawu form naczyń takich jak: talerze (ryc. 20: 6–7,
10), misy (ryc. 20: 2, 4), kubki (ryc. 20: 1) czy róż−
ne formy garnków (ryc. 20: 3, 5, 9, 11–13) oraz
zdobnictwa ceramiki w postaci guzków plastycznych
(ryc. 20: 11–13) – odkryte źródła można przyporząd−
kować kulturze pomorskiej i datować na starszy
okres halsztacki (por. Czopek 1992).

Trzebiatów, stan. 46 (AZP 17–12/66)
Stanowisko zweryfikowane podczas badań po−

wierzchniowo−weryfikacyjnych (24 listopada 2003 r.).
Powierzchnia stanowiska w granicach 0,5–1,0 ha, ale
może być większe. Wykop archeologiczny miał dłu−
gość 120 m i szerokość 4,50 m (768 m2). Badania
wykopaliskowe prowadzono od 19–20 grudnia 2003
r. i od 20–21 stycznia 2004 r. Odkryto w ich trakcie
15 obiektów nieruchomych, 200 fragmentów cera−
miki, 31 sztuk polepy i 1 przedmiot kamienny oraz
pobrano 3 próbki węgla drzewnego. Materiały te re−
prezentują pozostałości dwóch osad: kultury łużyc−
kiej/pomorskiej i kultury wielbarskiej.

Pozostałości po ludności kultury łużyckiej/po−
morskiej to prawdopodobnie 6 obiektów nierucho−
mych, które funkcjonalnie określono jako 2 ogniska,
1 palenisko i 3 jamy. Pozostałe źródła to: 57 frag−
mentów ceramiki, fragment rozcieracza z garnitoidu,
2 fragmenty kości zwierzęcych i 12 grudek polepy.
Na podstawie cech technicznych ceramiki (fragmen−
ty o fakturze powierzchni zewnętrznej chropowaco−
nej – zapewne od garnków jajowatych), zestawu
form: waz (ryc. 21: 8), dużych garnków (ryc. 21: 9),
naczyń ostro profilowanych (ryc. 21: 10) oraz zdob−
nictwa ceramiki w postaci poziomych guzków/listew
plastycznych (ryc. 21: 11) czy odcisków paznokcio−
wych (ryc. 21: 9), które stanowią standardowy ze−
staw cech przynajmniej już od V EB na wielu tere−
nach objętych zasięgiem kultury łużyckiej, w tym
i na Pomorzu (Kostrzewski 1958), materiały te moż−

na przyporządkować kulturze łużyckiej, prawdopo−
dobnie z młodszej epoki brązu (V EB/HaC).

Z kolei pozostałości z okresu rzymskiego odkryto
w 5 obiektach i prawdopodobnie w kolejnych trzech.
Są to: 4 ogniska/paleniska, 1 piec, 2 jamy i 1 dołek
posłupowy. Znaleziono 131 fragmentów ceramiki,
pobrano próbki węgla drzewnego oraz zbiór pole−
py. Na podstawie reguł wytwórczości ceramiki – w tym
zestawu takich form jak: misy (ryc. 21: 4), garnki
(ryc. 21: 3, 5) i prawdopodobnie situle (ryc. 21: 6) –
osiedle można przyporządkować kulturze wielbar−
skiej, względnie ludności grupy gustowskiej (por.
Wołągiewicz 1993; Sajkowska 1977; 1981) i dato−
wać na fazę B1–B2 wczesnego okresu rzymskiego.

Wnioski
Pod względem chronologicznym omówione

stanowiska reprezentują pozostałości osad kultu−
ry łużyckiej (Trzebiatów, stan. 46 i prawdopodob−
nie Kłodkowo, stan. 25), pomorskiej (Kłodkowo,
stan. 26, Kłodkowo, stan. 27), wielbarskiej (Me−
chowo, stan. 25) oraz z okresu wczesnego średnio−
wiecza (Otok, stan. 15, Mechowo, stan. 25, Pru−
sinowo, stan. 4), zaś na stanowisku nr 15 w Oto−
ku zarejestrowano ponadto – pośród obiektów osa−
dowych – interesujący pojedynczy obiekt typu
sepulkralnego, a mianowicie grób ciałopalny typu
Alt−Käbelich (por. Łosiński 1993; Krzyszowski
2006). Pod względem merytorycznym i konserwa−
torskim wartościowe źródła odnotowano jeszcze
na kolejnych stanowiskach: w Mechowie, stan. 24,
gdzie znaleziono materiał z okresu rzymskiego
(ryc. 13: 3 – kultura wielbarska?), w Otoku, stan.
16, skąd pochodzą 2 obiekty kultury łużyckiej lub
pomorskiej (ryc. 13: 2), Gryficach, stan. 54, gdzie
znajduje się prawdopodobnie cmentarzysko lud−
ności kultury łużyckiej, ale – niestety – zlokalizo−
wane poza trasą budowanego gazociągu, czy
w końcu w Przybiernówku, stan. 18, gdzie odkryto
8 obiektów nieruchomych, w większości ognisk/
palenisk, ale których przynależności kulturowej
nie udało się ustalić z powodu braku źródeł ru−
chomych.
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Die Ergebnisse archäologischer Untersuchungen bei dem Bau der Erdgasleitung
von MOSTY k/Goleniowa nach GORZYSŁAW k/Trzebiatowa in der Woiwodschaft
Westpommern
Kurzfassung
Während des Baus der 80,6 km langen Hochdruckgasleitung zwischen den Orten Mosty k/Goleniowa und Gorzysław
k/Trzebiatowa in der Woiwodschaft Westpommern erfolgten in den Jahren 2000–2006 archäologische Prospektionen
und Aufsichten. Dabei wurden an 37 Fundstellen kleinflächige Ausgrabungen durchgeführt (Tabellen 1–3).

Die Ergebnisse archäologischer Untersuchungen bei diesem Bauvorhaben lassen sich wie folgt zusammenfassen: es
wurden 82 archäologische Stellen registriert, darunter 41 waren bereits dem Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP)1 be−
kannt, während weitere 41 dank archäologischer Aufsicht entdeckt wurden. Die Oberfläche, die der methodischen archäolo−
gischen Erforschung unterzogen wurde, beträgt 17097,5 m2. Auf diesem Gebiet entdeckte man 210 Befunde, 2834 Scher−
ben von Gefäßkeramik, 35 Feuersteingegenstände (darunter ein Beil), 134 Hüttenlehmbrocken, 56 Scherben von Gefässen
zum Rösten von Getreide2, 3 Spinnwirtel (1 aus Ton und 2 aus Stein), 3 Wetzsteine, Handhobel und 3 Reibsteine,
2 Kachelbruchstücke, Bruchstück einer Porzellanpfeife, 3 Schlackestücke, 5 Eisengegenstände (Messer, Schere und
3 Objekte unbekannter Zweckbestimmung) und 106 Tierknochenstücke. Als Letztes wurden 2 Rohbernsteinbrocken und
25 Holzkohleproben entnommen.

Chronologisch gesehen vertreten die archäologischen Sachquellen mehrere Kulturen, angefangen mit der Trichterbe−
cherkultur aus der Jungsteinzeit über die Lausitzer Kultur, Pommerellische Gesichtsurnenkultur, Wielbark−Kultur, Früh−
und Spätmittelalter bis in die Neuzeit.

Die Trichterbecherkultur wird von einem Beil und Feuersteinkratzer vertreten, die lose an der Stelle 17 in Burowo
gefunden wurden.

Unter den Sachquellen der Lausitzer Kultur verdient das Material aus mehreren Siedlungen mehr Aufmerksamkeit.
An der Stelle 3 in Wojcieszyn wurde ein Siedlungsausschnitt entdeckt (10 Objekte). Die Siedlung kann man in die
Bronzezeit Periode IV–V datieren. In Maszkowo wiederum, an der Stelle 5, wurden 10 Befunde und 11 Keramikbruchstücke
entdeckt, aus einer unbestimmten Entwicklungsperiode dieser Kultur. Demgegenüber in Sowno, an der Stelle 10, fand
man Überreste einer Lausitzer Siedlung: zwei kleine Siedlungsgruben und 36 Keramikbruchstücke. Die Bruchstücke
eines eiförmigen Topfes (Abb. 9: 18) sowie einer Schüssel (Abb. 9: 19) unterstützen die vorläufige Datierung in die
Bronzezeit Periode V bis in die Hallstattzeit C. Mehr Funde lieferte die benachbarte Stelle 3 in Sowno. Sie werden durch
34 Bodendenkmäler vertreten: 3 Herdstellen, 17 Feuerstellen, 7 Siedlungsgruben, 6 Pfostenlöcher und ein Wohnobjekt,
sowie 353 Keramikbruchstücke, zwei Spinnwirtel (Abb. 9: 5–6; beide aus Sandstein) und Reibstein (Abb. 9: 9; aus
Granit). Anhand der keramischen Produktionsregeln, vor allem anhand der Zusammenstellung folgender Gefäßformen:
Vasen (bzw. Amphoren) (Abb. 9: 2, 3–4, 8, 12–13), Töpfe (Abb. 9: 10–11), oder Teller (Abb. 9: 15−16), sowie Verzie−
rungsmerkmalen wie Riefenverzierung (Abb. 9: 12) oder aufgesetzte Buckel (Abb. 9: 11) kann man sie der Bronzezeit
Periode V bis in die ältere Hallstattzeit C der Eisenzeit zuordnen. Das Quellenmaterial dieser Kultur aus der nächsten

1 Archeologiczne Zdjęcie Polski beschäftigt sich seit 1978 polenweit mit der Suche, Registrierung und Kartierung archäologischer
  Stellen. (Anm. d. Übers.)
2 polnisch: prażnica (Anm. d. Übers.)
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Siedlung (Trzebiatów, Stelle 46) besteht hingegen aus 6 Befunden (2 Herdstellen, 1 Feuerstelle und 3 Siedlungsgruben),
57 Keramikbruchstücken und einem Bruchstück eines Reibsteines aus Granitoid. Anhand der Zusammenstellung folgen−
der Gefäßformen: Vasen (Abb. 21: 8), große Töpfe (Abb. 21: 9), scharf profilierte Gefäße (Abb. 21: 10) sowie der
Verzierungsmerkmale wie Warzen/plastische Leisten (Abb. 21: 11) oder Fingernageleindrücke (Abb. 21: 9) wurden sie
in die Übergangszeit zwischen der jüngeren Bronzezeit und der älteren Hallstattzeit (Bronzezeit Periode V/Ha C)
(J. Kostrzewski 1958) datiert. In Maszkowo, an der Stelle 39, wurden zwei vermutliche Gräber dieser Kultur gefunden
(Abb. 8). Die Gruben waren kreisförmig, Maße zwischen 1,45 und 1,35 m, ca. 0,75 m tief, verfüllt bis zur Grubensohle
mit Kieselsteinen. Zwischen den Steinen lag grau−gelblicher feinkörniger Sand und nur auf der Sohle fand man in einer
deutlichen Anhäufung geringe Holzbrandspuren. Dies könnten Überreste eines Scheiterhaufens sein. Bei den Funden
kann man einige Analogien zu Pommern finden, sowohl in den Gräberfeldern als auch in den Siedlungen. Sie ähneln am
stärksten den Brandgrubengräbern, die auf den Gräberfeldern in Brzeźniak (Wołągiewicz 1961), in Wołczkowo (Weso−
łowski 1983) oder auch neulich in Sitno k/Szczecinka (Krzyszowski 1998) gefunden wurden. Angenommen, dass sie
solche Funktion hatten, kann man sie mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bronzezeit Periode IV–V zuordnen (Kostrzewski
1958; Wesołowski 1983; Pankowski 1989/1990).

Die Sachquellen, die die nächste Einheit, nämlich die Pommerellische Gesichtsurnenkultur repräsentieren, wurden an
6 Stellen entdeckt, wobei das Material aus der Region Kłodkowo  (Stelle 25–27) und Trzebiatowo (Stelle 46) am wertvol−
lsten sind. An einer der Stellen (Kłodkowo, Stelle 26) sind 7 Befunde  und 13 Keramikbruchstücke zutage getreten, aber
es gelang in diesem Fall nicht, eine präzise Chronologie des Komplexes zu bestimmen. An der nächsten Stelle (Kłodko−
wo, Stelle 27) wurden ebenso 7 Befunde registriert, aber auch sogar 521 Keramikbruchstücke, darunter: Teller (Abb. 20:
6–7,10), Schüssel (Abb. 20: 2,4), Becher (Abb. 20: 1), diverse Topfformen (Abb. 20: 3, 5, 9, 11–13) was erlaubt, sie in
die  ältere Hallstattzeit zu datieren (Czopek 1992).

Der nächste Horizont, der während dieser Untersuchungen registriert wurde, ist das Material der Wielbark−Kultur.
Die Funde kamen an zumindest 3 Stellen zutage: in Mechowo, Stelle 24 (Abb. 13: 3) und Stelle 25, sowie in Trzebiatów,
Stelle 46. In Mechowo, Stelle 25, wurden 6 Befunde gesichtet (2 Siedlungsgruben, 1 Herdstelle i 3 Pfostenlöcher), in
denen 97 Keramikbruchstücke gefunden wurden, darunter: Vasen (Abb. 14: 4–5,13), große Töpfe (Abb. 14: 6, 8–10, 12),
Becher bzw. Schüssel verziert mit einem Treppenornament (Abb. 14: 11), X−förmige aufgesetzte Henkelverzierung
(Abb. 14: 9). Man kann sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Phasen B1 und Beginn der B2a Phase der römischen Zeit
datieren (Wołągiewicz 1983; 1993). Die dritte Stelle mit dem Material dieser Kultur wurde in Trzebiatów registriert
(Stelle 46). Es wurden 8 unbewegliche Bodendenkmäler erfasst (4 Herd bzw. Feuerstellen, 1 Ofen, 2 Siedlungsgruben i
1 Pfostenloch) und 131 Keramikbruchstücke. Anhand der Zusammenstellung von Gefäßformen wie Schüssel (Abb. 21: 4),
Töpfe (Abb. 21: 3,5) und wahrscheinlich Situlen (Abb. 21: 6) – wurden sie in ähnliche Zeit, sprich in die Phase B1–B2
jüngerer römischer Zeit datiert (Sajkowska 1977; 1981; Wołągiewicz 1993).

Das Quellenmaterial, das die zahlreichste Gruppe bildet, stammt aus dem Frühmittelalter und kam an über 10 Stellen
zutage, von denen die meisten sich noch nicht im polnischen Denkmalverzeichnis befinden.  Es ist vorwiegend Keramik−
material aus drei Entwicklungsphasen der Keramikproduktion in Pommern. Zu der ältesten Kulturschicht gehört Sukow−
Gołańcz –Keramik (Schuldt 1964) aus Węgorzyce, Stelle 5 (Abb. 5: 2–12; 6: 1–8, 11–12), Otok, Stelle 15 (Abb. 17: 1–7, 9;
18: 1–4; 19: 1–4, 10–11, 14), Sowno, Stelle 3 (Abb. 10: 13–15), Trzygłowo, Stelle 13 (Abb. 16: 1–3), das zweithäufigste
Quellenmaterial ist  die Feldberger Keramik aus Mosty, Stelle 18 (Abb. 4), Mechowo, Stelle 25 (Abb. 15: 1–5), Węgorzyce,
Stelle 5 Abb. 6: 10, 13–22), Trzygłowo, Stelle 14 (Abb. 16: 8), Prusinowo, Stelle 4 (Abb. 16: 5–7, 9–12), Otok, Stelle 15
(Abb. 17: 8, 10–13; 18: 5–9; 19: 5–9, 13), Sowno, Stelle 3 (Abb. 10: 12), teilweise auch mit Elementen der Formgruppe
„Typ Menkendorf“ aus Sowno Stelle 10 (Abb. 12: 1–2), die von der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts bis zum Ende des
8. Jahrhunderts  bzw. in die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts datiert ist. (Schuldt 1956; 1963; 1964; Łosiński 1982; 1991).
Zuletzt wurde die Vipperower Keramik dokumentiert, die  den dritten chronologisch−technologischen Zeitabschnitt ver−
tritt. Diese Keramik wurde  in Sowno, an der Stelle 10 registiert (Abb. 10: 11; 11: 13; 12: 10–14), und kann in die zweite
Hälfte des 9. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 9 Jahrhunderts bei dem Bodendenkmal Nr. 5 und in die zweite Hälfte
des 11. Jahrhunderts bis zum 12. Jahrhundert bei dem Bodendenkmal Nr. 2 (Łosiński 1982; Schuldt 1956; 1964) datiert
werden.

An einer der frühmittelalterlichen Fundstellen (Otok, Stelle 15) wurde unter den Siedlungsobjekten ein vermutliches
Grab vom Typ Alt Käbelich registriert (Łosiński 1993, 17n.). Dieses Bodendenkmal Nr. 3 war von beachtlicher Größe
(3 m x 2,3 und 0,4 m tief), und seine Verfüllung bestand aus dicht geschlossenen regulären Feldsteinen, mit Brandschutt
durchsetzt, in der 60 Keramikbruchstücke, 13 Hüttenlehmbrocken, 7 Tierknochen und einen menschlichen Knochen,
vermutlich von einem Säuglingsschädel, gefunden wurden (Krzyszowski 2006). Chronologisch gesehen wurde der Großteil
des Materials der Feldberger Keramik zugeordnet und  in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts und die erste Hälfte des
9. Jahrhunderts datiert

Bedeutend an der frühmittelalterlichen Keramik aus dem analysierten Gebiet ist die Tatsache, dass sich in ihrem
Ursprung eher die Einflüsse aus der westlichen Richtung (aus Hinterpommern) als von der östlichen Richtung (Pomerel−
len) abzeichnen.

Die letzte Kulturschicht besteht aus Sachquellen aus dem Spätmittelalter und der Neuzeit. Sie wurden unter anderem
an der Stelle 4 im Dorf Potuliniec entdeckt, es sind Überreste von drei Befunden mit Keramikmaterial vom 14. bis
18. Jahrhundert.
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Ryc. 1. Przebieg trasy gazociągu relacji Mosty k. Goleniowa – Gorzysław k. Trzebiatowa w woj. zachodniopomorskim
z położeniem najważniejszych stanowisk archeologicznych: 1 – Mosty, stan. 18; 2 – Węgorzyce, stan. 5;
3 – Wojcieszyn, stan. 3; 4 – Maszkowo, stan. 39; 5 – Maszkowo, stan. 5; 6 – Potuliniec, stan. 4; 7 – Sowno,
stan. 3; 8 – Sowno, stan. 10; 9 – Mechowo, stan. 25; 10 – Trzygłów, stan. 13; 11 – Trzygłów, stan. 14;
12 – Prusinowo, stan. 4; 13 – Otok, stan. 15; 14 – Otok, stan. 17; 15 – Kłodkowo, stan. 25; 16 – Kłodkowo,
stan. 26; 17 – Kłodkowo, stan. 27; 18 – Trzebiatów, stan. 46 (oprac. A. Krzyszowski)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 2. Położenie wybranych stanowisk archeologicznych na trasie gazociągu relacji Mosty k. Goleniowa – Gorzysław
k. Trzebiatowa w woj. zachodniopomorskim (A – Mosty, stan. 18; B – Węgorzyce, stan. 5; C – Wojcieszyn,
stan. 3; D – Mechowo, stan. 24 i 25; E – Trzygłów, stan. 13, Gardomino, stan. 17; F – Trzygłów, stan. 14;
G – Prusinowo, stan. 4; H – Otok, stan. 15; I – Kłodkowo, stan. 25, 26 i 27; J – Trzebiatów, stan. 46;
K – Maszkowo, stan. 5 i 39; L – Sowno, stan. 3 i 10) (oprac. A. Krzyszowski)
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Ryc. 3. Odcinek Goleniów–Nowogard. Wybór materiałów krzemiennych (1–6) i kamiennych (7): Burowo, stan. 17
(1 – siekiera KPL; 2 – drapacz KPL); Długołęka, stan. 17 (3 – odłupek od rdzenia 1p.; Długołęka, stan. 11
(4 – odłupek od rdzenia ze zm. orientacją; 5 – obłęcznik; 6 – odłupek korowy); Wojcieszyn, stan. 3
(7 – rozcieracz) (1–2, 4–6 – krzemień bałtycki nieotoczakowy; 3 – krzemień święciechowski; 7 – piaskowiec
kwarcytowy jotnicki; 1, 3, 5, 7 – luźno z powierzchni; 2, 6 – luźno z wykopu; 4 – z obiektu nr 1) (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 4. Odcinek Goleniów–Nowogard. Mosty, stan. 18. Wybór materiałów ceramicznych z okresu wczesnego
średniowiecza (X–XI w.) z powierzchni stanowiska (rys. J. Kędelska)

Wyniki badań archeologicznych na trasie budowy gazociągu relacji Mosty koło Goleniowa – Gorzysław...



252

Ryc. 5. Odcinek Goleniów–Nowogard. Węgorzyce, stan. 5, obiekt nr 1. Wybór materiałów ceramicznych typu
Feldberg/Kędrzyno z okresu wczesnego średniowiecza (2. poł. VIII – 1. poł. IX w.) (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 6. Odcinek Goleniów–Nowogard. Węgorzyce, stan. 5, wybór materiałów ceramicznych typu Feldberg/Kędrzyno
z okresu wczesnego średniowiecza (2. poł. VIII – 1. poł. IX w.): 1–2, 4–8, 12, 23–24 – obiekt nr 2; 3,
11 – luźno z wykopu; 9–10 – luźno z powierzchni; 13–22 – obiekt nr 1) (rys. J. Kędelska)

Wyniki badań archeologicznych na trasie budowy gazociągu relacji Mosty koło Goleniowa – Gorzysław...



254

Ryc. 7. Odcinek Goleniów–Nowogard. Węgorzyce, stan. 5, obiekt nr 1, wybór przedmiotów glinianych (2, 7–8),
kamiennych (3) i z żelaza (1, 4–6) z okresu wczesnego średniowiecza (2. poł. VIII – 1. poł. IX w.).
1 – nożyce; 2 – przęślik; 3 – osełka z kwarcytu, 4–5 – wyroby bliżej nieokreślone; 6 – fragment noża;
7–8 – fragmenty prażnic (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 8. Odcinek Płoty–Gorzysław. Maszkowo, stan. 39: profile obiektów grobowych (?) z okresu kultury łużyckiej.
Legenda: 1 – żółty drobnoziarnisty piasek calcowy, 2 – lekka spalenizna, 3 – otoczaki kamienne (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 9. Odcinek Nowogard–Płoty. Wybór materiałów ceramicznych (1–4, 7–8, 10–19) i kamiennych (5–6, 9) z okresu
kultury łużyckiej: Sowno, stan. 3 (1, 4, 17 – obiekt nr 28; 2 – obiekt nr 12; 3, 8 – obiekt nr 46; 5 – obiekt nr 23,
przęślik z piaskowca; 6, 9 – obiekt nr 13, przęślik z piaskowca i rozcieracz z granitu; 7, 10, 14 – luźno z powierz−
chni; 11, 15–16 – obiekt nr 24; 12 – obiekt nr 5; 13 – obiekt nr 39), Sowno, stan. 10 (18–19 – obiekt nr 8)
(rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 10. Odcinek Nowogard–Płoty. Wybór materiałów ceramicznych z okresu wczesnego średniowiecza: Sowno,
stan. 10 (1–2, 6 – luźno z wykopu; 3–4 – luźno z powierzchni; 5 – obiekt nr 4; 7 – obiekt nr 9; 8–11 – obiekt
nr 3), Sowno, stan. 3 (12–13, 15 – obiekt nr 30; 14 – obiekt nr 40) (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 11. Odcinek Nowogard–Płoty. Sowno, stan. 10, obiekt nr 2. Wybór materiałów ceramicznych (1–8,10–14)
i z żelaza (9) z okresu wczesnego średniowiecza: (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 12. Odcinek Nowogard–Płoty. Sowno, stan. 10, wybór materiałów ceramicznych (1–8, 10–14) i polepy (9)
z okresu wczesnego średniowiecza: 1–11 – obiekt nr 5; 12–14 – obiekt nr 3 (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 13. Odcinek Płoty–Gorzysław. Wybór materiałów ceramicznych: 1 – Otok, stan. 17, obiekt nr 1, okres wczesnej
epoki brązu); 2 – Otok, stan. 16, obiekt nr 2, kultura łużycka/pomorska; 3 – Mechowo, stan. 24, obiekt nr 3,
kultura wielbarska; 4–5 – Kłodkowo, stan. 26, obiekt nr 4, kultura łużycka/pomorska; 6 – Trzygłów, stan. 13,
obiekt nr 1, wczesne średniowiecze; 7 – Gardomino, stan. 17, obiekt nr 1, kultura łużycka/pomorska
(rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 14. Odcinek Płoty–Gorzysław. Mechowo, stan. 25, obiekt nr 4. Wybór materiałów ceramicznych kultury
wielbarskiej (rys. J. Kędelska)

Wyniki badań archeologicznych na trasie budowy gazociągu relacji Mosty koło Goleniowa – Gorzysław...



262

Ryc. 15. Odcinek Płoty–Gorzysław. Mechowo, stan. 25, wybór materiałów ceramicznych (1–5,7–9) i kamiennych (6)
z okresu wczesnego średniowiecza: 1, 7 – obiekt nr 11; 2, 6 – obiekt nr 15; 3, 9 – obiekt nr 10; 4, 8 – obiekt
nr 14; 5 – obiekt nr 8 (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 16. Odcinek Płoty–Gorzysław. Wybór materiałów ceramicznych (1–3, 5–14) i kamiennych (4) z okresu
wczesnego średniowiecza: Trzygłów, stan. 13 (1–4 – obiekt nr 1; 4 – piaskowiec), Trzygłów, stan. 14
(8 – obiekt nr 1), Prusinowo, stan. 4 (5–7, 9–14 – obiekt nr 1) (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 17. Odcinek Płoty–Gorzysław. Otok, stan. 15, obiekt nr 1. Wybór materiałów ceramicznych z okresu wczesnego
średniowiecza (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 18. Odcinek Płoty–Gorzysław. Otok, stan. 15, obiekt nr 2. Wybór materiałów ceramicznych z okresu wczesnego
średniowiecza (rys. J. Kędelska)

Wyniki badań archeologicznych na trasie budowy gazociągu relacji Mosty koło Goleniowa – Gorzysław...



266

Ryc. 19. Odcinek Płoty–Gorzysław. Otok, stan. 15. Wybór materiałów ceramicznych (1–11, 13–16) i z żelaza (12)
z okresu wczesnego średniowiecza: 1–9 – obiekt nr 4; 10–15 – obiekt nr 9; 16 – obiekt nr 8 (rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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Ryc. 20. Odcinek Płoty–Gorzysław. Kłodkowo, stan. 27, wybór materiałów ceramicznych z okresu kultury
pomorskiej: 1–4, 6–9, 11–13 – obiekt nr 1; 5, 10 – obiekt nr 4 (rys. J. Kędelska)
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Ryc. 21. Odcinek Płoty–Gorzysław. Trzebiatów, stan. 46, wybór materiałów ceramicznych kultury wielbarskiej (1–7)
i łużyckiej (8–12): 1–6 – obiekt nr 6; 7 – obiekt nr 7; 8–9, 12 – obiekt nr 11; 10–11 – obiekt nr 15
(rys. J. Kędelska)

Andrzej Krzyszowski
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

W latach 2005–2007 Instytut Archeologii UMK
przeprowadził badania wykopaliskowe wczesnośre−
dniowiecznego grodziska, wchodzącego w skład roz−
ległego kompleksu osadniczego w Kałdusie, stano−
wiącego pozostałość przedkolacyjnego Chełmna1

(Chudziak, Janowski, Kaźmierczak 2006; Błędow−
ski, Chudziak, Kaźmierczak 2007; 2008).

Grodzisko o powierzchni 2,5 ha usytuowane jest
na wysokości 80–84 m n.p.m. w obrębie półwyspu
wysoczyznowego otoczonego erozyjnymi dolinka−
mi przecinającymi zbocze doliny Wisły (Szmańda,
Luc, Lankauf 2004, 21). Pracami archeologicznymi
objęto obszar wewnętrznego gródka zlokalizowa−
nego w północno−wschodniej części stanowiska, bez−
pośrednio na północ od Góry św. Wawrzyńca (ryc. 1).
Gródek o powierzchni ok. 0,2 ha jest obecnie wy−
piętrzony 3 m w stosunku do pozostałej części sta−
nowiska. Pierwsze badania w obrębie tej niewielkiej
formy terenowej zostały przeprowadzone już w 1958 r.
przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Następne prace były realizowane w 1968 r. oraz
w latach 1970–1971 pod kierunkiem Andrzeja Koli
z Katedry Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Ko−

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie,
(gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie),
stanowisko 3 (badania w latach 2005–2007)

pernika w Toruniu. W trakcie prowadzonych wtedy
badań określono stratygrafię kulturową tej części sta−
nowiska, wyróżniając kilka poziomów użytkowych
związanych z okresem wczesnego i późnego średnio−
wiecza oraz czasami nowożytnymi, m.in. odsłonię−
to relikty wału drewniano−ziemnego z XII–XIII w.,
fundamenty kaplicy św. Wawrzyńca z XVII–XVIII w.
oraz pojedyncze groby z tego samego okresu. Prze−
prowadzone w ostatnich latach badania ukierunko−
wane były natomiast na weryfikację wcześniejszych
wyników, a także określenie relacji chronologiczno−
przestrzennych między gródkiem a nawarstwienia−
mi kulturowymi zalegającymi w strefie występowa−
nia reliktów bazyliki wczesnoromańskiej (Chudziak
2003).

Wykop o wymiarach 10 x 15 m założono pro−
stopadle do krawędzi wyniesienia terenu określane−
go jako gródek wewnętrzny. W obrębie eksplorowa−
nej przestrzeni wyróżniono łącznie 85 warstw kul−
turowych o różnej strukturze, miąższości oraz zawar−
tości przyrodniczo−kulturowej (ryc. 2). Część z nich
miała charakter niwelacyjno−zasypiskowy, związa−
ny z przeobrażeniem tego terenu w różnych okre−
sach jego użytkowania. W ramach wydzielonych
nawarstwień zadokumentowano ponadto 67 obiek−
tów o zróżnicowanej przynależności chronologicz−
nej i pierwotnym przeznaczeniu, m.in. palenisk, pie−
ców, jam gospodarczych lub obiektów związanych
ze sferą magiczno−kultową. Na podstawie analizy
zawartości ruchomego materiału źródłowego wy−
dzielono łącznie 13 poziomów przyporządkowanych
różnym etapom użytkowania tego miejsca. Najstar−

1 Badaniami w terenie kierował dr R. Kaźmierczak przy współ−
udziale dr. A. Janowskiego (2005 r.) oraz mgr. P. Błędowskie−
go. Prace realizowane były w ramach projektu badawczego KBN
kierowanego przez prof. W. Chudziaka „Wczesnośredniowieczny
zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principa−
lis” (grant KBN 1H01H 052 27).
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szy należy łączyć z zasiedleniem omawianego ob−
szaru przez ludność kultury pucharów lejkowatych
(I poziom), a kolejne dwa – kultury łużyckiej (II po−
ziom) oraz pomorskiej (III poziom). Najmłodsze zaś
wiążą się z okresem późnego średniowiecza i cza−
sami nowożytnymi, kiedy w miejscu tym wzniesio−
no kaplicę św. Wawrzyńca (XI–XIII poziom).
Z punktu widzenia głównej problematyki realizowa−
nego projektu szczególne znaczenie mają jednak
ustalenia dotyczące użytkowania tego terenu we
wczesnym średniowieczu i z tego horyzontu czaso−
wego pochodzą najliczniejsze materiały źródłowe.
W zadokumentowanej stratygrafii kulturowej do
omawianego okresu zaliczono siedem poziomów
osadniczych (IV–X poziom) (ryc. 3).

Poziom IV – Z najstarszego wczesnośrednio−
wiecznego etapu użytkowania badanego miejsca
pochodzą jedynie trzy obiekty (34/06, 66/07 i 67/07),
w których występowała wyłącznie ceramika naczy−
niowa ręcznie lepiona i przykrawędnie obtaczana
(GT I–II) (ryc. 4: a–d). Nie została określona funk−
cja obiektu 34/06 o stosunkowo największej miąż−
szości i stratygraficznym zróżnicowaniu, natomiast
dwa pozostałe obiekty, zachowane prawdopodobnie
jedynie w części spągowej, zawierające w dwuwar−
stwowym wypełnisku spaleniznę oraz fragmenty
węgli drzewnych, stanowiły przypuszczalnie pozo−
stałość po paleniskach. Zarówno data radiowęglo−
wa 1255±30 BP uzyskana dla materii organicznej
z obiektu 66/07, jak i wyniki analizy ceramiki na−
czyniowej wskazują, iż chronologię tych obiektów
należałoby określić na VII–VIII w. W tym czasie
Góra św. Wawrzyńca wraz z obszarem do niej przy−
legającym stanowiła zapewne miejsce centralne dla
lokalnej wspólnoty terytorialnej usytuowanej na le−
wym brzegu dolnej Wisły. Nie są znane jak dotąd
pozostałości fortyfikacji z tego okresu, choć samą
Górę – najwyższy punkt terenu w najbliższej okoli−
cy – waloryzowano zapewne w tym czasie w kate−
goriach sakralno−mitycznych (por. Chudziak 2003).

Poziom V – Zaklasyfikowano do niego warstwę
36 oraz sześć obiektów osadniczych zniszczonych
w stropie przez młodsze nawarstwienia. W ich gór−
nych partiach występowała zarówno ceramika na−
czyniowa zaliczana do GT III i IV, jak i fragmenty
naczyń całkowicie obtaczanych (GT V) (ryc. 4: e–j).
Czterem z tych obiektów (23, 23b–c/06, 63/07), ze
względu na charakter wypełniska, można wstępnie
przypisać funkcję gospodarczą, natomiast dwa po−
zostałe należy zaliczyć do kategorii obiektów zwią−
zanych z szeroko pojętą sferą magiczno−sakralną
(16/06, 23a/06). Do tej kategorii zaklasyfikowano
okrągły w rzucie i U−kształtny w przekroju obiekt
16/06, zniszczony w górnej części przez fosę. Jego

obecny strop uchwycono już na poziomie warstw po−
chodzących z wczesnej epoki żelaza. Na dnie obiek−
tu, w jego części południowo−wschodniej odkryto
kompletny szkielet złożonego na boku psa przykry−
tego warstwą piasku o dużej zawartości szczątków
organicznych (ryc. 5). Pochówki tego typu są cha−
rakterystyczne dla germańskiego kręgu kulturowe−
go, zarówno u schyłku starożytności (kultura prze−
worska), jak i we wczesnym średniowieczu (obsza−
ry Skandynawii), co wobec licznych śladów kultu−
ry skandynawskiej stwierdzonych wcześniej
w Kałdusie zasługuje na szczególną uwagę (Chu−
dziak 2003). Podobne przeznaczenie mógł mieć rów−
nież obiekt 23a/06 wkopany w warstwę 36. Miąż−
szość tego gruszkowatego w przekroju obiektu, na−
wiązującego pod tym względem do jam magazyno−
wych rozpowszechnionych we wczesnym średnio−
wieczu na terenie Słowiańszczyzny, miała ok. 1,5 m.
W jego części spągowej natrafiono na skupisko kil−
ku kamieni o średnicy 20–30 cm i zalegający na nich
sierp żelazny. Charakterystyczny dla tego stanowi−
ska materiał ceramiczny oraz otrzymane wyniki ana−
liz radiowęglowych (obiekt 16/06 – 1150±30 BP,
obiekt 23a/06 – 1155±30 BP) pozwalają datować
omawiany poziom na okres od IX do 1. poł. X w.
Należy go synchronizować z najstarszymi warstwa−
mi odkrytymi w obiekcie 4/98 (wykopy 24/98 i 30/01)
i związaną z nimi konstrukcją kamienną interpreto−
waną jako miejsce składania ofiar (Chudziak 2003).
Jak dotąd nie odkryto natomiast pochodzących z tego
czasu reliktów fortyfikacji. Góra św. Wawrzyńca
i obszar bezpośrednio związany z nią od północy za−
pewne pełniły wtedy głównie funkcje wynikające
z waloryzowania jej w kategoriach sakralno−mitycz−
nych.

Poziom VI – Wyznaczają go najstarsze warstwy
związane z fosą i reliktami budynku zrębowego
(obiekt 54/07) oraz zsynchronizowane z nim trzy
obiekty (50/07, 58–59/07), w obrębie których domi−
nowały fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych
(ryc. 6: a–c). Fosa o przebiegu północ–południe,
odcinająca tzw. gródek od pozostałej części cypla
wysoczyznowego, zagłębiona była co najmniej 3,1 m
w stosunku do stropu innych obiektów z tej fazy.
Usytuowany przy jej krawędzi budynek zrębowy
wykonany został w przyziemiu z belek dębowych
o szerokości 15–20 cm, ułożonych na zrąb z wysta−
jącymi ostatkami w narożnikach (ryc. 7). Wzniesio−
no go na planie czworoboku i zorientowano na osi
północ–południe. Długość odsłoniętej w całości dol−
nej belki ściany południowej wynosiła 4,2 m. W jego
obrębie znajdowała się jama (obiekt 50/07) w rzu−
cie nieregularnie prostokątna, o miąższości ok. 0,5 m,
która mogła pierwotnie pełnić funkcję niewielkiej
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piwniczki. Przeznaczenie gospodarcze miały zapew−
ne kolejne dwa obiekty, 58/07 i 59/07, również prze−
strzennie związane z odkrytym budynkiem. Prawdo−
podobnie całość konstrukcji datowana metodą 14C
na 1025±30 BP uległa spaleniu, o czym świadczy
duża ilość spalenizny i fragmentów węgli drzewnych
zalegających powierzchniowo wokół odsłoniętych
reliktów budynku. Z tego samego okresu pochodzi
zapewne owalny obiekt 17/06 usytuowany wzdłuż
południowej ściany budynku. Na jego wielowar−
stwowe wypełnisko o wymiarach 4 x 2 m i maksy−
malnej miąższości dochodzącej do 55 cm, składały
się liczne soczewki spalenizny, zaprawy, węglanów
wapnia i popiołów. Niewykluczone więc, iż mógł to
być wapiennik związany z budową bazyliki. Anali−
za materiału ruchomego, zwłaszcza licznych frag−
mentów naczyń przyporządkowanych do IV fazy
rozwoju ceramiki w Kałdusie, oraz datowanie radio−
węglowe dają wystarczające podstawy, aby omawia−
ny poziom osadniczy odnieść do końca X i 1. ćw.
XI w. W tych latach musiał nastąpić zasadniczy
zwrot w sposobie użytkowania tego miejsca. Podję−
to wówczas budowę kamiennej bazyliki usytuowa−
nej bezpośrednio u podnóża Góry św. Wawrzyńca,
dokładnie w miejscu zalegania domniemanego oł−
tarza pogańskiego. Znaleziska te interpretowane są
jako świadectwa przejęcia tego miejsca przez Pia−
stów i próby stworzenia tu głównego, w tej części
Pomorza Nadwiślańskiego, ośrodka władzy książę−
cej i kościelnej. Z tym horyzontem czasowym zwią−
zane są również najstarsze fortyfikacje odkryte na
grodzisku oraz liczne groby odsłonięte na pobliskim
cmentarzysku, w tym groby komorowe nawiązują−
ce do obiektów sepulkralnych charakterystycznych
dla kręgu skandynawskiego.

Poziom VII – Przyporządkowano tu warstwy
kulturowe (46, 45/60) zalegające bezpośrednio na
reliktach konstrukcji zrębowej. Na szczególną uwa−
gę zasługuje związane z nimi skupisko kamieni,
głównie granitoidów o średnicy od kilku do kilku−
dziesięciu centymetrów, zalegających na powierzch−
ni ok. 7 m2 (obiekt 49/07) (ryc. 8). Kamienie nosiły
ślady silnego przepalenia, a pomiędzy nimi odkryto
nawarstwienia zawierające głównie spaleniznę oraz
fragmenty węgli drzewnych. W obrębie omawiane−
go obiektu występowały ponadto pojedyncze obcio−
sane kamienie ze śladami zaprawy wapiennej pocho−
dzące prawdopodobnie z niedokończonej bazyliki.
Dodatkowo w południowo−zachodniej części tego
obiektu zalegała częściowo zniszczona czaszka koń−
ska. Bezpośrednio przy niej oraz na warstwie kamie−
ni występował materiał ceramiczny o cechach tech−
nologiczno−stylistycznych charakterystycznych dla
V–VI fazy w rozwoju lokalnej ceramiki naczynio−

wej (ryc. 6: d–l). Jako paleniska określono natomiast
dwa kolejne obiekty (43/07, 53/07) o stosunkowo
niewielkiej miąższości, składające się z naprzemien−
nie ułożonych warstewek spalenizny oraz popiołów.
W tym okresie częściowemu zasypaniu mogła ulec
także fosa oddzielająca oba człony grodu. W jej czę−
ści spągowej odsłonięto dużą liczbę kamieni pocho−
dzących zapewne z zalegającego na szczątkach chaty
zrębowej paleniska. Na podstawie analizy fragmen−
tów ceramiki z tym samym horyzontem czasowym
można jeszcze łączyć nieokreślone pod względem
funkcji obiekty 37/07 oraz 65/07, gdzie także wy−
stępowały duże głazy ze śladami zaprawy wapien−
nej. Wyniki analizy radiowęglowej węgli drzewnych
pochodzących ze spągu obiektu 49/07 (940±40 BP),
z warstwy częściowo przykrywającej strop starsze−
go obiektu 17/06, a zwłaszcza materiał źródłowy w pos−
taci fragmentów ceramiki naczyniowej pozwalają da−
tować ten poziom na okres od 2. ćw. do końca XI w.
Niewykluczone zatem, że spalenie chaty zrębowej,
której zgliszcza zarzucone zostały kamieniami po−
chodzącymi z pobliskiej bazyliki i przerwanie bu−
dowy świątyni chrześcijańskiej związane były
z wydarzeniami, które określane są w historiografii
jako „reakcja pogańska”. W tym kontekście należa−
łoby też interpretować czaszkę końską zalegającą na
rumoszu kamiennym jako świadectwo zabiegów
magicznych o charakterze zapewne apotropeicznym.

Poziom VIII – Zaklasyfikowano do niego obiekt
10/06 odsłonięty przy południowym profilu wyko−
pu. Intensywna warstwa spalenizny, duża ilość wę−
gli drzewnych oraz przepalonych kamieni świadczy,
iż było to również palenisko. Poza nim odkryto rów−
nież inne podobne jamy o bardziej złożonym ukła−
dzie stratygraficznym, świadczącym o kilku etapach
ich użytkowania (15/06, 18/06, 42/07). W wypełni−
sku obiektu 18/06 oprócz materiału ceramicznego
zaliczanego do VII–VIII fazy lokalnego rozwoju ce−
ramiki naczyniowej (ryc. 9: a–e) odkryto ponadto
pojedyncze paciorki szklane, natomiast w obiekcie
42/07 cztery przęśliki gliniane. Ze stropem tych
obiektów łączyła się warstwa zbutwiałego drewna
sosnowego ułożonego w formie przekładki na linii
północ–południe oraz wschód–zachód (warstwa 45),
występująca jedynie w północnej części wykopu.
Dotychczasowy stopień rozpoznania tych struktur
nie pozwala na jednoznaczną interpretację rodzaju
odsłoniętej konstrukcji. Zalegająca na jej powierzch−
ni duża ilość szczątków ichtiologicznych oraz rucho−
my materiał źródłowy w postaci ceramiki naczynio−
wej i innych przedmiotów zabytkowych (m.in. szkla−
ny pacior o ruskich analogiach) (ryc. 10: a) pozwa−
lają jednak na tym etapie badań przyjąć, że są to re−
likty istniejącej w tym miejscu zabudowy mieszkal−
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nej. Otrzymane wyniki analiz radiowęglowych dwóch
prób pobranych z odkrytych konstrukcji drewnia−
nych (910±40 BP, 825±30 BP) oraz cechy techno−
logiczno−stylistyczne ceramiki naczyniowej wska−
zują, że omawiany poziom datować należy na ko−
niec XI lub początek XII w.

Poziom IX – Zaklasyfikowano do niego warstwy
28, 17/28 oraz liczne obiekty występujące na całej
powierzchni wykopu na wschód od krawędzi fosy.
Oprócz płytkich jam o mało zróżnicowanym ukła−
dzie stratygraficznym i nieokreślonej funkcji (2/06,
9/06, 13/06) odkryto również kolejne paleniska
(8/06, 11/06, 38/07). Na szczególną uwagę zasługuje
obiekt 11/06, zalegający częściowo na warstwie 45,
datowanej na wcześniejszą fazę, posiadający w prze−
kroju kształt menisku wypukłego (kopczyk). W jego
dolnych partiach zadokumentowano kilkanaście na−
przemiennie ułożonych warstw z węglami drzewny−
mi, spalenizną, popiołami oraz węglanami wapna.
Z młodszym etapem użytkowania tego obiektu na−
leży zapewne połączyć warstwę kamieni występu−
jącą w jego części stropowej. Częściowo przepalo−
ne kamienie o średnicy od kilku do kilkunastu cen−
tymetrów zalegające w układzie zbliżonym do czwo−
roboku przylegały do obiektu 40/06. Funkcjonalnie
związany był z nimi negatyw posłupowy o średnicy
ok. 50 cm i głębokości 1 m wkopany w obiekt 11/06
i obstawiony w górnej części kamieniami stabilizu−
jącymi pierwotnie stojący zapewne w tym miejscu
słup. Z tym samym poziomem należy również łączyć
młodszą fazę obiektu 18/06 oraz owalny w rzucie
obiekt 36/07. W jego dwuwarstwowym wypełnisku
o miąższości ok. 70 cm odkryto dużą ilość materia−
łu archeozoologicznego (w tym kości niedźwiedzia
oraz głuszca) i fragmenty naczyń zaliczone do VIII
fazy rozwoju lokalnej ceramiki (ryc. 9: f–h). War−
stwy oraz obiekty przyporządkowane do omawiane−
go poziomu należałoby łączyć zapewne już z okre−
sem funkcjonowania przy Górze św. Wawrzyńca
ośrodka kasztelańskiego datowanego na XII w. Pro−
blem jest jednak bardzo złożony, gdyż w rejonie re−
liktów bazyliki chrześcijańskiej odkryto w latach
wcześniejszych świadectwa różnorakich obrzędów
o charakterze magiczno−kultowym (tzw. warstwa
z kośćmi; por. Chudziak 2003). Niewykluczone za−
tem, że odkryte na kopczyku skupisko kamieni z ne−
gatywem dużego, centralnie wbitego słupa należa−
łoby również wiązać z tą sferą aktywności ludzkiej.
Z poziomem tym synchronizować należy rozległą osa−
dę o charakterze rzemieślniczo−handlowym (stan. 2)
i największą w skali Pomorza Nadwiślańskiego ne−
kropolę (stan. 1–2, 4).

Poziom X – Z tą fazą użytkowania tego miejsca
należy łączyć zalegającą na większości powierzch−

ni wykopu warstwę 17 oraz piec służący zapewne
do wytopu żelaza (obiekt 1/06), odsłonięty fragmen−
tarycznie przy wschodnim profilu wykopu. (ryc. 9:
i–l). Na podstawie struktury wypełniska oraz cha−
rakteru nawarstwień kulturowych można przyjąć, iż
składał się on z komory wyłożonej kamieniami oraz
wlotu do niej umiejscowionego od zachodniej stro−
ny. Prawdopodobnie funkcjonalnie związany z tym
obiektem był również zadokumentowany jedynie
częściowo, przy wschodniej krawędzi wykopu obiekt
5/06. Podobne pod względem struktury i treści przy−
rodniczo−kulturowej obiekty zarejestrowano także
w pobliżu reliktów bazyliki, gdzie występują liczne
ślady działalności hutniczo−kowalskiej przypadają−
ce prawdopodobnie na początek XIII w. (por. Chu−
dziak 2003).

Poziom XI–XII – Starszy poziom wiązać na−
leży z wyraźnie odcinającą wcześniejsze nawar−
stwienia kulturowe warstwą gliny (warstwa 14)
zalegającą w układzie horyzontalnym na wschód
od krawędzi fosy. Natomiast najmłodsze nawar−
stwienia kulturowe o chronologii średniowiecznej
stanowią nasyp wału gródka pochodzącego zapew−
ne z 1. poł. XIII w. Czy wiązać je należy z grodem
biskupa Chrystiana, który otrzymał Chełmno w la−
tach 20., czy też z krzyżacką warownią Potterberg
powstałą 25 lat później – to wyjaśnić muszą do−
piero przyszłe badania.

Badania archeologiczne przeprowadzone w oma−
wianym miejscu dostarczyły również kolejnych
ważnych informacji do poznania chronologii oraz
rozplanowania przestrzennego obszaru położone−
go na północ od Góry św. Wawrzyńca w okresie
późniejszym. Na podstawie analizy materiału źró−
dłowego, a zwłaszcza średniowiecznej oraz nowo−
żytnej ceramiki naczyniowej oraz serii srebrnych
monet, z których najmłodsza pochodzi z 1703 r.,
można przyjąć, iż istniejące w tym miejscu obni−
żenie terenu, relikt wczesnośredniowiecznej fosy,
zostało zasypane dopiero w XVIII w., a więc w okre−
sie funkcjonowania kaplicy pw. św. Wawrzyńca.

W trakcie badań archeologicznych przeprowa−
dzonych w sezonach 2005–2007 zinwentaryzowa−
no łącznie 54 166 fragmentów naczyń ceramicz−
nych. Na podstawie analizy technologiczno−styli−
stycznej materiał ten przyporządkowano do pię−
ciu jednostek chronologiczno−kulturowych: a) 35
fragmentów naczyń KPL, b) 10 511 fragmentów
z wczesnych okresów epoki żelaza, c) 43 473 frag−
menty z okresu wczesnego średniowiecza, w tym
263 zaliczone do GT I–III, 67 do GT IV i 42 926
ułamków ceramiki całkowicie obtaczanej – GT V;
oraz d) 42 fragmenty z okresu późnego średnio−
wiecza i czasów nowożytnych.

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak



273

Ponadto oprócz ceramiki naczyniowej znalezio−
no przeszło 33 895 fragmentów kości zwierzęcych
oraz kilka fragmentów kości ludzkich. Poza mate−
riałem masowym w trakcie eksploracji zinwentary−
zowano również 866 zabytków tzw. wydzielonych
o różnej formie i przeznaczeniu, w tym nożyki żela−
zne (53 szt.), groty strzał i bełtów (19 szt.), fragmen−
ty ostróg (2 szt.), sierpy (2 szt.), srebrne monety
(9 szt.), igły kościane i żelazne (44 szt.), igielnik
(ryc. 10: b), fragmenty grzebieni (21 szt.), paciorki
(15 szt.), odważniki kupieckie (2 szt.), osełki
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[w:] Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo−archeologiczne,
„Mons Sancti Laurentii”, 2, red. W. Chudziak, Toruń, s. 19–29.

(17 szt.), krzesiwa (2 szt.), łyżwy (5 szt.), przęśliki
ceramiczne oraz z łupku wołyńskiego (47 szt.).

Z eksplorowanych nawarstwień kulturowych pobra−
no również próby glebowe, fosforowe i organiczne prze−
znaczone do badań radiowęglowych. Materiał kostny
pozyskany w trakcie eksploracji stał się przedmiotem
opracowania prof. dr. hab. D. Makowieckiego z Insty−
tutu Archeologii UMK w Toruniu. Zinwentaryzowany
materiał archeobotaniczny uzyskany w wyniku flotacji
przekazano do Pracowni Rekonstrukcji Środowiska
Przyrodniczego Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Frühmittelalterliche Ringburg in Kałdus, Gemeinde Chełmno, Woiwodschaft Kujawien−
Pommern, Fundstelle 3 (Studien aus den Jahren 2005–2007)
Kurzfassung

Das Institut für Archäologie der Universität Mikołaja Kopernika in Toruń  nahm Ausgrabungen der frühmittelalterlichen
Ringburg in Kałdus vor, die zu einem ausgedehnten Siedlungskomplex gehört. Die archäologischen Arbeiten wurden im
nord−östlichen Teil der Fundstelle, auf dem nördlich am Berg Góra św. Wawrzyńca gelegenen Gebiet durchgeführt.
Innerhalb des untersuchten Raumes wurden insgesamt 85 Kulturschichten differenziert, die eine unterschiedliche Struk−
tur, Schichtmächtigkeit, und einen unterschiedlichen Gehalt an archäologischen und paläontologischen Funden aufwe−
isen. Im Rahmen der unterteilten Schichten wurden 67 Funde mit der differenzierten chronologischen Zuordnung und
ursprünglichen Bestimmung dokumentiert: u.a. Herdstellen, Öfen, Wirtschaftsgruben oder Gegenstände mit magisch−
kultischer Funktion. Aufgrund der Analyse des Quellmaterials unterschied man insgesamt 13 Ebenen, die man verschie−
denen Nutzungsphasen zuordnen kann. Die ältesten kann man in Verbindung mit der Besiedlung des besprochenen
Gebietes von den Menschen der Trichterbecherkultur  bringen, die weiteren zwei mit der Lausitzer Kultur bzw. der
Pommerellischen Gesichtsurnenkultur. Die jüngsten Nutzungsphasen weisen auf das Spätmittelalter und die Neuzeit hin,
aber der Schwerpunkte des realisierten Projekts wegen war die Bestimmung der Nutzung dieses Raums im Frühmittelal−
ter von besonderer Bedeutung. In der dokumentierten Stratigraphie wurden zu dem besprochenen Zeitraum sieben Sie−
dlungsschichten gezählt.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 1. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Lokalizacja wykopu 39/05–07, (rys. Kujawski)

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak
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Ryc. 2. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Profil północny wykopu 39/05–07 z zaznaczonymi poziomami osadniczymi.
Legenda: KPL – kultura pucharów lejkowatych, KŁ – kultura łużycka, KP – kultura pomorska, WŚ – wczesne
średniowiecze, PŚ/N późne średniowiecze/nowożytność (rys. B. Kowalewska)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 3. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Wykop 39/05–07 – kolejne etapy użytkowania terenu we wczesnym średnio−
wieczu (rys. T. Hildebrandt)

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak
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Ryc. 4. Kałdus, gm. Chełmo, stan. 3. Ceramika naczyniowa. Poziom IV (a–c, obiekt 66/07; d, obiekt 34/06),
poziom V (e–g, ob. 23b/06, h–j, obiekt 23/06), (rys. B. Kowalewska, J. Weinkauf)

Ryc. 5. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Wykop 39/05–07 (obiekt 16/06) – pochówek psa (fot. P. Biarda)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 6. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Ceramika naczyniowa. Poziom VI (a, obiekt 17/06; b, obiekt 58/07;
c, obiekt 50/07), poziom VII (d–f, obiekt 37/07, g–i, obiekt 65/07; k–l, ob. 49/07), (rys. B. Kowalewska)

Ryc. 7. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Wykop 39/05–07 (obiekt 54/07) – relikty zrębowego budynku (fot. R. Kaźmierczak)

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak



279

Ryc. 8. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Wykop 39/05–07 (obiekt 49/07) – skupisko kamieni z czaszką konia usytuowaną
przy krawędzi fosy (fot. R. Kaźmierczak)

Ryc. 9. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 3. Ceramika naczyniowa. Poziom VIII (a–c, obiekt 18/06; d–e, obiekt 42/06),
poziom IX (f–h, obiekt 18/06), poziom X (i–l, w−wa 17/06) (rys. B. Kowalewska)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Kałdusie (gmina Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 10. Kałdus, gm. Chełmo, stan. 3. Przedmioty zabytkowe z wykopu 39/05–07, a – pacior szklany, b – igielnik
(fot. R. Kaźmierczak)

Piotr Błędowski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa sta−
nowi jeden z wielu elementów struktury zespołu
osadniczego w Kałdusie niedaleko Chełmna usytu−
owanego na krawędzi wysoczyzny morenowej,
bezpośrednio przy dolinie Wisły, na południowy
wschód od Góry św. Wawrzyńca1.  Głównym celem
szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych
prowadzonych w ostatnich trzech sezonach badaw−
czych (lata 2005–2007) było uzyskanie danych doty−
czących stratygrafii kulturowej stanowiska, a zwłasz−
cza genezy i chronologii licznych jam osadniczych
tworzących przestrzeń reliktową wczesnośrednio−
wiecznej osady rzemieślniczo−targowej. W latach
2005–2007 eksploracją objęto 22,5 a powierzchni te−
renu, prowadząc badania do poziomu nawarstwień
eolicznych, oddzielających wczesnośredniowieczne
poziomy osadnicze od nawarstwień pradziejowych
zalegających miejscami do 2 m głębokości (ryc. 1).
W obrębie przebadanej powierzchni odkryto układ
nawarstwień kulturowych nawiązujący do obrazu

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf

Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie
(województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 2
(badania w latach 2005–2007)

stratygrafii zadokumentowanej w pierwszych sezo−
nach badawczych (Weinkauf 2005; Bojarski, Chu−
dziak, Weinkauf 2006; Błędowski, Chudziak, We−
inkauf 2007). Bezpośrednio nad piaszczystym cal−
cem występowały nawarstwienia związane z wczes−
ną epoką żelaza (warstwy 15, 18–19, 33–35, 39
w południowej części stanowiska oraz warstwy 4
i 9 w jego części północno−zachodniej). Ponad nimi
zalegała warstwa piasków eolicznych (warstwa 2),
która najintensywniej uwidoczniła się w centralnej
oraz północno−zachodniej części badanego obszaru.
Na jej stropie, bezpośrednio pod współczesnym po−
ziomem ornym występowały warstwy kulturowe
zawierające prawie wyłącznie wczesnośredniowiecz−
ny materiał źródłowy (warstwy 6, 16/31 oraz 32).
Powstały one na skutek zniszczenia zabudowy ist−
niejącego w tym miejscu osiedla i wtórnych proce−
sów o charakterze podepozycyjnym związanych
m.in. z intensywnie prowadzonymi pracami ornymi.

Zintensyfikowanie prac eksploracyjnych przy−
niosło odkrycie 427 jam osadniczych (ryc. 2). Więk−
szość z nich zalegała bezpośrednio pod warstwą
orną, dobrze zaznaczając się na tle jasnożółtego pia−
sku eolicznego lub nawarstwień pradziejowych.
Część obiektów tworzących największe skupisko
związana była z warstwami kulturowymi występu−
jącymi w obrębie kulminacji oraz północno−zachod−
niego skłonu wyniesienia. Stan zachowania większo−
ści jam był zadowalający, chociaż miejscami ze
względu na płytkie zaleganie zostały one częścio−
wo zniszczone w trakcie prac rolnych (było to wi−
doczne zwłaszcza w północnej części badanego ob−

1 Kierownikiem prac wykopaliskowych był mgr Marcin Wein−
kauf. W badaniach udział również wzięli mgr mgr Sebastian
Kalinowski, Barbara Kowalewska i studenci archeologii UMK
w Toruniu. Prace realizowane były w ramach projektu badaw−
czego KBN kierowanego przez prof. W. Chudziaka „Wczesno−
średniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes
regni principalis” (grant KBN 1H01H 052 27). Z uwagi na po−
stępującą w wyniku prac rolnych degradację stanowiska w 2007 r.
prace finansowane były w ramach programu operacyjnego Mi−
nisterstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
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szaru). Na podstawie wyników analizy zarówno straty−
grafii kulturowej, jak i materiału źródłowego stwier−
dzono, że chronologię 91 jam odnieść należy do
okresu pradziejów, głównie do kultury pucharów lej−
kowatych, kultury łużyckiej i pomorskiej (ryc. 3: a)2.
Chronologię 330 obiektów przyporządkowano do
okresu wczesnego średniowiecza, 2. poł. VII – XII/
XIII w. (ryc. 3: b). Do starszej fazy użytkowania osa−
dy (2. poł. VII – 1. poł. X w.) zaklasyfikowano pięć
obiektów. Natomiast z młodszej fazy (2. poł. X –
XII/XIII w.) pochodzi 167 obiektów. Chronologię
158 obiektów, z uwagi na brak dostatecznej ilości
charakterystycznego materiału źródłowego, określo−
no ogólnie na okres wczesnego średniowiecza.

Z uwagi na zróżnicowany kształt, wielkość oraz
zawartość jam o chronologii wczesnośredniowiecz−
nej wydzielono wśród nich kilka podstawowych ka−
tegorii funkcjonalnych. Najliczniej reprezentowane
były jamy gospodarcze, do których zaliczono 120
obiektów. W grupie tej stwierdzono m.in. jamy
mieszkalno−gospodarcze (4 obiekty), piece (6 obiek−
tów), paleniska (19 obiektów), jamy zasobowe, pro−
dukcyjne i metalurgiczne. Pozostałe jamy to m.in.
relikty budynków mieszkalnych (3 obiekty) i pozo−
stałości struktur stanowiących rozmaite formy deli−
mitacji przestrzeni (płoty i rowy; 15 obiektów).
Omawiane obiekty występowały w kilku skupiskach
odzwierciedlających organizację przestrzeni badanej
osady w różnych fazach jej rozwoju.

W trakcie prowadzonych prac badawczych zna−
leziono łącznie ok. 67 000 fragmentów naczyń ce−
ramicznych, z czego ponad 44 000 wystąpiło w ze−
społach homogenicznych, składając się na zawartość
licznych jam osadniczych. Na podstawie obserwa−
cji cech technologiczno−stylistycznych materiał ten
przyporządkowano do kilku kategorii chronologicz−
no−kulturowych. Najmniejszy zbiór stanowiły ułam−
ki naczyń kultury pucharów lejkowatych, kultury
łużyckiej i pomorskiej (ponad 8000 fragmentów).
Pojedyncze były też fragmenty ceramiki późnośre−
dniowiecznej i nowożytnej. Najliczniejszy zespół
ceramiki pochodził z okresu wczesnego średniowie−
cza (ponad 58 000 fragmentów).

W trakcie badań pozyskano liczny zespół przed−
miotów reprezentujących zarówno produkty przy−
domowej działalności wytwórczej, jak i wyspecjali−
zowanych warsztatów rzemieślniczych. Do stosun−
kowo rzadziej spotykanych zaliczyć należy okładzi−

ny kościane w formie wieży (ryc. 4: a), krążek ko−
ściany – kamień do gry (ryc. 4: b), 10 grzebieni
z poroża (ryc. 4: c), kość do gry z poroża, jak rów−
nież 31 grotów, trzy pary nożyc i pięć ostróg żela−
znych. Odkryto również kolejnych 14 żelaznych
odważników platerowanych brązem (łącznie w la−
tach 2002–2007 zadokumentowano 23 odważniki;
ryc. 4: h–k). Za unikatowe znaleziska uznać należy
krzyż wykonany z ołowiu z wizerunkiem postaci
Chrystusa oraz pismem runicznym (ryc. 4: d), jak
również zoomorficzną plakietkę (ryc. 4: e) i brązową
zawieszkę w kształcie konika. Analogiczne znalezi−
sko w postaci małej figurki brązowego osiodłanego
konika odkryte zostało w Brandenburgii (Błędow−
ski, Chudziak, Weinkauf w druku). Dużą wartość
poznawczą, zwłaszcza jeżeli chodzi o rodzaj dzia−
łalności prowadzonej w obrębie osady, mają znale−
ziska monet. W sumie odkryto 21 srebrnych krzy−
żówek, z czego aż pięć pochodzi z obiektu 538 (łą−
cznie z lat 2002–2007 pochodzą 34 monety). Świa−
dectwem prowadzonej działalności produkcyjnej są
znajdywane zarówno w warstwach kulturowych, jak
i obiektach osadniczych półprodukty i odpady
ołowiu i brązu (ryc. 4: f), a także formy odlewnicze
(ryc. 4: g) i liczne przedmioty, takie jak szczypce,
dłuta (ryc. 4: ł), szydła, kliny, nożyce i świder
(ryc. 4: l), będące wyznacznikiem prowadzonej
w tym miejscu specjalizacji wytwórczej.

Prowadzonym badaniom archeologicznym towa−
rzyszyły specjalistyczne prace z zakresu archeozo−
ologii i paleobotaniki. Materiał archeozoologiczny
stanie się przedmiotem opracowań przygotowywa−
nych przez prof. dr. hab. D. Makowieckiego z In−
stytutu Archeologii UMK w Toruniu, natomiast ma−
teriał archeobotaniczny z omawianych sezonów ba−
dawczych opracowuje mgr J. Abramów, doktorant−
ka Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

Na szczególną uwagę zasługują obiekty osadni−
cze (obiekty 637, 644 i 850) pochodzące z najstar−
szych faz wczesnego średniowiecza stwierdzone
w zachodniej części badanego stanowiska3. Rozpo−
znano wśród nich zarówno jamy gospodarcze, jak
i mieszkalne, w tym obiekt 850 stanowiący pozo−
stałość chaty typu szałasowego (ryc. 5).

Większość odkrytych obiektów pochodziła jed−
nak z młodszych faz wczesnego średniowiecza (XI–
XII w.), tworząc miejscami wyraźnie wyodrębnio−
ne skupiska. Układ obiektów wskazywałby na ist−

2 Poza ośmioma grobami popielnicowymi z wczesnej epoki żela−
za w większości były to obiekty o trudnej do określenia na obec−
nym etapie badań funkcji.

3 Najstarsze znane dotąd materiały ceramiczne ze stan. 2 w Kał−
dusie stwierdzone zostały w obiektach 17, 240, 340, 375, 448, 455,
597 (Błędowski, Chudziak, Weinkauf 2007; Weinkauf w druku).

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf
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nienie wyodrębnionych części osiedla, zapewne za−
gród, w ramach których prowadzono działalność
gospodarczo−produkcyjną o określonym profilu. Nie−
które z nich oddzielone były płotami/palisadami
i rowami stanowiącymi formę przestrzennej delimi−
tacji terenu. Na ich pozostałości natrafiono w róż−
nych częściach badanego osiedla (ryc. 6). Relikty
płotu tego rodzaju (obiekty 667 i 778), oddzielają−
cego dwa wyodrębniające się przestrzennie elementy
zabudowy – najpewniej zagrody – zadokumentowa−
no w południowej części osiedla. Usytuowany on był
pierwotnie wzdłuż rowu (obiekt 188), w odległości
7–10 m od niego, rozpościerając się na dwóch od−
cinkach na przestrzeni od 20 do blisko 30 m długo−
ści. W północno−zachodniej części badanej powierz−
chni odkryto również pozostałość drogi usytuowa−
nej pod Górą św. Wawrzyńca, prowadzącej w kie−
runku doliny Wisły (obiekt 825). Niektóre z zagród
zawierały w swoich granicach wyodrębnione sekto−
ry, prawdopodobnie miejsca wyspecjalizowanej
działalności produkcyjnej. Z taką sytuacją mamy do
czynienia w przypadku zagrody zachodniej, gdzie
w południowo−wschodnim jej narożniku stwierdzo−
no pozostałości piecowiska (obiekt 551). Obie za−
grody zawierały ślady intensywnej działalności me−
talurgicznej, na co wskazywać mogą duże ilości od−
padów bądź półproduktów ołowianych i brązowych
(ryc. 7). Szczególnie widoczne było to w zagrodzie
wschodniej (obiekty 131, 773–774, 780–782), gdzie
przypuszczalnie mogła funkcjonować pracownia
metalurgiczna. Skupisko to wystąpiło w sąsiedztwie
budynku (obiekt 242) pełniącego pierwotnie funk−
cję mieszkalną.

Pozostałości intensywnego użytkowania terenu
we wczesnym średniowieczu występowały na prze−
strzeni ograniczonej od południa rowem (obiekt 188)
a od północy płotem−palisadą (obiekty 667 i 778).
W tej strefie zarejestrowano kilkanaście, zalegają−
cych na różnych poziomach niwelacyjnych obiek−
tów, pełniących pierwotnie różnorodne funkcje go−
spodarczo−produkcyjne. Równolegle do wypłycają−
cego się od strony zachodniej obiektu 188 (usytu−
owanego na linii NW–SE) zadokumentowanych zo−
stało kilka skupisk obiektów o funkcji typowo go−
spodarczej (w części zachodniej obiekty 827, 830,
836, 871, 878, 893, w części centralnej 786, 766–767
oraz w części wschodniej 643, 649, 653, 654). Wy−
mienione obiekty łączyć należy z jamami mieszkal−
nymi istniejącymi w sąsiedztwie tych skupisk w nie−
wielkich odstępach czasu (obiekty 815, 880). Zarów−
no obiekt 815, jak i 880 cechowała znaczna po−
wierzchnia użytkowa dochodząca do ok. 12 m2.

W trakcie ostatnich trzech sezonów wykopalisko−
wych z obu stron rowu (obiekt 188) odsłonięto także

trzy owalne jamy o funkcji zapewne magazynowej
(obiekty 531, 693, 709), charakteryzujące się dużym
stopniem podobieństwa pod względem wielkości,
kształtu i struktury wypełniska. Występowały one na
skraju osady, w niewielkiej, równej od siebie odległo−
ści, co świadczyłoby o ich zbliżonej chronologii.

Dotychczasowe rozpoznanie osady podgrodowej
pozwala na sformułowanie wielu wniosków dotyczą−
cych jej chronologii, funkcji i rozwoju przestrzen−
nego widzianych w kontekście roli i przeobrażeń
całego zespołu osadniczego usytuowanego u podnó−
ża Góry św. Wawrzyńca (Chudziak 2003).

1. Z najstarszej fazy datowanej na podstawie
wyników analizy ceramiki naczyniowej i serii radio−
węglowych dat akceleratorowych należy przyjąć, że
najstarsze ślady pobytu człowieka na tym terenie we
wczesnym średniowieczu pochodzą z okresu 2. poł.
VII–VIII w. Wszystko wskazuje na to, że już wów−
czas Górę św. Wawrzyńca waloryzowano w katego−
riach sakralno−mitycznych, a przylegający obszar
stanowił miejsce centralne wspólnoty terytorial−
nej zamieszkującej na lewym brzegu dolnej Wisły.
Wśród pojedynczych obiektów występujących na
osadzie natrafiono również na jamy mieszkalne
świadczące o sposobie użytkowania tego miejsca.

2. Kolejny horyzont chronologiczno−kulturowy
tworzą pojedyncze jamy, które zaklasyfikować na−
leżałoby do IX–X w. Sądzić należy, że miejsce to
nadal waloryzowane było w kategoriach sakralnych,
a liczne znaleziska na północ od Góry uzasadniają
ten pogląd. Wśród obiektów odkrytych na terenie
osady przeważają jamy, które można byłoby wiązać
jednak z działalnością agrarną (liczne szczątki zbóż,
kości zwierząt hodowlanych itd.).

3. Z 1. poł. XI w. pochodzi zarówno niewielka
grupa jam, jak i stosunkowo mała seria ceramiki na−
czyniowej. Ich liczba kontrastuje z intensywnością
występowania i skalą jakości synchronizowanych
znalezisk pochodzących z pobliskiego cmentarza
(groby komorowe) i grodu (bazylika, chata zrębo−
wa). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że najbar−
dziej intensywnie użytkowany teren związany z two−
rzeniem ośrodka władzy książęcej i kościelnej pierw−
szej monarchii piastowskiej znajdował się na północ
od Góry św. Wawrzyńca, czyli na terenie w tym cza−
sie zamkniętym i ufortyfikowanym.

4. Na 2. poł. XI i 1. poł. XII w. datowana jest
stosunkowo znaczna liczba jam, wśród których wy−
różnić można najstarsze obiekty o charakterze pro−
dukcyjnym, m.in. piece związane zapewne z kowal−
stwem, utensylia kupieckie, takie jak odważniki wa−
gowe, a przede wszystkim pochodzące z tego okre−
su srebrne monety wskazują, że miejsce to zamiesz−
kiwali również kupcy. Na osadzie podgrodowej na−

Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko...
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leżałoby doszukiwać się śladów zarówno karczmy,
jak i targu, instytucji wspomnianych w tzw. falsyfi−
kacie mogileńskim, dotyczącym obciążeń na rzecz
benedyktynów z Mogilna (lata 1065/1147). W tym
przedziale czasu umiejscawiać należy również cmen−
tarz odkryty w południowej części przebadanej do−
tąd powierzchni. W tym czasie Chełmno stało się
ośrodkiem kasztelańskim, a badana osada stanowi−
ła jeden z członów rozległego zespołu osadniczego
o cechach miejskich.

5. Najbardziej intensywnie użytkowana osada
była w 2. poł. XII i na początku XIII w., kiedy obej−
mowała powierzchnię kilkunastu hektarów. Z tego
okresu pochodzi duża liczba jam o charakterze go−
spodarczym, w tym produkcyjnym, związanych z róż−
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nymi działami wytwórczości rzemieślniczej (przede
wszystkim kowalstwem, hutnictwem i odlewnictwem).
Tworzą one dwa wyraźnie wyodrębnione w przestrze−
ni osady skupiska, delimitowane płotami, stanowiące
zapewne pozostałość dwóch zagród. Na podstawie ana−
lizy materiału źródłowego wnosić należy, że tak jak
w okresie wcześniejszym miejsce to pełniło funkcje
osady rzemieślniczo−handlowej położonej na skrzyżo−
waniu głównych dróg dalekosiężnych przecinających
Pomorze Nadwiślańskie. Liczne importy odkrywane na
jej terenie (ruskie, skandynawskie), utensylia kupiec−
kie i ślady produkcji pozwalają sądzić, że w okresie
tym osada, razem z terenem położonym na północ od
Góry św. Wawrzyńca, tworzyła zwarty trzon ośrodka
wczesnomiejskiego.

Frühmittelalterliche Vorburg in Kałdus, Woiwodschaft Kujawien−Pommern, Stelle 2
(Untersuchungen aus den Jahren 2005–2007)
Kurzfassung

Die frühmittelalterliche Vorburg ist eine der Elemente des Siedlungskomplexes in Kałdus nahe Chełm. Bisherige Erken−
ntnis gestattet einige Schlussfolgerungen die den Zeitablauf, die Funktionen und die räumliche Entwicklung betreffen.
Die ältesten menschlichen Spuren aus dem Frühmittelalter in diesem Gebiet stammen aus der 2. Hälfte des 7./ 8. Jahrhun−
derts. Alles deutet darauf hin, dass der Berg Góra św. Wawrzyńca in den sakral−mythischen Kategorien aufgewertet
wurde und das an ihn grenzende Gebiet der Mittelpunkt für die lokale Gemeinschaft bildete, die das Ostufer des Flusses
Weichsel (Wisła) besiedelte.

Am intensivsten wurde die Vorburg in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und Anfang des 13. Jahrhunderts
genutzt, als sie sich auf einem Gebiet von mehreren Hektar erstreckte. Aus dieser Zeit stammt eine große Zahl der
Wirtschaftsgruben− einige davon mit Spuren verschiedener handwerklicher Tätigkeitsbereichen. Sie bilden innerhalb der
Siedlung zwei räumlich stark differenzierte Komplexe, welche mit einem Zaun abgegrenzt sind, der vermutlich von zwei
damaligen Gehöften übrig blieb. Die Analyse des Quellmaterials lässt vermuten, dass die Stelle zu der Zeit, genauso wie
früher, die Aufgabe eines Handels− Gewerbezentrums erfüllte, das an der Kreuzung wichtiger pommerellischer Handel−
swege lag. Die zahlreichen Importe, die auf ihrem Gebiet freigelegt wurden (russische, skandinavische), sowie kaumani−
sche Utensilien und Spuren der handwerklichen Tätigkeit lassen vermuten, dass die Siedlung in dieser Periode zusam−
men mit dem nördlich vom Berg Góra św. Wawrzyńca gelegenem Gebiet ein Kern des frühstädtischen Zentrums bildete.
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Ryc. 1. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Plan sytuacyjno−wysokościowy zespołu osadniczego w Kałdusie
z zaznaczoną lokalizacją wykopów na osadzie podgrodowej (stan. 2) w latach 2005–2007
(rys. M. Mierzejewski, M. Weinkauf)
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Ryc. 2. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Planigrafia obiektów kulturowych odsłoniętych w latach 2005–2007
(rys. M. Mierzejewski)
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Ryc. 3. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Planigrafia obiektów kulturowych o chronologii pradziejowej (a) oraz
wczesnośredniowiecznej (b) (rys. M. Mierzejewski, M. Weinkauf)
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Ryc. 4. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Wybór przedmiotów z kości, poroża i metalu: a – okładzina kościana (obiekt
821); b – krążek kościany (obiekt 817); c – grzebień z poroża (obiekt 822); d – krzyżyk z ołowiu (obiekt 828);
e – plakietka zoomorficzna z ołowiu (obiekt 576); f – krążek z ołowiu (warstwa VI); g – forma odlewnicza
z gliny (obiekt 73); h–k – odważniki żelazne w brązowych koszulkach (warstwa VI, obiekty 552, 825);
l – świder żelazny (obiekt 656); ł – dłuto żelazne (obiekt 780) (rys. A. Cedro, P. Ignaczak; fot. S. Kalinowski)
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Ryc. 5. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Obiekt 850, naczynia ceramiczne oraz zabytki wydzielone:
a – rzut i profile; b–h – naczynia ceramiczne (b–g – GT II; h – GT I−II); i–j – zabytki wydzielone
(rys. P. Ignaczak, W. Ochotny, J. Weinkauf, P. Żwirkowski; fot. P. Biarda, M. Weinkauf)
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Ryc. 6. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Pozostałości elementów przestrzennej delimitacji terenu: droga (obiekt 825);
płot (obiekt 549 oraz 778) (rys. M. Mierzejewski, M. Weinkauf; fot. P. Biarda, M. Weinkauf)
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Ryc. 7. Kałdus, gm. Chełmno, stan. 2. Skupisko obiektów w części wschodniej (zagroda wschodnia) – planigrafia
występowania odpadów ze srebra, brązu i ołowiu: a – rzut obiektów 131, 242, 774, 780, 781, widok od SW;
b – profil SW obiektów 774 i 780, widok od NE; c – profil E obiektów 772 i 773, widok od W;
d – odpady i półprodukty z ołowiu (rys. M. Mierzejewski, M. Weinkauf; fot. P. Biarda, S. Kalinowski)

Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko...



292

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf



293

AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Uwagi wstępne

Prowadzone przez Instytut Archeologii UMK
w Toruniu1  nieprzerwanie od 1996 r. systematycz−
ne badania wykopaliskowe przy Górze św. Waw−
rzyńca w Kałdusie obejmują swym zasięgiem wszyst−
kie główne człony wczesnośredniowiecznego zespo−
łu osadniczego stanowiącego pozostałość przedlo−
kacyjnego Chełmna. W jego skład wchodzi grodzi−
sko (stan. 3), osada podgrodowa (stan. 2) i trzy
cmentarzyska szkieletowe, zlokalizowane w różnych
częściach omawianego ośrodka (stan. 1, 2 i 4; ryc.
1, 2). W przypadku cmentarzysk szczegółowego
opracowania doczekały się dotychczas materiały po−
chodzące z badań prowadzonych w latach 1997–1999
na stan. 1 (Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
2006). Z uwagi na planowaną w tym miejscu inwe−

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie
(województwo kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4
(badania w latach 2005–2007)

stycję związaną z budową stacji naukowo−badawczej
połączonej ze stałą ekspozycją badania na tym sta−
nowisku zostały wznowione w 2005 r. W tym sa−
mym roku zakończone zostały również szerokopłasz−
czyznowe badania prowadzone na stan. 4. Wstępne
opracowanie wyników tych badań zostało przedsta−
wione na trzech kolejnych Sesjach Pomorzoznaw−
czych i opublikowane w materiałach pokonferencyj−
nych (Bojarski 2003; 2005; 2007). Jedynie na stan. 2
prace archeologiczne rozpoczęte w 2002 r. były kon−
tynuowane do 2006 r. włącznie (ryc. 3). Dotychczas
ukazały się drukiem wstępne opracowania wyników
badań prowadzonych w 2003 r. (Koperkiewicz 2005)2.

Stanowisko 1 (badania 2005 rok)

Usytuowane na piaszczystej wydmie, bezpośred−
nio na południe od Góry św. Wawrzyńca cmenta−
rzysko ma już swoją bogatą literaturę przedmiotu,
którą zawdzięcza prowadzonym w tym miejscu od
1876 r. różnego rodzaju i o różnym zakresie pra−
com wykopaliskowym. Do 1999 r. odkryto łącznie
ok. 470 grobów3 (Drozd 2006). W 2005 r. skoncen−

1 Badania prowadzą pracownicy Zakładu Archeologii Średnio−
wiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii UMK
w Toruniu pod kierunkiem prof. W. Chudziaka. Bezpośrednio
na cmentarzysku badaniami kierowali mgr mgr A. Koperkiewicz
i V. Stawska (2005 r.) oraz dr J. Bojarski (2006 r.). Prace finan−
sowane były ze środków przyznanych przez Komitet Badań Na−
ukowych w ramach projektu badawczego „Wczesnośrednio−
wieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni
principalis” (grant KBN 1H01H 052 27). Pomiary antropologicz−
ne w terenie prowadziła dr A. Drozd. Po zakończeniu badań ko−
ści przekazane zostały do Instytutu Ekologii i Ochrony Środo−
wiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, gdzie
poddane zostały szczegółowej analizie antropologicznej pod kie−
runkiem dr. T. Kozłowskiego.

2 W celach porządkowych dokonano sztucznego podziału stan. 2
na część północną związaną z osadą (stan. 2a) i część południową
związaną z cmentarzyskiem szkieletowym (stan. 2b). Dla potrzeb
tego opracowania zrezygnowano z tego podziału i zastosowanej
wówczas numeracji.
3 Dokładna liczba grobów jest trudna do ustalenia z uwagi na
brak pewnych danych o liczbach pochówków pochodzących ze
starszych badań (Drozd 2006, tab. 1).
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trowano się na przebadaniu obszaru cmentarzyska
bezpośrednio przyległego do krawędzi starego wy−
bierzyska piasku, powstałego w miejscu prowadze−
nia pierwszych prac eksploracyjnych, jeszcze przed
II wojną światową (ryc. 3). Wykopy wytyczono w na−
wiązaniu do istniejącej siatki arowej, stycznie do
arów badanych w latach 1997–1999. Poszerzono
w ten sposób obszar dotąd najsłabiej rozpoznany,
zlokalizowany w północno−zachodniej części cmen−
tarzyska. W sumie eksploracją objęto teren o po−
wierzchni 2,6 a (ryc. 4). Oprócz 15 wczesnośrednio−
wiecznych grobów szkieletowych i jednego grobu
domniemanego, odkryto 19 jam posłupowych oraz
14 różnego rodzaju jam gospodarczych i trzy ciało−
palne groby popielnicowe z wczesnej epoki żelaza.

Cmentarzysko w badanej części przykrywały
nawarstwienia współczesne, w tym hałdy piasku
powstałe zapewne w trakcie poprzednich prac wy−
kopaliskowych. Ponadto natrafiono na ślady wcze−
śniejszych penetracji w postaci różnej wielkości
wkopów przecinających bądź całkowicie niszczą−
cych jamy grobowe i ich zawartość (ryc. 5). Grani−
ce jam grobowych były słabo czytelne, zakłócone,
kości w ich obrębie przesunięte, pochówki niekom−
pletne, pozbawione czaszek. Utrudniło to w znacz−
nym stopniu określenie pierwotnej orientacji i ukła−
du zmarłych w grobach, określenie ich wieku i płci
oraz analizę składu i jakości wyposażenia. Tylko
w pięciu grobach odsłonięto kości w pierwotnym
ułożeniu (groby: 147, 155, 157–159), chociaż bli−
skość krawędzi wybierzyska naraziła je na częściową
erozję. Należy przypuszczać, że badany obszar
w znacznej części pokrywał się z wykopami z 2. poł.
XIX i początku XX w. (Drozd 2006, ryc. 7). Tym
należałoby tłumaczyć także dość duże puste prze−
strzenie między odsłoniętymi jamami. Świadczą tak−
że o tym liczne fragmenty kości ludzkich oraz przed−
mioty pochodzące ze zniszczonego wyposażenia za−
legające w humusie i warstwach kulturowych przy−
krywających badaną część cmentarzyska (ryc. 6: a–d).

We wszystkich lepiej zachowanych jamach gro−
bowych szkielety ułożone były wzdłuż osi E–W lub
z nieznacznym odchyleniem od tego kierunku,
z czaszką skierowaną w każdym przypadku na za−
chód lub północny zachód. Wstępne ustalenia antro−
pologiczne przeprowadzone w terenie wskazują, że
w odkrytych grobach pochowano dziewięciu doro−
słych osobników, w tym jedną kobietę i trzech męż−
czyzn w wieku maturus−adultus, dwa groby zawie−
rały szczątki dzieci w wieku infans I, jeden zaś szkie−
let osobnika młodocianego. W stosunku do dwóch
grobów nie udało się ustalić ani wieku, ani płci po−
chowanych w nich osób. W żadnej z jam nie zaob−
serwowano śladów jakichkolwiek konstrukcji drew−

nianych w typie obstaw lub trumien. Efektem opi−
sanych wyżej zniszczeń mógł być także ubogi ze−
staw przedmiotów odkrytych przy szkieletach. Tyl−
ko w jednym grobie (grób 159) odkryto zapewne
kompletne wyposażenie (nie zachowała się dolna
część szkieletu), składające się brązowego kabłącz−
ka skroniowego oraz z kolii paciorków szklanych.
W trzech grobach na wysokości kości miednicy zna−
leziono ułamki żelaznych przedmiotów (ryc. 6: e),
w jednym natomiast krzemień−skałkę.

Na podstawie dotychczasowych badań chrono−
logia omawianego cmentarzyska określona została
na 2. poł. XI (?), XII – 1. ćw. XIII w. (Chudziak 2006a).
W takim przedziale czasowym umieszczać należa−
łoby również datowanie pojedynczych grobów od−
słoniętych w 2005 r.

Stanowisko 2 (badania w latach 2005–2006)

Systematyczne prace badawcze obejmujące po−
łudniową część stan. 2 rozpoczęto w 2003 r. (Wein−
kauf 2005). Rok wcześniej na terenie osady podgro−
dowej odsłonięto jeden zniszczony grób szkieleto−
wy oraz fragmenty kości ludzkich występujących
szczególnie często właśnie w południowej partii osa−
dy (ryc. 3). Przypuszczano wówczas, że uchwyco−
ny został wschodni zasięg cmentarzyska związane−
go ze stan.1. W ciągu pierwszych dwóch sezonów
(lata 2003–2004) odsłonięto i zadokumentowano 45
jam grobowych tworzących dość zwarty pas o dłu−
gości ok. 18 m i szerokości 10–12 m, zajmujący naj−
bardziej wyeksponowany fragment kulminacji tere−
nowej usytuowanej bezpośrednio na południowy
wschód od Góry św. Wawrzyńca (ryc. 7). W jego
obrębie wyróżniono dwie grupy grobów różniące się
przede wszystkim orientacją i lokalizacją w stosun−
ku do granic osiedla. Pierwsze skupisko z grobami
układającymi się wzdłuż osi NW–SE znajdowało się
bliżej południowej granicy osady, w odległości ok. 5 m
od jam gospodarczych, drugie zaś, o orientacji W–E,
umiejscowione było dalej na południe. Zmienna orien−
tacja i różnice stwierdzone w wyposażeniu grobów
zinterpretowane zostały jako dowód na dwie fazy
użytkowania cmentarza (Koperkiewicz 2005, 167).

Podjęte w dwóch kolejnych sezonach (lata 2005–
–2006) badania nastawione były na pełniejsze roz−
poznanie zasięgu cmentarzyska w kierunku zachod−
nim i południowym. Ważną kwestią było rozwiąza−
nie problemu powiązań chronologiczno−przestrzen−
nych omawianego cmentarzyska z grobami wystę−
pującymi na sąsiednich nekropolach, tj. stan. 1 i stan. 4.
W związku z powyższym wykopy badawcze wytyczo−
no na południe i zachód od odsłoniętych wcześniej
grobów, równolegle do biegnącego po linii NW–SE
rowu (obiekt 188), rozdzielającego pozornie część
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mieszkalną osady (profanum) od części cmentarnej
(sacrum). W ten sposób uchwycono kolejnych 18
jam grobowych. Wszystkie znajdowały się po połu−
dniowo−zachodniej stronie rowu, nie przekraczając
tej linii, chociaż w trzech przypadkach rów przeci−
nał jamy grobowe (groby: 54, 55 i 59). Rozplano−
wanie grobów cechował bardziej luźny układ i mniej−
sza regularność. Potwierdzono natomiast wcześniej−
sze wnioski dotyczące istnienia dwóch grup grobów
– południowej z grobami orientowanymi po linii
W–E oraz północnej (bliżej rowu) z jamami ukie−
runkowanymi wzdłuż linii NW–SE lub NWW–SEE.
Niewielkie skupisko tworzyło sześć jam grobowych
(groby 57–59, 61–63) zajmujące najbardziej skrajną,
zachodnią pozycję na badanym cmentarzysku. Za
typową dla tego cmentarzyska uznano zachodnią lub
północno−zachodnią orientację szkieletów. Płytkie
zaleganie jam grobowych naraziło je na niszczące
działanie orki, która nie tylko przyczyniła się do za−
cierania granic jam, ale przede wszystkim niszcze−
nia szkieletów, zwłaszcza czaszek, jak również wy−
posażenia. W wielu przypadkach niemożliwe było
określenie pierwotnej orientacji i układu kości, prze−
suniętych w trakcie prac rolnych. Niektóre szkiele−
ty miały zaburzony porządek anatomiczny, w wielu
brakowało części szkieletu, w tym czaszek (ryc. 8:
a, c, e, i–j).

Cztery sezony prac archeologicznych przyniosły
w sumie odkrycie 624 grobów z 63 pochówkami; je−
den grób zawierał dwa szkielety. Jest to już na tyle
znacząca próba, że można dokonać pierwszego wstę−
pnego podsumowania dotychczasowych wyników
badań i na tej podstawie wyciągnąć wnioski odno−
szące się do całej nekropoli. Wnioski te można rów−
nież próbować skonfrontować z danymi uzyskany−
mi dla cmentarzysk ze stan. 1 i 4, na których prace
już ukończono.

Układ grobów na cmentarzysku dobrze ilustruje
rozwój przestrzenny nekropoli. Wyraźnie wyodręb−
nia się wschodnia część cmentarzyska, charaktery−
zująca się największą gęstością występowania jam
grobowych. Stwierdzono w tym miejscu przecina−
nie się granic grobów lub częściowe nakładanie się
na siebie, co można tłumaczyć albo następstwem
czasowym, albo związkami rodzinnymi zmarłych
pochowanych w tych grobach. Odkryte groby ukła−
dają się rzędowo wzdłuż dwóch osi wychodzących
ze skupiska we wschodniej części cmentarzyska.

Jedna oś biegnie po linii NW–SE, druga zaś po linii
W–E, z dwoma szeregami grobów. W zachodniej
części cmentarzyska, stanowiącego bez wątpienia
jego peryferie, stwierdzono trzy szeregi grobów,
oddzielonych od siebie pustą przestrzenią o szero−
kości ok. 5 m (ryc. 7).

Wszystkie odsłonięte w całości jamy grobowe
miały kształt prostokątny z lekko zaokrąglonymi
narożnikami. Długość i szerokość jam grobowych
dostosowana była do wieku i wzrostu zmarłego. Pier−
wotna głębokość grobów jest trudna do ustalenia,
z uwagi na intensywność prac rolnych powodujących
niszczenie górnych partii wypełniska. W 12 jamach
(19%) zachowały się ślady drewna, w postaci ciem−
nych smug wzdłuż dłuższych lub rzadziej krótszych
boków, stanowiących pozostałość obstaw−trumien.
Niewiele można niestety powiedzieć na temat ich
konstrukcji poza tym, że zestawiano je bez użycia
żelaznych gwoździ. Dwa gwoździe znalezione przy
szkieletach występowały w okolicach miednicy i ich
obecność tłumaczyć można raczej praktykami po−
grzebowymi.

Biorąc pod uwagę układ jam grobowych, stwier−
dzić można przewagę ilościową grobów o orienta−
cji NW–SE, których było 35 (55%), nad grobami
ułożonymi wzdłuż osi W–E (16) lub z nieznacznym
odchyleniem od tej osi (11), łącznie stanowiących
niecałe 43% (ryc. 9). Zmarli byli układani w grobach
głową w kierunku północno−zachodnim (57,6%), za−
chodnim (28,8%) lub zachodnio−północno−zachod−
nim (pozostałe 12%). Tylko w jednym przypadku
szkielet ułożony był czaszką w kierunku E (grób 50;
ryc. 10).

Przeprowadzona dotychczas wyłącznie wstępna
obserwacja i pomiar cech fizycznych odkrytych
w grobach szkieletów wskazują na przewagę zmar−
łych w wieku adultus−senilis, łącznie prawie 48%,
nad grupą dzieci (infans I i II) – 25% i grupą osob−
ników młodocianych (juvenis) – 11%. Stosunkowo
dużą grupę stanowią niestety groby, bo aż 15%,
z których szczątki pozostały jeszcze nierozpoznane
(ryc. 11). Wśród szkieletów lepiej zachowanych tyl−
ko 42 przydzielono do poszczególnych grup wieko−
wych. Podział ten przedstawiał się następująco: 11
szkieletów (17,5%) przydzielono do grupy infans I,
pięć (7,9%) do infans II, dziewięć (14,3%) do juve−
nis, osiem (12,7%) do adultus, cztery (6,3%) do ma−
turus, pięć (7,9%) do senilis i 11 (17,5%) do ogól−
nej grupy dorosłych. Porównując wiek zmarłych
z uwzględnieniem ich płci, odnotowano występowa−
nie dysproporcji w grupie adultus, do której przy−
porządkowano pięć szkieletów męskich i tylko trzy
kobiece oraz w grupie senilis, którą reprezentował
jeden szkielet kobiety i cztery szkielety mężczyzn.

4 Jeden z grobów (grób 38) uchwycono tylko częściowo w pro−
filu wykopu, pozostawiono go do eksploracji w kolejnym sezo−
nie badawczym.
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Sytuacja ta stawia na razie to cmentarzysko w dość
wyjątkowym położeniu, w porównaniu z sytuacją
stwierdzoną na stan. 1 i 4. Nie zauważono natomiast
żadnych dysproporcji między liczbą pochówków
kobiet i mężczyzn; tych pierwszych było 17, dru−
gich zaś 16. Być może relacje te zmienią się po otrzy−
maniu pełnych danych antropologicznych (ryc. 12).

Przedmioty wchodzące w skład wyposażenia
zmarłych stwierdzono w 38 grobach, co stanowi
60% ogółu. Najczęściej były to podstawowe narzę−
dzia takie jak noże, które występowały w 25 gro−
bach (40%), krzesiwa (5 grobów), osełki (3 groby)
czy inne drobne przedmioty (ryc. 13). Zazwyczaj
wkładano je do grobów jako jedyny przedmiot wy−
posażenia lub jako część większego zestawu narzę−
dzi. W dwóch grobach, charakteryzujących się bo−
gatym wyposażeniem, znaleziono po dwie sztuki
noży. Nie były wyznacznikiem płci, ponieważ rów−
nie często znajdowały się w grobach męskich i ko−
biecych oraz w grobach dzieci. Inaczej ozdoby, które
można uznać za dość wyraźny wyznacznik grobów
kobiecych – zwłaszcza kabłączki, które odkryto
w 12 grobach kobiecych (19% ogółu). Występowa−
ły pojedynczo lub po dwa (cztery razy), rzadko w wię−
kszej liczbie – np. 7 sztuk, co stwierdzono w bogato
wyposażonych grobach zawierających szczątki ko−
biet zmarłych w wieku juvenis (groby 34, 42 i 43).
Pierścionki wchodziły w skład wyposażenia ośmiu
grobów (13%), były to przeważnie proste taśmowa−
te obrączki wykonane z brązu, noszone pojedynczo.
W dziewięciu grobach (14,5%) wystąpiły paciorki
szklane, rzadziej kamienne, srebrne lub ołowiane,
składające się na kolie lub stanowiące element stro−
ju. Najczęściej lokalizowano je w grobach dzieci
(infans I i II) oraz w grobach osobników młodocia−
nych. Wśród przedmiotów o szczególnym znacze−
niu można wymienić znalezione w dwóch grobach
monety, fragment obucha topora, grot oszczepu oraz
fragmenty wiadra, z którego zachowały się cztery
żelazne obręcze (ryc. 8: k). Analiza jakości asorty−
mentu przedmiotów i ich względnej wartości wska−
zuje na duży udział grobów o bogatym wyposaże−
niu, a więc zawierających kilka−kilkanaście różnych
kategorii przedmiotów (ryc. 14). Groby tak wypo−
sażone stanowiły łącznie prawie 26%. Jest to kolej−
ny ważny wyróżnik omawianego cmentarzyska w skali
całego zespołu osadniczego.

Podsumowując dotychczasowe wyniki badań,
można wyciągnąć następujące wnioski. Odsłonięte
na tym cmentarzysku groby wchodzą w skład praw−
dopodobnie niewielkiej, wyodrębnionej nekropoli,
związanej bezpośrednio z osadą podgrodową. Cho−
wano na niej osoby o dość wysokim statusie mająt−
kowym, o czym świadczy stosunkowo wysoki udział

grobów wyposażonych (ponad 60%), w tym grobów
zawierających bogate i zróżnicowane wyposażenie
(w sumie prawie 26%). Zwraca również uwagę wy−
soki udział grobów dzieci i osobników młodocianych
stanowiących razem 36%. Rozwój cmentarza nastę−
pował w kierunku zachodnim i mógł przypadać na
dwie fazy, o czym świadczą dwa pasy grobów o zmie−
nionej orientacji jam. Początek użytkowania, okre−
ślony na podstawie bardziej czułych chronologicz−
nie przedmiotów, przypadał zapewne na 2. poł. XI
lub początek XII w., kres zaś jego użytkowania
ok. poł. XII w. Nie jest jednak wykluczone dłuższe
funkcjonowanie cmentarza, z czym należałoby wią−
zać fakt wykopania rowu oddzielającego zabudowę
mieszkalną z najmłodszej fazy użytkowej) od wła−
ściwej nekropoli (Błędowski, Chudziak, Weinkauf
2007; Chudziak, Weinkauf w druku). Zniszczenie
kilku grobów w trakcie kopania tego rowu świad−
czyłoby jednak o tym, że wiedza na temat przebie−
gu dokładnych granic cmentarza była już w tym cza−
sie niepewna. Problem ten wymaga jednak jeszcze
bardziej dokładnych studiów, które będą dopiero
możliwe po pełnym rozpoznaniu osady i cmentarzy−
ska, a zwłaszcza synchronizacji występujących w obu
partiach stanowiska nawarstwień kulturowych i zwią−
zanych z nimi obiektów osadniczych.

Stanowisko 4 (badania w 2005 roku)

Badania na położonym w południowej części
zespołu osadniczego cmentarzysku zostały już za−
kończone (ryc. 2). W ostatnim sezonie skupiono się
na rozpoznaniu południowo−zachodniego fragmen−
tu nekropoli, położonego w strefie krawędziowej
bocznej dolinki erozyjnej, mającej swoje ujście
w dolinie Wisły. Bezpośrednio od krawędzi dolinki
stanowisko odgradzał wydłużony pagórek wydmo−
wy o wysokości względnej prawie 3 m, podwyższo−
ny dodatkowo ziemią spiętrzona, najprawdopodob−
niej, podczas badań K. Lakowitza w 1897 r. (Drozd
2006, 17; Bojarski 2007). W poprzednich sezonach
(lata 2000–2004) przebadano już cały obszar stano−
wiska, poza wspomnianym południowo−zachodnim
odcinkiem (ryc. 15: A). Prowadzenie prac w tym
miejscu utrudniały porastająca ten teren roślinność
w postaci drzew i krzewów. Piaszczyste podłoże oraz
korzenie drzew przyczyniły się do znacznych znisz−
czeń cmentarzyska. Dodatkową destrukcję spowo−
dowały przecinające wydmę stare transzeje wojsko−
we. Wykopy założono na dość zwartej powierzchni
4 a odsłaniając 23 jamy grobowe. Łącznie po sze−
ściu sezonach badań wyeksplorowano obszar 43 a,
na którym odkryto 480 grobów szkieletowych i kil−
kanaście domniemanych jam grobowych (Bojarski
2007, ryc. 2).
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Peryferyjna część cmentarzyska badana w 2005 r.
na tle zasadniczej części nekropolii charakteryzowa−
ła się stosunkowo małym zagęszczeniem występo−
wania grobów (ryc. 15: B). Stan zachowania więk−
szości jam grobowych był bardzo zły (szkielety moc−
no zniszczone, niekompletne, poprzerastane korze−
niami, uszkodzone przez zwierzęta lub przez erozję
krawędzi parowu); w kilku przypadkach zachowały
się pojedyncze kości, często wtórnie przemieszczo−
ne (ryc. 16: a, c; 17: a). Tylko w 12 grobach odsło−
nięto szkielety nadające się do wykonania pomia−
rów antropologicznych5 i określenia w przybliżeniu
wieku i płci. Głębokość zalegania szkieletów była
wypadkową pierwotnej konfiguracji terenu i później−
szych prac ziemnych. Wyżej znajdowały się groby,
których jamy wkopano w nasyp wydmy. Orientacja
i układ kości w grobach nie odbiegały od stwierdzo−
nego w poprzednich czterech sezonach badań pro−
wadzonych na tym stanowisku. Najczęściej jamy
grobowe zorientowane były wzdłuż osi E–W lub
z niewielkim odchyleniem na N lub S. W dwóch
przypadkach jama miała orientację N–S (groby 476,
477). Były to groby usytuowane na zachodnim koń−
cu nekropoli, zawierające szkielety w pozycji na
boku (ryc. 15: B). Kości w grobach charakteryzo−
wał najczęściej układ wschód–zachód. Czaszki skie−
rowane były 11 razy na W, cztery razy na E, dwa
razy na NW, jeden raz SW, N i S. W trzech grobach
kości brakowało lub zalegały na złożu wtórnym.
Najczęściej szkielet ułożony był na wznak, a tylko
w dwóch jamach, zorientowanych po linii N–S, na
boku w pozycji skurczonej. W pięciu grobach za−
chowały się wzdłuż dłuższych boków negatywy
drewnianych obstaw lub resztek trumien. W 11 gro−
bach odkryto przedmioty codziennego użytku lub
ozdoby (ryc. 16–18); najczęściej noże (dziewięć gro−
bów) oraz stanowiące ozdobę głowy kabłączki skro−
niowe odkryte w pięciu grobach (od 1 do 6 sztuk;
ryc. 18: c). Ponadto znaleziono dwie osełki, w tym
jedną fyllitową (grób 479; ryc. 18: b) oraz trzy brą−
zowe taśmowate pierścionki (ryc. 17: e; 18: e).
Wśród przedmiotów szczególnie ważnych wymie−
nić należy dwie monety, odkryte w grobach 462
i 468, oraz fragment wagi brązowej, tzw. widelec,
pochodzący ze zniszczonego grobu 463 (ryc. 18: d).
W zniszczonym przez korzenie drzewa grobie 462
odkryto naczynie ceramiczne (ryc. 18: f).

Chronologia odkrytych grobów mieści się w prze−
dziale czasowym przypadającym na okres od począt−
ku XI do końca XII w.

Podsumowanie

Na podstawie wyników dotychczasowych badań
dokonać można wstępnej analizy porównawczej
trzech cmentarzysk wchodzących w skład wczesno−
średniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie
(ryc. 19). W wyniku wieloletnich prac wykopalisko−
wych prowadzonych w ich obrębie odkryto, uwzglę−
dniając także badania z XIX i XX w., ponad 1030
wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych.
Najbardziej zróżnicowane pod względem formalnym
jest cmentarzysko zlokalizowane na stan. 4. Odkry−
te tu ślady świadczą o użytkowaniu tego miejsca do
celów sepulkralnych przez prawie dwa stulecia.
W okresie tym znacznie zwiększyła się powierzch−
nia nekropoli i doszło do czytelnych zmian w roz−
planowaniu grobów oraz ich orientacji. Obok po−
chówków ze szkieletami o zachodniej orientacji licz−
ne były także groby, w których szkielet ułożony był
czaszką na wschód, północny zachód czy południo−
wy wschód czy nawet po linii północ–południe. Na
stan. 1 przeważały groby o orientacji zachodniej
z niewielkim udziałem grobów z czaszkami ukierun−
kowanymi na wschód, zlokalizowanymi we wschod−
niej części nekropoli. Na stan. 2 prawie wszystkie
szkielety wykazywały zachodnią lub północno−za−
chodnią orientację. Wyraźne różnice występowały
także, jeśli wziąć pod uwagę występujące w jamach
ślady konstrukcji drewnianych. Największy ich pro−
centowy udział stwierdzono na stan. 4, a najmniej−
szy na stan. 1, zdecydowanie młodszym od dwóch
pozostałych. Niewielkie, ale istotne rozbieżności,
dostrzec można także analizując zmiany w natęże−
niu śmiertelności w populacjach ludności chowanej
na poszczególnych cmentarzach. Na każdym z nich
potwierdzona jest wysoka śmiertelność dzieci, od
ponad 20% na stan. 1, 25% na stan. 2 do ponad 30%
na stan. 4. Wyraźniejsze różnice widoczne są zwłasz−
cza w grupie wiekowej juvenis, w której najwyższą
śmiertelność wskazać można na stan. 2 (ponad 10%).
Ostatnimi ważnymi elementami poddanymi wstęp−
nej analizie porównawczej są rodzaj i bogactwo wy−
posażenia grobowego. Mimo dość jednolitego pod
względem udziału procentowego składu darów gro−
bowych, istotne różnice występują w liczbie grobów
zawierających wyposażenie. Najwyższy udział po−
chówków z darami występuje na cmentarzysku 2
i wynosi 60%, dużo mniejszy jest udział grobów
z wyposażeniem na stan. 1, i najmniejszy na stan. 4,
bo wynoszący zaledwie 45%. To ostatnie stanowi−
sko wyraźnie jednak odstaje od pozostałych pod
względem liczby odkrytych w grobach monet (aż
11%), w tym dwóch skarbów kruszcu srebrnego.
Taki stan rzeczy w dużej mierze można tłumaczyć5 Por. przyp. 2.
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nierównym rozpoznaniem pozostałych stanowisk,
zwłaszcza najsilniej zniszczonego cmentarzyska na
stan. 1, z którego pochodzą 24 egzemplarze pozba−
wione kontekstu, odkryte podczas badań prowadzo−
nych w XIX i na początku XX w. (Chudziak 2006b, 61).

Istotne zwłaszcza z punktu widzenia etapów fun−
kcjonowania badanego ośrodka osadniczego są rów−
nież dotychczasowe ustalenia dotyczące chronolo−
gii poszczególnych nekropolii (Chudziak 2003). Za
najstarsze uznać należy cmentarzysko odsłonięte na
stan. 4 datowane na okres od początku XI do 2. poł.
XII w., nieco młodsza i stosunkowo krótkotrwałe
była natomiast nekropolia, której pozostałości od−
słonięto na stan. 2 datowana od 2. poł. XI lub po−
czątków XII w. do poł. tego stulecia. Zdecydowa−
nie najmłodszy jest trzeci z cmentarzy usytuowany
na południe od Góry św. Wawrzyńca użytkowany
od schyłku XI do 1. poł. XIII w. Synchronizując
omawiane cmentarze z pozostałymi członami bada−
nego zespołu osadniczego, stwierdzić należy, że naj−
starsze groby odkryte na stan. 4 wiązać można z naj−
wcześniejszymi znanymi dotąd fortyfikacjami wy−
stępującymi na północ od Góry św. Wawrzyńca oraz
reliktami bazyliki wczesnoromańskiej i towarzyszą−
cymi jej reliktami drewnianej zabudowy mieszkal−
nej z 1. poł. XI w. W 2. poł. XI w. zmarłych zaczęto
chować zapewne również w obrębie dwóch kulmi−
nacji terenowych bezpośrednio na południe (stan. 1)
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(stanowisko 4). Badania 2002–2003, [w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, 2, Od wczesnego średniowiecza
do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 103–118.

2007 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie koło Chełmna (stanowisko 4). Wstępne wyniki
badań, [w:] XV Sesja Pomorzoznawcza, red. G. Nawrolska, Elbląg, s. 263–274.

Chudziak W.
2003 Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, „Mons Sancti Laurentii”,

1, Toruń.
2006a Chronologia cmentarzyska, [w:] Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1),
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i południowy wschód od grodu (stan. 2). Z tego okre−
su znane są jedynie pojedyncze obiekty osadnicze,
co pozwala założyć, że zasadnicza część zabudowy
omawianego ośrodka mieściła się jeszcze na północ
od Góry św. Wawrzyńca. Największy rozkwit osa−
dy podgrodowej o charakterze rzemieślniczo−handlo−
wym przypadł dopiero na XII i początek XIII w.,
kiedy zmarłych chowano w różnych punktach oma−
wianego zespołu osadniczego. Nie oznacza to jed−
nak, że wszystkie omawiane cmentarze funkcjono−
wały przez cały ten okres. Już ok. poł. XII w. za−
przestano użytkować sąsiadujący bezpośrednio
z osadą rzemieślniczo−handlową cmentarz odkryty
w obrębie stan. 2, a pod koniec XII w. cmentarz od−
słonięty na stan. 4. Najdłużej zmarłych chowano na
stan. 1, gdzie odkryto groby datowane zapewne na
lata 20. XIII w.

Sformułowanie bardziej szczegółowych wnio−
sków dotyczących całości przestrzeni nekropolicz−
nej odsłoniętej pod Górą św. Wawrzyńca w Kałdu−
sie stanie się możliwe po zakończeniu pełnego opra−
cowania wszystkich odkrytych materiałów źródło−
wych pochodzących ze stan. 4 i dokonaniu rozwar−
stwienia chronologicznego faz użytkowania tego
cmentarzyska6. Na rozstrzygnięcie wielu innych
ważnych kwestii przyjdzie zaczekać do zakończe−
nia prac terenowych prowadzonych już tylko w ob−
rębie cmentarzyska znajdującego się na stan. 2.

6 W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem części ka−
talogowej i analizy odkrytych na tym cmentarzysku grobów.
Opublikowanie materiałów w ramach serii wydawniczej „Mons
Sancti Laurentii”, 5 planowane jest na 2009 r.

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak
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Die frühmittelalterlichen Skelettgräberfelder in Kałdus, Woiwodschaft Kujawien−Pommern,
Stellen 1, 2 und 4 (Forschungen aus den Jahren 2005–2007)
Kurzfassung

In Folge von mehrjährigen Ausgrabungsarbeiten innerhalb von drei Gräberfeldern, wurden, die Forschungen aus dem
19. und 20. Jahrhundert mit einbezogen, über 1030 frühmittelalterliche Skelettgräber freigelegt. In formaler Hinsicht ist
das Grabfeld an der Stelle 4 am vielfältigsten. Entdeckte Spuren lassen auf eine fast über zwei Jahrhunderte lange Nut−
zung dieses Platzes für sepulkrale Zwecke schließen. Neben den Bestattungen mit West−Ausrichtung fand man hier auch
zahlreiche Gräber, in denen das Skelett mit dem Kopf nach Osten, Nord−Westen, Süd−Osten oder sogar Nord−Süd ausge−
richtet war. An der Stelle 1 überwogen Gräber mit West−Orientierung mit einem kleinen Anteil an Gräbern, wo die Toten
mit dem Kopf nach Osten gerichtet bestattet waren, die man in dem östlichen Teil des Gräberfeldes vorfand. An der Stelle
2 waren fast alle Skelette westlich oder nord−westlich ausgerichtet. Die meisten Überreste verschiedener Holzkonstruk−
tionen wurden an der Stelle 4 erfasst, die wenigsten dafür an der Stelle 1, die viel jünger als die anderen ist. Auf jedem der
Gräberfelder wurde hohe Kindersterblichkeit (20%–30%) bestätigt. Den höchsten Anteil der Bestattung mit Beigaben
fand man an der Stelle 2 (60%), den geringsten dagegen an der Stelle 4 (45%), an der man gleichzeitig die meisten
Münzen in Gräbern gefunden hatte, darunter 2 Silbereinlagen.

Als das älteste lässt sich das an der Stelle 4 freigelegte Gräberfeld einschätzen, datiert in den Zeitraum vom Anfang
des 11. Jahrhunderts bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die hier entdeckten Gräber lassen sich hinsichtlich
ihrer Entstehungszeit mit den ältesten Festungsanlagen und Überresten der frühromanischen Basilika an der nördlichen
Seite des Berges Góra św. Wawrzyńca in Verbindung bringen. Jünger und kurzlebiger war die Nekropole an der Stelle 2,
datiert in den Zeitraum von der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Das jüngste
Gräberfeld ist das an der Stelle 1 gelegene, datiert in den Zeitraum vom Ende des 11. Jahrhunderts bis zur Mitte des 13.
Jahrhunderts. Seine Nutzung fiel mit der Blütezeit einer Vorburg, denen Bewohner sich mit Handel und Handwerk
beschäftigten, zusammen. Die Vorburg wurde in der Nähe des Gräberfeldes an der Stelle 2 gegründet. Gegen Mitte des
12. Jahrhunderts hörte man auf, das direkt an der Vorburg gelegene Gräberfeld an der Stelle 2 zu nutzen, und gegen das
Ende des 12. Jahrhunderts das an der Stelle 4 freigelegte Gräberfeld. Am längsten bestattete man wohl die Toten an der
Stelle 1 – vermutlich bis in die 20er Jahre des 13. Jahrhunderts.

Chudziak W., Weinkauf M.
w druku Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie, woj. kujawsko−pomorskie, stanowisko 2

(badania w latach 2005–2007), [w:] XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin.
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2006 Historia badań i stan opracowania materiałów źródłowych, [w:] Wczesnośredniowieczne cmentarzysko

szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1), „Mons Sancti Laurentii”, 3, red. W. Chudziak, Toruń, s. 13–25.
Koperkiewicz A.
2005 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Kałdusie, gm. Chełmno, stanowisko 2b, [w:] XIV Sesja

Pomorzoznawcza, 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński,
Gdańsk, s. 157–169.

Weinkauf M.
2005 Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie, gm. Chełmno, stanowisko 2 (badania 2002–2003),

[w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner,
M. Fudziński, Gdańsk, s. 119–134.

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
2006 Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1), „Mons Sancti Laurentii”, 3,

red. W. Chudziak, Toruń.

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 1. Plan zespołu osadniczego w Kałdusie. Powierzchnia przebadana wykopaliskowo w latach 2000–2006
na stan. 1, 2 i 4 (rys. M. Mierzejewski)

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak
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Ryc. 2. Zespół osadniczy w Kałdusie, woj. kujawsko−pomorskie z lokalizacją cmentarzysk – widok od południa
(fot. W. Stępień)

Ryc. 3. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie. Zakres przestrzenny prac prowadzonych na poszczególnych stanowiskach
(rys. M. Mierzejewski, J. Bojarski)

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 4. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 1. Plan grobów odkrytych w części północnej (A) i południowej (B)
wybierzyska piasku (rys. J. Bojarski)

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak
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Ryc. 5. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 1. Plany wybranych grobów odkrytych w 2005 r.
(rys. T. Hildebrandt)

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 6. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 1. Wybór zabytków: a – pierścionek brązowy (grób 159);
b – pierścionek brązowy (humus); c–d – żelazne noże (humus); e – fragment żelaznego okucia? (grób 148)
(rys. J. Bastek)

Ryc. 7. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Plan cmentarzyska (rys. J. Bojarski)

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak
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Ryc. 8. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Plan i wyposażenie grobów: 49 (a–b), 46 (c–d), 48 (e–h), 62 (i, k)
i 61 (j); wybrane elementy wyposażenia grobów: b – osełka; d – nóż żelazny; f – krzesiwo; g – brązowa
sprzączka lirowata; h – żelazne szydło; k – obręcze wiadra in situ (rys.: a, c, e, i, j – T. Hildebrandt;
b, d, f–h – P. Ignaczak, k – B. Kowalewska)

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie)...
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Ryc. 10. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Orientacja szkieletów według stron świata

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak

Ryc. 9. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Orientacja jam grobowych

Ryc. 11. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Udział procentowy zmarłych w poszczególnych grupach
wiekowych
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Ryc. 12. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Płeć zmarłych

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie)...

Ryc. 14. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Liczba przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia – rozkład
procentowy

Ryc. 13. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 2. Przedmioty wchodzące w skład wyposażenia grobów – rozkład
ilościowy
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Ryc. 15. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 4. A – plan cmentarzyska po zakończeniu badań; B – plan grobów
odkrytych w 2005 r. (rys. J. Bojarski)

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak
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Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie)...

Ryc. 16. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 4. Plany grobów i wyposażenie grobów 464 (a–b) i 468 (c–h);
a – grób 464; b – nóż żelazny; c – grób 468; d–e, h – brązowe kabłączki skroniowe; f–g – brązowe
pierścionki (rys.: a, c – T. Hildebrandt; b, d–h – J. Bastek)

Ryc. 17. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 4. Grób 474 (a): b – nóż z okuciem, c–d – dwa srebrzone kabłączki
skroniowe, e – brązowy pierścionek (rys.: a – T. Hildebrandt, b–e – J. Bastek)
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Ryc. 18. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie, stan. 4. Wybór przedmiotów z grobów 479 (a–b), 471 (c), 463 (d), 462
(e–f); a – nóż z drewnianą rękojeścią; b – osełka fyllitowa; c – sześć srebrnych kabłączków; d – brązowy
widelec wagi szalkowej; e – pierścionek brązowy; f – naczynie ceramiczne (rys.: a, c, e – J. Bastek;
fot.: b, e – P. Biarda)

Ryc. 19. Kałdus, woj. kujawsko−pomorskie. Rozplanowanie cmentarzysk i liczba odkrytych grobów

Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

1. Einleitung

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue archäo−
logische Erkenntnisse zur Slawen− und Wikingerzeit
in Vorpommern gewonnen worden, die unser Bild
der Epoche vom 7. bis 12./13. Jh. nachhaltig erwei−
tern (Abb. 1).1 Dafür sind erstens umfangreiche Not−
grabungen verantwortlich, die vor allem im Zusam−
menhang mit dem Bau der Autobahn A 20, „Nord−
deutschlands längste[r] Ausgrabung“, und deren
Zubringern erfolgten (Autobahn 2005). Daneben
kam es auch bei einigen Stadtkerngrabungen zu
wichtigen slawenzeitlichen Aufschlüssen, so in
Gützkow (OVP; Schäfer, Hoche 2002), Loitz (DM;
Schanz 2006) und Wolgast (OVP; Poggensee 2003),
wo bereits slawische Vorgängersiedlungen bestan−
den. Durch sonstige Baumaßnahmen veranlasste
Rettungsgrabungen treten in geringerem Ausmaß
hinzu, da die Bautätigkeit in Vorpommern infolge
der vergleichsweise schwachen wirtschaftlichen Ent−
wicklung und des Bevölkerungsrückgangs eher be−
scheiden ist.

Felix Biermann

Neue Untersuchungen zur Slawenzeit in Vorpommern
– ein Forschungsbericht

Zweitens betrafen mehrere teils drittmittelfinan−
zierte Forschungsprojekte die slawische Archäolo−
gie im vorpommerschen Raum, für die vor allem
die Ernst−Moritz−Arndt−Universität Greifswald, die
Humboldt−Universität zu Berlin und die Abteilung
Archäologie und Denkmalpflege des Landesamtes
für Kulturerbe Mecklenburg−Vorpommern (LAK)
verantwortlich sind. Solche Untersuchungen kon−
zentrierten sich auf die Burgstadt Usedom und ihr
Umland (OVP; Biermann 2006b) sowie den Seehan−
delsplatz von Menzlin (OVP; Jöns 2006). Ein DFG−
Projekt, in dessen Mittelpunkt die mittelalterliche
Dorfwüstung Wouezk bei Penkun (UER; Pollex im
Druck) steht, berührt die spätslawisch−frühdeutsche
Übergangszeit. Im Rahmen dieser Untersuchungen
konnten sowohl Feldforschungen (Ausgrabungen,
Prospektionen) stattfinden als insbesondere auch
ältere Grabungsmaterialien und Fundkomplexe aus−
gewertet werden.

Drittens funktioniert in Vorpommern ein Netz−
werk ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger, das
äußerst rege ist, und dem Funde von zahlreichen be−
kannten und zuvor unbekannten Fundplätzen ver−
dankt werden. Teils werden diese Aktivitäten – unter
Betreuung amtlicher Stellen – mittels Metalldetek−
tor unterstützt. Bei allen Problemen, die sich mit die−
ser Methode verbinden, kann nicht übersehen wer−
den, dass sie zu einem großen Erkenntniszuwachs
geführt hat: Die Erforschung u. a. der skandinavisch−
slawischen Kontakte der Vendel− und Wikingerzeit
sowie der früh− und hochmittelalterlichen Wirtschafts−
strukturen im vorpommerschen Raum hat durch die

1 Vorpommern ist ein Teil des Bundeslandes Mecklenburg−Vor−
pommern, hierzu gehören die Landkreise Demmin (DM), Uec−
ker−Randow (UER), Ostvorpommern (OVP), Nordvorpommern
(NVP) und Rügen (RÜG) sowie die kreisfreien Städte Greifswald
(HGW) und Stralsund (HST). Die Wikingerzeit wird vom späten
8. bis ca. 1100 gefasst, die Slawenzeit vom 7./8. bis 12. Jh. Sie
wird in drei Abschnitte gegliedert: Frühslawisch (7.–8. Jh.), mit−
telslawisch (9./10. Jh.) und spätslawisch (11./12. Jh.).
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vielen, häufig überraschend reichen Metallfunde ent−
scheidende Impulse erhalten.

Erste Resultate dieser vielfältigen Untersuchun−
gen werden knapp, übersichtlich und regelmäßig in
den „Kurzen Fundberichten“ bekannt gegeben, die
dem Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklen−
burg−Vorpommern des LAK angegliedert sind (KFB
2000–2006). Hinzu kommen Vorberichte und kürze−
re Fundvorlagen in den Archäologischen Berichten
aus Mecklenburg−Vorpommern, die von der Archä−
ologischen Gesellschaft für Mecklenburg und Vor−
pommern herausgegeben werden. Zu diesem Organ
gibt es auch Beihefte, in denen einige ausführliche
Fundvorlagen veröffentlicht werden konnten (Schok−
necht 2000a; 2001a). Außerdem erschienen einige
umfangreichere Publikationen von Ausgrabungsma−
terialien und Einzelfunden im Rahmen von Mono−
graphien, Zeitschriftenartikeln, Tagungsbänden und
Festschriften. Als besonders wertvoller Beitrag ist
ein Band über die Ausgrabungen an der Autobahn
A 20 zu nennen, der einen reich bebilderten ersten
Einblick in die vielen Resultate jener Notgrabungen
gewährt (Autobahn 2005).

Hier soll ein kurzer, thematisch gegliederter
Überblick zu den archäologischen Forschungen der
letzten Jahre (seit ca. 2000) gegeben werden, der
wichtige Einzelforschungen hervorhebt, weiterführ−
ende Literatur beibringt und andeutet, welche Dis−
kussionen die Forschung in Vorpommern zur Sla−
wen− und Wikingerzeit derzeit beschäftigen.

2. Slawische Einwanderung

Mehr und mehr setzt sich die Meinung durch,
dass die slawische Einwanderung in den vorpommer−
schen Raum erst vergleichsweise spät, seit dem letz−
ten Drittel des 7. Jhs., erfolgt ist. Dieser Zeitansatz
beruht auf überregionalen Studien, die sich auf Jahr−
ringdaten, feinchronologisch sensible Kleinfunde
und die Aussage der Pollenanalysen stützen2. Aus
Vorpommern selbst gibt es bisher, wenn wir von
einigen Daten der ersten Hälfte des 8. Jhs. aus erst
etwas später errichteten Bohlenwegen von Menzlin
und Kucksdorf (NVP) im Recknitztal absehen
(s. unten), keine einschlägigen Jahrringdaten, die die−
sen Ansatz untermauern oder widerlegen würden.
Hier liegt hingegen eine Anzahl von Kleinfunden
meist skandinavischer Provenienz vor, die teilweise
noch in das 7. Jh. zurückreichen. Zu den bekannten
älteren Funden – der Drachenfibel von Nehringen

(NVP), der Vogelfibel von Schönfeld (DM), einer
gleicharmigen Fibel von Verchen (DM), einem Sax
von Görke (OVP) u. a. (vgl. Biermann u. a. 1999;
Mangelsdorf 2001; Schoknecht 2008, 125 f.) – sind
in den letzten Jahren zwei vendelzeitliche Schna−
belfibeln aus Menzlin (spätes 6. Jh. oder um 600)
und Usedom (zweite Hälfte des 6. Jhs.) getreten
(Mangelsdorf/Rausch 2001, 269 ff.; Schoknecht
2008, 126). Außerdem vermutet U. Schoknecht
(2007, 25, 28 Abb. 1) in einem bronzenen Gegen−
stand aus der spätslawischen Siedlung von Relzow
(OVP) einen vendelzeitlichen Fibelaufsatz, doch
ist diese Deutung – wie der Autor selbst hervorhebt
– sehr unsicher (s. unten).

Da es sich bei den beiden Schnabelfibeln um
Lesefunde innerhalb oder im Umkreis von Wirtschafts−
zentren der weiteren Slawenzeit handelt, ist offen, ob
sie erst als Altmaterial zur Weiterverarbeitung in
späterer Zeit nach Vorpommern gelangt (vgl. Bier−
mann u. a. 1999, 239; Mangelsdorf/Rausch 2001,
273) oder zeitnah zu ihrer Herstellung abgelegt wor−
den sind. Sie könnten auch von einer späten germa−
nischen Besiedlung künden, die im Peenegebiet seit
längerem vermutet wird (vgl. Leube 1995, 64 f.;
Biermann 2004b, 355; u. a. 1999, 240), oder von
skandinavischen Aktivitäten an der ansonsten unbe−
siedelten Ostseeküste während des 6./7. Jhs. zeugen
(Mangelsdorf 2001, 501; ders./Rausch 2001, 274 f.).
U. Schoknecht (2008) und J. Herrmann (2008, 139
ff.) vertreten – u. a. unter Bezug auf die genannten
Funde – aber auch weiterhin die Meinung, die Sla−
wen seien bereits im 6./7. Jh. in die Gefilde an der
südlichen Ostseeküste eingewandert.

Frühslawische Siedlungsbefunde wurden in jün−
gerer Zeit nur aus Gielow (DM) – drei große, lang−
ovale Gruben mit Sukower und Feldberger Keramik,
einigen Knochenpfriemen, Kammfragmenten u. ä. –
vorgelegt (Schanz 2000, 108 ff.). Dazu kommen klein−
ere Beobachtungen frühslawischer Grubenbefunde
aus Büssow (UER; KFB 2006, 217 f.) und Buchholz
(NVP; KFB 2003, 559). Eine Siedlung mit Gruben
und Keramik des Sukower Typs wurde bei Göslow
(DM) untersucht. Ein dort beobachteter Kastenbrun−
nen ergab bislang noch keine Jahrringdaten (KFB
2003, 562).

Was die letzten Germanen im völkerwanderungs−
zeitlichen Vorpommern angeht, so wurden bei den
Rettungsgrabungen im Vorfeld des Autobahnbaus
Siedlungen freigelegt, die noch die erste Hälfte
des 6. Jhs. erreichen dürften, so in Rollwitz (UER;
Schmidt 2005) und Kölln (DM; Brandt 2005a). Be−
merkenswert sind vor allem die Funde aus Kölln, wo
der Knopf einer Bügelfibel, ein bronzener Schlüssel
und ein kleiner Goldring auf einen spätgermanischen

2 Vgl. Dulinicz 2001; 2005; 2006; Mangelsdorf 2001, 493 ff.;
Biermann 2005a; u. a. 1999; Brather 2005; Schneeweiß 2007.

Felix Biermann
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Herrenhof schließen lassen. Die zeitliche Lücke zur
slawischen Besiedlung lässt sich damit jedoch nicht
überbrücken.

2. Offene Siedlungen

Mehrere offene Siedlungen sind in den letzten
Jahren untersucht worden, wobei neben teils sehr
großflächigen Ausgrabungen auch Oberflächenpros−
pektionen standen. Archäologische Ausgrabungen
größeren Stils fanden u. a. statt in Anklam (KFB
2001, 457 f. Abb. 93), Bandelin (OVP; KFB 2002,
445; Benecke/Klammt 2007, 55 ff.; Klammt 2007),
Daberkow (DM; KFB 2003, 559), Groß Zastrow
(DM; KFB 2003, 563 f.; Klammt 2005; 2007; Be−
necke/Klammt 2007, 55 ff.), Klein Zastrow (OVP;
Klammt 2007, 186 f.), Loitz (Schanz 2006, 64 ff.),
Papendorf (UER; Forler 2005), Suckow (OVP; We−
ber 2001), Wodarg (DM; Brandt 2005b, 199 ff.) und
Ziethen (OVP; Abb. 2; KFB 2006, 232 f.; Biermann
u. a. 2008). Ein großer Lesefundkomplex wurde von
der spätslawisch−frühdeutschen Dorfwüstung War−
gentin bei Basedow (DM) vorgelegt (Schoknecht
2001a). Aufgearbeitet werden konnte überdies eine
ältere Ausgrabung auf einer spätslawischen Siedlung
von Kützerhof (DM; Schoknecht 2000a). Dazu kom−
men etliche kleinere Untersuchungen, über die die
Kurzen Fundberichte (2001–2007) Auskunft geben.
Einige siedlungskundliche Studien befassten sich
überdies mit der Entwicklung von Siedlungsgebie−
ten und Herrschaftsräumen im vorpommerschen
Gebiet (z. B. Ruchhöft 2007; Möller 2007).

Die Ausgrabungen bestätigen meist das bekannte
Bild von haufendorfartig strukturierten, großflächigen
Siedlungen in Hanglage an Niederungsrändern, die von
ebenerdigen Blockbauten sowie Flechtwerkhäusern
bestimmt waren. In manchen dieser Siedlungspläne
werden Gehöftgliederungen rekonstruiert (Schoknecht
2000a, 10 ff.), doch sind die Indizien dafür eher schwach.
Von den ebenerdigen Bauwerken zeugen lang−ovale
Gruben, die als Trauf− oder Vorratsgruben neben oder
unter den Häusern gelegen haben dürften (Schoknecht
2000a, 9 f.; Klammt 2007, 187; Biermann u. a. 2008).
Daneben kommen zuweilen flache, rechteckige Haus−
gruben vor, die aus spätslawischer Zeit von Usedom
(„Mühlenberg“) bekannt geworden sind (Biermann
2004d, 125 Abb. 5). In spätslawischer Zeit sind vor al−
lem tiefe, zylindrische oder beutelförmige Silogruben
charakteristisch, die der Aufbewahrung von Saatgetre−
ide dienten3. In Loitz wurden zwei runde Gruben mit

Abdeckung und Auskleidung aus Holz beobachtet,
die anscheinend diesem Typus entsprechen (Schanz
2006, 65 f., 72 Abb. 2, 7). Es könnte sich allerdings
auch um Brunnen handeln. Dazu treten in der Regel
Herdstellen (wohl oft Freiluftherde), Ofenrelikte und
diverse uncharakteristische Mulden, Gräbchen u. ä.
Als besonderer Siedlungsfund zu nennen ist eine
eiserne Bartaxt unter einer spätslawischen Feuerstel−
le in Sommersdorf (DM; KFB 2001, 472), die als
Opferniederlegung interpretiert wird.

Auf etlichen Siedlungen wurden Brunnen ausge−
graben, in der Regel die für die Slawen typischen
Kastenbrunnen. Solche – fast immer spätslawischen
– Brunnen wurden in Gorschendorf (DM; KFB 2000,
475 f.), Plüggentin (drei Brunnen; RÜG; KFB 2004,
674 f.), Ribnitz (mehrere Brunnen; NVP; KFB 2002,
455; 2003, 571), Wackerow (OVP; mit einer Jahr−
ringdatierung 1074/75; Duchniewski 2007, 62 f.) und
Wendisch−Baggendorf (NVP; Duchniewski 2007, 57
ff.) freigelegt. Einen Kastenbrunnen, der nach ver−
schiedenen Waldkantendaten vom späten 10. bis in
das frühe 13. Jh. genutzt bzw. unter Verwendung
älteren Holzes immer wieder an derselben Stelle er−
richtet wurde, gibt es von der Siedlung Ziethen (Abb.
3; Biermann u. a. 2008). Als Viehtränke wird ein
Kastenbrunnen mit mittel− und spätslawischer Ke−
ramik interpretiert, der sich ohne Siedlungsanbin−
dung in Behnkenhagen (NVP) fand (KFB 2002, 446).

Die meisten Siedlungsbefunde sind spätslawisch.
Das ist kein Zufall, sondern spiegelt die starke Sied−
lungs− und Bevölkerungszunahme wider, die den
vorpommerschen Raum seit dem späten 10. Jh. er−
fasste. Dieser Zuwachs ging mit einem enormen
wirtschaftlichen Aufschwung einher, der nun auch
das flache Land mit einbezog. Das zeigt sich bei den
Ausgrabungen in sehr deutlicher Weise: Zu etlichen
offenen Siedlungen, deren Basis landwirtschaftlich
war, gehörte umfangreiche handwerkliche Produk−
tion, und Handelsgut – vermutlich vermittelt über die
Burgstädte – erreichte auch kleinere Siedlungen. So
haben sich auf vielen solchen Fundplätzen Hinwei−
se auf die Metallurgie (Eisenverhüttung und −bear−
beitung, Buntmetall− und Bleibearbeitung)4 sowie
auf die Erzeugung von Holzteer: Auf mehreren vor−
pommerschen Wohnplätzen – Daberkow (Klammt
2007, 187 Fn. 4), Klein Zastrow, Groß Zastrow (Abb. 4)

3 Vgl. z. B. Schoknecht 2000, 9; Weber 2001; Forler 2005; Bier−
mann u. a. 2008.

4 So unter den neueren Funden z. B. in Dorow (eine wohl slawi−
sche Gussform; KFB 2001, 459 f.), Friedefeld (KFB 2001, 461),
Groß Below (KFB 2002, 450), Groß Ernsthof (KFB 2001, 462),
Groß Zastrow (KFB 2003, 564), Medow (KFB 2006, 225), Rel−
zow (Schoknecht 2007) und Ziethen (Biermann u. a. 2008).
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und Wendisch Baggendorf (Klammt 2005) – kamen
die bekannten Meilergruben ans Licht, teils in größ−
eren, auf Überschussproduktion hinweisenden Grup−
pen. Sie datieren allesamt in spätslawische Zeit
(Klammt 2005). Daneben treten zuweilen auch Dop−
peltopfreste auf (z. B. Bentzin [DM]; KFB 2003,
558). Die Bearbeitung von Knochen und Geweih−
gerät belegen entsprechende Artefakte, Abfallstücke
und Arbeitsgerät wie feine Sägen, die aus Bandelin
(Benecke/Klammt 2007, 58 f.) sowie Ziethen (Bier−
mann u. a. 2008) vorliegen.

Metallsuchprospektionen ergeben mitunter sehr
deutliche Hinweise auf Handwerk und Handel. So
wurden auf einer kleinen Siedlung bei Nonnendorf
(OVP) zahlreiche norwegische Wetzsteine, Sandstein−
wirtel, Schiffsnägel und Doppelnieten – die als ty−
pisch für den skandinavischen Schiffsbau gelten –
sowie Kugelzonengewichte und Silbermünzen ge−
funden. Bemerkenswert sind eine tierkopfförmige
Bronzefibel, die zwischen 1100 und 1150 auf Got−
land erzeugt wurde, sowie ein vogelkopfförmiger
Trinkhorn−Endbeschlag aus vergoldetem Buntmetall,
ebenfalls eine skandinavische Arbeit aus dem 11. Jh.
(Biermann/Rausch 2005). Auf einer fundreichen
spätslawischen Siedlung bei Gramzow (OVP) fan−
den sich ein Terslevfibel−Pressmodel, eine bronze−
ne Urnesstilfibel der Zeit um 1100 sowie ein Bron−
ze−Schlüsselgriff skandinavischer Provenienz5. Die
Siedlung von Klein Below (OVP) hat desgleichen
eine gotländische Tierkopffibel des 12. Jhs. erbracht
(Abb. 5.1; KFB 2004, 671 Abb. 70). Aus Relzow
gibt es den bereits erwähnten bronzenen Gegenstand,
bei dem es sich um den Aufsatz einer nordischen
Fibel oder um die Königsfigur eines „hnefatafl“ –
Spiels handelt (Schoknecht 2007, 28 f., Abb. 1). Von
mehreren Fundplätzen wurden Fragmente orientali−
scher oder gotländischer Blechbehältnisse geborgen,
die als Handelsgut oder Rohstoff für slawische Blech−
schmiede nach Vorpommern kamen (Lampe/Schir−
ren 2002, 103). Von vielen derartigen Orten liegen
außerdem Wägstücke, Waagenteile und Münzen vor,
die direkt mit dem Handel zusammenhängen (vgl.
Biermann im Druck a). Zugleich mehren sich Hin−
weise auf soziale Differenzierungen und elitäre Grup−
pen in den offenen spätslawischen Siedlungen, etwa
in Form von Reitersporen, wie sie aus Nonnendorf
(Biermann/Rausch 2005, 376 Abb. 8) und Ziethen
(Biermann u. a. 2008) vorliegen (Abb. 6).

Während man früher den Eindruck gewinnen kon−
nte, nichtagrarische Produktion und Handel hätten
sich vorrangig in den spätslawischen Burgstädten
abgespielt, zeigt sich im Lichte der Metallsuchpros−
pektionen nun, dass eine mitunter erstaunlich inten−
sive nichtagrarische Komponente auch kleinere Sied−
lungen auszeichnen konnte. Ein hierarchisch gestaf−
feltes Wirtschaftssystem mit Zentren unterschiedli−
chen Ranges, oberer, mittlerer und unterer Ordnung
wird erkennbar, ebenso deuten sich enge Verflech−
tungen zwischen den zentralen und peripheren Or−
ten an (Biermann im Druck a).

3. Emporien, Burgstädte, Tempelburgen,
    Burgwälle

Auf Rügen, Usedom und auf dem vorpommer−
schen Festland entstanden aufgrund der günstigen
verkehrsgeographischen Bedingungen am Meer und
an der Odermündung bereits im 8. Jh. Seehandels−
plätze, deren wirtschaftliche Zentralortfunktion seit
dem 10. Jh. Burgstädte übernahmen (vgl. zuletzt
Biermann 2006a; 2006b). Zu den älteren Plätzen
zählen Menzlin an der Peene und Ralswiek auf
Rügen (RÜG), zu jenen jüngeren Typs das heraus−
ragende Usedom, ferner Orte wie Wolgast, Gützkow
und Demmin. Diese Orte fesseln die Forscher au−
fgrund ihrer ethnischen, wirtschaftlichen und politi−
schen Komplexität seit langem. Mehreren davon
wurden in den letzten Jahren Untersuchungen gewid−
met.

Der im Schwerpunkt in das 9. bis 11. Jh. gehören−
de Seehandelsplatz von Ralswiek (Abb. 7) wurde
zwar in den letzten Jahren nicht mehr großflächiger
untersucht, doch gelang es J. Herrmann, die Auswer−
tung der umfangreichen Ausgrabungen der 1970er
und 1980er Jahre weiter fortzusetzen und monogra−
phische Bände zu den reichhaltigen, vielfach skan−
dinavischen Funden und zum Schatzfund des 9. Jhs.
vorzulegen (Herrmann 2005; 2006); die Publikation
der Untersuchungen zum Gräberfeld in den Schwarz−
en Bergen wird in Kürze folgen. Kaum waren die
ersten Bände J. Herrmanns publiziert, unterzog F. Ruch−
höft (2004, 77 ff.) die Datierung und Phasengliede−
rung des Fundplatzes sowie die Deutung und Rekon−
struktion der Hafenanlagen einer fundamentalen Kri−
tik. Die Kontroverse dauert noch an.

Der Seehandelsplatz von Menzlin an der Peene,
berühmt durch seine „Wikingergräber“ mit schiffs−
förmigen Steinsetzungen, bestand nach heutigem
Kenntnisstand vom 8. bis 10. Jh. Dabei wird disku−
tiert, ob die Anfänge in die erste Hälfte des 8. Jhs.
zurückgehen könnten (Brather 2003, 44; Kleingär−
tner 2007, 28), was m. E. wahrscheinlich ist. Die Sie−
dlung wurde unlängst geomagnetisch erforscht, wo−

5 KFB 2003, 562 f.; 2004, 669 f. Abb. 69; 2005, 405 f. Abb. 57;
2006, 220 f. Abb. 55.
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bei sich allerdings kein sehr klares Bild ergab (Jöns
2006, 92 f. Abb. 7); man kann wohl eine Gruben−
hausstruktur vermuten, wie sie sich auch in den klei−
nen Ausgrabungen U. Schoknechts (1977) abzeich−
nete. Etliche Oberflächen− und Detektorfunde jünge−
rer Zeit ergänzen das Bild einer wirtschaftlich regen
Siedlung mit zahlreichen skandinavischen Beziehun−
gen, so eine Miniatur−Wetterfahne aus Buntmetall
(Lamm 2003), ein Riemenendbeschlag mit Dekor im
Borre−Stil (Abb. 5.2; KFB 2003, 568 f. Abb. 60),
eine Stier− oder Widderfigur aus Silber in spätem
skandinavischem Tierstil (KFB 1998, 619 Abb. 123),
viele Wägstücke (KFB 2003, 568; 2006, 226), Mün−
zen (z. B. KFB 2004, 673), fragmentierte Schalen−
fibeln (KFB 2006, 226) und die bereits erwähnte
Schnabelfibel (Mangelsdorf/Rausch 2001; Jöns 2006).

Besonders bemerkenswert ist ein mit Steinen
gepflasterter Bohlenweg des 8./9. Jhs. (gemäß Den−
drodaten zwischen den 720er und 830er Jahren), der
durch die Peeneniederung zog und eine Verbindung
nach Görke herstellte, wo ebenfalls ein bedeutender
Siedlungsplatz bekannt ist; unter diversen Neufun−
den von jener Stelle seien eine Hufeisen− oder Ring−
fibel aus dem baltisch−finnischen Raum (KFB 1998,
611 Abb. 114; Lampe/Schirren 1999, 61) sowie ein
Hakensporn und Wägstücke hervorgehoben (KFB
2005, 403). Die Bauart des Weges findet gute Pa−
rallelen in Skandinavien (Jöns 2006, 95 ff.). Auf dem
Gräberfeld konnte bei Notbergungen jüngerer Zeit
ein Grab mit unverbranntem Bootsteil nachgewie−
sen werden (vgl. KFB 2000, 484 f.; Jöns 2006),
außerdem eine sehr reich ausgestattete Brandbestat−
tung mit einem Münzanhänger (Chosroes II., 591–
628), die allerdings erst ansatzweise publiziert ist
(Schoknecht 2001b, 513; Kleingärtner 2007, 29,
Abbildung). Unfern der Siedlung wurde ein spätsla−
wischer Schiffsabwrack− oder Werftplatz entdeckt
(Jöns 2006).

Alles in allem bestätigen die Neufunde die star−
ke nordische Komponente in Menzlin sowie die he−
rausragende wirtschaftliche und verkehrsgeographi−
sche Bedeutung des Kleinraums, die auch über die
Existenz des Emporiums hinaus erhalten blieben.
Zur näheren Datierung und Struktur des Emporiums
werfen die neuen Funde allerdings im Grunde mehr
Fragen auf, als sie beantworten.

In Usedom, dem bedeutendsten Herrschafts−,
Sakral− und Wirtschaftszentrum des vorpommer−
schen Raums im 12. Jh. und wohl schon der voran−
gehenden Zeit, wurden in den letzten Jahren mehre−
re Forschungs− und Notgrabungen durchgeführt so−
wie Materialstudien vorgenommen. Ausgrabungen
betrafen die Suburbien am „Priesterkamp“, in dem
ca. 1155 das Kloster Grobe eingerichtet wurde (Man−

gelsdorf/Benecke/Biermann 2005), sowie am „Mühlen−
berg“ (Biermann 2004d), wo eine von Blockbauten
und Grubenhäusern geprägte Siedlung erfasst wer−
den konnte. Kleinere Forschungen konnten auch in
der „Amtswiek“ vorgenommen werden, der Vor−
burgsiedlung südlich des Burgwalls „Bauhof“. Alle
Siedlungselemente lieferten zahlreiche Hinweise auf
Handwerk und Handel. Am zentralen Burgwall „Bau−
hof“ selbst wurden mehrere begrenzte Untersuchun−
gen vorgenommen, die u. a. Dendrodaten des 12. Jhs.
(für den Burgwall) und des 13. Jhs. (für den später
eingebauten Turmhügel „Schlossberg“) erbrachten
(Biermann 2003a; Saalow 2007, 49). Ein Bohrpro−
gramm zeigte, dass der Geländesporn unter dem
Bauhof ursprünglich zweigeteilt war, und dass sei−
ne Befestigung aus einem bis zu 30 m breiten Wall
bestand (Biermann 2003a). Vor 1990 waren auf dem
Bauhof riesige Mengen von Kleinfunden aufgelesen
worden, die nun aufgearbeitet werden konnten. Unter
dem vielfältigen Material seien ein Spinnwirtel aus
Owrutscher Schiefer, Warzenklapper− und Tonei−
fragmente, finnisch−baltische Fibeln, Relikte der
Bernstein−, Glas− und Bronzebearbeitung, ein skan−
dinavischer Tonspinnwirtel, ein prächtiger Steck−
schlüssel und ein Trensenteil nordischen Typs (Abb. 8)
hervorgehoben (Biermann im Druck b).

Eine der Hauptfragen zu Usedom lautet noch
immer, wann sich die zentralörtlichen Funktionen
dieses Platzes herausgebildet haben: Gab es hier be−
reits einen Seehandelslatz des 8./9. Jhs., wofür man−
ches spricht, oder entstand der Platz als Burgstadt
nicht vor der spätslawischen Zeit? Erst größere
Ausgrabungen werden diese Problematik aufhellen
können6.

Zu den großen Burgwällen von Gützkow und
Demmin, die am Rande der spätmittelalterlichen
Lokationsstädte liegen, gibt es nicht so viel Neues
zu berichten. Die wenigen archäologischen Befun−
de, die wir zu der bedeutenden, 1128 von Otto von
Bamberg besuchten Burgstadt Wolgast besitzen,
konnten in einer übergreifenden Arbeit zusammen−
fassend vorgestellt werden (Poggensee 2003, 36– 40).
Überdies wurden die Kenntnisse zur Schlossinsel,
wo sich der Burgwall befand, zusammengestellt
(Rahde 2008). Des weiteren wurden zwei aus dem
Peenestrom bei Wolgast geborgene Buntmetallscha−
len vorgelegt (Biermann 2006f).

6 Vgl. zu Usedom Biermann 2003a; 2003b; 2004d; 2005b; 2006b,
c, d, g; ders./Rebkowski 2007, 69 ff.; zur Bleiverarbeitung Bier−
mann/Seiler 2004; zur Owrutscher Wirteln Biermann/Pust/An−
sorge 2007.

Neue Untersuchungen zur Slawenzeit in Vorpommern – ein Forschungsbericht



316

Vergleichsweise schwach ist der Forschungs−
stand zu den vielen Burgwällen in Vorpommern und
auf Rügen, deren Wurzeln im 8. Jh. liegen dürften
und die bis in das 12. Jh. als administrativ−militäri−
sche Zentren der Lutizen, Ranen und Pomoranen
eine große Bedeutung hatten. Größere Grabungen
fanden nur auf der Jaromarsburg auf Kap Arkona
(Putgarten, RÜG) statt, dessen Substanz durch Fels−
abstürze sehr bedroht ist. Die Funde – Waffen und
Sporen, Glasperlen, Silbermünzen, Schmuck, Tracht−
bestandteile u. ä., oft in Opferdepots – können die
historisch überlieferte Kultfunktion der vielleicht
schon im 9. Jh. gegründeten und 1168 durch die
Dänen zerstörten Tempelburg eindrucksvoll unter−
streichen (Tummuscheit 2007).

Ansonsten wurden kleinere Lesefundkomplexe
von den Burg−Siedlungskomplexen Malchin (DM;
Schoknecht 2000b, 121 ff.) und Klempenow (DM;
Ulrich 2004, 28 ff.; 2008; KFB 2006, 223 f.) vorge−
legt, wobei von letztgenanntem Fundplatz ein Ha−
kensporn, awarische (?) Riemenzungen (Abb. 9.1, 2),
Dirhamfragmente und eine schöne Augenperle her−
vorzuheben sind. Ein steinernes Spielbrett (Abb. 10),
offenbar für ein Mühle−Spiel, wurde in einer mittel−
bis spätslawischen Grube in der Vorburgsiedlung des
Burgwalls Ganschendorf bei Demmin gefunden
(Schanz 2003, 101 ff.). Ein besonderer Altfund vom
Burgwall Rugard bei Bergen (RÜG), eine aus einer
gravierten Bronzeschale gearbeitete Dolchscheibe,
fand durch U. Müller (2001) ausführliche Würdi−
gung, ebenso ein keulenkopfförmiges Steingerät mit
romanischer Ornamentik (Abb. 11) von der Burg in
Gützkow durch E. Kirsch (2008, 199 ff.). Hervor−
hebenswert ist in diesem Kontext noch eine skandi−
navische Urnesstilfibel des 12. Jhs. (KFB 2005, 408 f.
Abb. 59), die sich auf dem ebenfalls längerfristig
genutzten Burgwall von Krien (OVP) gefunden hat
(Abb. 12).

Sehr interessant sind Detektorfunde vom ausge−
dehnten Burgwall Grüttow (OVP) unfern vom Seehan−
delsplatz Menzlin/Görke, der als Feldberger Burg be−
gann und bis in die spätslawische Zeit in Nutzung war.
Dort wurden überaus qualitätvolle Funde der Karolin−
gerzeit – ein aus einer skandinavischen Fibel hergestell−
ter Beschlag, eine Bronzeschelle, ein Polkappenge−
wicht, zwei Pfeilspitzen skandinavischer Provenienz,
10 Silberdirham und deren Fragmente sowie ein bron−
zener Reitersporn (KFB 2003, 564; Jöns 2006, 100) –
geborgen, die die Kontakte der Burgbewohner zum
nahen Seehandelsplatz während des 8./9. Jhs. belegen
dürften. Hier ergibt sich ein Einblick in Handels− und
Abgabebeziehungen zwischen den Bewohnern der Se−
ehandelsplätze und den Burgherren, die von großer ver−
fassungshistorischer Bedeutung sind.

4. Infrastruktur und Verkehrswege

Großes Forschungsinteresse finden in den letz−
ten Jahren die vielen Bohlenwege und Brücken aus
slawischer Zeit in den nordostdeutschen Niederungs−
gebieten. Besonders R. Bleile ist hier mit mehreren
Arbeiten hervorgetreten (Bleile 1999; ders./Klein−
gärtner 2003). Derselbe Forscher (Bleile 2008, 473
ff.) widmete sich auch archäologischen Quellen zur
mittelalterlichen Binnenschifffahrt in Mecklenburg−
Vorpommern, wobei Funde aus dem vorpommer−
schen Landesteil eine große Rolle spielten.

Neben dem Bohlenweg von Menzlin (s. oben)
kamen weitere Befunde zu Bohlenwegen und −däm−
men ans Tageslicht, die in der Slawenzeit die Fluss−
niederungen überquerten. Auf „um 812“ – und da−
mit recht früh – jahrringdatiert wurde eine „hölzer−
ne Wegebefestigung“ an der Peene bei Stolpe (nahe
Anklam, OVP; KFB 2000, 490). Eine ganze Anzahl
solcher Flussübergänge wurde im Recknitztal zwi−
schen Dudendorf und Bad Sülze (NVP) beobachtet,
die nach vielen dendrochronologischen Daten in der
zweiten Hälfte des 10. Jhs. und im 11. Jh. errichtet
wurden, wobei sich auch einige ältere Hölzer des 8. Jhs.
fanden. Es dürfte sich dabei allerdings um sekundär
verbautes Altholz handeln (Bleile/Kleingärtner 2003,
139 ff.). Ein interessantes Objekt, das vielleicht mit
einem Weg in Verbindung stand, ist eine aufwändig
konstruierte Uferbefestigung in einer Siedlung bei
Loitz, die Jahrringdaten zwischen 943 und 963 er−
geben hat (Schanz 2006, 78 f.).

Im Zusammenhang dieser Forschungen sollen
noch die Flussfunde erwähnt werden, an denen be−
sonders die Trebel, die Tollense und die Peene
außerordentlich reich sind. Meist handelt es sich um
Waffen, die vermutlich geopfert, bei Flussfahrten
oder −querungen verloren oder vom Ufer ausgespült
wurden. Sie wurden in jüngster Zeit sowohl über−
greifend untersucht7 als auch in einzelnen Exempla−
ren vorgestellt, so eine Dornspeerspitze aus der Pe−
ene bei Görmin und die erwähnten Messingschalen
aus dem Peenestrom bei Wolgast (Biermann 2003c;
2006f).

5. Gräber

Zu den wichtigsten Neuentdeckungen auf dem
Gebiet des slawen− und wikingerzeitlichen Bestat−
tungswesens gehören die in den späten 1990er und
2000er Jahren erforschten Gräberfelder von Usedom,

7 Bleile/Kleingärtner 2003, 137 ff.; Schoknecht 2003, 18 ff.;
Anders 2007, 33 ff.; dies./Gringmuth−Dallmer 2007, 13 ff.
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die Friedhöfe „am Hain“ (spätes 10. bis 12. Jh.; Bier−
mann 2002) und in der Priesterstraße (12./13. Jh.;
Biermann 2003e). Sie folgen einander mit einer ge−
wissen zeitlichen Überlappung. Es wurden jeweils
etwa 200 Bestattungen untersucht. Meist handelt es
sich um Körpergräber, wobei am Hain auch einige
Brandgruben vom Typ Alt Käbelich in Erscheinung
treten (Biermann 2003d). Das Beigabengut ist über−
wiegend einfach und umfasst Schläfen− und Finger−
ringe, Messer, Wetzsteine, wenig Keramik, Perlen−
ketten und −halsringe u. ä.

An beiden Fundplätzen fanden sich Bestattungen
in kleinen bootsförmigen Totenbehältnissen, die Pa−
rallelen im nördlichen Ostseeraum besitzen (Bier−
mann 2004c), sowie am „Hain“ ein überaus reich
ausgestattetes Kammer− und Schwertgrab des späten
11. oder früheren 12. Jhs. (Biermann 2004a; 2008).
Bei diesen Bestattungsweisen lassen sich wohl mit−
telbare skandinavische Einflüsse oder Traditionen
erkennen, doch allenfalls noch indirekt innerhalb
eines mittlerweile eng vernetzten und in mancher
Hinsicht vereinheitlichten Ostsee−Kulturkreises. So−
wohl die bootsförmigen Totenbehältnisse als auch
das Prunkgrab finden Parallelen im weiteren Pom−
mern. Die vor allem in das 12. Jh. datierenden Prunk−
und Prachtgräber Pommerns und Ostmecklenburgs
kann man dabei als Gegenreaktion einheimischer
Oberschichten auf die als Krisenzeit empfundene
Periode am Übergang zur Christianisierung und zu
zentralen Herrschaften auffassen (Biermann 2008).
Die verbreitete ethnische Verbindung solcher Pracht−
gräber mit Skandinaviern, die zunächst auch bei dem
Usedomer Grab angenommen wurde (Fries 2001),
sollte insofern kritisch betrachtet werden.

Das Gräberfeld in der Usedomer Priesterstraße
entstand vermutlich an der 1128 von Otto von Bam−
berg gegründeten Kirche. Der Friedhof, die spätere
Sakraltopographie – dort lag eine der späteren Stadt−
kirchen Usedoms – und bestimmte topographische
Regelmäßigkeiten bei den Kirchengründungen Ot−
tos bildeten Indizien für die Lokalisierung des selbst
nicht erfassten Sakralbaus im Terrain der Priester−
straße (Biermann 2006e). In ähnlicher Weise lässt
sich aus spätslawischen Grabfunden an den spätmit−
telalterlichen Stadtkirchen von Wolgast (Poggensee
2003) und Gützkow auf die Position von Ottos Sa−
kralbauten schließen. Das gelang in besonders ein−
drucksvoller Form in Gützkow, wo neben der Stadt−
kirche ein spätslawisches Gräberfeld des 12./13. Jhs.
mit allen Anzeichen eines frühen Kirchfriedhofs auf−
gedeckt wurde (Schäfer/Hoche 2002).

Spätslawische Körpergräberfelder wurden außer−
dem in Penkun (UER; Pollex 2006, 183 ff.) sowie
in Basedow (KFB 2002, 446; 2005, 404) freigelegt.

Mit ihrer einfachen Beigabenausstattung, die aus
Schläfen− und Fingerringen, Perlen aus Glas (in Pen−
kun auch aus Bernstein und Owrutscher Schiefer),
Messern, Feuerstahlen u. ä. besteht, entsprechen sie
dem üblichen Bild jener späten Bestattungsplätze.
Hügelgräber mit rechteckigen Steinsetzungen –ver−
mutlich mit Brandbestattungen – wurden in der Stub−
nitz (RÜG) neu entdeckt (KFB 2002, 457). Die all−
gemeine Entwicklung der Grabsitten war mehrfach
Gegenstand übergreifender Studien und Detailunter−
suchungen (Biermann 2004a; Pollex 2004; 2007).
Für Diskussionsstoff sorgen vor allem die Arbeiten
von A. Pollex, der eine engere Verbindung zwischen
dem Übergang zur Körpergrabsitte und der Christia−
nisierung vertritt, als es traditionell angenommen
wurde – mit allen Konsequenzen für die Datierung
und kulturhistorische Deutung der Körpergräber.

6. Slawisch−skandinavische Kontakte

Die Intensität slawisch−skandinavischer Kontakte
im vorpommerschen Gebiet vom 7./8. bis 12. Jh.
unterlag gewissen Schwankungen, stellt sich aber
doch durchgängig als recht intensiv dar. Dies wird
durch die Untersuchungen der letzten Jahre, beson−
ders auch die Metallsuchprospektionen, immer deut−
licher. Auf die vendelzeitlichen Belege skandinavi−
scher Präsenz oder slawisch−skandinavischer Kon−
takte in Pommern wurde oben schon hingewiesen,
ebenso auf die Diskussion um den skandinavischen
Anteil in den Emporien Menzlin und Ralswiek, der
kontrovers diskutiert wird. M. E. deuten Funde, Be−
funde und der gesamte kulturhistorische Kontext auf
recht starke skandinavische Aktivitäten in den See−
handelsplätzen hin, und eine nördliche Initiative für
ihre Gründung dürfte wahrscheinlich sein. Auch aus
dem spätslawischen Usedom kennen wir viele nörd−
liche Einfuhrgüter, die jedoch in erster Linie mit dem
Handel zu tun haben dürften (s. oben).

Ansonsten wird durch viele skandinavische und
baltische Neufunde in Vorpommern deutlich, dass
über die Ostsee und die Hafenorte vermitteltes Han−
delsgut auch kleinere Siedlungen erreichte, und zwar
besonders in spätslawischer Zeit. Der starke Fund−
niederschlag dieser Art ist erstaunlich und sein Hin−
tergrund noch nicht abschließend geklärt. Neben den
oben bereits erwähnten Funden aus den zentralen
Orten Menzlin, Usedom und Arkona, aus verschie−
denen kleineren offenen Siedlungen oder Burgwällen
(Gramzow, Klein Below, Krien, Menzlin, Nonnen−
dorf, Relzow) sowie einigen älteren Funden – z. B.
einem Spielstein aus Walrosselfenbein von Groß
Ernsthof (OVP; Lampe 1990, 144 ff.) und einem
baltischen Schwertortband von Stolpe auf Usedom
(OVP; Lampe/Schirren 1999) – ist noch auf eine
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bronzene Ringnadel und zwei silbertauschierte
Steckschlüssel von Wodarg (DM; Brandt 2005b,
200 Abb. 4), Dornspeer− bzw. Lanzenspitzen fin−
nisch−baltischen Typs von Wilhelmshof (OVP),
Anklam und Görmin (DM; Biermann 2003c), ein
baltisches Schwertortband des 11.–13. Jhs. aus
Drammendorf (RÜG; Abb. 9.4; KFB 2006, 218 f.
Abb. 53) sowie einen kleinen profilierten und ve−
rzierten Knochengegenstand nordischen Stils aus
einer Siedlung von Loitz hinzuweisen (Schanz
2006, 68, 72 Abb. 3h). Bei dem Loitzer Fund
könnte es sich um ein Plektron (vgl. Gabriel 1988,
236 ff. Abb. 51) handeln. Hinzu kommen das
Fragment einer silbernen Hufeisenfibel mit Poly−
ederknauf aus dem östlichen Ostseeraum von einer
Siedlung bei Nadrense (UER; KFB 2006, 227)
sowie eine bronzene, im Borrestil verzierte Ring−
fibelnadel des 10. Jhs. von Völschow (DM; Abb.
9.3; KFB 2003, 575).

Geradezu flächendeckend war die Verbreitung
norwegischer Schieferwetzsteine, die im 11./12.
Jh. den Markt für dieses Alltagsutensil offensicht−
lich bestimmten (vgl. Mangelsdorf/ Benecke/
Biermann 2005 [Beitrag J. Ansorge]; Biermann/
Rausch 2005, 371). Ähnliches dürfte für die ver−
mutlich aus Schonen oder Gotland stammenden,
sehr verbreiteten Sandsteinwirtel gelten (vgl. Ga−
briel 1988, 257; Biermann 2004d, 152; im Druck
a). Ebenfalls nördliche Einfuhr stellen Mühlen aus
Granatglimmerschiefer dar, die aus Zentralorten
wie Usedom (Biermann im Druck b), aber auch
aus offenen Siedlungen wie beispielsweise einer
Siedlung von Löcknitz (UER; KFB 2004, 672)
bekannt sind. Noch einmal zu erwähnen sind außer−
dem die Doppelschiffsniete, die von mittlerweile
zahlreichen Fundplätzen vorliegen, und zwar oft
in großer Menge – so von Nonnendorf (s. oben),
aus den bootsförmigen Totenbehältnissen von
Usedom (s. oben; Biermann 2004c) und von einer
Siedlung bei Parchow (RÜG; KFB 2000, 486 f.). Sie
gelten als typisch für den skandinavischen Schiffs−
bau, doch sollte diese Hypothese angesichts der
zunehmenden Nachweise im Süden der Ostsee
sicherlich kritisch hinterfragt werden (vgl. Bier−
mann/Rausch 2005, 378).

Kurios sind ein erst kürzlich entdeckter Bild−
stein mit Schiffsdarstellung in Gahlkow (OVP;
Kaute/Ansorge 2003) sowie ein Specksteinan−
hänger in Form eines Delphins aus einer spät−
slawischen Siedlung von Anklam (KFB 2001,
457 f. Abb. 93). Die frühgeschichtlich−mittel−
alterliche Zeitstellung beider Objekte ist in ho−
hem Maße unsicher (zu Gahlkow vgl. Terber−
ger 2005).

7. Transformationen des 12./13. Jhs.

Im 12./13. Jh. kam es im Zuge des großen Trans−
formations−, Siedlungs− und Akkulturationsprozes−
ses der deutschen Ostsiedlung zu einschneidenden
Wandlungen im ländlichen Siedlungsbild Vorpom−
merns. Die Erforschung dieses Prozesses war Gegen−
stand einer Tagung in Greifswald (Biermann/Man−
gelsdorf 2005); sie steht, was die archäologischen
Aspekte betrifft, in Vorpommern aber noch am An−
fang. Die bisherigen Ausgrabungen lassen generell
auf recht deutliche Veränderungen im Siedlungsbild
Vorpommerns im Zuge dieses Prozesses schließen,
der u. a. mit der Etablierung der Grundherrschaft,
der Vermessung und Verhufung des Landes einher−
ging. Viele slawische Siedlungen wurden um 1200
oder im 13. Jh. aufgegeben, während neue Dörfer
entstanden.

Der Übergang konnte in der Siedlung von Zieth−
en nachgehalten werden, wo Keramik des Menken−
dorfer Typs und Grauware die Nutzungszeit um−
reißen und zusammen mit Dendrodaten eine Laufzeit
vom 10. bis 13. Jh. belegen (Biermann u. a. 2008).
Viel eindrucksvoller war jedoch in Wodarg zu er−
kennen, wie sich eine seit dem 9. Jh. bestehende Sied−
lung im 13. Jh. zu einer frühdeutschen Siedlung mit
Adelssitz wandelte. Dabei ergaben sich einschnei−
dende Veränderungen in der Siedlungsstruktur und
im Hausbau (Brandt 2005b). Mit der Dorfwüstung
Zwinrowe bei Gützkow hingegen wurde ein aus wil−
der Wurzel gegründetes, planmäßiges Dorf des 13./14.
Jhs. – wohl ein Straßenangerdorf – teilweise erfasst,
das keinen slawenzeitlichen Vorläufer hatte (Brandt
2005c).

Auch im Zentralort− und Städtewesen erlebte
Vorpommern in jener Zeit große Veränderungen. Im
13. Jh. wurden viele Städte ohne Vorgänger gegrün−
det, so Greifswald und Stralsund, während andere
zwar auf ältere Zentralorte Bezug nahmen, aber neue
Gestalt annahmen. So wurden die Lokationsstädte
des 13. Jhs. in Usedom (Biermann 2006c) und Dem−
min neben den alten burgstädtischen Zentren gegrün−
det, während sie sich in Wolgast (Poggensee 2003)
und Gützkow (Schäfer/Hoche 2002) am Ort der al−
ten Suburbien entwickelten; ebenso ergaben Ausgra−
bungen in Loitz (KFB 2006, 225; Schanz 2006) und
Anklam (KFB 2003, 558) partielle slawische Vor−
gängersiedlungen. Aber auch in diesen Fällen be−
saßen die neuen Städte eine gänzlich veränderte
Struktur. Interessant ist eine spätslawische Siedlungs−
grube in der Greifswalder Kapaunenstraße. Sie war
stratigraphisch deutlich von den urbanen Schichten
des 13. Jhs. abgetrennt und dürfte daher eher eine
ältere, ländliche Siedlung des 11./12. Jhs. dokumen−
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tieren als eine frühstädtische slawische Vorgänger−
siedlung (Krüger 2003).

8. Fazit

Der kurze Überblick macht einerseits deutlich,
dass noch manche Defizite in der Forschung zur Sla−
wenzeit in Vorpommern bestehen. Das gilt für die
großen und komplexen Zentralorte wie Menzlin und
Usedom, aber auch für Demmin, Gützkow und Wol−
gast, deren Entwicklung und Gestalt wir erst im An−
satz verstehen. Das hängt vor allem damit zusam−
men, dass sich unser Wissen meist aus Notgrabun−
gen schöpft, die die großen, selbstredend streng
denkmalgeschützten Zentren in geringerem Maße
betrafen. Große Grabungsprojekte, die gezielt auf
diese überregional bedeutenden Orte eingegangen
wären, hat es aber nicht gegeben. Die Feldforschun−
gen basierten hier oft auf geophysikalischen Pros−
pektionsmethoden. Diese sind zwar erfreulich ze−
rstörungsfrei, doch können ihre Resultate unsere

Kernfragen nach Datierung, Wirtschafts− und Ver−
fassungsstrukturen sowie ethnischen Verhältnissen
nicht einmal im Ansatz beantworten. Praktisch am
Anfang steht auch die Erforschung der vorpommer−
schen Burgwälle. Außerdem sollte den Fragen nach
der slawischen Einwanderung und den skandina−
visch−slawischen Kontakten stärker nachgegangen
werden.

Andererseits haben die vielen Notgrabungen und
Prospektionsmaßnahmen unser Wissen um jene Epo−
che vervielfacht. Über offene Siedlungen, die Sach−
kultur, das Bestattungswesen und diverse Aspekte
der herrschaftlichen und sozialen Strukturen der Sla−
wen sind wir besser informiert denn je. Jahrringda−
tierungen sorgen für ein immer besseres Chronolo−
gieschema. Zugleich gelang es, etliche ältere Mate−
rialien auszuwerten und der Öffentlichkeit bekannt
zu machen. Im Ganzen gesehen waren die letzten
Jahre für die slawische Archäologie in Vorpommern
somit außerordentlich gewinnbringend.
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Abb. 1. Ausdehnung von Vorpommern (grau hinterlegt; Zeichnung F. Biermann)
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Abb. 2. Ziethen, Ausgrabungen auf der offenen Siedlung des 10.–13. Jhs., Winter 2006/2007 (Foto D. Forler)

Abb. 3. Ziethen, Kastenbrunnen (Foto D. Forler)
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Abb. 4. Groß Zastrow, spätslawische Teererzeugungsgrube (nach Klammt 2005, 191 Abb. 4)

Abb. 5. Klein Below, Oberteil einer tierkopfförmige Fibel aus Bronze, 4,5 cm Höhe; Menzlin, vergoldeter Bronze−
Riemenendbeschlag, 7,2 cm Länge. O. M. (nach KFB 2003, 569 Abb. 60; KFB 2004, 671 Abb. 70)

Felix Biermann



327

Abb. 6. Ziethen, spätslawischer Stachelsporn (Foto O. Blum)

Abb. 7. Ralswiek, Rekonstruktionszeichnung des Seehandelsplatzes (nach Herrmann 2006, 189 Abb. 24)
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Abb. 8. Usedom, Burgwall Bauhof, Trensenteil aus Buntmetall, Lesefund (Foto W. Lampe)

Abb. 9. Funde aus Buntmetall: 1, 2 Klempenow, bronzene Riemenzungen; 3 Völschow, versilberte und vergoldete
Bronze−Ringfibelnadel; 4 Drammendorf, Ortband aus Bronze. 1–3 M. 1:2; 4 M. 1:1 (nach KFB 2003,
575 Abb. 64; KFB 2006, 219, 224 Abb. 53, 59)

Abb. 10. Ganschendorf, Vorburgsiedlung, steinernes Spielbrett. M. ca. 1:2 (nach KFB 2003, 561 Abb. 55)
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Abb. 11. Gützkow, Burgwall, keulenkopfförmiges Steingerät mit romanischer Ornamentik. M. 1:2 (nach Kirsch 2008,
200 Abb. 1)

Abb. 12. Krien, Burgwall, silberne Drachenfibel im Urnesstil. M. ca. 2:1 (nach KFB 2005, 409 Abb. 59)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Die ersten herrschaftlichen Strukturen im südli−
chen Ostseeraum werden 789 sichtbar, als Karl der
Große gegen die Wilzen zog. Zu diesem Zeitpunkt
gab es Burgen (Wigger 1860, 8) die aber sind – die
archäologische Analyse zeigte es – kaum älter, so
dass wir von etablierten herrschaftlichen Strukturen
erst seit diesen letzten Jahrzehnten vor 800 sprechen
können. Im frühen 9. Jh. zeichnete sich eine Ten−
denz ab, dass sich die Zahl der Burgen erhöhte, wo−
bei nicht in jedem Fall klar ist, ob sie wirklich ne−
beneinander oder nacheinander und mit kurzer Le−
bensdauer bestanden. Unbestreitbar ist eine Verdich−
tung der Burgenlandschaft zu beobachten.

Aufgrund der Verteilung der frühen Burgen (8.–9. Jh.)
werden drei große Herrschaftskerne sichtbar: die
östlichen und westlichen Obodriten sowie die Wil−
zen (Abb. 1). Das nördliche Brandenburg war im
Rahmen dieser frühen Herrschaftsbildung bedeu−
tungslos. Wilzen und Heveller bildeten also zwei
voneinander völlig unabhängige Herrschaftskerne.
Die frühe Zweipoligkeit der Obodriten lässt sich
auch an den schriftlichen Quellen ablesen (Wigger
1860, 7f., 13, 104). Neben dem bis ins 12. Jh. hin−
ein aus zwei Polen bestehenden Stammesgebiet der
Obodriten, das sich erst wesentlich später in die vier
bekannten Stammesgebiete auflöste, gab es an den
Randbereichen dieser Herrschaftskerne bereits im
frühen 9. Jh. Separationsbestrebungen kleinerer Ge−
biete mit vermutlich monarchischen Strukturen. In−
nerhalb der großen Herrschaftskerne stößt man auf
archäologischem Wege regelmäßig auf isolierte Sied−
lungsgemeinschaften mit einer oder mehreren Bur−

Fred Ruchhöft

Das Siedlungsgebiet der Wilzen/Lutizen und die Territorien
in Vorpommern

gen mit teilweise deutlichen Hinweisen auf separa−
te Herrschaftsbildungen, die sich an Elbe und Elde
durch die Quellen des 9. Jh. eine namentliche Iden−
tität erhielten. Die Kartierung dieses Zustandes unter
Beachtung der Ostgrenze des Erzbistums Hamburg
zeigt nicht nur, dass die Kessiner ein genetischer
Bestandteil der Obodriten waren, sondern auch die
Circipanen durch eine frühe Expansion in ihren
Machtbereich kamen. Bisher wollte man den Obo−
driten eine solche Expansion erst unter Gottschalk
im 11. Jh. zugestehen (Kritisch bisher Labuda 1994;
Ruchhöft 2003).

Die älteste komplexe Nachricht über die Stam−
meseinteilung bei den Slawen ist die descriptio civi−
tatis des Bayrischen Geographen aus dem späten 9.
oder frühen 10. Jh. (Kiersnowski 1951/52, 76–103).
Die Gesamtzahl der civitatis des Bayrischen Geo−
graphen deutet auf eine flächendeckend hohe Bur−
gendichte, wie sie archäologisch nur für das späte
9. und 10. Jh. fassbar ist. Der Bayrische Geograph
kannte im südlichen Ostseeraum zwischen Elbe und
Oder zwei große Stammesverbände und einige schein−
bar weitgehend unabhängige Kleinstämme. Die bi−
slang gängige Auffassung von der Gleichsetzung der
vier lutizischen Teilstämme aufgrund der Nachrich−
ten des 11. Jh. mit den regio IV des Bayrischen Geo−
graphen und damit auch die von ADAM (II/21) sug−
gerierte geographische Gleichsetzung von Wilzen
und Lutizen erweist sich jedoch nicht als tragfähig.
Das zeigt allein die Tatsache, dass Circipanen und
Kessiner vom 9. Jh. an bis zum Ende des 10. Jh. Teil
des obodritischen Gebietes waren (Helmold I/12;
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Labuda 1994, 129f.; Ruchhöft 2001, 21f.; Piskorski
2002, 45–47). Andererseits gibt es deutlich mehr als
vier Stämme nördlich der sorbisch−polabischen Sprach−
grenze (Labuda 1994, 103f), die zu den ethnischen
Wilzen des Bayrischen Geographen zu zählen sind.
Eine Gleichsetzung der vier Regionen des Bayri−
schen Geographen mit den vier lutizischen Stämmen
des 11. Jh., von denen Circipanen und Kessiner im
9. Jh. obodritisch waren, verbietet sich daher in je−
dem Fall (Labuda 1994, 130–132; Piskorski 2002,
44–47). Die Suche nach den regio IV innerhalb der
nördlichen Wilzen, beurteilt nach den archäologisch
erschließbaren Siedlungsgebieten, führt also vorerst
ins Leere.

Die frankenfreundliche Politik der Obodriten
führte zu einer missionspolitschen Einflussnahme
und – wenn auch von faktischen Christianisierungs−
versuchen keine Rede ist – zu einer Eingliederung
der Obodriten in das Hamburger Missionsbistum
(Petersohn 1979, 29). Zugleich gelang es den Obo−
driten, ihren Herrschaftsraum östlich über die obo−
dritischen Kerngebiete hinaus bis hin zu den Cir−
cipanen – diese ein siedlungsgeschichtlich ur−wil−
zisches Gebiet – bis an die Peene vorzuschieben,
sonst wäre die Ausdehnung des Hamburger Bi−
stums bis dort hinaus undenkbar (Petersohn 1979,
18f., 21, 29). Diese Grenzfestlegung führte im ge−
samten Hochmittelalter zur sakralpolitischen Te−
ilung der Lutizen und wirkte sogar auf die Bi−
stumsgründungen bzw. Neugründungen des 12.
Jh. nach (Petersohn 1979, 38–41). Die Peenegren−
ze konnte das Erzbistum Hamburg von nun an
wahren, selbst als Otto I. mit seiner Slawenpoli−
tik andere Ziele verfolgte.

Nach ADAM soll die Zuweisung des Bistums
Oldenburg an das Erzbistum Hamburg zwar aus
geographischen Gründen erfolgt sein, aber HEL−
MOLD berichtete über ADAM hinaus von Protesten,
nach denen das erst dem Erzbistum Magdeburg
unterstellte Bistum an Hamburg abgegeben wur−
de (Adam II/16; Helmold I/11). Otto hatte also
ältere Rechte zu akzeptieren, selbst wenn sie im
völligen Gegensatz zu seiner Slawenpolitik stan−
den. Die Bemerkung ADAMS klingt wie eine offi−
zielle diplomatische Version, mit der das Erz−
bistum Hamburg seinen Anspruch durchsetzen
und Otto sein Gesicht wahren konnte. Dass aber
die Peene bis Anklam gemeint war, ist eine Au−
slegung aus der Zeit der Territorialstreitigkeiten
zwischen den Bistümern Schwerin, Kammin und
Havelberg aus dem 12. und 13. Jh. (Ruchhöft
2003, 174–178).

Die östlich der Obodriten ansässigen Kessiner
werden in der historischen Forschung als Stamm des

Verbandes der Wilzen bzw. Lutizen angesehen, und
kaum jemand hat bisher in Erwägung gezogen, dass
dies auch anders gewesen sein könnte, obwohl schon
ADAM VON BREMEN und HELMOLD VON BOSAU keinen
Zweifel an ihrer ursprünglichen Zugehörigkeit zum
Bistum Oldenburg und damit zu den Obodriten las−
sen. Allerdings werden sie erst 1057 in einem kon−
kreten historischen Zusammenhang erwähnt (Adam
III/21; Helmold I/18, 21). Von ihrer Existenz im 10.
Jh. wissen wir aber, weil sie von HELMOLD im Zu−
sammenhang mit dem 1012/1018 zerstörten Bistum
Oldenburg genannt werden (Helmold I/13, 14).

Die Entwicklung als Stammesgebiet dürfte eine
Folge lokaler herrschaftlicher Strukturierung im
ostobodritischen Raum gewesen sein. In der Tat ge−
hen die Kessiner auf die Herausbildung eines Stam−
mesfürstentums am östlichen Rand des ostobodriti−
schen Traditionskernes in den Grenzen des im 12.
und 13. Jh. zu erschließenden Territoriums zurück
(Labuda 1994).

Die Circipanen, die „jenseits der Peene wohnen−
den“ (Wigger 1860, 118; Brüske 1955, 139f), wa−
ren ursprünglich wilzisches Siedlungsland, das im
9. Jh. zu den Obodriten kam und zusammen mit die−
sen in das Erzbistum Hamburg integriert wurde (Pe−
tersohn 1979, 29; Ruchhöft 2001, 21f; Abb. 1). Nur
so findet die Stammesbezeichnung – eine Prägung
aus östlicher Sicht – eine ausreichende Erklärung,
denn sie wohnten westlich der Peene. Seit WIGGER

(1860, 118) wurde die Ostpeene als Grenze angege−
ben, doch entstand diese dem archäologischen Sied−
lungsbild nach erst um 1230. Die Corveyer Anna−
len erwähnen die terram Scyrcipensium Rugiacen−
sibus et Havelbergensi episcopo interiacet (Wigger
1860, 118; Ruchhöft 2003, 160, 174–182). Das wird
nur verständlich, wenn Tribsees zu Rügen oder Cir−
cipanien gehörte. Die Verbindung des Landes Trib−
sees zu Circipanien ergibt sich aus der sächsischen
Lehnshoheit des Landes im 13. Jh. (PUB, Nr. I 701,
704, IV 2207, VI 3899, VII 4400). Das Kerngebiet
der Siedlungskammer um Tribsees liegt zu beiden
Seiten der unteren Recknitz, entlang der Blinden
Trebel sowie zu beiden Seiten der Trebel um Trib−
sees.

Die Peenegrenze hat sich erst mit der Eingliede−
rung der Circipanen in das obodritische Reich he−
rausgebildet und galt auch nur bis Demmin (Labu−
da 1994, 129f.; Ruchhöft 2001, 10f.; Ders. 2003,
176f). Sowohl um Demmin, wo sich aufgrund der
topographischen Lage einer der besten Übergänge
an der Peene befand und allein deshalb schon für
einen Handelsplatz prädestiniert ist, und auch unter−
halb Loitz war sie keine Siedlungsgrenze (Brather
1996, 156f.; Dulinicz 2001, 194f).

Fred Ruchhöft
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Wenn vom „wilzischen Fürstentum“ gesprochen
wird, kann jedoch nur das Siedlungsgebiet zwischen
Oder und Kummerower See gemeint sein. Dort fand
spätestens seit der Mitte des 8. Jh. eine intensive
Herrschaftsbildung statt. Sichere Unterteilungen in−
nerhalb dieses Kernes werden erst mit Überlieferung
der einzelnen Stämme im Laufe des 10. Jh. möglich.
Die meisten von ihnen gehörten seit diesem Jh. dem
politisch an die Stelle des wilzischen Verbandes ge−
tretenen Lutizenbundes an (Brüske 1955; Sułowski
1958; Ders. 1963; Lübke 2001, 51–53; Ders. 2004,
233ff). Auch mit dem Fehlen einer Samtherrschaft
bei den Wilzen seit der Mitte des 9. Jh. kann von
„republikanischen“ Strukturen (Sułowski 1981, 162)
keine Rede sein, vielmehr kam es bei der Mehrzahl
der Stämme zur Entstehung kleiner Fürstentümer auf
der Ebene der Kleinstämme. Die gleiche Entwicklung
ist östlich der Oder innerhalb der dortigen Kristallisa−
tionskerne zu beobachten (Łosiński 1982, 186–198).

Das archäologische Siedlungsbild lässt mehrere
große und alte Siedlungskerne deutlich hervortreten
(Abb. 1). Der größte Teil der vorpommerschen Bodden−
küste wurde jedoch erst im 12. und 13. Jh. besiedelt.
Die Angabe über die bis zum Meer hin wohnenden
Wilzen muss daher so verstanden werden, dass es
zwischen ihnen und der Ostsee keine weiteren Stäm−
me gab. Die Wilzen werden bei den meisten For−
schern als eine Samtherrschaft in einem Verbund von
kleinen Stämmen gesehen (Wigger 1860, 114ff.;
Brüske 1955, 11; Lübke 2004, 65), der dann als Gan−
zes der fränkischen Politik gegenüber stand und ent−
sprechend in den Quellen überliefert wird. Erst mit
dem Beginn des ottonischen Engagements bei den
Nordwestslawen rückten einzelne Stämme vermehrt
ins Blickfeld der Chronisten, und mit der erfolgten
Eroberung vieler Gebiete entstanden die ersten Ur−
kunden, welche die Bistumsgründungen betrafen.
Entsprechend umfangreicher werden die Nachrich−
ten über die slawischen Stämme. Die im 10. Jh. aus
den schriftlichen Quellen ablesbaren Verhältnisse
sind also Ergebnisse der Entwicklung des 8. und 9.
Jh. Sie liegen in Siedlungskammern, die bis in das
8. Jh. hinunter reichen.

Der Stammesverband der Wilzen des 9. Jh. fiel
spätestens in der Mitte des 10. Jh. in die Bedeutungs−
losigkeit und wurde zum Ende des Jh. von den Lu−
tizen abgelöst, ohne aber – wie in jüngerer Zeit häufi−
ger betont wird – damit eine territoriale oder gar ver−
fassungsmäßige Fortsetzung bzw. Weiterentwick−
lung zu verbinden (Labuda 1962, 319; Piskorski
2002, 45–47). Aber Fürstentümer gab es weiterhin,
jedenfalls wurden die großen Burgen (Neu Nieköhr,
Drense, Gützkow) ohne Unterbrechung weiter ge−
nutzt. Es ging also wie bei den Obodriten nur um

den Verlust der Samtherrschaft. Die Stämme der
Redarier, Tolensanen, Circipanen und die nur bei den
Chronisten erwähnten Kessiner bildeten schließlich
im 11. Jh. den berühmten Lutizenbund (Adam II/21).
Weitere Stämme gehörten diesem Bündnis an, so
dass nach ADAM VON BREMEN das lutizische Gebiet
bis an die Oder reichte (Adam II/21, 22). Die Erwäh−
nung der vier Stämme erfolgte augenscheinlich unter
dem Eindruck des „lutizischen Bruderkrieges“, wo−
bei ADAM an anderer Stelle weitere Stämme nennt,
allerdings nicht ausdrücklich als Lutizen (Adam II/21).

Die politische Einheit der Lutizen bestand im
genannten Rahmen nur vom Ende des 10. Jh. bis um
1057. Vorher und danach zählten die Gebiete west−
lich der Peene zur obodritischen Samtherrschaft.

Durch die Kartierung der slawischen Stämme
streng nach Angaben der Chronisten würde der Pe−
eneraum von den Circipanen, Tolensanen und Ukra−
nen ausgefüllt oder sonst als Grenze zwischen Obo−
driten und Wilzen aufgefasst werden. Diese Ausle−
gung basiert jedoch auf einem Missverständnis der
schriftlichen Überlieferung, besonders durch die
Übernahme der Angaben der verfälschten Stiftungs−
urkunde des Bistums Havelberg (Ruchhöft 2003).
Für die Region von der Insel Usedom bis zur mit−
tleren Peene westlich von Loitz ist also noch nach
einem Stamm zu suchen.

Zu den Eroberungen Heinrichs I. nach den Krie−
gen von 928–931 schrieb WIDUKIND VON CORVEY,
dass er Obodriten, Wilzen, Heveller, Daleminzer,
Böhmen und Redarier zur Tributpflicht unterwarf
(Widukind I/36). Und als sich 955 die Obodriten
gegen Otto I. erhoben, schlossen sich diesen die Cir−
cipanen, Tolensanen und Wilzen an (Wigger 1860,
33; Brüske 1955, 26, Anm. 72; Lübke 1984/88,
Nr. 102). Sofern in der ersten Nachricht aufgrund
der Zusammenfassung der Ergebnisse mehrerer Feld−
züge keine Unsicherheiten in Bezug auf verdeckte
Doppelnennung wegen der möglichen Vermischung
der Namen von Stämmen und Stammesverbänden
vorliegen, muss unter dem Begriff „Wilzen“ hier ein
Stamm und nicht der Verband gesehen werden.

Konkrete Nachrichten über die Wilzen als Stamm
blieben seitdem aus; dafür haben wir ein Gebiet, aus
dem wir aus pommerscher Zeit nur die Namen von
Burgbezirken kennen, nicht aber den Stamm: den
Peeneraum zwischen Demmin und Anklam (Brüske
1955, 162ff). Auf diese Region verweist eine unauf−
fällige Notiz bei HELMOLD VON BOSAU nach ADAM VON

BREMEN, als er von einer „altera insula, longe ma−
ior, est contra Wilzos posita“ berichtete – der Insel
Rügen (Helmold I/2; nach Adam IV/18 und Schol.
121 und Helmold I/15). Die Wilzen als Stamm wa−
ren also noch bekannt im 11. Jh.!
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Sie kann damit als bis dahin wichtigste Burg im
Peeneraum vermutet werden. Mit der pommerschen
Eroberung blieb das Land Gützkow bestehen, wäh−
rend die ihr ehemals unterstellten terrae unter der
neuen Burg Groswin in eine direkte pommersche
Kastellaneiverwaltung eingefügt wurden (PUB,
Nr. 27). Die Ausführungen der Biographen des Otto
von Bamberg lassen vermuten, dass Gützkow Haup−
tort eines Kultverbandes war. Im Peeneraum gab es
also noch im 12. Jh. eine Verfassung, die auf einen
ehemals eigenständigen Stamm deutet.

Nicht ganz klar ist die Zugehörigkeit der Sied−
lungskammern der Insel Usedom im Umfeld der gle−
ichnamigen Stadt und zu beiden Seiten des
Peenestromes um Wolgast; eine Zuweisung zum
Stamm der Wilzen im Peeneraum ist jedoch wahr−
scheinlich. Für Wolgast und Usedom ist kein Stam−
mesname überliefert, in pommerscher Zeit bildeten
sie zusammen mit Gützkow das Land Wanzlow.

Über die Lokalisierung der anderen wilzischen
Stämme ist in der Vergangenheit viel geschrieben
worden. Den bisher bekannten Definitionen sind auf−
grund des archäologischen Siedlungsbildes nur un−
wesentliche Korrekturen anzufügen.

Die Redarier wurden 936 erwähnt und entwick−
elten sich in den folgenden Jahrzehnten als politische
Führungskraft im Widerstand gegen die deutsche Er−
oberung und später als Zentrum des Lutizenbundes
(Quellen bei Wigger 1860, 119f.; Brüske 1955,
147ff.; Lübke 1984/88). Das Siedlungsgebiet der
Redarier umgibt den Tollensesee. Deutlich sichtba−
re Grenzen gibt es im Süden, Westen und Osten. Nur
nach Westen hin fehlen intensive Siedlungsgrenzen.
Dort schließen sich ohne deutliche Grenzen die loc−
keren Siedlungsgefilde der Tolensanen an. Dass die−
ses Bild durchaus nicht den üblichen Gegebenheiten
der Trennung einzelner Stämme entspricht, findet
seine Bestätigung in der historischen Überlieferung:
HELMOLD wusste zu berichten, dass Rethra das ge−
meinsame Heiligtum der Redarier und Tolensanen
war (Helmold I/20). Dies deutet auf eine frühere Ein−
heit beider Stämme hin (Łosiński 1979) und die fin−
det sich im Siedlungsbild wieder. Auch die Te−
ilstämme der Obodriten besaßen im 12. Jh. jedes sein
eigenes Heiligtum und bildeten damit zugleich Kul−
tverbände innerhalb ihres Sakralraumes (Helmold I/
52, 69, 84; Słupecki 2002). Das Gebiet der Tolen−
sanen und Redarier hatte keine traditionelle Fürsten−
burg. Diese Besonderheit teilen sie sich mit den
Rügenslawen, die ebenfalls über ein dominierendes
religiöses Zentrum verfügten. Das ist sicher kein
Zufall.

Der Begriff Tolenz umschreibt im 12. Jh. nur
noch einen Teil des ehemaligen Stammesgebietes

(Sułowski 1958, 126/128). Zugleich ist das Gebiet
der Tolensanen um die spätere Vogtei Stavenhagen
und dem später zum Land Waren zählenden Land
Schlön zu vergrößern. Innerhalb dieser Region be−
findet sich eine geschlossene, aber aus zwei Kernen
bestehende ältere Siedlungslandschaft, die sich bis
zum Oberlauf der Ostpeene ausdehnt. Auch im Nor−
den reichte das geschlossene Siedlungsumfeld mit
dem später bezeugten Land Ploth über die Tollense
hinaus; die Tollense zwischen Landgraben und Dem−
min entwickelte sich analog wie die untere Recknitz
erst im 12. Jh. als Grenze.

Westlich der Redarier saßen die Ukranen, be−
nannt nach dem Fluss, der zugleich die Hauptachse
ihres Siedlungsgebietes bildete (Kirsch 2004). Die
Randow bildete die zweite Siedlungsachse, während
das Gebiet bis zur Oder hin und auch unmittelbar
jenseits der Oder offensichtlich siedlungsarm war.
Die Gebiete östlich der Randow mit Stettin und
Garz/Oder gehörten seit dem frühen 12. Jh. zu Pom−
mern. Das berechtigt jedoch nicht, dies auch für die
ältere Zeit zu vermuten, auch wenn die Oder von
ADAM und HELMOLD ausdrücklich als politische Gren−
ze zwischen Lutizen und Pommern genannt wird
(Adam II/21; Helmold I/2). Ein eigenständiges früh−
mittelalterliches Stammesgebiet gab es dem Fund−
bild nach zu urteilen zwischen Oder und Randow
nicht. So bleibt es nahe liegend, diesen Siedlungs−
raum mit Stettin bis zur pommerschen Expansion im
frühen 12. Jh. den Ukranen zuzuordnen (Brüske
1955, 161; Piskorski 2002, 93f., 158f.).

Bis auf die Wilzen, Ruanen, Tolensanen und die
Redarier wurden alle Stämme zwischen Elbe und
Oder fest in den sakralpolitischen Raum des Reiches
eingefügt. Diese gehörten nur formal zum Erzbistum
Magdeburg, einem Bistum – vermutlich sollten sie
ihr eigenes erhalten – unterstanden sie nicht. Offen−
sichtlich war dies die rätselhafte marcha inferior,
von der die Stiftungsurkunde des Bistums Havelberg
spricht (PUB, Nr. 10; Labuda 1994, 121–126). Das
Bistum Havelberg sollte den Tributzehnten bekom−
men, nicht die Diözesanhoheit – das ist ein bedeu−
tender Unterschied. Die Grenze der Erzbistümer
Hamburg und Magdeburg beschreibt zugleich die
Grenze der obodritischen Samtherrschaft.

Die vollständige Liste brandenburgischer Stäm−
me erhalten wir aus den Bistumsurkunden von Bran−
denburg und Havelberg. Die Reihe wird durch die
Nennung einiger Stämme im lutizischen Osten durch
Magdeburger Urkunden ergänzt. Für den Bereich des
Bistums Oldenburg fehlen die Urkunden, und die
Chronisten ADAM und HELMOLD erwähnen – unmit−
telbar unter dem Eindruck des „lutizischen Bruder−
krieges“ – nur den Kern des Lutizenbundes, die an−
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deren Stämme interessierte sie kaum. So erfahren wir
von den Kessinern nur durch die Chronisten, über
die Müritzer, Dossanen, Rezanen und Ukranen da−
gegen finden sich bei ihnen nur wenige Informatio−
nen. Der Vergleich vorhandener Siedlungsgebiete
mit den überlieferten Stämmen kann daher durchaus
zu Widersprüchen führen. Und genau in diese Lücke
fällt ein Stammesgebiet zwischen Kessinern im Nor−
den, Bethenzern im Süden, Circipanen im Osten und
Obodriten/Warnowern im Westen: die für uns na−
menlose Siedlungsgemeinschaft um Bützow und
Güstrow, welche im späten 12. Jh. ein Teil des
Fürstentums Kessin war.

Die Zentralisierung der Herrschaft im Laufe des
10. Jh., die nicht zuletzt eine Folge der ottonischen
Expansionspolitik war, führte nicht nur zur Aufga−
be der meisten Burgen, sondern auch zu Wandlun−
gen im Siedlungsbild, die leider nicht überall deut−
lich sichtbar werden. Um Demmin herum – die Gren−
zlandschaft zwischen den obodritischen Circipanen
und den lutizischen Stämmen – verkümmerte die
Siedlungslandschaft und erwuchs erst in 11. und 12.
Jh. neu.

Als Folge dieser Entwicklung verloren verschie−
dene Kleinstämme ihre Identität und gingen in die
benachbarten auf bzw. bilden mit Teilen dieser einen
neuen Stamm, zum anderen werden alte Siedlungs−
kammern durch neue Grenzziehungen geteilt. Beson−
ders augenscheinlich wird dieser Vorgang entlang
der oberen Peene. Die Stämme werden endgültig zu
politischen Gemeinschaften innerhalb entwickelter
Stammesfürstentümer auf dem Weg zur Territorial−
herrschaft. Der Stammesname war Relikt früherer
Tage, oft nur noch die Bezeichnung eines Burgbe−
zirkes, der in der Regel kleiner war als das ehemali−
ge Stammesgebiet.

Das Ende der mittelslawischen Burgen ist Aus−
druck der Einschränkung der Adelsmacht und der
Stärkung einer zentralen Herrschaft. Das Ende der
mittelslawischen Burgenlandschaft lässt die Burgbe−
zirke erstmals sichtbar werden; die Einrichtung der
Burgbezirke war jedoch wesentlich komplexer als
die Zusammenlegung von Grundherrschaften, wie
die „künstlichen“ Grenzen an Warnow und Peene zei−
gen. Die Territorialisierung der Herrschaft zerstörte
also auch gewachsene Strukturen. In den lutizischen
Gebieten wurde die Burgbezirksverfassung vermut−
lich zwar später eingeführt, jedenfalls blieben die
mittelslawischen Adelsburgen länger erhalten, die
Folgen aber waren die Gleichen wie im obodriti−
schen Gebiet.

Die Herausbildung von Zentralburgen als erstes
Zeichen der Staatsbildung in Polen gesehen (Kur−
natowska 1984). Auch in Pommern endete das Ze−

italter der kleinen Ringwälle noch im 10. Jh. (Łosiń−
ski 1982, 186–195). Das Land konnte – soviel und
sowenig die Quellen an Beobachtungen zulassen –
jenseits der Oder ein Stammesherzogtum ausbilden,
geriet aber unter polnische Hoheit und schließlich
in die Abhängigkeit des deutschen und des dänischen
Königtums. Dennoch hatte Pommern seit der Mitte
des 11. Jh. eine eigene Territorialherrschaft aus−
geprägt, die 1140 mit der Gründung des Bistums
Wollin ein eigenes Landesbistum bekam – auch hier
war es der starke Nachbar, der die Impulse für eine
Herrschaftsbildung auslöste (Petersohn 1979, 41–46;
Leciejewicz 1984, 114).

983 nutzten einige slawische Stämme eine Schwä−
chephase des Reiches für einen Gegenschlag, die Stäm−
me entlang der Havel konnten die deutsche Herr−
schaft abstreifen. Die zum Erfolg führende Allianz
unter Dominanz der Redarier und Tolensanen ist als
„Lutizenbund“ in die Geschichte eingegangen; sie
entwickelten sich sehr bald zu einer wichtigen Macht
zwischen dem Reich und Polen (Brüske 1955,
54–74; Sułowski 1958; Ders. 1963; Lübke 1984/88,
Nr. 366, 407, 415, 457, 536). Neben den beiden Füh−
rungsmächten – wohl zwei Stämme mit einer gemein−
samen Wurzel – zählten im 11. Jh. auch die Circi−
panen und Kessiner zu den Kernstämmen des Bun−
des (Adam II/21, 22); sie hatten sich der obodriti−
schen Macht entzogen. Aber die Circipanen und
Kessiner können erst um 990, 1012 oder vielleicht
1018 von den Obodriten, die sich offenbar doch nicht
am Aufstand von 983 beteiligt hatten, abgefallen
sein. Keiner der Chronisten deutet einen Verlust bei−
der für die obodritische Herrschaft für 983 an. Viel−
mehr belegen die Äußerungen zur Entwicklung der
christlichen Kirche im obodritischen Reich, dass
wenigstens die Kessiner noch bis um 1012 dem obo−
dritischen Bund und ausdrücklich (formal) dem Bis−
tum Oldenburg angehörten. Es ist vielleicht kein
Zufall, dass die Lutizen nicht schon 983, sondern erst
991 mit Namen in den schriftlichen Quellen genannt
werden (Lübke 1984/88, Nr. 266).

Zahlreiche Stämme wie die Ukranen, Rezanen,
Müritzer und weitere bis hin zu den Hevellern hat−
ten sich den Lutizen wenigstens zeitweise ange−
schlossen oder standen in einem losen Verhältnis zu
ihnen, jedenfalls reichte das Gebiet der Lutizen bis
an die Oder (Adam II/22, IV/13). Der Umfang des
Bundes ist leider sehr unsicher festzustellen und war
abgesehen vom Kern sehr instabil. Allgemein fasst
man alle Stammesgebiete nördlich der Sorben und
jenseits der Obodriten bis zur Oder im Osten als „Lu−
tizen“ zusammen. Das war ein Bündnis wechseln−
der Größe, von dem die Chronisten kein genaues
Bild hatten. ADAM VON BREMEN und nach ihm HEL−
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MOLD VON BOSAU setzen die vier Stämme der Reda−
rier, Tolensanen, Circipanen und Kessiner mit ihnen
gleich und behaupten zugleich, sie würden auch
Wilzen (Wlotabi) genannt (Adam IV/18; Helmold I/
2, 21; Lübke 1984/88, Nr. 323). Die anderen Stämme
bis hin zu den Hevellern werden ausdrücklich aus−
genommen. Ganz so eindeutig wie diese Textstel−
len sind die Verhältnisse jedoch nicht; offensichtlich
wurden falsche und richtige Informationen vermischt.
In anderen Zusammenhängen werden Circipanen
und Kessiner von den anderen beiden Stämmen di−
stanziert. In der topographischen Beschreibung ADAMS

soll die Oder die Wilzen von den Pommern trennen
und die Insel Rügen den Wilzen gegenüber liegen
(Adam II/22; Helmold I/2). Hier wird überhaupt kein
Zusammenhang mit den Lutizen erläutert. Dazu
passt wiederum eine Aufzählung der von den Sach−
sen unterworfenen Stämme, die Tolensanen und
Wilzen erwähnt; ebenso wird die Reihe der 955 an
der Raxa beteiligten Stämme nur verständlich, wenn
Wilzen und Tolensanen getrennt werden. Auch HEL−
MOLD unterscheidet – nach der Eroberung des Peene−
raums durch Pommern – Kessiner, Circipanen, Lu−
tizen und Pomoranen (Helmold I/36).

Bei den Lutizen endete der Versuch der Errich−
tung einer zentralen Herrschaft im lutizischen Bru−
derkrieg 1057 und dem damit verbundenen fakti−
schen Ende des Bundes und schließlich zum Ver−
lust der Identität. HELMOLD fügte seinem ADAM−Zi−
tat – entstanden nach der pommerschen Expansion
über die Oder – hinzu, dass links der Oder „varii Po−
meranum populi“ lebten und erst westlich davon die
Redarier und Tolensanen folgten (Helmold I/2, nach
Adam II/22). Beide Chronisten dokumentieren auf
diese Weise eine gravierende Veränderung am lin−
ken Ufer der Oder, die wiederum mit dem Zerfall
der lutizischen Macht verbunden war. Die Schwäch−
ung der politischen Macht des Bundes bzw. der völli−
ge Ausfall des Herrschaftszentrums öffneten den
pommerschen Expansionsbestrebungen Tür und Tor.
In den ersten beiden Jahrzehnten des 12. Jh. dehnte
Polen seine Macht über Pommern östlich der Oder
aus. 1121 eroberten sie Stettin als erste Burg westlich
der Oder, drei Jahre später waren Stettin und Wol−
lin die Ziele der ersten Missionsreise Ottos von Bam−
berg. Zwischen 1124 und 1128 hat Pommern den
gesamten Peeneraum erobert und für die christliche
Mission zugänglich gemacht. Auf seiner zweiten
Reise besuchte Otto nun auch Wolgast, Usedom,
Gützkow und Demmin.

Redarier und Tolensanen blieben jedoch weiter−
hin außerhalb der unmittelbaren pommerschen Macht.
Deshalb traten die Lutizen als politische Einheit noch
nach dem Wendenkreuzzug von 1147 auf. Sie wa−

ren Grundlage eines in Erwägung gezogenen Bistums
als auch Teilnehmer eines Hoftages im Jahr 1150 (PUB,
Nr. 38, 39). Erst einige Jahrzehnte später – der genaue
Zeitpunkt bleibt unbekannt, mit Sicherheit nach 1147
und vor 1170 – wurden weitere lutizische Gebiete ve−
reinnahmt, so die Redarier, Tolensanen, Ukranen und
Rezanen; die Müritzer gelangten in den Herrschafts−
bereich der Obodriten (PUB, Nr. 54, 90, 429). Die Re−
darier werden mit der Gründung des Klosters Broda
(PUB, Nr. 54, 90, 429) erst−mals im Besitz Pommerns
fassbar; die Tolensanen mit der Stiftung des Klosters
Treptow (PUB, Nr. 120, 440). Die ersten Nachweise
pommerscher Herrschaft in der Uckermark verbinden
sich mit den Erwähnungen von Prenzlau und Pasewalk,
wo landesherrliche Burgen standen. Das Bistum Kam−
min expandierte mit und hatte sich schließlich bis an
die Finow ausdehnen können (PUB, Nr. 74, 111, 160,
177, 178a). Pommern konnte sich also, angefangen mit
Stettin um 1100, fast der gesamten lutizischen Erbmas−
se bemächtigen.

Die gemeinsame Identität der Tolensanen und Re−
darier führte zum gemeinsamen Namen „Lutizen“, der
sich spätestens in der Mitte des 12. Jh. nur noch auf
diese beiden beschränkte. Die Titelführung der pom−
merschen Herzöge als principes Luticiorum in den 70er
und 80er Jahren des 12. Jh. (PUB, Nr. 38, 54, 90, 91,
102) versteht sich als Ergebnis der Expansion über die−
se letzten lutizischen Gebiete. Auch die Frage nach
einem lutizischen Bistum 1149 betraf ebenso nur noch
dieses Restgebiet – das der Tolensanen und Redarier
(PUB, Nr. 38; Ruchhöft 2003, 179f.). Nur diese beiden
Stämme dürften im 12. Jh. noch als Lutizen zu verste−
hen sein, auch wenn gelegentlich auch die Branden−
burg oder Havelberg mit den Lutizen in Verbindung
gebracht wurden. Diese Entwicklung ist ein Dokument
für den Verfall des einst mächtigen Bündnisses. An−
sätze einer Staatsbildung gab es allenfalls auf der Ebe−
ne der Teilstämme, wobei die Quellen schweigen.

Folgende Burgbezirke lassen sich bei den lutizi−
schen Stämmen im Norden ermitteln (Abb. 2); wenn,
wurden sie als Kastellaneien überliefert (PUB, Nr.
27, 53, 94, 124, 125, 127; Ślaski 1960): Demmin mit
den terris Loitz, Ploth, Treptow, Tolenz, Gädebehn
und Tüzen; Gützkow mit den terris Ziethen, Mese−
ritz und Rochow, anfangs auch Loitz; Wolgast mit
den terris Lassahn, Wusterhusen und Bukow; Use−
dom; Drense mit der nördlichen Uckermark; die
Länder Stargard (Raduir), Wustrow und Beseritz mit
der vielleicht erst im 12. Jh. entstandenen Burg in
Wustrow (Fischerinsel) anstelle des Zentrums Re−
thra; Stettin mit der terrae Penkun; Groswin als pom−
mersche Neugründung übernahm die terras Lassan,
Meseritz und Ziethen (PUB, Nr. 27); Barth mit den
terris Pütte und Gristow.
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Circipanien wurde in den 1170er Jahren mehr−
fach Ziel dänischer Expeditionen (Eggert 1928, 50ff,
66f.). Circipanien gehörte damals nicht mehr zu
Mecklenburg, sondern stand in einem eher losen
Lehnsverband zu Pommern, jedenfalls treten die
Edlen des Landes mit ihrer großzügigen, aber sicher
unter dänischem Druck erfolgten Klosterstiftung in
Dargun sehr vordergründig auf (PUB, Nr. 59, 61, 77).

Die Lutizen blieben als Einheit zumindest in Form
des Herrschaftstitels einiger pommerscher Fürsten be−
stehen, Adlige aus dem Gebiet der Tolensanen wur−
den als Lutizen bezeichnet. Bis um 1170 hatten die
Lutizen durch die pommersche Expansion eine neue
staatsrechtliche Ordnung erhalten – die Angliederung
an das Herzogtum am Meer hatte die altertümliche Or−
ganisation der lutizischen Stämme abgelöst.

Die pommersche Herrschaft über große Teile der
lutizischen Restgebiete konnte nicht dauerhaft be−
wahrt werden. Nach dem Tod der Herzöge Kasimir
und Bogislaw 1180/81 bzw. 1187 kam Pommern
unter eine Vormundschaftsregierung des Fürsten Ja−
romar von Rügen. Sie führte am Ende des 12. Jh. zu
den ersten Gebietsverlusten im Nordwesten. Wie
weit Jaromar von Rügen seine Herrschaft in pom−
mersches Gebiet vorschob, ist nicht deutlich, aber
die Stiftungsurkunde des Klosters Bergen belegt die
Herrschaft Jaromars etwa bis zur Peene (PUB, Nr.
123). Es gibt zwar keine weiteren Quellen darüber,
aber eine Schlichtung von Auseinandersetzungen
über Gebietshoheiten seitens des dänischen Königs
1194 verdeutlicht die Probleme (PUB, Nr. 125). Die
Grenze entlang der Trebel−Ryck−Linie fand hier zum
ersten Mal eine urkundliche Fixierung. Und zum er−
sten Mal fassen wir Tribsees (und damit auch Barth)
unter der Herrschaft der Fürsten von Rügen. Die
pommersche Herrschaft über Tribsees ist für 1136
und 1140 erkennbar; über Barth aus einem Bericht
SAXOS zu 1159 und der Vergabe zweier Dörfer im

Land Barth an das Bistum Schwerin 1171 (PUB, Nr. 27,
30, 56, 75, 99, 117, 132).

Gützkow gehörte noch 1207 und 1209 zum Fürsten−
tum Rügen, wie Privilegienbestätigungen des Klos−
ters Eldena, besonders die Vergabe von Renten aus
der taberna in Gützkow belegen (PUB, Nr. 145,
148). Nach dem Tod Jaromars kam Gützkow wie−
der zu Pommern. 1215/16 waren der Abt von Elde−
na bei Herzog Kasimir II. und ein pommerscher Kas−
tellan in Gützkow (PUB, Nr. 143, 170, 171). Wu−
sterhusen gehörte einige Jahrzehnte später noch nicht
zu Pommern bzw. war wieder an Rügen zurück ge−
fallen (PUB, Nr. 145, 148, 478).

Wesentlich höhere Gebietsverluste als gegenüber
Rügen musste Pommern in den Auseinandersetzun−
gen mit der Mark hinzunehmen. Das askanische
Brandenburg hatte als formaler Rechtsnachfolger der
sächsischen Nordmark zumindest den Anspruch auf
eine Lehnshoheit über Pommern westlich der Oder
(PUB, Nr. 27). Unaufhaltsam expandierte die Herr−
schaft der Askanier nach Norden. Vor 1237, sicher
noch vor 1230, erwarben die Markgrafen Johann I.
und Otto III. das Gebiet der Propstei Lychen−Tem−
plin, die in diesem Jahr an das Bistum Brandenburg
gegeben wurde (PUB, Nr. 329, 342). Wenig später
begannen erhebliche Auseinandersetzungen mit Meck−
lenburg um das für sie gegen 1170 verlorene Circi−
panien. Die Mecklenburger Fürsten bekamen Circi−
panien dauerhaft zurück; seit 1238 traten sie dort als
Landesherren auf.

Mit den Verlusten des Landes Stargard und der
Uckermark hatten sich die Grenzen Pommerns westlich
der Oder weitgehend fixiert. Nur noch kleine Verschie−
bungen wie die Abtretung des Landes Stavenhagen um
1300 und der Gewinn von Pasewalk und Torgelow im
14. Jh. sollten die Grenzen geringfügig korrigieren. Die
Hauptlinien aber blieben von den in slawischer Zeit
entstandenen Grenzen bestimmt.

Das Siedlungsgebiet der Wilzen/Lutizen und die Territorien in Vorpommern
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Abb. 1. Die Siedlungskerne der Obodriten und Wilzen mit den Burgen des 8. und 9. Jahrhunderts
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Abb. 2. Die pommerschen Territorien westlich der Oder um 1170
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Miejscowość Pień położona jest na prawym brze−
gu Wisły, ok. 10 km na wschód od Bydgoszczy. Od
2003 r. Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu prowadzi tam badania wyko−
paliskowe średniowieczno−nowożytnego zespołu
osadniczego. Kompleks ten składa się z grodziska
(faza wczesnośredniowieczna grodu – por. Drozd,
Janowski, Poliński 2007; Janowski, Drozd 2007a;
główna część ośrodka prokuratora krzyżackiego –
por. Drozd, Janowski 2004; Poliński 2007; w dru−
ku), pięciu osad „otwartych” (Drozd, Janowski 2004;
Janowski, Drozd 2005) oraz cmentarzyska (faza
wczesnośredniowieczna – por. Drozd, Janowski
2007a; 2007b; Drozd, Janowski, Poliński 2007;
w druku a; Janowski, Drozd 2007b; faza wczesno−
nowożytna – por. Drozd, Janowski 2007b; 2007c;
Drozd, Janowski, Poliński w druku b).

Prace prowadzone na grodzisku w latach 2005–
–20071 objęły swoim zasięgiem wschodnią część sta−
nowiska. Na obszarze tym założono sześć wykopów
(nr 3–8) o łącznej powierzchni 121,5 m2 (ryc. 1). We
wszystkich wykopach bezpośrednio pod humusem

Andrzej Janowski, Dariusz Poliński

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy.
Wyniki badań w latach 2005–2007

zalegały relikty gródka stożkowatego, związane z okre−
sem wzniesienia, użytkowania oraz zniszczenia sie−
dziby prokuratora krzyżackiego (1. ćw. XV w.) (por.
Poliński, w druku), która posadowiona została na
zalegających w tym miejscu pozostałościach umoc−
nień grodu wczesnośredniowiecznego.

W 2005 r. założono dwa wykopy badawcze (3–4/05).
Pierwszy z nich o wymiarach 4 x 4 m usytuowano
w północno−wschodniej partii stanowiska. Miąższość
odsłoniętych tam nawarstwień dochodziła do 4,5 m,
z czego ok. 3,5 m przypadało na nawarstwienia
wczesnośredniowieczne (warstwy: XIII, XIIIa, XIV,
XIVa, XX–XXIV, XXVI–XXXIII), które zinterpre−
towano jako gliniaste jądro i zbudowany w konstruk−
cji przekładkowej zewnętrzny skłon wału obronne−
go z kamiennym licem (ryc. 2). Poniżej nawarstwień
wału natrafiono na obiekt (?) pochodzący z fazy
współczesnej lub poprzedzającej moment budowy
umocnień. Niewielka powierzchnia odsłonięcia unie−
możliwia niestety wypowiedzenie się na temat jego
funkcji. W trakcie eksploracji warstw wczesnośre−
dniowiecznych pozyskano niewielki zbiór naczyń
(217 fragmentów)2, które zaklasyfikować można do
fazy IIIa w rozwoju garncarstwa chełmińskiego (por.
Chudziak 1991), co pozwala na datowanie tych kon−
strukcji na okres między poł. X a przełomem X i XI w.

1 Badaniami w terenie kierował dr hab. Dariusz Poliński przy
współpracy dr. Andrzeja Janowskiego oraz mgr. Aleksandra Pia−
seckiego i mgr. Pawła Janowskiego (w latach 2005–2006). Po−
nadto w skład ekspedycji wchodziła grupa studentów archeolo−
gii. Prace finansowane były przez Uniwersytet Mikołaja Koper−
nika w Toruniu oraz gminę Dąbrowa Chełmińska, a w 2005 r.
także przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu.

2 W nawarstwieniach tych odkryto także 84 kości zwierzęce i nie−
określony przedmiot żelazny.
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Z kolei wykop 4/05 miał wymiary 5 x 5 m i zo−
stał zlokalizowany w centralnej partii stożka. Nawar−
stwienia wczesnośredniowieczne (warstwy X–XVI)
były trudne do zinterpretowania, były bowiem prak−
tycznie całkowicie zniszczone przez znajdującą się
na znacznej powierzchni wykopu piwnicę siedziby
prokuratora krzyżackiego (ryc. 3). Zachowały się
one jedynie w wąskim pasie o szerokości ok. 1 m
pod południowym profilem wykopu (ryc. 4). Na
strukturę tych nawarstwień składały się ułożone ho−
ryzontalnie warstewki żółtego i szarego piasku gli−
niastego i gliny oraz cienkie warstewki zbutwiałego
drewna. Zalegała w nich niewielka liczba materia−
łów źródłowych (45 fragmentów ceramiki naczynio−
wej, w tym 4 późnośredniowieczne, 40 wczesnośre−
dniowiecznych, jeden halsztacki oraz 4 gwoździe,
okucie żelazne i fragment szklanicy). Obecność ma−
teriałów późnośredniowiecznych mogłaby sugero−
wać, że nawarstwienia te pochodzą z okresu wzno−
szenia budowli krzyżackiej, jednak wyniki analizy
stratygrafii pozwalają sądzić, iż materiał ten znalazł
się w nich dopiero w momencie spalenia budowli
przez Krzyżaków i zawalenia piwnicy. Skłonni za−
tem jesteśmy uznać je za wczesnośredniowieczne
i interpretować jako element wału obronnego, a kon−
kretnie jako gliniano−drewniane jądro umocnień.

W 2006 r. w zachodniej partii stożka założono
kolejne dwa wykopy badawcze (5–6/06). Pierwszy
z nich miał wymiary 4 x 4 m, ale został w części
zachodniej poszerzony o odcinek 2,5 x 1 m (łącznie
miał powierzchnię 18,5 m2), a drugi – 4 x 4 m.
W obu wykopach odsłonięto nawarstwienia o znacz−
nej miąższości (do 3,8 m w wykopie 5/06 i 4,5 m
w wykopie 6/06) i, zgodnie z oczekiwaniami, natra−
fiono w nich na relikty wału obronnego. W wyko−
pie 5/06 były to silnie sprasowane belki drewniane
z konstrukcji przekładkowej wewnętrznego skłonu,
przykryte nasypem ziemnym (ryc. 5), a w wykopie
6/06 jedynie nasyp ziemny umocniony u podstawy
drewnianymi belkami, równoległymi do przebiegu
wału (ryc. 3–4). Z warstw tych wydobyto 334 frag−
menty ceramiki wczesnośredniowiecznej, które po−
twierdziły przyjęte wcześniej ustalenia chronologicz−
ne3. Niespodziankę stanowiło jednak odkrycie
w spągu wykopu 5/06 warstwy z homogenicznym
zespołem ceramiki, wskazującym na znacznie wcze−
śniejsze zasiedlenie tego miejsca. Warstwa XXXI,
bo o niej mowa, zalegała bezpośrednio na calcu i sta−

nowił ją szaro−żółty, zgliniony piasek z drobinami
węgli drzewnych i polepy. Jej przebieg był nieregu−
larny, w części wschodniej wznosiła się lekko w kie−
runku zachodnim, a od połowy wykopu silnie w tym
kierunku opadała. W części wschodniej jej miąż−
szość wynosiła ok. 10 cm, a w zachodniej do 45 cm
(ryc. 6). W wypełnisku warstwy XXXI odkryto tor−
dowany haczyk żelazny, 37 ułamków ceramiki wczes−
nośredniowiecznej oraz 9 fragmentów prażnicy4. Pra−
wie połowa ułamków stanowiła fragmenty jednego
naczynia, przy czym w całym zespole zarejestrowa−
no pozostałości przypuszczalnie 14 naczyń. Zespół
ten jest niewielki, cechuje go jednak jednorodność
pod względem technologii (grubo− i średnioziarni−
sta domieszka schudzająca) oraz techniki wykona−
nia (naczynia GT II), a także zdobnictwa i form na−
czyń (niezdobione, słabo profilowane naczynia eso−
wate i baniaste) (ryc. 7). Cechy te pozwalają zali−
czyć omawiany zespół ceramiki do najstarszej fazy
rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego na
ziemi chełmińskiej5 (por. Chudziak 1991, 118).
W studium poświęconym przemianom wczesnośre−
dniowiecznego garncarstwa chełmińskiego zwróco−
no uwagę na dwutorowość jego rozwoju w najstar−
szej fazie. Nurt starszy (faza IA) cechuje się obec−
nością elementów typowych dla południowych i po−
łudniowo−wschodnich tradycji garncarskich, określa−
nych niekiedy jako krąg „prasko−korczakowski”, na−
tomiast w nurcie młodszym (IB), podzielonym do−
datkowo na dwa horyzonty (IB

1
, IB

2
), występują ele−

menty typowe dla ceramiki zachodniopomorskiej
określanej jako typ Gołańcz (Chudziak 1991, 65–75,
118–119). Można przypuszczać, iż zespół naczyń
odkryty w warstwie XXXI wiązać należy z drugim
nurtem rozwojowym (faza IB), choć niemożliwe jest
wskazanie konkretnego horyzontu. Argumenty po−
wyższe pozwalają datować opisywany zespół cera−
miki na 2. poł. VII doVIII w. (na ten temat szerzej
Janowski, Poliński 2008).

Następne dwa wykopy (7–8/07) założono w 2007 r.
Wykop 7/07 usytuowano w południowo−wschodniej
części stożka. Miał on początkowo wymiary 8 x 3 m,
ale został w części północnej poszerzony na wschód
o 1 m (łącznie powierzchnia wynosiła 28 m2). Miąż−
szość odsłoniętych nawarstwień wynosiła do 3,2 m.
W wykopie tym zarejestrowano, zniszczone głębo−

3 Pozyskano ponadto 7 fragmentów ceramiki pradziejowej, 267
kości zwierzęcych, szpilę kościaną, nieokreślony przedmiot ko−
ściany, bryłkę bursztynu i 3 bryły polepy.

4 Na złożu wtórnym odkryto także 13 fragmentów ceramiki z ok−
resu halsztackiego.
5 Fragmenty naczyń przykrawędnie obtaczanych (GT II) odkry−
wano także w innych nawarstwieniach na grodzisku w Pniu, za−
wsze jednak wraz z materiałami całkowicie obtaczanymi.

Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
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kimi wkopami fundamentowymi krzyżackiej budow−
li prokuratorskiej, kamienne lico zewnętrznego skło−
nu wału obronnego przykryte nasypem ziemnym
(ryc. 8). Z reliktów umocnień pozyskano
131 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej
i 42 kości zwierzęce.

Drugi wykop (8/07) o wymiarach 6 x 3 m usytu−
owano na obniżeniu – „bermie”, bezpośrednio na
północ od stożka. Zadokumentowano w nim nawar−
stwienia o miąższości blisko 6,4 m. Pod warstwami
związanymi z plantowaniem terenu w 1. ćw. XV w.
zalegały dobrze zachowane pozostałości zewnętrz−
nego skłonu wczesnośredniowiecznego wału grodo−
wego o miąższości ok. 4,9 m. Odsłonięto gliniane
jądro, umocnione od zewnątrz elementami drewnia−
nymi w konstrukcji przekładkowej, licowanymi ka−
mieniami i nasypem ziemnym (ryc. 9). Duża miąż−
szość nawarstwień i ich wzajemne relacje wskazują
na możliwość budowy wału w dwóch etapach/fa−
zach. Na podstawie pozyskanych ruchomych mate−
riałów źródłowych6 nie ma jednak możliwości pre−
cyzyjnej periodyzacji tych nawarstwień i wznie−
sienie umocnień datować można jedynie ogólnie na
2. poł. X i przełom X i XI w.

Prace wykopaliskowe prowadzone w latach 2005–
–2007 na grodzisku w Pniu przyniosły szereg no−
wych, ważnych informacji na temat chronologii
wczesnośredniowiecznej fazy obiektu oraz przebie−
gu ówczesnych umocnień. We wcześniejszych pra−
cach skłaniano się ku twierdzeniu, że gród powstał
na surowym korzeniu w 2. poł. X w. lub na przełomie
X i XI w. O ile jednak można podtrzymać datowanie
umocnień, o tyle odkrycie w wykopie 5/06 warstwy
z materiałem ceramicznym z 2. poł. VII – VIII w.
wskazuje, że teren ten użytkowany był już przed
wzniesieniem grodu. Impuls do zasiedlenia terenów
w okolicach dzisiejszego Pnia wyszedł zapewne z me−
zoregionu osadniczego w okolicach Gruczna na za−

chodnim brzegu Wisły. Pogląd ten wymaga jeszcze
dalszych badań, niemniej jednak przesłanek do ta−
kich sądów dostarcza późniejsza przynależność tych
terenów do położonego na lewym brzegu Wisły
Wyszogrodu i pretensje do tego terytorium wysuwa−
ne przez księcia pomorskiego Świętopełka oraz fakt
włączenia ich do kasztelanii chełmińskiej dopiero na
początku XIII w. Pień i jego okolica jeszcze w okre−
sie późniejszym oddzielone były od osadnictwa cheł−
mińskiego przez lasy i bagna. Podkreślić należy rów−
nież, że zespół naczyń odkryty w warstwie XXXI
jest nie tylko jednym z najstarszych zespołów cera−
micznych z tego regionu, ale i jednym z dwóch
(oprócz Kałdusa) pozyskanych w drodze badań wy−
kopaliskowych (por. Janowski, Poliński 2008).

Badania prowadzone w latach 2005–2007 na
omawianym stanowisku pozwoliły także na zwery−
fikowanie poglądów na temat przebiegu wczesno−
średniowiecznych umocnień. Obecnie skłonni jeste−
śmy uważać, że wał nie otaczał całego grodu, ale
wzniesiono go jedynie od strony wschodniej, nie−
chronionej naturalnymi przeszkodami topograficz−
nymi. Miał on formę podkowiastą. Od zachodu
i południa dostępu broniły strome stoki wzniesienia,
na którym zbudowano gród. Wał składał się z gli−
nianego jądra umocnionego od zewnątrz elementa−
mi drewnianymi w konstrukcji przekładkowej, do−
datkowo licowanymi kamieniami i nasypem ziem−
nym, a od wewnątrz wzmocnionego drewnianymi
belkami. Jego szerokość wynosiła przypuszczalnie
ok. 17–20 m, a wysokość ponad 5 m.

W omawianych wykopach nie natrafiono na
uchwycone w trakcie wcześniejszych badań nawar−
stwienia z XI–XII w., a tym bardziej takie, które
można by łączyć z domniemaną siedzibą księcia po−
morskiego Świętopełka, której istnienia na podsta−
wie wzmianek w źródłach pisanych doszukują się
historycy.

Planowane jest kontynuowanie badań.

6 Z nawarstwień wału pozyskano 324 fragmenty ceramiki wcze−
snośredniowiecznej, 3 fragmenty ceramiki pradziejowej, przę−
ślik gliniany, nieokreślony przedmiot żelazny, fibulę brązową
typu A.95–96 (okres rzymski, faza B2/C1 – chronologię okre−
śliła dr Ewa Bokiniec z Muzeum Okręgowego w Toruniu), 120
kości zwierzęcych i grudkę polepy.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005–2007
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Frühmittelalterlicher Ringwall in Pień, bei Bydgoszcz.  Ergebnisse der Untersuchungen
in den Jahren 2005–2007
Kurzfassung

In den Jahren 2005–2007 wurden im Ostteil des Ringwalles sechs Grabungsschnitte (Nr. 3–8) angelegt,  die insgesamt
121,5 m2 groß und bis 6,4 m tief waren. Gleich unter der Humusschicht wurden die Überreste einer Komturei und unter
ihnen die Reste einer frühmittelalterlichen Wallanlage entdeckt, die aus einem Lehmkern und einer Außenbefestigung
aus Holzelementen bestand (Sandwichkonstruktion), zusätzlich mit Steinen und einem Erdwall verkleidet war sowie von
innen mit Holzbalken verstärkt wurde. Sie war vermutlich 17–20  Meter breit und über 5 Meter hoch. Die Befestigungen
können in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts – 10./11. Jahrhundert datieren. Im Grabungsschnitt 5/06 unmittelbar
unter dem Urboden wurde eine Schicht entdeckt, die aus der Zeit vor dem Ringwall stammt und in die zweite Hälfte des
7./8. Jahrhunderts datiert.

Im Zuge der Untersuchungen der frühmittelalterlichen Schichten wurden u. a.: 1084 Bruchstücke von frühmittelalter−
lichen Keramik sowie 4 spätmittelalterliche Splitter, 523 Tierknochen, ein Tonwirtel, eine Knochennadel und ein Eisen−
haken gewonnen. In der Sekundärablagerung gab es 17 Keramikbruchstücke aus der Hallstattzeit und eine Bronzefibel
Typ A.95−96 (römische Zeit, Stufe B2/C1). Die Funde befinden sich zur Zeit in der Bearbeitung.

Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
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Ryc. 1. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Lokalizacja wykopów z lat 2003–2007 (oprac. A. Janowski)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005–2007
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Ryc. 2. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Profil zachodni wykopu 3/05 (fot. A. Janowski)

Ryc. 3. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Profil północny wykopów 1/04, 4/05 i 6/06 z czytelnym przebiegiem
wału obronnego (fot. i oprac. A. Janowski)

Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
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Ryc. 4. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Profil południowy wykopów 4/05 i 6/06 z czytelnym przebiegiem
wału obronnego (fot. i oprac. A. Janowski)

Ryc. 5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1, wykop 5/06. Konstrukcja przekładkowa wewnętrznego skłonu wału
obronnego (fot. A. Janowski)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005–2007
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Ryc. 6. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1, wykop 5/06. Profil południowy z nawarstwieniami poprzedzającymi
powstanie grodu (fot. A. Janowski)

Ryc. 7. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1, wykop 5/06. Ceramika z nawarstwień poprzedzających powstanie
grodu (2. poł. VII – VIII w.) (rys. A. Janowski)

Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
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Ryc. 8. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1, wykop 7/07. Kamienne lico wczesnośredniowiecznego wału
obronnego zniszczone przez wkopy fundamentowe budowli prokuratora krzyżackiego (fot. A. Janowski)

Ryc. 9. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1, wykop 8/07. Konstrukcje wału obronnego (fot. A. Janowski)

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy. Wyniki badań w latach 2005–2007
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Pniu
(stan. 9) znajduje się na wzniesieniu położonym
ok. 300 m na wschód od grodziska (stan. 1). Miej−
sce to służy miejscowej ludności jako wybierzysko
piasku i żwiru. W latach 2003–2004 zebrano tu luź−
ne kości ludzkie należące do przynajmniej trzech
osobników oraz kilka fragmentów ceramiki wczesno−
i późnośredniowiecznej. Miejsce odkrycia szczątków
ludzkich wiązano z wcześniejszymi znaleziskami:
z 1941 r. (dwa szkielety z dwoma brązowymi ka−
błączkami – Brutzer 1942) i z 1966 r. (dwa szkiele−
ty, przy obojczyku jednego z nich sierp – notatka
w Archiwum Muzeum Okręgowego im. L. Wyczół−
kowskiego w Bydgoszczy, mapa 2875, nr inw. 42)
(Drozd 2003). Przeprowadzona w sierpniu 2005 r. pro−
spekcja terenowa doprowadziła do odkrycia w profilu
wybierzyska kolejnych szczątków ludzkich i stała
się podstawą do rozpoczęcia badań ratowniczych1.

Alicja Drozd, Andrzej Janowski, Dariusz Poliński

Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu
koło Bydgoszczy (badania 2005–2007)

W latach 2005–2007 przebadano ogółem powierzch−
nię 512,25 m2, na której zadokumentowano 67 gro−
bów i skupisk kości (por. ryc. 1–3). Groby zalegały
w czterech poziomach, a łączna miąższość nawar−
stwień dochodziła do ok. 2 m. Na podstawie anali−
zy stratygrafii kulturowej stanowiska oraz przedmio−
tów odkrytych przy zmarłych należy sądzić, że po−
ziomy I–III reprezentują cmentarzysko nowożytne
– najprawdopodobniej ewangelicki cmentarz miej−
scowej ludności funkcjonujący w XVI–XIX w. (por.
Drozd, Janowski 2007a; 2007b; 2007c; Drozd, Ja−
nowski, Poliński 2007a; 2007b; w druku), natomiast
groby zalegające w poziomie IV pochodzą z wcze−
snego średniowiecza.

Orientacja, konstrukcja i rozmiary grobów

W trakcie dotychczasowych badań odkryto 8 gro−
bów (nr 15, 32, 37, 38, 39, 40, 49, 57), które można
uznać za wczesnośredniowieczne2. Pochówki te
tworzą dwie wyraźne grupy. Pierwsza z nich zajmuje
wschodnią część przebadanego obszaru (groby nr 15,
32, 37), druga natomiast cześć południowo−zachod−
nią (groby nr 38, 39, 40, 49, 57) (por. ryc. 3). Wszyst−
kie groby zorientowane były generalnie na osi wschód–1 W 2005 i 2006 r. badania finansowane były przez Kujawsko−

−Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu,
a w 2007 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro−
dowego (program operacyjny Dziedzictwo kulturowe, priorytet
4. Ochrona zabytków archeologicznych), gminę Dąbrowa Cheł−
mińska i Kujawsko−Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwato−
ra Zabytków w Toruniu oraz Archeologiczną Pracownię Ba−
dawczą THOR. Pracami kierowali: dr hab. Dariusz Poliński,
dr Alicja Drozd i dr Andrzej Janowski. Ponadto w skład ekspe−
dycji wchodzili mgr Kornelia Leśniewska oraz grupa studentów
archeologii UMK.

2 Niniejszy artykuł ma jedynie charakter sprawozdawczy, zapre−
zentowanie całego materiału źródłowego ze względu na ograni−
czoną formę wystąpienia nie jest bowiem możliwe. Omawiane
pochówki staną się przedmiotem osobnego, szczegółowego opra−
cowania.
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–zachód, można jednak zauważyć niewielkie różni−
ce pomiędzy wspomnianymi grupami. Groby nr 15,
32 i 37 zorientowane są idealnie na linii wschód–
–zachód, natomiast w przypadku grobów nr 38, 39,
40, 49, 57 widać nieznaczne odchylenie osi w kie−
runku południowym. W dwóch grobach (nr 15 i 32)
odkryto szczątki osób dorosłych: kobiety i mężczy−
zny w wieku maturus, w pozostałych natomiast
szczątki dzieci w wieku od 2 do 5 lat (infans I).
Zmarli złożeni w grobach nr 15 i 37 zostali pocho−
wani z głową ułożoną w kierunku wschodnim, w po−
zostałych zaś przypadkach – z głową w kierunku za−
chodnim (tabela 1).

Wszystkie z odsłoniętych grobów charakteryzo−
wały się znacznymi rozmiarami. Największym
z nich był grób nr 15, który mierzył ok. 3,40 m dłu−
gości i 1,90 m szerokości, a jego zarejestrowana głę−
bokość3 wynosiła 0,5 m. Niewiele mniejsze były gro−
by nr 32, 37 i 40, których wymiary wynosiły odpo−
wiednio: 3,0 x 1,5 m, 2,6 x 1,5 m i 2,8 x 1,6 m,
a głębokości: 1,26 m, 0,86 m i 1,6 m. Zdecydowanie
mniejsze były pozostałe pochówki, których wymiary
w stropie wynosiły: 1,9 x 0,9 m (grób nr 57), 2 x 1 m
(grób nr 49), 2 x 1,6 m (grób nr 38) i 2,2 x 1,4 m (grób
nr 39), a głębokość wahała się od 0,4 do 0,8 m. Po−
wierzchnia odkrytych jam grobowych mieściła się
w przedziale od 1,71 do 6,46 m2 (por. tabela 1).

Oprócz znacznych rozmiarów uwagę zwraca tak−
że konstrukcja omawianych grobów, odmienna od
powszechnie stosowanej we wczesnym średniowie−
czu na ziemiach polskich. Na podstawie obserwacji
dokonanych na profilach4 wysnuć należy przypusz−
czenie, że zmarli chowani byli w trumnie lub bez
niej, do większej (zadaszonej?) konstrukcji drewnia−
nej. Szczególnie czytelne jest to w przypadku gro−
bów nr 15, 32, 39 i 40.

W grobie 15. zmarłego pochowano w skrzyni
drewnianej wykonanej przypuszczalnie z dębiny5,
której ściany zbudowane zostały w konstrukcji zrę−
bowej z długich bierwion o grubości ok. 0,1 m. Na
podstawie obserwacji dokonanych w trakcie eksplo−
racji wiadomo, że budowę skrzyni rozpoczęto od
ułożenia belek na dłuższych ścianach (północnej
i południowej). Nie zarejestrowano śladów dna. Całą

skrzynię posadowiono w podłożu, przy czym wkop
pod nią na wysokości spągu nie był większy niż ga−
baryty całego obiektu. Wieko skrzyni zbito z jej ścia−
nami za pomocą kołków drewnianych, a ślady tego
łączenia zachowały się we wschodniej części komo−
ry6. Zwłoki złożono we wnętrzu skrzyni na marach,
których pozostałości widoczne były na poziomie
szkieletu w postaci ciemniejszych smug o szeroko−
ści ok. 0,05–0,1 m. Między ścianami skrzyni a ma−
rami pierwotnie znajdowała się pusta przestrzeń o sze−
rokości ok. 0,3 m (por. Drozd, Janowski 2007a).
W 2007 r. (w dwa lata po pierwszych badaniach)
odsłonięto kolejny element tego grobu. Na zachód
i południe od jamy grobowej natrafiono na pozosta−
łości rowu/palisady (?) o szerokości ok. 0,3–0,4 m
i głębokości ok. 0,6 m. Zarejestrowana długość za−
chodniego rowu/palisady (?) to ok. 8 m, a południo−
wego ok. 6 m. Konstrukcja ta miała przypuszczal−
nie kształt czworoboku i otaczała cały pochówek,
jednak – ze względu na znaczne zniszczenie obsza−
ru na północ i wschód od niego – ustalenie jej do−
kładnego przebiegu jest niemożliwe (ryc. 2–3).

W grobie 39 także zachowały się elementy kon−
strukcji drewnianej. Wzdłuż dłuższych boków od−
słonięto silnie zbutwiałe deski (?) o szerokości
ok. 0,03–0,04 m, a miejscami nawet 0,07–0,08 m
(ryc. 4). Z kolei na profilach grobów nr 32 i 40 do−
brze czytelne są zaciemnienia – ślady rozłożonego
drewna – będące pozostałościami zarówno po kon−
strukcji zewnętrznej (komory), jak i wewnętrznej
(trumny) (ryc. 5–6). Dodatkowo w grobie 40 znale−
ziono także 4 gwoździe żelazne i 10 okuć żelaznych
w kształcie kątowników7, które nie stanowiły wy−
posażenia zmarłego, ale były elementami konstruk−
cyjnymi komory drewnianej, w której znajdowała się
trumna. Grób ten zwraca również uwagę ze wzglę−
du fakt wydzielenia go z przestrzeni cmentarza do−
datkową konstrukcją drewnianą w postaci podwój−
nej, czworobocznej palisady. Pierwsza palisada usy−
tuowana była w odległości ok. 1 m, a druga – 2 m
od jamy grobowej. Długość boku zewnętrznej pali−
sady wynosiła 7 m, a wewnętrznej ok. 5 m8.

W przypadku pozostałych grobów ślady kon−
strukcji rysowały się jedynie na poziomie szkieletu
(grób nr 37) lub były bardzo słabo czytelne.

3 Strop jamy grobowej został zniszczony w trakcie rabunkowej
eksploatacji piasku.
4 W trakcie eksploracji jamę grobową eksplorowano ćwiartkami,
w partii centralnej pozostawiając świadki między poszczególny−
mi ćwiartkami (na ten temat szerzej Drozd, Janowski 2009).
5 Określenia gatunku drewna dokonał w czasie eksploracji mgr
Aleksander Piasecki.

6 Znaleziono fragment deski z otworem na kołek drewniany, a obok
sam kołek.
7 Analogiczne okucia w podobnej liczbie odkryto w grobie ko−
morowym w Sowinkach (Krzyszowski 1995, Abb. 10).
8 Podobne konstrukcje na ziemiach polskich odkryto w Napolu,
grób nr 13 (Stawska 1993, ryc. 1).

Alicja Drozd, Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
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Na podstawie poczynionych obserwacji groby
nr 15, 32, 37, 39 i 40 należy bez wątpienia uznać za
tzw. pochówki komorowe, których specyficzną ce−
chą jest konstrukcja drewniana (najczęściej słupo−
wa lub zrębowa), w formie niewielkiego budynku,
wzniesiona nad ciałem zmarłego. W przypadku po−
zostałych grobów (nr 38, 49 i 57) kwestia ich kon−
strukcji nie jest już tak oczywista. Jednakże – bio−
rąc pod uwagę położenie tych grobów względem
pozostałych oraz znaczne ich rozmiary (niepropor−
cjonalnie duże w stosunku do długości ciał pocho−
wanych w nich dzieci) – można przypuszczać, że
konstrukcja tych obiektów była podobna jak wyżej
opisanych.

Groby komorowe odkrywane są przede wszyst−
kim na terenie Skandynawii (por. m.in. Gräslund
1980; Müller−Wille 1991; Eisenschmidt 1994; w tych
pracach starsza lit.), ale także poza nią. Znamy je
m.in. z Rosji i Ukrainy (por. m.in. Arne 1931; Avdu−
sin, Puškina 1988; Movčan, Borov’skij, Gončar
2003; Michajlov K.A. 2004; Jakovleva 2006; Mi−
chajlov A.V. 2006) oraz północnych Niemiec (Bier−
mann 2008). W Polsce groby komorowe odkryto do−
tychczas m.in. w Cedyni (Malinowska−Łazarczyk
1982a, ryc. 10; 1982b, 133), Sowinkach (Krzyszow−
ski 1995; 1997), Kałdusie (Chudziak 2001; 2002;
2003; Bojarski 2005, 114; 2007, 269–271) i Dzie−
kanowicach (Czytanie z kości 2006). W miejscu tym
należy podkreślić, że nekropolia pieńska, obok cmen−
tarzyska w Kałdusie, jest najliczniejszym skupiskiem
tego typu grobów znanym na ziemiach polskich oraz –
co szczególnie interesujące – jedynym stanowiskiem
w Polsce i jednym z niewielu w ogóle, na którym
odkryto groby komorowe z pochówkami dzieci.

Wyposażenie zmarłych

Groby wczesnośredniowieczne odkryte w Pniu
charakteryzowały się nie tylko nietypową konstruk−
cją, ale także licznym i bogatym wyposażeniem (por.
tabela 1). Na szczególną uwagę zasługuje zwłasz−
cza odkryty w grobie 15 żelazny topór typu Va
wg A. Nadolskiego (Nadolski 1954, 45) zdobiony
techniką tauszowania (ryc. 7). Zdobione tą techniką
okazy omawianego typu znane są z nielicznych zna−
lezisk z terenu północnej lub północno−wschodniej
Europy i należy przypuszczać, że topór stanowi im−
port z tamtego regionu. Okaz ten traktować należy
bardziej w kategoriach broni paradnej niż użytko−
wej, a jego chronologię określić można na koniec
X w. – 1. poł. XI w. (por. Janowski, Drozd 2007).
Nie mniej cennym znaleziskiem jest pas z jedwabiu
przetykanego złotą nicią, z mosiężnymi pozłacany−
mi okuciami na końcach i dwoma pozłacanymi mo−
siężnymi dzwoneczkami, znaleziony w grobie nr 40.

Na podstawie techniki wykonania można przypusz−
czać, że powstał on w X–XI w. i stanowi import z Bi−
zancjum (por. Grupa 2008).

Ponadto w grobach nr 32, 38, 39, 40, 49 i 57 od−
kryto liczny zestaw ozdób srebrnych (17 kabłączków
skroniowych, 12 paciorków, 4 kaptorgi, 3 zapięcia
do kolii, 2 łańcuszki, zausznicę koszyczkowatą), brą−
zowych (3 dzwoneczki), z kamieni półszlachetnych
(łącznie 43 paciorki, w tym 21 z karneolu i 22
z kryształu górskiego) i szkła (ok. 400 paciorków),
stanowiących ozdoby głowy i szyi. Najliczniejszą
kategorię stanowiły kabłączki skroniowe, które za−
klasyfikować można do trzech różnych typów. W gro−
bie 32 odkryto 6, a w grobie 39 – 5 kabłączków (ryc. 9)
wykonanych z okrągłego w przekroju drutu o jed−
nym końcu spłaszczonym w taśmowatą blaszkę
i zawiniętym w uszko. Na podstawie kształtu ozdo−
by te zaklasyfikować należy do typu III wg K. Mu−
sianowicz (Musianowicz 1948–1949, 135–140),
a według bardziej szczegółowych podziałów do od−
miany A (okazy o średnicy wewnętrznej do 20 mm)
(por. Kóčka−Krenz 1971, 102; 1993, 46–47). W gro−
bie 57 znaleziono pięć kabłączków w formie otwar−
tych pierścieni wykonanych z drutu, o jednym koń−
cu zagiętym w haczyk lub kółko, a drugim prostym –
typ II wg K. Musianowicz (Musianowicz 1948–1949)
(por. Kóčka−Krenz 1993, 45–46). Z kolei w grobie
49 natrafiono na wykonany z okrągłego w przekro−
ju drutu kabłączek w formie otwartego owalu, o prosto
ściętych końcach i średnicy wewnętrznej ok. 12 mm –
typ I wg K. Musianowicz (1948/49) (por. Kóčka−Krenz
1993, 44–45). Kabłączki skroniowe były popularną
i charakterystyczną dla Słowianek formą ozdoby gło−
wy. Ozdoby znalezione w Pniu należą do typów, któ−
re powszechnie użytkowano w okresie od IX w. do
2. poł. XIII w.

Oprócz kabłączków do ozdób głowy zaliczyć na−
leży także zausznicę koszyczkowatą znalezioną
w grobie nr 39 (ryc. 9). Okres użytkowania tej katego−
rii przedmiotów przypadał na X–XII w., choć pojedyn−
cze okazy pochodzą także ze stanowisk datowanych
na początek XIV w. (por. Kóčka−Krenz 1993, 64–65).

W trzech grobach: nr 32, 38 (ryc. 10) i 57 na szyi
zmarłych odkryto kolie spięte srebrnymi klamerka−
mi. Klamerki te składają się z dwóch blaszek w kształ−
cie wydłużonego owalu. Koniec jednej z nich ufor−
mowany jest w esowaty haczyk, a drugiej w owalne
uszko, przeciwległe zakończenia rozcięte są na po−
łówki i zawinięte w dwa koliste uszka. Klamry oma−
wianego typu wytwarzano głównie w okresie od X w.
do poł. XI w. i należą one do znalezisk stosunkowo
rzadkich. Należy podkreślić, iż większość tego ro−
dzaju okazów odkryto – jak dotychczas – w skar−
bach, natomiast na cmentarzyskach znaleziono je−
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dynie nieliczne egzemplarze (por. Kóčka−Krenz
1993, 103–104). Szczególnie okazała była zwłasz−
cza kolia znaleziona w grobie 32, w skład której
wchodziły przypuszczalnie cztery sznury. Na jednym
z nich nanizane były 3 kaptorgi i 12 paciorków srebr−
nych, na dwóch ułożone naprzemiennie paciorki
z karneolu (16 egz.) i z kryształu górskiego (1 egz.),
a na czwartym ok. 400 paciorków z niebieskiego
szkła. Mniej imponujące były kolie z grobów nr 38
i 57. W skład pierwszej wschodziło siedem pacior−
ków z kryształu górskiego i cztery z karneolu oraz
dwa łańcuszki srebrne (ryc. 10), a w skład drugiej
jedynie kaptorga, paciorek srebrny oraz paciorek
z karneolu.

Wszystkie odkryte kaptorgi miały kształt prosto−
kątnych pojemników, różniły się jedynie wielkością
i ornamentyką. W grobie 32 odkryto jeden okaz zdo−
biony główkami końskimi i dwa okazy niezdobio−
ne. Egzemplarz z grobu 57 zdobiony jest motywa−
mi geometrycznymi wykonanymi za pomocą granu−
lacji. Kaptorgi prostokątne należą do stosunkowo
częstych znalezisk, a okres ich użytkowania przy−
padał na koniec IX w. – koniec XI w. (Kóčka−Krenz
1993, 84–86).

Paciorki srebrne odkryte w grobie 32 reprezen−
tują równe typy i można wśród nich wyróżnić: 3 pa−
ciorki owalne wieloboczne, 2 ażurowe, 2 od zausz−
nic typu Świątki oraz jeden dwustożkowaty. Trzech
paciorków, ze względu na stopień deformacji, nie
udało się zidentyfikować. Podobnie było w przypad−
ku okazu z grobu 57, który przypuszczalnie stano−
wił pierwotnie element większej ozdoby. Okres użyt−
kowania wszystkich omówionych typów był stosun−
kowo długi i przypadał na koniec IX–XII w. Jedynie
paciorki ażurowe i od zausznic typu Świątki dato−
wane są w węższych ramach czasowych – X–XI w.
(por. Kóčka−Krenz 1993, 66–67, 97–101).

Również paciorki z kamieni półszlachetnych ce−
chowała różnorodność kształtów. Wśród wykona−
nych z kryształu górskiego wyróżnić można egzem−
plarze kuliste (typ S001 wg Callmer 1977, Pl. 21;
3 okazy z grobu 38 i 2 z grobu 32), w kształcie wie−
loboku o 23 lub 26 ściankach (typ S012 wg Callmer
1977, Pl. 21; 9 okazów z grobu 32 i 4 z grobu 38.)
i graniastosłupa czworobocznego o ściętych naroż−
nikach (typ S009 wg Callmer 1977, Pl. 21; 2 okazy
z grobu 32), a także asymetryczne, dwupiramidalne
o 16 ściankach (typ S013 wg Callmer 1977, Pl. 21;
jeden z grobu 32) i symetryczne, dwupiramidalne o
16 ściankach (typ S014 wg Callmer 1977, Pl. 21;
jeden z grobu 32). Wśród paciorków z karneolu wy−
różnić można egzemplarze w postaci graniastosłu−
pa ośmiobocznego (typ T009 wg Callmer 1977, Pl.
22; 4 okazy z grobu nr 38 i 3 z grobu 32) oraz grania−

stosłupa czworobocznego o ściętych narożnikach
(typ T007 wg Callmer 1977, Pl. 21; 13 okazów
z grobu 32 i jeden z grobu 57). Paciorki z karneolu
i kryształu górskiego stanowiły stosunkowo częsty
element wyposażenia grobów z IX–XII w. na tere−
nie Słowiańszczyzny Wschodniej i Skandynawii
(Gabriel 1991, 255–258, Abb. 5). Na ziemiach pol−
skich spotykamy je rzadziej. Tym większej warto−
ści nabiera zbiór z Pnia, który – choć pochodzi je−
dynie z trzech grobów – jest jednym z największych
z terenu Polski.

Interesującym elementem kolii z grobu 38 są dwa
fragmenty łańcuszka wykonanego z drutu srebrne−
go, ze zgiętych na pół ósemkowatych ogniw, łączo−
nych każde z każdym (por. Kóčka−Krenz 1993,
109–111). Uwagę zwraca zwłaszcza technika łącze−
nia ogniw, która wywodzi się ze Skandynawii, gdzie
była stosowana w okresie od początku X w. do po−
czątku XII w. (por. Kóčka−Krenz 1983, 78, 129, tabl.
IX.8, XX.15).

Zestaw ozdób znalezionych w grobach komoro−
wych w Pniu uzupełniają trzy wykonane z brązu
dzwoneczki. Odkryto je w grobie 40, a reprezentują
one typ I w klasyfikacji V.A. Malma i M.V. Fehne−
ra (Fehner 1967) i stanowią przypuszczalnie import
z terytorium Bałtów (por. Kóčka−Krenz 1993, 91;
Malinowski 1993, 101, 104). Datowanie tej katego−
rii ozdób zamyka się w ramach X–XIII w. Nietypo−
we, w stosunku do najczęściej spotykanego, było
miejsce ich znalezienia (poniżej kolan), które suge−
ruje, że były one naszyte na dolną część stroju (por.
Dučyc 2001, mal. 6; 26).

W skład wyposażenia zmarłych pochowanych
w Pniu wchodziły również różnorodne naczynia.
Wiaderka odkryto w 5 grobach. Trzy z nich (z gro−
bów nr 15, 32 i 37) wykonane były z drewna, oku−
tego następnie taśmami żelaznymi, a w przypadku
okazu z grobu 37 dodatkowo posrebrzanymi i zdo−
bionymi puncowanym ornamentem figuralno−roślin−
nym (?)9 (ryc. 8). Dwa pozostałe egzemplarze (z gro−
bów 39 i 40) zachowały się jedynie w postaci żela−
znych obręczy. Obserwacje dokonane w trakcie eks−
ploracji pozwalają przypuszczać, że do ich wyko−
nania nie użyto drewna, ale innego, jeszcze mniej
trwałego surowca organicznego (skóra, tkanina?)10.
Jeżeli tak istotnie było, to stanowiłyby one jedynie

9 Zły stan zachowania utrudnia jednoznaczną identyfikację.
10 Podstawę do takich wniosków stanowi fakt, że w grobie 39 w cał−
kiem dobrej kondycji zachowały się drewniane elementy kon−
strukcji grobu, a zatem warunki zalegania stwarzały stosunkowo
korzystne warunki do przetrwania elementów z tego surowca.
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substytut normalnych naczyń. Wiaderka znalezio−
ne w Pniu miały niewielkie rozmiary i jedynie
w przypadku naczynia z grobu 15 pojemność osią−
gnęła 5 litrów. W przypadku pozostałych nie prze−
kraczała 2 litrów.

Zestaw naczyń odkrywanych w omawianych
pochówkach uzupełniają: w grobie 15 – niezdo−
biona misa brązowa (średnica 32–35,5 cm, wysokość
5–8 cm) pochodząca przypuszczalnie z X–XI w.,
z umieszczonym w niej czerpakiem drewnianym
i fragment bliżej nieokreślonego naczynia drew−
nianego, być może talerza (?), a w grobie 32 – nie−
wielkie naczynie z cylindryczną szyjką11.

Oprócz biżuterii, broni i naczyń w grobach ko−
morowych z Pnia wystąpiły także pojedyncze
przedmioty codziennego użytku. Przy wszystkich
zmarłych odkryto noże (w grobie 37 dwa egzem−
plarze), ponadto w grobie 15 odkryto osełkę z fyl−
litu, w grobie 32 połówkę przęślika, nieokreślo−
ny przedmiot kościany (grzebień?) i nieokreślo−
ny przedmiot żelazny, a w grobie 40 także dwie
wykonane z kości tzw. oprawki stożkowate/cylin−
dryczne. Ostatnim z wymienionych przedmiotów
przypisuje się najczęściej funkcję opraw rękojeści
noży lub szydeł (por. Cnotliwy 2001, 139, tam
przegląd starszej lit.). Obydwu okazom znalezio−
nym w Pniu nie towarzyszyły noże, natomiast wy−
dobyto je wraz z trzema brązowymi dzwoneczka−
mi. Niewykluczone, że wbrew obiegowej opinii
w tym konkretnym przypadku wykorzystano je
jako zawieszki.

Wreszcie w wypełnisku jamy grobowej nr 39
znaleziono ząb rekina i belemnit, brak jednak
pewności, czy stanowiły one wyposażenie zmar−
łego, czy też są naturalnym wtrętem. Nie można
jednak wykluczyć działań intencjonalnych. Ba−
dania etnograficzne wskazują, że obu tym przed−
miotom przypisywano właściwości lecznicze,
miały przynosić szczęście, mogły także chronić
człowieka od piorunów i złych sił (por. Moszyń−
ski 1967, 309, 487–489; Mazurkiewicz 1991;
Letkiewicz 2003, 34).

Chronologia

W oparciu o występujące w grobach wyposażenie
trudno precyzyjnie określić ich chronologię. Większość
kategorii przedmiotów znalezionych przy zmarłych
użytkowana była bowiem na przestrzeni kilku wieków
(m.in. kabłączki skroniowe, noże żelazne, wiaderka czy
oprawki stożkowate). Datowanie większości z nich za−
myka się w stosunkowo szerokich ramach X–XIII w.,
a nieco bardziej precyzyjne datowanie możliwe jest je−
dynie w oparciu o chronologię klamerek spinających
kolie, paciorki ażurowe i zausznic typu Świątki, które
znane są głównie ze skarbów z X w. – poł. XI w. oraz
topór z grobu nr 15. W związku z powyższymi trud−
nościami w określeniu chronologii niezwykle istotne
są wyniki datowania kości dziecka z grobu nr 40. Dla
próbki tej uzyskano datę 1085 ± 30 BP, a po kalibra−
cji – 940 A.D. – 995 A.D. (probability 46.2%) (Goslar
2008). Na podstawie tych danych przyjąć można z du−
żym prawdopodobieństwem, że groby komorowe od−
kryte w Pniu pochodzą z okresu między 2. poł. X w.
a początkiem XI w. i wpisują się w horyzont bogato
wyposażonych pochówków znanych z terenu Pomo−
rza Wschodniego (m.in. Kałdus, Ciepłe).

Zakończenie

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Pniu jest
niewątpliwie stanowiskiem niezwykłym, i to nie tylko
w skali Polski. Sposób konstrukcji grobów, znany
głównie z terenu Skandynawii, oraz bogate wyposa−
żenie zmarłych wskazują, że odkryto tu pozostałości
cmentarza ówczesnej elity społecznej. To, czy groby
odkryte w Pniu są rzeczywiście pochówkami przyby−
szów z północy, wymaga jeszcze dalszych badań i ana−
liz. Za wyjątkiem inkrustowanego srebrem topora
z grobu nr 15 nie znaleziono w nich bowiem bezspor−
nych, obcych kulturowo elementów. Biorąc pod uwa−
gę fakt, że w trakcie dotychczasowych badań na sto−
sunkowo niewielkiej przestrzeni odkryto 8 grobów,
w których pochowano mężczyznę, kobietę oraz sze−
ścioro dzieci, można natomiast przypuszczać, że od−
słonięte pochówki mogą należeć do osób ze sobą spo−
krewnionych (rodzice – dzieci?).

11 W grobie 32 znaleziono także pojedynczy fragment naczynia,
a w grobie 37 dwa fragmenty ceramiki.
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Frühmittelalterliche Kammergräber auf dem Gräberfeld von Pień bei Bydgoszcz
(Untersuchungen 2005–2007)
Kurzfassung

Während der in den Jahren 2005–2007 durchgeführten Arbeiten auf dem Gräberfeld in Pień wurde eine Fläche von
521,25 m2 (Abb. 1–2) untersucht, auf der 8 frühmittelalterliche Gräber registriert wurden (Nr. 15, 32, 37, 38, 39, 40, 49,
57), die zwei deutliche Gruppen bildeten. Die erste Gruppe (Gräber 15, 32, 37) umfasste den östlichen, die zweite (Gräber
38, 39, 40, 49, 57) den südwestlichen Teil des untersuchten Gebietes.

Alle Gräber verliefen auf der Ost−West−Achse, im Fall von Gräbern Nr. 38, 39, 40, 49, 57 jedoch mit einer ge−
ringfügigen Abweichung in die südliche Richtung. In zwei Gräbern (15 und 32) wurden menschliche Überreste von
Erwachsenen entdeckt: einer Frau und eines Mannes im Alter maturus, in den sonstigen Grabstätten Überreste von
Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren (infans I). Die Verstorbenen in Gräbern 15 und 37 wurden mit dem Kopf in die
östliche Richtung niedergelegt, in den sonstigen Fällen mit dem Kopf in die westliche Richtung (Tabelle 1).

Alle freigelegten Gräber zeichneten sich durch beträchtliche Ausmaße (Fläche von 1,71 bis 6,46 m2 – vgl. Tabelle 1)
und Tiefe aus, sowie durch die Tatsache, dass die Verstorbenen im oder ohne Sarg in einen größeren überdachten Hol−
zbau niedergelegt wurden. Dazu wurden die Gräber 15 und 40 dazu mit einem viereckigen Graben/Palisade umgeben.
Aufgrund der angestellten Beobachtungen soll man alle entdeckten Grabstätten als sog. Kammergrabstätten anerkennen,
deren typisches Merkmal ein Holzbau in Form eines kleinen Gebäudes war, der über den Leichnam errichtet wurde (Abb. 4–6).

Die in Pień entdeckten Gräber kennzeichnete nicht nur der ungewöhnliche Bau, sondern auch ihre zahlreiche und
reiche Ausstattung (vgl. Tabelle 1). Näheres Hinsehen verdient vor allem die tauschierte Eisenaxt (Abb. 7), die im Grab
15 entdeckt wurde, eine Seidenschärpe, durchsetzt mit Goldfaden, mit vergoldeten Beschlägen an Enden und 2 vergolde−
ten Glöckchen aus Messing aus Grab 40. Bei den Verstorbenen fand man auch zahlreiche Schmucksachen aus Silber
(17 Schläfenringe, 12 Glasperlen, 4 Enkolpione, 3 Colierverschlüsse, 2 Ketten, ein Körbchenohrgehänge), Bronzesch−
muck (3 Glöckchen), Schmuck aus Halbedelsteinen (43 Perlen: 21 aus Karneol i 22 aus Bergkristall) und Glas (ca. 400
Glasperlen) (Abb. 9–10).

Zu den Beigaben gehörten auch 5 Eimer, dabei 3 mit Eisenband beschlagen, im Falle des Objektes aus Grab 37 waren
die Beschläge zusätzlich versilbert und mit punziertem figural−floralem Ornament verziert (Abb. 8), eine Bronzeschüssel
mit einem Holzschöpflöffel und ein Keramikgefäß sowie einzelne Alttagsgegenstände (9 Messer, ein Wetzstein aus
Phyllit, eine Spinnwirtelhälfte, 2 sog. kegelförmige/zylindrische Knochenfassungen.

Aufgrund der Grabausstattung und der Ergebnisse der 14C−Analyse an einem Kindesknochen aus Grab 40 kann man
die Chronologie der Nekropolis auf die 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts festlegen.

Alicja Drozd, Andrzej Janowski, Dariusz Poliński
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Tabela 1. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Groby wczesnośredniowieczne odkryte w latach 2005–2007
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Ryc. 1. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Plan cmentarzyska z zaznaczoną powierzchnią przebadana
w latach 2005–2007 (oprac. A. Drozd)
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Ryc. 2. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Stanowisko w trakcie badań (fot. A. Janowski)

Ryc. 3. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Plan cmentarzyska z rozmieszczeniem grobów wczesnośrednio−
wiecznych i ich wyposażenia (oprac. A. Janowski)
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Ryc. 4. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Grób 39 w trakcie eksploracji (fot. A. Janowski)
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Ryc. 5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Profil N grobu 32 (fot. A. Drozd)

Ryc. 6. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Profil S grobu 40 (fot. A. Janowski)

Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005–2007)



364

Ryc. 7. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Topór z grobu 15 (fot. A. Janowski)

Ryc. 8. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wiaderko z grobu 37 (fot. A. Janowski)
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Ryc. 9. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wyposażenie z grobu 39 (fot. A. Janowski)

Ryc. 10. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wyposażenie z grobu 38 (fot. A. Janowski)

Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005–2007)



366

Ryc. 11. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 9. Wyniki kalibracji dat 14C próbek z kości dziecka z grobu 40
(wg Goslar 2008)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Uwagi wstępne

W 2003 r. w Instytucie Archeologii UMK w To−
runiu podjęto realizację programu badawczego do−
tyczącego zagadnienia organizacji przestrzeni osad−
niczej na Pomorzu Środkowym ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc kultu pogańskiego. W stu−
diach osadniczych poświęconych temu terytorium
problem tzw. miejsc świętych, czyli wyodrębnionych
w krajobrazie przyrodniczym punktów terenowych
waloryzowanych w kategoriach sakralnych i ich re−
lacji przestrzenno−funkcjonalnych, w stosunku do
innych elementów struktury osadniczej traktowany
był z reguły dość marginalnie, choć w skali całego
terytorium Słowiańszczyzny ziemie pomorskie na−
leżały do lepiej rozpoznanych pod tym względem,
głównie dzięki studiom W. Filipowiaka (Filipowiak
1988; 1993). Z uwagi na istniejącą bazę źródeł pisa−
nych, folklorystycznych, toponomastycznych, a przede
wszystkim archeologicznych przyjęto, że obszar ten
stanowić może wyjątkowe pole obserwacji określo−
nych zjawisk kulturowych związanych z organizacją
przestrzeni osadniczej właściwej społecznościom
przedchrześcijańskim. Biorąc pod uwagę dotychcza−
sową wiedzę na temat tradycyjnej religii Słowian,
a zwłaszcza wymowę nielicznych źródeł pisanych,
przyjęto założenie, iż w sensie przestrzenno−funk−
cjonalnym miejsca takie potencjalnie związane były
z czołami lokalnych wspólnot terytorialnych usytu−
owanymi w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników
wodnych. Do badań weryfikacyjnych wytypowano
kilka wczesnośredniowiecznych mikroregionów

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski

Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym
w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie) (lata 2006–2007)

osadniczych z ośrodkami grodowymi położonymi
nad jeziorami. Celem tych prac było przeanalizowa−
nie struktur osadniczych pod kątem istnienia ewen−
tualnych miejsc kultu1.

Jednym z wytypowanych do badań miejsc stała
się niewielka wyspa leżąca na Jeziorze Zarańskim,
w miejscowości Żółte, niedaleko Drawska Pomor−
skiego, na terenie Pojezierza Drawskiego. W jej ob−
rębie oraz w strefie przybrzeżnej akwenu zaliczane−
go do jezior typu morenowego natrafiono w 2003 r.
na nieznane dotychczas pozostałości struktur osad−
niczych z okresu wczesnego średniowiecza (stan. 33;
obszar AZP 27–17/97). Pod względem chronologicz−
no−kulturowym nowo odkryte stanowisko związane
jest ze znajdującym się na półwyspie zespołem osad−
niczym składającym się z grodziska oraz dwóch osad
podgrodowych (stan. 1–3) (ryc. 1). Na podstawie
analizy materiału źródłowego – pochodzącego z ba−
dań powierzchniowych i wykopów sondażowych

1 Prace początkowo prowadzone w ramach środków własnych
Instytutu, od 2005 r. realizowane są w programie badawczym
KBN pt. Wczesnośredniowieczne miejsca kultu przy śródlądo−
wych akwenach jeziornych na Pomorzu Środkowym (projekt ba−
dawczy nr 1H01H02729), a od 2007 r. dofinansowywane są rów−
nież ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu operacyjnego Dziedzic−
two kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych,
zadanie: Kompleksowe badania archeologiczne (lądowe i pod−
wodne) w Żółtem, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33.
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A. Stubenraucha w 1896 r. i K. Siuchnińskie−
go w 1962 r. – chronologia omawianego komplek−
su osadniczego określona została w przedziale cza−
sowym obejmującym IX–XII w. (Łęga 1930, 427,
430, 441, 521; Eggers 1960, 44; Olczak, Siuchniń−
ski 1966, 77–82; Kaźmierczak, Niegowski 2003).

Wyniki badań terenowych

Badaniami archeologicznymi objęto obszar wy−
spy oddzielonej od półwyspu przesmykiem o szero−
kości ok. 20 m i maksymalnej głębokości wody wy−
noszącej ok. 1 m. Wyodrębniona w lokalnym krajo−
brazie forma terenowa o powierzchni ok. 0,4 ha ma
kształt nieregularnego owalu o wymiarach 89 x 56 m
z niewielką zatoką od strony południowej, powstałą
prawdopodobnie w efekcie falowania wody w jezio−
rze i związanym z tym procesem powolnej erozji
brzegu. Na powierzchni wyspy, w jej wschodniej
i południowej części, zalegają liczne, znacznej wiel−
kości, granitoidy o średnicy dochodzącej nawet do
1,5 m, a cały obszar zarośnięty jest obecnie drzewa−
mi i krzakami.

W trakcie wstępnej prospekcji terenowej przepro−
wadzonej w 2003 r. stwierdzono, że w strefie przy−
brzeżnej wyspy oraz częściowo na lądzie występo−
wały liczne pale dębowe, pomiędzy którymi zale−
gała gruba warstwa połupanych kamieni średniej
wielkości. W następnych dwóch sezonach przepro−
wadzono szczegółową inwentaryzację odkrytych
struktur palowych oraz wyeksplorowano łącznie 24
wykopy usytuowane zarówno w obrębie lądu, jak
i akwenu jeziornego (ryc. 2).

Jednym z głównych celów badań archeologicz−
nych prowadzonych w latach 2006–2007 było dal−
sze szczegółowe rozpoznanie zasięgu i określenie faz
budowy konstrukcji drewnianych w strefie przy−
brzeżnej wyspy oraz weryfikacja występującego
przy nich układu stratygraficznego zadokumentowa−
nego w poprzednich sezonach badawczych. Prace
wykopaliskowe kontynuowano zatem przy północ−
no−wschodniej oraz południowej linii brzegowej
wyspy (wykopy 14/w–24/w/06, 27/w–29/w/072)
(ryc. 2). Wykopy 15/w–16/w/06 stanowiły poszerze−
nie powierzchni badawczej na przedłużeniu wyko−
pów z 2005 r. (9/w/05 i 10/w/05).

W obrębie eksplorowanej powierzchni natrafio−
no na nieregularnie rozmieszczone dębowe pale o śred−
nicy od 10 do 18 cm oraz kolejne luźne elementy
konstrukcyjne, analogiczne do struktur poziomych

zadokumentowanych w poprzednich sezonach, zwią−
zanych prawdopodobnie z nawodną częścią umoc−
nionego nabrzeża (ryc. 3) (Chudziak, Kaźmierczak,
Niegowski 2008). Ich rozrzut oraz stosunkowo duży
stopień nachylenia może świadczyć o tym, iż pod−
czas zniszczenia nabrzeża uległy one nieznacznemu
przesunięciu, zgodnie z ukształtowaniem stoku misy
jeziornej. Rozmieszczenie reliktów konstrukcji drew−
nianych, a zwłaszcza rozplanowanie pali nawiązuje
również do sytuacji zarejestrowanej w ciągu następ−
nych wykopów usytuowanych w części południowej
stanowiska (27/w–29/w/07). W ich obrębie, już poza
linią burty stwierdzonej w latach 2004–2005, odsło−
nięto pojedyncze elementy konstrukcji drewnianej
zalegające luźno na dnie akwenu oraz pale wystę−
pujące jeszcze w odległości ok. 6 m od obecnego
brzegu wyspy, wskazujące na istnienie w tym miej−
scu urządzeń wodno−komunikacyjnych w rodzaju
pomostów lub szerokiej platformy. Na obecnym eta−
pie badań nie zakończono natomiast prac eksplora−
cyjnych w wykopie usytuowanym najdalej w kierun−
ku misy jeziora (29/w/07). W jego obrębie, na głę−
bokości ok. 2 m poniżej obecnego lustra wody, na−
trafiono na równolegle układające się drewniane żer−
dzie o długości minimum 50 cm i średnicy ok. 2–3 cm
zalegające na całej szerokości wykopu (ok. 1,5 m)
(ryc. 4). Prawdopodobnie są to pozostałości ple−
cionki, której podobne fragmenty zostały odsłonię−
te w wykopie 7/w/05. Ze względu na niewielką od−
ległość między obu tymi wykopami można założyć,
iż na całej tej przestrzeni, w obrębie niebadanych
dotąd osadów jeziornych, znajduje się jej pozostała
część. Plecionka zalega zapewne na złożu wtórnym,
jej pierwotne przeznaczenie nie zostało dotąd w spo−
sób jednoznaczny wyjaśnione. Nie jest jednak wy−
kluczone, że może ona pochodzić ze zniszczonego
czoła nabrzeży.

Układ nawarstwień kulturowych – odsłonięty
w obrębie omawianych wykopów – nawiązuje do
stratygrafii zadokumentowanej w wykopach pod−
wodnych z lat 2004–2005 (ryc. 5). Pod ok. 20−cen−
tymetrową warstwą piasku jeziornego i połupanych
kamieni o średnicy od kilku do kilkunastu centyme−
trów (warstwa 1) zalegała strefowo kilkucentyme−
trowa warstewka muszli typu draysena (warstwa 2).
Głębiej znajdowała się warstwa organiczna o miąż−
szości ok. 70 cm, na którą składały się głównie frag−
menty gałęzi, kory i obrobionego drewna, a wśród
nich również przedmioty drewniane, fragmenty skó−
ry, ceramika całkowicie obtaczana i kości zwierzę−
ce (warstwa 3). Poniżej niej zalegały soczewki war−
stwy piasku jeziornego o kilkucentymetrowej miąż−
szości (warstwa 4), a następnie kolejna warstwa
organiczna o miąższości nieprzekraczającej 50 cm,2 W wykopach 21/w–24/w/06 nie podjęto prac eksploracyjnych.

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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którą również tworzyły ścinki drewna oraz drobne
gałęzie wraz ze sporą liczbą ceramiki całkowicie
obtaczanej i kości zwierzęcych (warstwa 5). Kolejną
warstwę stanowiła drobna materia organiczna o miąż−
szości 20–25 cm. Głównie składało się na nią rozło−
żone drewno przemieszane z jasnożółtym piaskiem
jeziornym oraz drobnym żwirem i otoczakami o śred−
nicy od kilku do kilkunastu centymetrów (warstwa 6).
Bezpośrednio pod nią strefowo zalegała warstwa pia−
sku jeziornego o miąższości ok. 3 cm, a następnie
warstwa o charakterze naturalnym w postaci gytii
detrytusowej. Taki sam układ nawarstwień kulturo−
wych rozpoznano również w wykopach: 22/w–23/
w/06, 30/w–32/w/07 (ryc. 2). Zlokalizowano je przy
południowej linii brzegowej wyspy, w miejscu nie−
wielkiej zatoki. Na całej ich powierzchni występo−
wały pionowe oraz poziome struktury drewniane,
zalegające w obrębie dwóch warstw organicznych
występujących bezpośrednio pod drobnymi kamie−
niami.

Inaczej przedstawiała się natomiast sytuacja w czte−
rech wykopach podwodnych (17/w–20/w/06) wyty−
czonych w układzie równoległym do wykopu lądo−
wego 13/06. Założono je w celu określenia relacji
stratygraficznych pomiędzy nawarstwieniami zale−
gającymi w obrębie lądu i w środowisku wodnym,
w miejscu, gdzie wzdłuż linii brzegowej wyspy nie
występowały żadne drewniane relikty widoczne na
powierzchni terenu. Nie znaleziono ich również w trak−
cie eksploracji wykopów 18/w–19/w/06. Pojedyncze
elementy konstrukcyjne występowały dopiero na
granicy wykopu 17/w/–20/w/06. Układ nawarstwień
kulturowych, zwłaszcza na dnie akwenu w obrębie
wykopów 18/w/06 i 19/w/06, różnił się ponadto od
stratygrafii znanej z innych wykopów podwodnych.
Osady denne nie miały w tym przypadku skonsoli−
dowanej struktury, ich wierzchnią warstwę tworzył
ił oraz mułek przemieszany z muszlami i luźnymi
kamieniami. Warstwa organiczna o miąższości ok.
30 cm występowała dopiero na głębokości 80–90 cm
od powierzchni lustra wody, a poniżej zalegała war−
stwa jasnych piasków jeziornych oraz gytii.

Zakres prac zrealizowanych w ubiegłych dwóch
sezonach obejmował również dalsze rozpoznanie
stoku misy jeziornej. Równocześnie z badaniami
o charakterze eksploracyjnym, w promieniu kilku−
set metrów od wyspy, prowadzono penetrację pod−
wodną o charakterze powierzchniowym. Już w 2005 r.
20–30 m na zachód od linii brzegowej wyspy, na
głębokości ok. 8 m znaleziono relikty dębowych pali
tworzących rodzaj ostrokołu, datowanego na podsta−
wie wyników analiz dendrochronologicznych na lata
40. XI w. (Ważny 2004). Na kolejne jego elementy
natrafiono także w odległości ok. 15 m od wschod−

niego brzegu wyspy, na głębokości 3,8 m. W celu
szerszego rozpoznania ich kontekstu kulturowego
założono kolejny wykop 25/w/06 o wymiarach 3 x
1,8 m (ryc. 2). Pod ok. 20−centymetrową warstwą
osadów dennych w postaci mułku, piasku oraz musz−
li, w niewielkiej odległości od pala dębowego, od−
słonięto kompletny szkielet konia leżący na stropie
piasków jeziornych (ryc. 6). Analiza szczątków kost−
nych wykonana przez prof. Daniela Makowieckie−
go z Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Przyrod−
niczego Instytutu Archeologii UMK w Toruniu wy−
kazała, iż były to szczątki kostne 9−letniego ogiera lub
wałacha. Wyniki badań radiowęglowych (980 ± 35 BP)
potwierdziły związek chronologiczno−funkcjonalny
tego znaleziska z XI−wiecznymi konstrukcjami drew−
nianymi okalającymi wyspę (Goslar 2007). Takie
same wnioski należy wyciągnąć w stosunku do
szczątków kostnych konia odsłoniętych także w wy−
kopie 26/w/07 (ryc. 2). Wykop o wymiarach 5 x 3,5 m
założono w odległości 24 m od zachodniej linii brze−
gowej stanowiska lądowego, już w obrębie misy je−
ziornej na głębokości 7,5–8 m, gdzie bezpośrednio
pod warstwą półpłynnego mułu i muszli odsłonięto
w układzie anatomicznym większą część szkieletu3.
Bezpośrednio przy szczątkach kostnych występowa−
ło także 5 fragmentów ceramiki całkowicie obtacza−
nej. Na podstawie wstępnych wyników analizy archeo−
zoologicznej ustalono, iż kości należą do ok. 4−let−
niego osobnika, z silnie zaawansowanym stanem
zapalnym kręgów piersiowych oraz kończyn.

W celu pełniejszego rozpoznania stratygrafii
kulturowej wyspy kontynuowano zapoczątkowane
w 2004 r. badania o charakterze sondażowym i sze−
rokopłaszczyznowym (ryc. 2). W ich wyniku stwier−
dzono, że w obrębie warstwy próchnicznej wystę−
puje, tworzący zwartą strukturę, bruk złożony z nie−
wielkich połupanych kamieni. Bezpośrednio na nim
zalegały skupiska licznych fragmentów naczyń cał−
kowicie obtaczanych (przede wszystkim rodzina ty−
pów G) oraz kości zwierzęce. Ponadto, w centralnej
części wyspy, odsłonięto ławę fundamentową bliżej
nieokreślonego pod względem konstrukcyjnym obiek−
tu, wzniesionego na planie kwadratu o długości boku
4,6 m. W sondażach usytuowanych na obrzeżach
wyspy natrafiono również na relikty płaszcza ka−
miennego ułożonego z głazów narzutowych o śred−
nicy dochodzącej do kilkudziesięciu centymetrów.
Przypuszczalnie struktura ta, jak można sądzić na

3 Żuchwę oraz kończyny przednie wydobyto już w momencie zna−
lezienia szkieletu wiosną 2006 r.
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podstawie analizy ceramiki naczyniowej (głównie
fragmentów naczyń częściowo obtaczanych zalicza−
nych na Pomorzu do rodziny typów D), związana
była ze starszą fazą użytkowania tego miejsca (Chu−
dziak, Kaźmierczak, Niegowski 2008).

W celu weryfikacji wyników badań prowadzo−
nych na wyspie postanowiono rozpoznać, w więk−
szym stopniu niż dotychczas, stratygrafię nawar−
stwień kulturowych wzdłuż głównej magistrali
stanowiska, zwłaszcza w jego części południowo−
wschodniej, gdzie założono dwa wykopy. W pierw−
szym z nich (12/06), o wymiarach 2,5 x 7 m, na ca−
łej powierzchni, na głębokości zaledwie 10–20 cm
występował, tworzący zwartą strukturę, bruk złożo−
ny z niewielkich łupanych kamieni o średnicy nie−
przekraczającej 10–15 cm. Bezpośrednio na bruku
występowały skupiska fragmentów naczyń całkowi−
cie obtaczanych rodziny typów G oraz kości zwie−
rzęce. Poniżej zalegał brunatny piasek gliniasty o miąż−
szości od 15 do 40 cm. W jego obrębie, zwłaszcza
w południowym odcinku wykopu, występowały luź−
ne kamienie o średnicy od 10 do 50 cm, a ruchomy
materiał źródłowy reprezentowała głównie cerami−
ka częściowo obtaczana rodziny typów D datowana
na X w., ewentualnie początek XI w. Na pozostało−
ści po bruku z kamienia łupanego nie natrafiono na−
tomiast w drugim z wykopów (14/06) założonych
w tej części stanowiska. W obrębie warstwy próch−
nicznej odsłonięto dużą liczbę nieregularnie roz−
mieszczonych kamieni otoczakowych o średnicy
dochodzącej do 1 m, wystających miejscami ponad
obecny poziom terenu. Pomiędzy nimi występował,
zróżnicowany pod względem technologiczno−styli−
stycznym, zespół ceramiki naczyniowej, w którym
przeważały fragmenty naczyń częściowo obtacza−
nych, głównie rodziny typów D.

Kolejny ciąg wykopów założono w północnej
części wyspy. W pierwszym z nich (15b/06), o wy−
miarach 2 x 3 m, pojedyncze fragmenty naczyń wy−
stępowały jedynie w warstwie humusu współczesne−
go. Inaczej przedstawiała się sytuacja stratygraficz−
na w szerokopłaszczyznowych wykopach założo−
nych w 2007 r. W pierwszym z nich (15, 15a/07)
o powierzchni 46 m2 odkryto dużą liczbę połupanych
kamieni o średnicy od kilku do kilkunastu centyme−
trów zalegających w obrębie brunatno−szarej war−
stwy próchnicznej. Nie tworzyły one zwartej struk−
tury, gdyż w dużym stopniu zniszczone były przez
system korzeniowy (ryc. 7). Pomiędzy kamieniami
występował głównie zespół ceramiki całkowicie ob−
taczanej zaliczanej do rodziny typów G. Głębiej za−
legała ok. 20−centymetrowa warstwa szaro−brunat−
nego piasku gliniastego zawierającego stosunkowo
jednorodny zespół ceramiki częściowo obtaczanej

zaklasyfikowanej do rodziny typów D. Na poziomie
spągu tej warstwy wystąpiły stropy trzech obiektów
osadniczych (12, 13 i 14/07). Na uwagę zasługuje
prostokątny w rzucie obiekt 14/07 o złożonych re−
lacjach stratygraficznych. W pierwszej warstwie bru−
natno−szarego piasku gliniastego występowały licz−
ne kamienie noszące ślady przepalenia, a dwie ko−
lejne warstwy piasków luźnych zawierały dużą ilość
popiołów oraz spalenizny. W obrębie obiektu znaj−
dował się również, największy na wyspie, głaz na−
rzutowy o wymiarach 1,7 x 0,9 x 0,8 m, wystający
ok. 40 cm powyżej współczesnej powierzchni gruntu
(ryc. 7). Ze względu na cechy technologiczno−styli−
styczne materiału ceramicznego, zaliczanego głów−
nie do rodziny typów D, omawiany obiekt należy
powiązać ze starszą fazą użytkowania wyspy w okre−
sie wczesnego średniowiecza. Na pozostałej po−
wierzchni eksplorowanego wykopu zadokumento−
wano warstwę jasnoszarej gliny, występującą śred−
nio do głębokości 0,8–1 m od obecnego poziomu
gruntu. Poniżej znajdowała się szara próchnica o mak−
symalnej miąższości 10 cm, która prawdopodobnie
wyznaczała poziom humusu pierwotnego (114,05 m
n.p.m.). W sondażach założonych dwa lata wcze−
śniej, w zachodniej części tego stanowiska (wykop
10/05 i 11/05), na podobnej głębokości natrafiono
na ruszt ułożony z bierwion. Relacje stratygraficz−
ne, a zwłaszcza wyniki datowania radiowęglowego
pozwalają przyjąć, iż konstrukcje te mogą mieć me−
trykę wczesnośredniowieczną, a nie – jak uprzed−
nio zakładano – pradziejową.

W kolejnym wykopie – 16/07, zlokalizowanym
na północny zachód od wykopu 15/07 i na wschód
od sondażu 5a/05, również zadokumentowano szcząt−
kowo zachowany bruk wykonany z połupanych ka−
mieni. Niestety, w jego wyżej położonej partii, a więc
w centralnej części wyspy, oryginalna struktura bru−
ku prawdopodobnie uległa całkowitej destrukcji
z przyczyn naturalnych. Zapewne z tych samych po−
wodów bruk nie zachował się w innych miejscach
wyspy (wykop 3/04, 3a/05). W obrębie warstwy 1,
czyli pomiędzy kamieniami, jak również na po−
wierzchni bruku, występowała ceramika całkowicie
obtaczana (rodzina typów G). Warto podkreślić, iż –
tak jak we wcześniejszych przypadkach – tutaj tak−
że znajdowały się skupiska ceramiki z rozbitych ca−
łych naczyń i towarzyszące im fragmenty kości zwie−
rzęcych.

Na szczególną uwagę zasługuje również szero−
kopłaszczyznowy wykop badawczy (13/06) o po−
wierzchni 44,4 m2. Założono go bezpośrednio przy
północno−wschodniej linii brzegowej wyspy w celu
potwierdzenia związków stratygraficznych pomię−
dzy nawarstwieniami zadokumentowanymi w wyko−
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pach podwodnych 17/w/06–20/w/06 oraz określenia
zasięgu konstrukcji drewnianych w obrębie nawar−
stwień kulturowych wyspy (ryc. 2). W jego północ−
no−zachodniej części, ok. 10–20 cm poniżej obec−
nej powierzchni gruntu, odsłonięto drobne kamienie
o średnicy do kilkunastu centymetrów występujące
w pasie o szerokości 1 m. Prawdopodobnie stano−
wiły one pozostałość po wybrukowanej powierzch−
ni wyspy. W pozostałej części wykopu zadokumen−
towano relikty konstrukcji drewnianych związanych
już z umocnionym nabrzeżem wyspy. Na podstawie
analizy rozplanowania poziomych i pionowych struk−
tur wyznaczono dwie linie burt drewnianych zasta−
bilizowanych po obu stronach dębowymi palami.
Pierwsza z nich znajdowała się ok. 1,2 m od pół−
nocnej krawędzi wykopu i tworzyły ją miejscami
dwie leżące na sobie dranice o wysokości ok. 30 cm
łącznie. Usytuowana od niej ok. 1,4–1,6 m na połu−
dnie druga burta zachowana była do wysokości 20 cm.
Pomiędzy dwiema ścianami, w części zachodniej
wykopu, na głębokości 50 cm, w układzie prosto−
padłym do burt odkryto dodatkowo cztery dranice
leżące in situ, tworzące prawdopodobnie rodzaj pier−
wotnej nawierzchni (ryc. 8–9). Pomiędzy zachowa−
nymi konstrukcjami występowała warstwa organicz−
na z dużą ilością ceramiki całkowicie obtaczanej
i przedmiotami zabytkowymi wykonanymi z surow−
ców organicznych. Na podstawie otrzymanych wyni−
ków można przyjąć, iż drewno do budowy tej części
nabrzeża zostało ścięte na przełomie lat 1044/1045 oraz
1045/1046 (Ważny 2007).

W trakcie badań archeologicznych przeprowa−
dzonych w sezonach 2006–2007 zinwentaryzowa−
no łącznie 8061 fragmentów naczyń ceramicznych.
Na podstawie analizy technologiczno−stylistycznej
materiał ten przyporządkowano do dwóch jednostek
chronologiczno−kulturowych: a) 104 fragmenty z wczes−
nych okresów epoki żelaza, b) 7957 fragmentów
z okresu wczesnego średniowiecza, w tym 931 zali−
czone do GT I–III, 2 – do GT IV i 7024 ułamków
ceramiki całkowicie obtaczanej GT V (ryc. 10). Po−
nadto, oprócz ceramiki naczyniowej, znaleziono
2142 fragmenty kości zwierzęcych. Poza materiałem
masowym natrafiono również na liczne przedmioty
wykonane z różnych surowców, w tym m.in. 2 brą−
zowe szalki wagi (ryc. 11: 1), brązową kaptorgę,
srebrny denar krzyżowy, kolie z paciorków wyko−
nanych m.in. ze szkła, srebra, karneolu oraz krysz−
tału górskiego. Z wykopów podwodnych pochodzą
ponadto liczne przedmioty z materiałów organicz−
nych, m.in. ze skóry (fragmenty obuwia) i drewna –
przęślice (ryc. 11: a), wrzeciona (ryc. 11: b), łyżki
zdobione ornamentem plecionkowym (ryc. 11: e–i),
czerpaki, fragmenty toczonych talerzy oraz kubków

(ryc. 11: c–d), plakietkę z wyobrażeniem konia
(ryc. 11: j), fragmenty mebli oraz inne, często nieokre−
ślone pod względem funkcji, przedmioty (ryc. 11: k).

Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonych dotąd badań
archeologicznych w Żółtem na Jeziorze Zarańskim
wydzielić można co najmniej dwie fazy użytkowa−
nia wyspy w okresie wczesnego średniowiecza.
Z pierwszym etapem należy powiązać fragment
płaszcza kamiennego odkryty na stoku kulminacji
terenowej w zachodniej oraz północnej części bada−
nego obszaru. Jego funkcja jest trudna do jedno−
znacznego określenia, można jednakże sądzić, że sta−
nowił on formę przestrzennej delimitacji terenu, od−
gradzając wyspę od strony przesmyku łączącego ją
z półwyspem. Z tym samym okresem należy łączyć
również nieregularnie rozmieszczone kamienie za−
dokumentowane w wykopach w południowej czę−
ści wyspy oraz warstwy kulturowe występujące stre−
fowo wokół centralnego punktu wyspy (ryc. 12).
W oparciu o jednorodny materiał ceramiczny zale−
gający w jego obrębie można przypuszczać, że miej−
sce to mogło odgrywać ważną rolę w życiu lokalnej
społeczności już w końcu IX w. lub raczej w X w.
Z drugim etapem użytkowania wyspy łączą się nato−
miast kamienne bruki przykrywające znaczną część
kulminacji terenu oraz związany z nimi, fragmenta−
rycznie zachowany, fundament niewielkiego, usytu−
owanego centralnie budynku. Liczny materiał źró−
dłowy występujący w kontekście tych odkryć po−
zwala przyjąć, że pochodzą one z XI w. i ewentual−
nie początku XII w. (ryc. 13). Interpretacja znale−
zisk lądowych pochodzących z drugiej fazy użytko−
wania omawianego miejsca nie jest możliwa bez
uwzględnienia datowanych na ten sam okres, obec−
nie zalegających w środowisku wodnym, różnorod−
nych konstrukcji drewnianych wzniesionych w naj−
bliższym sąsiedztwie wyspy: palisady, przeprawy
mostowej, a zwłaszcza stosunkowo dobrze zacho−
wanych struktur odkrytych bezpośrednio wokół li−
nii brzegowej. Rozkład czasowy dendrodat pozwa−
la jednoznacznie wyodrębnić kolejne fazy budowy
i rozbudowy tych struktur w następujących latach:
I – 1042–1047, II – 1056/1057, III – 1072/1073,
IV – 1079–1083 (Ważny 2007).

Na szczególną uwagę zasługują ponadto szkie−
lety koni odsłonięte w północno−zachodniej oraz
wschodniej części jeziora, stanowiące zapewne
pozostałość intencjonalnych depozytów. Niewy−
kluczone jest, że powiązać je należy z waloryzacją
omawianego miejsca w kategoriach mityczno−sa−
kralnych. Wynik analizy radiowęglowej dla jed−
nego z nich pozwala przyjąć, iż pochodzą one
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z poł. XI w., czyli z okresu intensywnego użytko−
wania tego miejsca.

Dość złożona jest natomiast kwestia określe−
nia rodzaju i funkcji odkrytych konstrukcji drew−
nianych, nawiązujących pod względem swojego
charakteru do pozostałości struktur występujących
na stanowiskach określanych dotąd w literaturze
przedmiotu jako „palafity” (Gackowski 1993, 69–85).
Szczególne podobieństwo omawiane stanowisko
wykazuje do stosunkowo dobrze rozpoznanej osa−
dy palowej z Parsęcka na Pomorzu Środkowym,
oddalonej ok. 50 km na wschód od Żółtego (Chu−
dziak, Kaźmierczak, Niegowski 2007). Na podsta−
wie dotychczasowych wyników badań przeprowa−
dzonych wokół wyspy na Jeziorze Zarańskim
można przyjąć, że odkryte nabrzeże, podobnie jak
powiązane z nim pomosty, pełniły wielorakie
funkcje zarówno utylitarne, jak i symboliczne, nie
wyłączając ich waloryzacji w kategoriach mitycz−
no−magicznych.
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Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych
w Żółtem świadczą o niezwykłej randze omawianego
stanowiska dla poznania historii kultury symbolicznej
społeczności zamieszkujących tę część Słowiańszczy−
zny zachodniej. Wyniki przeprowadzonych prac ba−
dawczych stanowią także podstawę do ustalenia okre−
ślonych wzorców organizacji przestrzeni osadniczej
Słowian pomorskich, obejmującej nie tylko osiedla sen−
su stricte, ale również miejsca waloryzowane w wy−
miarze sakralnym, identyfikowane niezwykle rzadko
w badaniach osadniczych. Datowanie odkrytych struk−
tur, pochodzących z drugiej fazy użytkowania bada−
nego miejsca, przypada na czasy uniezależnienia się
Pomorza i utrwalenia religii pogańskiej. Przyjmując
taką wykładnię interpretacyjną, można uznać, że wszy−
stkie domniemane funkcje społeczne tego miejsca
(m.in. wymiana społeczna, uczty obrzędowe, spotka−
nia wiecowe) byłyby wtórne w stosunku do funkcji sa−
kralnej, związanej z mediacyjnym charakterem oma−
wianej wyspy.
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Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie)...

Aus der Untersuchung des frühmittelalterlichen Siedlungskomplexes in Żółte,
Gem. Drawsko Pomorskie (aus den Jahren 2006–2007)
Kurzfassung

Die archäologischen Untersuchungen in Żółte am See Zaranskie belegen eine mindestens zweiphasige Inselnutzung in
der frühmittelalterlichen Zeit. Mit der ersten Phase kann das Hügelgrab in Verbindung gebracht werden, welches auf der
Halde einer Erdaufschüttung entdeckt wurde. In den gleichen Zeitraum können sowohl die ungleichmäßig verteilten
Steine datiert werden, welche in den Flächenabtragungen im Südteil der Insel erfasst sind, als auch die voneinander
getrennte Kulturschichten, die sich teilweise ringsum den Mittelpunkt der Insel befinden.

Sich stützend auf das homogene Keramikmaterial, das in diesem Bereich vorkommt, kann vermutet werden, dass
diese Stelle, gegen Ende des 9. Jahrhunderts oder sogar im 10 Jahrhundert, eine wichtige Rolle im Leben der lokalen
Gemeinschaft spielte. Der zweiten Phase der Inselnutzung sind etliche Kopfsteine zugeordnet, die in Verbindung mit den
Fundamentresten eines kleinen, zentral gelegenen Gebäudes gebracht werden. Die zahlreichen Funde, die im Fundkon−
text dokumentiert sind, belegen, dass sie aus dem 11. bzw. Anfang des 12. Jahrhunderts stammen. Die Auswertung der
Bodenfunde der zweiten Phase der Inselnutzung ist ohne Berücksichtigung der verschiedenen, identisch datierten und
derzeit subaquatisch liegenden Holzkonstruktionen nicht möglich. Zu den Holzkonstruktionen, die in der unmittelbaren
Nahe der Insel errichtet wurden, zählen ein Pfahlwerk, eine Brücke und insbesondere die gut erhaltenen, ufernahen
Strukturen.

Von besonderer Bedeutung sind die Pferdeskelette, die im nordwestlichen und westlichen Teil der Insel freigelegt
wurden. Sie bilden wahrscheinlich die Überreste eines Depotfundes. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der
Fund mit der mystisch−sakralen Art der besprochenen Stelle zusammenhängt.
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Ryc. 1. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad Jeziorem Zarańskim.
Legenda: 1–3 – osady, 2 – grodzisko, 4 – miejsce kultu L (rys. R. Kaźmierczak)

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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Ryc. 2. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Lokalizacja wykopów (rys. T. Górzyński, R. Kaźmierczak)

Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie)...
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Ryc. 3. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Rozmieszczenie poziomych oraz pionowych drewniane elementów
konstrukcyjnych w wykopach 8–11/w/05; 16,15/w/06 /05–07 (rys. B. Kowalewska)

Ryc. 4. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33, wykop 29/w/05. Drewniana plecionka (fot. T. Kisielewski)

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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Ryc. 5. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33, wykop 27/w/05. Profil zachodni wykopu 27/w/07. Legenda:
a – poziome i pionowe elementy konstrukcyjne, b – kamienie, 1 – kamienie i piasek jeziorny (warstwa 1),
2 – muszle i piasek jeziorny (warstwa 2), 3 – organika (warstwa 3), 4 – piasek jeziorny (warstwa 4),
5 – organika (warstwa 5), 6 – organika z piaskiem jeziornym oraz żwirem (warstwa 6), 7 – piasek jeziorny,
8 – gytia (rys. B. Kowalewska)

Ryc. 6. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33, wykop 25/w/06. Szkielet konia (fot. P. Białowicz)

Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie)...
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Ryc. 7. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33, wykop 15/07. Bruk z kamienia łupanego (fot. R. Kaźmierczak)

Ryc. 8. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33, wykop 13/06. Relikty konstrukcji drewnianych (rys. B. Kowalewska)

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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Ryc. 9. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33, wykop 13/06. Relikty konstrukcji drewnianych (fot. R. Kaźmierczak)

Ryc. 10. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Wczesnośredniowieczne naczynia ceramiczne
(a–b – wykop 27/w/07, c – wykop 16/07) (rys. B. Kowalewska)

Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie)...
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Ryc. 11. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Przedmioty zabytkowe: a – drewniana przęślica (wykop 28/w/07),
b – drewniane wrzeciono (wykop 22/w/06–07), c – toczony talerz (wykop 22/w/06–07), d – drewniany kubek
(wykop 13/06), e–i – fragmenty drewnianych łyżek (e, g, i – wykop 19/w/06, f – wykop 28/w/07, h – wykop
13/w/05–06), j – drewniana plakietka z wizerunkiem konia (wykop 23/w/06), k – drewniany uchwyt (wykop
10/w/05–06), l – brązowe szalki wagi (wykop 13/w/05–06) (rys. B. Kowalewska)

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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Ryc. 12. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Poziom związany z IX–X w. (rys. R. Kaźmierczak)

Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtem (gmina Drawsko Pomorskie)...
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Ryc. 13. Żółte, gm. Drawsko Pomorskie, stan. 33. Poziom związany z XI i początkiem XII w. (rys. R. Kaźmierczak)

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Zespół osadniczy w Starym Bornem usytuowa−
ny jest na Pojezierzu Bytowskim, na obszarze cha−
rakteryzującym się krajobrazem młodoglacjalnym –
z przewagą pagórków i jezior morenowych. Domi−
nującą formą krajobrazową jest tu jezioro Kwiecko
o rozwiniętej linii brzegowej, częściowo obecnie
zabagnionej, w pobliżu którego stwierdzono kilka
stanowisk wczesnośredniowiecznych tworzących
wyraźnie wyodrębniające się skupisko punktów
osadniczych, odwzorowujących pod względem prze−
strzennym strukturę mikroregionalną (ryc. 1). Lokal−
nego centrum tej struktury upatrywać należałoby
przy zachodniej linii brzegowej tego akwenu, gdzie
znajduje się – znane z literatury przedmiotu – wcze−
snośredniowieczne grodzisko w Starym Bornem,
gm. Żydowo (stan. 1) (ryc. 1–2). Usytuowane jest
ono na niewielkim, silnie wyodrębnionym półwy−
spie, w pobliżu źródeł rzeki Radwi. Grodzisko zali−
czane do obiektów typu pierścieniowatego o wymia−
rach ok. 77 x 70 m ma wklęsły majdan i stosunko−
wo niskie wały o wysokości ok. 2–3 m. Zapewne
pierwotnie znajdowało się ono wśród podmokłych
łąk, a od lądu stałego – z południowej i południowo−
zachodniej strony – oddzielał je dodatkowy wał, mię−
dzywale i dwie fosy, co nadawało temu (wyodrębnio−
nemu w przestrzeni miejscu) charakter wyspowy. Maj−
dan grodziska jest obecnie podmokły i mocno zarośnię−
ty, natomiast kamienne oblicowanie zewnętrznych sto−
ków wału od północy i zachodu jest częściowo roz−
myte w wyniku nagłych wahań poziomu lustra wody
w jeziorze, związanych z działalnością usytuowanej
w pobliżu elektrowni szczytowo−pompowej.

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski

Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym
w Starym Bornem na Pomorzu Środkowym

Wstępne badania powierzchniowe na omawia−
nym stanowisku przeprowadzone zostały przez Woj−
ciecha Kóčkę z Katedry Archeologii UAM w Poz−
naniu w 1961 r. Kolejne prace, podjęte w pięć lat
później, tym razem przez Jerzego Olczaka z tej
samej instytucji, miały już charakter weryfikacyj−
no−sondażowy i ukierunkowane były na rozpozna−
nie chronologii i stratygrafii grodziska (Olczak,
Siuchniński 1968, 109–113, tam starsza lit.). Szer−
szym zakresem charakteryzowały się natomiast
badania wykopaliskowe prowadzone w latach
1967–1968 przez Dariusza Członkowskiego,
obejmujące znaczną część powierzchni majdanu
(Członkowski 1969) (ryc. 3). Ze względu na pla−
nowane częściowe zatopienie doliny (związane
z budową elektrowni) prace te miały charakter ra−
towniczy. W trakcie badań rozpoznano relikty
wybrukowanej bramy wjazdowej usytuowanej
w północnym obniżeniu wału oraz wykonano prze−
krój przez południowy odcinek obwałowań, stwier−
dzając w obrębie ich kulminacji pozostałości
jednorzędowej palisady. Na majdanie w kilku miej−
scach natrafiono na kamienne bruki, nie odkryto
natomiast wyraźnie wyodrębniającej się warstwy
kulturowej ani też nie odkryto również żadnych
śladów świadczących o stałym użytkowaniu tego
miejsca w celach mieszkalnych lub gospodar−
czych. Na podstawie pozyskanego wówczas, sto−
sunkowo nielicznego, materiału ceramiczne−
go obiekt ten datowano na IX–X w. i przypisa−
no mu funkcję refugialną (Członkowski 1969,
130–141).
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W 2005 r. Zakład Archeologii Średniowiecza
i Czasów Nowożytnych we współpracy z Pracow−
nią Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Instytu−
tu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu podjął się weryfikacji informacji dotyczą−
cej bliżej nieokreślonych konstrukcji drewnianych
występujących w północnej części jeziora Kwiecko1.
Badania – realizowane w ramach programu KBN
pt. Wczesnośredniowieczne miejsca kultu przy śró−
dlądowych akwenach jeziornych na Pomorzu Środ−
kowym (projekt badawczy nr 1H01H02729) oraz
częściowo dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ra−
mach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturo−
we (priorytet Ochrona zabytków archeologicznych,
zadanie Ewidencja stanowisk podwodnych AZP) –
rozpoczęto wiosną 2005 r. Objęto nimi część akwe−
nu położoną bezpośrednio na północ od grodziska,
naprzeciwko zaznaczającego się w obrębie wału ob−
niżenia terenowego interpretowanego jako pozosta−
łość bramy wjazdowej. W tym miejscu szerokość
akwenu, w zależności od stanu wody regulowanego
w dużej mierze przez elektrownię szczytowo−pom−
pową, waha się od 80 do 180 m. Strefa przybrzeż−
na, zarówno przy północnej, jak i południowej linii
brzegowej, zajęta jest przez zwarty pas roślinności
typu szuwarowego o szerokości od 15 do 50 m.
Obecne dno akwenu, w strefie zajmowanej pierwot−
nie przez roślinność bagienną, ma stosunkowo luźną
strukturę w postaci osadów biogenicznych, głównie
torfów, pod nimi natomiast zalegają minerogenicz−
ne osady o charakterze skonsolidowanym – piasek
jeziorny oraz żwir. Stopniowo – w kierunku dawne−
go koryta rzecznego – zmienia się rodzaj dna, na
powierzchni zalega warstwa mułku oraz iłów o miąż−
szości ok. 0,5 m (Błędowski, Chudziak, Górzyński,
Kaźmierczak, Niegowski 2005).

Przeprowadzone wstępne prace podwodne po−
zwoliły ustalić, iż w dnie akwenu zalegają relikty
konstrukcji drewnianych w postaci nieokreślonej
liczby pali dębowych stanowiących zapewne pozo−
stałość po przeprawie mostowej prowadzącej w kie−
runku półwyspu i łączącej pierwotnie dwa brzegi
dawnego koryta rzeki Radwi (Żydowo, stan. 42). Na
podstawie wyników badań dendrochronologicznych
pojedynczych prób pali chronologię mostu określo−
no na poł. X w. i zsynchronizowano go z pozostało−
ściami grodu (Ważny 2005). W celu bardziej szcze−
gółowego określenia chronologii i techniki konstruk−

cyjnej mostu badania omawianego stanowiska kon−
tynuowano również jesienią tego samego roku. Na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 105 dę−
bowych pali stwierdzono, iż występują one poza
strefą roślinności szuwarowej, a ich końce wystają
ok. 0,2 m powyżej obecnego poziomu osadów den−
nych. Analizując również odkryte struktury palowe
układające się w regularne dwa rzędy, wyznaczono
główną oś traktu komunikacyjnego oraz w przybli−
żeniu określono długość mostu wynoszącą ok. 80 m
(ryc. 4). Ich układ wskazywałby na to, iż w strefie
okresowo zalewanej część nawodna mostu opierała
się jedynie na pojedynczych filarach, natomiast
w obrębie koryta rzecznego – w miejscu silniejszych
prądów – podstawę nośną mogły tworzyć wiązki
pali. Maksymalna szerokość konstrukcji wynosiła
ok. 3,8–4 m. Nie uzyskano natomiast żadnych da−
nych, aby wnioskować o oryginalnej szerokości
jezdni mostu. Podczas podwodnej penetracji nie na−
trafiono bowiem na żadne elementy konstrukcyjne
związane z jego nadwodną partią. Niewykluczone
jednak, iż część z nich zalega obecnie w obrębie osa−
dów dennych i dopiero badania wykopaliskowe,
przeprowadzone przy użyciu eżektora, mogą wyja−
śnić tę kwestię. Możliwe także, iż niektóre z drew−
nianych detali zostały zniszczone w trakcie pogłę−
biania dawnego koryta rzecznego związanego z bu−
dową elektrowni. Jednak rozstaw identycznie dato−
wanych, ale pojedynczych filarów z pionowej kon−
strukcji mostu, zachowanych na wysokości nawierz−
chni drogi, w bezpośrednim sąsiedztwie przyczółka
mostowego wskazuje, że pierwotna szerokość trak−
cji jezdnej mostu nie przekraczała 3,4 m. Oznacza
to, że omawiane parametry mieszczą się w przedziale
wielkości charakterystycznym dla wczesnośrednio−
wiecznych mostów znanych dotąd z Pomorza, Wiel−
kopolski i Meklemburgii2.

Jesienią 2005 r., bezpośrednio na północ od przy−
czółka mostowego, odkryto również relikty drewnia−
nej drogi stanowiącej pierwotnie część omawiane−
go traktu komunikacyjnego przecinającego niegdyś
w poprzek zabagnioną dolinę rzeki Radwi (ryc. 5).
W szerszym zakresie rozpoznano je dopiero latem

1 Informacje pochodziły od Artura Toty – mieszkańca Żydowa.

2 Oprócz mostów z Teterow na Meklemburgii czy Ostrówka i Nęt−
na na Pomorzu, gdzie szerokość jezdni była niewielka i wynosi−
ła co najwyżej ok. 2–3 m (Kaźmierczak, Niegowski, Ważny
2006), znane są również mosty o szerokości dochodzącej nawet
do 4–5 m, np. Bobęcino i Ostrów Lednicki. Szerokość wielu
mostów, znanych jak dotąd z terenu Słowiańszczyzny zachod−
niej, zamykała się jednak, podobnie jak w Starym Bornem, w prze−
dziale 3–4 m (np. Groβ Raden i Behren−Lübchin).

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Jacek Niegowski
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następnego roku, co umożliwił niski poziom lustra
wody w jeziorze, spowodowany przestojem w pra−
cy elektrowni szczytowo−pompowej. Głównym ce−
lem przeprowadzonych wtedy badań była pełna in−
wentaryzacja przestrzeni reliktowej w obrębie wy−
typowanego do eksploracji fragmentu omawianych
struktur drewnianych, a ponadto określenie zastoso−
wanych technik konstrukcyjnych i chronologii dro−
gi (ryc. 6). Założono wykop o wymiarach 5 x 25 m
zorientowany na osi północ–południe, zgodnie z głów−
ną osią traktu. Ze względu na biogeniczny, nieskon−
solidowany rodzaj podłoża i jego dużą wilgotność
prace eksploracyjne były w dużym stopniu utrudnio−
ne. W północnej części wykopu, na głębokości ok. 30 cm,
odkryto pozostałości drogi występującej na odcin−
ku ok. 15 m. Jej konstrukcję stanowił szereg ułożo−
nych bezpośrednio na żwirze kłód bierwion o długości
nieprzekraczającej 3,2 m i maksymalnej szerokości
25 cm, usytuowanych równolegle do siebie, prosto−
padle do głównej osi traktu. W środkowej części
wykopu, ok. 13 m od północnej krawędzi, odsłonię−
to przyczółek mostowy zbudowany z dranic o długości
dochodzącej do 3,8 m, szerokości 30 cm i grubości
ok. 10 cm. Na całym odsłoniętym odcinku zadoku−
mentowano również mniejsze kłody, zalegające war−
stwowo w układzie równoległym lub prostopadłym
do wyżej położonych elementów. Prawdopodobnie
takie rozwiązanie konstrukcyjne spełniało funkcję
stabilizacyjną i mogło być podyktowane istnieniem
w tym miejscu grząskiego gruntu. Zewnętrzne kra−
wędzie drogi były dodatkowo licowane kłodami
o długości 4–4,2 m, zalegającymi w układzie rów−
noległym do osi jezdni, które stanowiły zapewne ro−
dzaj krawężników zastabilizowanych pojedynczymi
palikami o średnicy nieprzekraczającej 10 cm. W celu
określenia długości drogi moszczonej drewnem na
przedłużeniu osi jezdni w kierunku północnym za−
łożono trzy kolejne wykopy sondażowe o wymia−
rach 1 x 1 m. Pierwszy z nich usytuowano 10 m od pół−
nocnej granicy wykopu 1/06, a następne dwa w iden−
tycznej – 10−metrowej – odległości od poprzednie−
go. We wszystkich sondażach, średnio na głęboko−
ści 55 cm, pod zbitą warstwą szarego piasku i żwiru
przerośniętego korzeniami roślinności szuwarowej
występowały fragmenty konstrukcji drewnianych
stanowiących dalszy ciąg drogi prowadzącej w kie−
runku północnego stoku doliny. Na podstawie od−
słoniętych odcinków przyjąć należy, iż długość jej
wynosiła co najmniej 50 m, a razem z mostem (docho−
dzącym zapewne do samego półwyspu) ok. 200 m.

Ze względu na bardzo zły stan zachowania drew−
na trudno jest jednoznacznie ustalić, czy kłody two−
rzące drogę były w jakiś sposób łączone. Wydaje się
jednak, że układanie tak masywnych elementów i za−

bezpieczanie ich przed rozsuwaniem zewnętrznymi
krawężnikami nie wymagało już kolejnych rozwią−
zań konstrukcyjnych. Na podstawie wstępnej anali−
zy dendrologicznej można także stwierdzić, iż do
budowy drogi wykorzystano różne gatunki drewna,
w tym m.in. dębu, brzozy i buku. Wyniki badań den−
drochronologicznych dwóch pali dębowych pozwa−
lają stwierdzić ponadto, że część materiału do wy−
budowania traktu musiała zostać ścięta w 940 r. Ta−
kie datowanie nawiązuje więc do czasu funkcjono−
wania przeprawy mostowej. Na podstawie siedmiu
otrzymanych dendrodat można przyjąć, że ścinka
drewna użytego do budowy mostu miała miejsce na
przełomie 937 r. i 938 r., a następnie w 954 r. i wios−
ną/latem 956 r. Jak wynikałoby z analizy chronolo−
giczno−przestrzennej otrzymanych prób drewna,
młodsza data odpowiadałaby zapewne fazie napra−
wy bądź odbudowy konstrukcji mostowej (Ważny
2006; Chudziak, Kaźmierczak, Niegowski, Ważny
w druku) (ryc. 7).

Poza oboma elementami traktu komunikacyjne−
go przedmiotem rozpoznania stało się również gro−
dzisko. W celu uszczegółowienia jego chronologii –
a zwłaszcza określenia jego charakteru i ewentual−
nych etapów użytkowania omawianego miejsca –
jesienią 2005 r. i latem 2006 r. założono dwa wyko−
py badawcze (ryc. 3). Pierwszy z nich (sondaż 1/05)
o wymiarach 1,5 x 11 m zlokalizowano w części za−
chodniej grodziska, w układzie prostopadłym do li−
nii przebiegu wału. W trakcie eksploracji stwierdzo−
no, iż struktura dookolnego wału o wysokości 2–3 m
wykazuje dwie fazy budowy, datowane na podsta−
wie analizy nielicznego materiału ceramicznego na
IX–X w. (3 fragmenty ceramiki częściowo obtacza−
nej) (ryc. 8–10: a). W obu etapach ziemne jądro
wału, usypane z iłów i piasków jeziornych, umoc−
nione było kamiennym płaszczem ułożonym na jego
zewnętrznym skłonie. Struktury kamieni związane ze
starszym etapem budowy wału stwierdzono na głębo−
kości ok. 0,8 m, natomiast kamienie pochodzące
z młodszej fazy zalegają bezpośrednio pod warstwą
próchnicy, choć są również miejscami widoczne na
powierzchni terenu, zwłaszcza u podnóża wału w pół−
nocnej części grodziska. Drugi sondaż 1/06 umiejsco−
wiony w obrębie majdanu potwierdził ustalenia przy−
jęte w latach 60. XX w. (Członkowski 1969). Poniżej
kilkucentymetrowego humusu zarejestrowano nieznacz−
nie odcinającą się warstwę brunatno−szarego piasku gli−
niastego o miąższości ok. 40 cm, z której pozyskano rów−
nież niewielką liczbę fragmentów częściowo obtaczanej
ceramiki naczyniowej (12 fragmentów) (ryc. 10: b–c).
W jej spągu stwierdzono ponadto występowanie kilku−
nastu kamieni o średnicy od kilku do kilkunastu centy−
metrów nietworzących jednak regularnego układu.
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W wyniku analizy technologiczno−stylistycznej
zbioru ceramiki naczyniowej znalezionej w trakcie
omawianych badań ustalono, że występują w nim
jedynie fragmenty naczyń częściowo obtaczanych
esowatych i dwustożkowatych zdobionych ornamen−
tyką grzebykowo−stempelkową, znamiennych dla
rodziny typów D charakterystycznych na terenie
Pomorza w IX–X w.

W świetle dotychczasowych wyników badań, zwłasz−
cza ustaleń D. Członkowskiego, rozważyć należałoby
zatem, czy obwiedziony dookolnymi kamiennymi wa−
łami pusty plac na półwyspie jeziora Kwiecko, do któ−
rego prowadził reprezentacyjny trakt z przeprawą mo−
stową, stanowił siedzibę lokalnej władzy plemiennej –
jak to standardowo przypisuje się wielu grodom po−
morskim – czy też jego funkcja była bardziej złożona
i można ją wiązać z szeroko pojętą sferą życia publicz−
nego, nie wyłączając również obrzędów religijnych
i zgromadzeń członków lokalnej społeczności. Suge−
stie takie, idące w kierunku interpretacji badanego miej−
sca w kategoriach mityczno−sakralnych, wyrażane były
już wcześniej w literaturze przedmiotu (Leśny 1994).
Wyniki analizy osadniczej wskazywałyby natomiast,
że centrum lokalnej wspólnoty terytorialnej znajdowało
się początkowo w pobliskim Górawinie, gdzie odkry−
to grodzisko pierścieniowate z przylegającą doń osadą
datowane od VII/VIII do IX w. (Łosiński, Olczak,
Siuchniński 1971, 69–74). Symptomatyczne może być
tu również położenie grodziska w Starym Bornem
w pobliżu źródeł rzeki Radwi, której nazwa charakte−
ryzuje się źródłosłowem znamiennym dla miejsc tego

rodzaju (od pie. *rod−, *rad− „skrobać”, „grzebać”,
tj. Radogoszcz, Gross Raden, Radzikowo itp.; por.
Słupecki 1995, 53)3. W tym kontekście nie bez zna−
czenia jest również fakt, że w tradycji lokalnej gro−
dzisko to uznawane jest za miejsce kultu pogańskie−
go (Nowakowski 1997), a w XIX w. natrafiono tu
na kamienną rzeźbę z wyobrażeniem antropomor−
ficznym (Łęga 1930, 527). Omawiany obszar podob−
nie waloryzowany był w młodszych fazach wcze−
snego średniowiecza. Na pobliskiej wyspie odkryto
pozostałości palenisk i kręgu kamiennego z XI–XII w.
(Żydowo, stan. 3 – Łosiński, Olczak, Siuchniński
1971, 234–238, ryc. 52), zaś na północno−wschodnim
stoku doliny, pochodzące zapewne z tego samego
okresu, cmentarzysko kurhanowe usytuowane w roz−
widleniu dwóch strumieni spływających z wysoczy−
zny (Żydowo, stan. 8 – Łosiński, Olczak, Siuchniń−
ski 1971, 242–244, ryc. 58). Wygląd obłożonego
kamieniami wału grodowego w Starym Bornem,
przypominającego w pewnym sensie wyspę z Jeziora
Zarańskiego na Pojezierzu Drawskim, której stok
pokrywał płaszcz kamienny zbudowany z licznych
granitoidów, wskazuje, że w obu przypadkach mo−
żemy mieć do czynienia z tą samą ideą odzwiercie−
dlającą naturalną skłonność człowieka do stosowa−
nia w miejscach objętych sferą sacrum symboli−
ki środka. Wynikała ona z mitologicznej wizji świata
i związanego z nią kompleksu religijnych wyobra−
żeń, stąd jej materialne przejawy traktuje się jako
jedno z kryterium identyfikacji przestrzeni sa−
kralnej.
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Untersuchungen zu der frühmittelalterlichen Siedlung in Stare Borne im Hinterpommern –
Kurzfassung

2005 unternahm das Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika in Toruń (Archäologisches Institut der Nico−
laus−Kopernikus Universität) eine Überprüfung der Informationen zu den nicht näher bestimmten Holzbauten aus dem
nördlichen Teil des Sees Kwiecko in der Pojezierze Bytowski (Bütower Seenplatte). Die durchgeführten Unterwasserar−
beiten führten zum Schluss, dass sich auf dem Gewässerboden Überreste von Holzbauten befinden. Die Überreste stam−
mten von einer Brücke, die ursprünglich beide Ufer des früheren Bettes des Flusses Radew verband. Die dendrochrono−
logische Auswertung ergab, dass das Holz, das zum Bau der Brücke verwendet wurde, in den Jahren 937/938, und dann
im Frühling 956 gefällt wurde. Direkt nördlich des Brückenkopfs wurden Überreste eines Holzweges entdeckt. Seine
Konstruktion bestand aus parallel auf einer Kiesschicht verlegten Holzstämmen. Die äußeren Wegesränder waren zusätzlich
mit Holzstämmen verkleidet, die parallel zu der Straßenachse verliefen.  Aufgrund der freigelegten Strecke kann man
annehmen, dass der Weg alleine zumindest 50 Meter lang war, und zusammen mit der Brücke, die vermutlich bis zu der
Halbinsel reichte, eine Länge von 200 Meter erreichte. Die dendrochronologische Auswertung lässt darauf schließen,
dass ein Teil des Materials, das zum Bau der Strasse verwendet wurde, vermutlich um das Jahr 940 gefällt wurde. Auch
die Wallburg, die auf der scharf umrissenen Halbinsel lag, war Gegenstand der Sondierung. Um ihre Chronologie näher
zu bestimmen und vor allem ihren Charakter und ihre Nutzungsphasen zu ermitteln, wurden zwei Sondierungen vorge−
nommen. Die erste Sondierung wurde senkrecht zu dem Wallverlauf festgelegt. Während der Erkundung wurde festge−
stellt, dass aufgrund der Struktur des umliegenden 2–3 Meter hohen Walls zwei Bauphasen abgegrenzt werden können,
die anhand des keramischen Materials auf das 9./10. Jahrhundert datiert sind. Die zweite Sondierung im Bereich der
Freifläche der Wallburg bestätigte die Erkenntnisse aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es wurde weder eine
deutlich zu erkennende Kulturschicht entdeckt, noch Spuren gefunden, die einen Schluss auf  dauerhafte Nutzung dieses
Platzes für Wohn− oder Wirtschaftszwecke ziehen ließe.
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Ryc. 1. Wczesnośredniowieczna przeprawa mostowa na jeziorze Kwiecko na tle lokalnych struktur osadniczych.
Legenda: 1(b) – grodzisko (Stare Borne, stan. 1), 2(a, e) – przeprawa mostowa oraz droga (Żydowo, stan. 42),
3(c) – osada (Żydowo, stan. 3), 4(d) – cmentarzysko kurhanowe (Żydowo, stan. 8), 5(c) – osada (Żydowo,
stan. 7) (rys. B. Kowalewska, R. Kaźmierczak)
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Ryc. 2. Jezioro Kwiecko, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja grodziska wczesnośredniowiecznego (Stare Borne,
stan. 1) na tle współczesnego krajobrazu, widok od zachodu (fot. W. Stępień)

Ryc. 3. Żydowo, woj. zachodniopomorskie, stan. 42. Planigrafia przeprawy mostowej oraz lokalizacja wykopów
archeologicznych zrealizowanych w 1968 r. i w latach 2005–2006 (rys. R. Kaźmierczak)
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Ryc. 4. Żydowo, woj. zachodniopomorskie, stan. 42. Linia przebiegu przeprawy mostowej, widok od północnego
wschodu (fot. R. Kaźmierczak)

Ryc. 5. Żydowo, woj. zachodniopomorskie, stan. 42. Linia przebiegu przeprawy mostowej i drogi moszczonej
drewnem na tle wczesnośredniowiecznego grodziska w Starym Bornym (stan. 1), widok od północy
(fot. R. Kaźmierczak)
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Ryc. 6. Żydowo, woj. zachodniopomorskie, stan. 42. Planigrafia przeprawy mostowej i związanej z nią drogi
moszczonej drewnem, z uwzględnieniem prób datowanych dendrochronologicznie w 2006 r.
(rys. P. Błędowski, R. Kaźmierczak, B. Kowalewska)
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Ryc. 7. Diagram belkowy z zaznaczeniem położenia datowanych serii przyrostowych w czasie z prób wyciętych
do analizy dendrochronologicznej (rys. T. Ważny)

Ryc. 8. Stare Borne, woj. zachodniopomorskie, stan. 1. Przekrój przez zachodni odcinek wału – profil południowy
(rys. S. Kalinowski, R. Kaźmierczak)
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Ryc. 9. Stare Borne, woj. zachodniopomorskie, stan. 1. Przekrój przez zachodni odcinek wału, fragment południowego
profilu z widocznym częściowo płaszczem kamiennym związanym ze starszą fazą użytkowania grodziska
(fot. T. Górzyński)

Ryc. 10. Stare Borne, woj. zachodniopomorskie, stan. 1. Ceramika wczesnośredniowieczna (a – wykop 1/05,
b–d – wykop 2/06) (rys. B. Kowalewska)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

Obszar pogranicza słowiańsko−pruskiego we wcze−
snym średniowieczu jest przedmiotem zainteresowa−
nia naukowego od 2. poł. XIX w., jednak intensyfika−
cja badań tego obszaru ma miejsce dopiero od kilku
dziesięcioleci. Realizowane one były przez ośrodek
warszawski, łódzki i toruński. Z tym ostatnim związa−
ne były projekty badawcze realizowane przez Muzeum
w Brodnicy, kierowane przez autora niniejszego opra−
cowania w ramach grantów KBN w latach 1995–1997
oraz 2004–2008. Wyniki ostatniego grantu pt. Pogra−
nicze polsko−pruskie we wczesnym średniowieczu. Zie−
mia lubawska (1H01H06427) pragniemy niżej przy−
bliżyć. Projekt miał charakter interdyscyplinarny1, tu
jednak – ze względu na charakter publikacji – pragnie−
my podsumować jego część archeologiczną, a ściślej –
podstawę źródłową periodyzacji przemian osadniczych,
jaką stanowi ceramika naczyniowa pozyskana w wy−
niku wykopalisk prowadzonych głównie na obiektach
obronnych ziemi lubawskiej.

Kazimierz Grążawski

Z badań nad pograniczem słowiańsko-pruskim na ziemi lubawskiej

Przemiany w wytwórczości garncarskiej jako
podstawa periodyzacji procesów zasiedlenia

Prowadzone dotąd na ziemi lubawskiej badania
archeologiczne i historyczne pozwoliły zgromadzić
dość liczne materiały źródłowe do studiów nad kul−
turą materialną, jak i społeczno−polityczną oraz za−
siedleniem tego obszaru we wczesnym średniowie−
czu. Podstawową kategorią zabytków stają się tu
materiały masowe, jakimi są pozyskiwane w trak−
cie badań wykopaliskowych zbiory fragmentarycz−
nie zachowanych naczyń glinianych. Jest to oczy−
wiście materiał dość zróżnicowany ze względu na
swą wartość poznawczą i przydatność do określa−
nia na jej podstawie analizy do periodyzacji proce−
sów zasiedlania na danym obszarze. Bazą źródłową
do przeprowadzenia analizy stały się zwarte zespo−
ły ceramiki naczyniowej pochodzące z badań syste−
matycznych i sondażowych na grodziskach wczesno−
średniowiecznych (Gutowo, Zwiniarz, Nick, Nowy
Dwór Bratiański, Nielbark, Nowe Grodziczno, Trzcin)
i osadach (Tarczyny) ziemi lubawskiej. Ponadto
uwzględniono ruchomy materiał zabytkowy pocho−
dzący z badań powierzchniowych Archeologiczne−
go Zdjęcia Polski (AZP). Podstawowe znaczenie dla
budowy lokalnego modelu przemian wytwórczości
garncarskiej w dorzeczu górnej Drwęcy mają zespo−
ły z badań systematycznych grodzisk w Gutowie,
Zwiniarzu i Nicku oraz osady w Tarczynach. Odpo−
wiednie liczne serie naczyń stały się tu podstawą
odniesień do datowania mniej licznych zespołów
pochodzących z badań sondażowych czy powierzch−

1 W zespole badawczym uczestniczyli badacze dziedzin przy−
rodniczych: B. Noryśkiewicz (Palinologia jeziora Zwiniarz),
W. Cyzman (Roślinność naturalna i potencjalna okolic grodzi−
ska w Grążawach), D. Makowiecki (Analizy archeozoologiczne
z badań w Grążawach, Zwiniarzu, Gutowie) oraz historycznych:
G. Białuński (Ziemia lubawska w okresie przedkrzyżackim
w świetle analizy toponomastycznej), a także archeologii: K. Grą−
żawski (Badania wykopaliskowe prowadzone na wybranych
obiektach obronnych ziemi lubawskiej – Grążawy, Zwiniarz,
Gutowo).
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niowych. Punktem wyjścia do analizy porównawczej
pozostają studia nad przemianami wytwórczości
garncarskiej na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej
W. Chudziaka (Chudziak 1991), D. Polińskiego (Po−
liński 1996) oraz K. Grążawskiego (Grążawski 2002)
dla rejonu środkowej Drwęcy.

Stylistyka regionalnego garncarstwa

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania
dotyczące wieloaspektowej analizy techniczno−tech−
nologicznej, jak i morfologiczno−ornamentacyjnej
ceramiki naczyniowej omawianego obszaru, mamy
świadomość, że przedstawiona poniżej próba okre−
ślenia regionalnej stylistyki – ze względu na jesz−
cze zbyt ubogą bazę źródłową, jaką dysponujemy –
jest próbą wyjściową.

Ogólnie stwierdzić można, iż charakterystykę
poszczególnych grup stylistycznych rozumiano w ho−
ryzontach chronologiczno−przestrzennych. Prześle−
dzono problem przeżywania się form, wątków or−
namentacyjnych oraz technologii we wszystkich gru−
pach technicznych naczyń, od mniej zaawansowa−
nych (GT I–III) do wysoko standardowych (GT IV).
Zaobserwowano także zmienność grubości ścianek
poszczególnych zespołów ceramiki. Naczynia cien−
kościenne były charakterystyczne dla niektórych
zespołów ceramiki całkowicie obtaczanej ze Zwinia−
rza czy Gutowa. Zdecydowanie dominowały tam
naczynia średniościenne, których odsetek we wszyst−
kich fazach osadniczych badanych obiektów był
znaczny i wynosił 60–83%. Naczynia grubościenne
wyróżniono w starszych fazach osady podgrodowej
w Tarczynach oraz starszej fazie grodowej ze Zwi−
niarza, gdzie stanowiły 14–24% zespołów.

Grupa stylistyczna I to naczynia o dość pow−
szechnym wzorcu morfologicznym obejmującym
jednocześnie naczynia jajowate, esowate, jak i kie−
lichowate, bez ornamentu, jak też z ornamentem ry−
tych linii poziomych prostych i falistych (GT I–III),
występujące w starszych fazach osady podgrodowej
w Tarczynach, grodzisku Nowy Dwór (Nicku) i star−
szej fazie grodowej w Zwiniarzu.

Grupa stylistyczna II to naczynia częściowo ob−
taczane (GT III) o kształcie jajowatym, esowatym i dwu−
stożkowatym z ornamentyką w postaci zwielokrot−
nionych pasm linii falistych wykonanych narzędziem
wielozębnym w układzie poziomym i pionowym,
jakie znajdujemy w zespole naczyń z grodziska w No−
wym Dworze Bratiańskim (I faza).

Grupa stylistyczna III to naczynia całkowicie
obtaczane (GT IV) o dość wysokim standardzie wy−
konania, przeważnie kształtu esowatego z wyodręb−
nioną szyjką, niekiedy z cylindryczną szyjką, zdo−
bione ornamentem strefowym z wykorzystaniem ry−

tej linii schodzącej spiralnie ku dołowi po niemal
całej powierzchni naczynia (Zwiniarz – II faza), nie−
kiedy w kombinacjach z nakłuciami grzebykiem,
odciskami stempelków i rytej linii falistej (Gutowo).

Związki chronologiczno−przestrzenne ceramiki

Podstawowe znaczenie dla poszukiwania odnie−
sień typologiczno−stylistycznych stanowisk wielofa−
zowych na Niżu Polskim, w szczególności zaś na
Pomorzu Gdańskim, ziemi chełmińskiej i Pojezie−
rzu Brodnickim, ma znalezienie związków chrono−
logiczno−przestrzennych w wytwórczości garncar−
skiej. Wstępnie udało się wyróżnić trzy fazy rozwoju
wczesnośredniowiecznego garncarstwa na ziemi lu−
bawskiej.

I faza (VIII–X w.)
Najstarsze zespoły garncarskie odkryte na ziemi

lubawskiej pochodzą z osady podgrodowej w Tar−
czynach i datowane są na VIII/IX w. – pocz. XI w., gdzie
obok form baniastych przykrawędnie obtaczanych,
niezdobionych lub zdobionych ornamentem wielo−
krotnej rytej linii falistej, nawiązujących do zachod−
niopomorskich typów Feldberg, występują także for−
my dwustożkowate zbliżone do typu Menkendorf
(por. Łosiński, Rogosz 1986, ryc. 4). Ta faza jest
jeszcze słabo rozpoznana. Liczne analogie do tego
typu naczyń występują w regionie Pomorza Gdań−
skiego – w Klasztorku (Bojarski 1997b, ryc. 8), Po−
morza Środkowego – w Gołańczy (Łosiński 1972, 56)
czy ziemi chełmińskiej – w Lubiczu oraz Jedwab−
nie (Chudziak 1991, 65–72). Bliskie analogie do ze−
społu tarczyńskiego znaleźć można na Mazowszu,
a bliżej na grodziskach w Leszczu czy Nicku oraz
na osadzie w Trzcinie (Moszczyński 2003, 99–100).

II faza (1. poł. XI w. – 1. poł. XII w.)
Kolejny etap to pojawienie się na większą skalę

ceramiki całkowicie obtaczanej, szczególnie na osie−
dlach obronnych zakładanych na tzw. surowym ko−
rzeniu (Nielbark, Zwiniarz). Jednocześnie przezywa
się ceramika częściowo obtaczana, sięgając niekie−
dy 16–18% zespołu (Zwiniarz – I faza, Nowy Dwór
Bratiański – I faza). W zespołach tych przeważają
egzemplarze esowate z wysoko umieszczonym za−
łomem brzuśca z ornamentem strefowym, z wyod−
rębnioną szyjką, a także puchary na pustej nóżce
(por. Dąbrowski 1999, 227–256; Grążawski 2002,
49–50). Znaczny odsetek naczyń całkowicie obta−
czanych, schudzanych średnioziarnistym tłuczniem
świadczył o przejściowym charakterze tej wytwór−
czości, co zauważyć możemy w ceramice kruszwic−
kiej (por. Dzieduszycki 1982, 99). Od 1. poł. XII w.
zaczyna się przewaga naczyń średniościennych, co
udokumentowano także na ziemi chełmińskiej (Po−
liński 1996, 212). W tym czasie pojawiają się na−
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czynia z cylindryczną szyjką (Szczuka, Grążawy),
z ornamentem plastycznych żeberek i listew. Fazę
tę możemy zsynchronizować z zespołami z Wieldzą−
dza (Boguwolski, Poliński 1997, 156) oraz Szynwał−
du (Bojarski 1997a, 182–183), a także Klasztorka
(Bojarski 1997b, 213) odpowiadającymi III fazie
rozwoju garncarstwa chełmińskiego (raczej końco−
wi tej fazy) oraz IIIB fazie garncarstwa rejonu środ−
kowej Drwęcy (Grążawski 2002, 48–49).

III faza (2. poł. XII w. – 1. poł. XIII w.)
Do tej fazy zaliczono materiały pochodzące z naj−

młodszych faz osadniczych grodów w Trzcinie, Gu−
towie, Zwiniarzu, Tarczynach, Nicku. Składały się
na nie wyłącznie okazy naczyń całkowicie obtacza−
nych, baniastych, esowatych i dwustożkowatych ze
znacznie wychylonym brzegiem, o wysokim stan−
dardzie wykonania, najczęściej z ornamentem do−
okolnych żłobków, zwykle schudzane drobnym pia−
skiem, średniościenne. Analogie do nich znajduje−
my w zespołach naczyń z rejonu środkowej Drwę−
cy – w Grążawach, Brodnicy−Michałowie czy Osie−
ku Rypińskim (Grążawski 2002, 50). Dalsze podo−
bieństwa zauważamy w materiałach z ziemi chełmiń−
skiej – z Kałdusa (Chudziak 1996, 30) oraz Pomo−
rza Gdańskiego – z Ostrowitego (Janowski 2002,
215), z Klasztorka (Bojarski 1997b, 210–211).

Podsumowując dotychczasowe rozważania na
temat periodyzacji rozwoju ceramiki obszaru ziemi
lubawskiej, można zauważyć pewne przesunięcie
czasowe w przenikaniu progresywnych trendów, ja−
kie daje się zaobserwować na obszarze ziemi cheł−
mińskiej. Upowszechnianie się ceramiki całkowicie
obtaczanej występuje tu dopiero ok. poł. XI w., przy
czym w wieku XII nadal występuje spory odsetek
naczyń częściowo obtaczanych (współwystępowa−
nie dwóch nurtów technicznych w głąb XII w.). Oko−
ło pół wieku później (od XIV w.) aniżeli na ziemi
chełmińskiej pojawia się na ziemi lubawskiej cera−
mika siwa, związana z kolonizacją tych terenów
przez Krzyżaków. Należy zatem uwzględnić te zja−
wiska w powszechnie stosowanej – jako wyznacz−
nik chronologii – komparatystyce materiałów cera−
micznych. Precyzyjności datowania nie sprzyja nie−
stety brak datowań dendrochronologicznych, a na−
wet radiowęglowych. Wiele ustaleń pozostać musi –
na obecnym etapie badań – na poziomie wstępnych
ustaleń.

Grody ziemi lubawskiej

Geneza wznoszenia osiedli obronnych (grodów) –
funkcjonujących od początku słowiańskiej, jak i prus−
kiej kolonizacji omawianego obszaru – była bardzo
zróżnicowana: odmienna w okresie plemiennym
(2. poł. VII – X w.), a inna w okresie państwowym

i wczesnofeudalnej własności prywatnej i kościel−
nej (XI–XIII w.) (Podwińska 1971, 89–104; Chu−
dziak 1996, 125–140). Zazwyczaj bezpośrednim
czynnikiem sprawczym budowy umocnień obron−
nych we wczesnym średniowieczu było istnienie
zagrożenia zewnętrznego w postaci różnych konflik−
tów zbrojnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia roli ta−
kich warowni lokalizowanych na obszarach pogra−
nicznych, bardziej narażonych na najazdy, spełnia−
jących funkcję obrony granic państwa (por. Dulinicz,
Moszczyński 2007, 61–88). Z obiektów obronnych –
centrów osadniczych tego obszaru – pochodzi zna−
komita większość ceramiki naczyniowej będącej
przedmiotem analizy chronologiczno−przestrzennej,
która stanowiła dla nas podstawę periodyzacji garn−
carstwa ziemi lubawskiej.

Podsumowanie

Analiza wielkości grodów, formy i skali ich za−
łożenia przestrzennego, sposobu wykorzystania oraz
tzw. kontekstu osadniczego stanowiła punkt wyjścia
dla określenia ich znaczenia i funkcji w lokalnej
i ponadlokalnej strukturze osadniczej.

Z dotychczasowych badań wiemy, że w okresie
wczesnoplemiennym zasiedlone zostały jedynie nie−
wielkie enklawy ziemi lubawskiej, które ogranicza−
ły się do osadnictwa otwartego, słabo jeszcze roz−
poznanego w tej strefie. Najwcześniejsze założenia
warowne tego obszaru możemy odnotować dopiero
na przełomie X i XI w., co wiązać można ze wzro−
stem demograficznym (szczególnie w XI w.) i znacz−
nym rozprzestrzenieniem się osiedli w sąsiedniej
strefie chełmińsko−dobrzyńskiej (Chudziak 1999a,
138–139) oraz rejonie środkowej Drwęcy (Grążaw−
ski 1999, 18–19). Proces ten poprzedzony został roz−
padem „naddrwęckiej” wspólnoty plemiennej i upad−
kiem ośrodka grodowego w Gronowie (koniec VIII w.)
oraz Żmijewku na Pojezierzu Brodnickim. Następ−
stwem tego była migracja okolicznej ludności na
zachód od Lutryny (Małej Osy), a także migracja
części ludności z północnych połaci Mazowsza na
obszar południowej części ziemi lubawskiej (por.
Chudziak 1999b, ryc. 3). Dynamicznie rozwijające
się strefy zasiedlenia na zachód od środkowej Drwę−
cy dały impuls ekspansji osadniczej w kierunku pół−
nocnym, na obszary Garbu Lubawskiego. Wymusza−
ło to jednocześnie budowę grodów na tzw. surowym
korzeniu i przyłączanie nowych terenów dotąd nie−
eksploatowanych w większym zakresie, jak np. zie−
mi lubawskiej. W wyniku analizy rozplanowania
XI/XII−wiecznych ośrodków tej strefy stwierdzono,
że wiele warowni (Nick, Trzcin, Nowe Grodziczno,
Nowy Dwór Bratiański, Zwiniarz, Gutowo, Tarczy−
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ny) występowało w układzie liniowym zbliżonym do
ośrodków typu „transportowego” (Christaller 1963;
Chudziak 1999a, 145), pełniąc jednocześnie funk−
cję centrów osadniczych. Większość tych ośrodków
została wzniesiona na obszarach słabo zaludnionych,
z reguły na obrzeżach dotychczasowych wspólnot
plemiennych. Zaludnienie nowych terenów odbywa−
ło się kosztem systematycznej redukcji obszarów
zalesionych, których powierzchnia zmniejszona zo−
stała w tym czasie do ok. 50–60%.

Grody ziemi lubawskiej miały zazwyczaj charak−
ter niedużych warowni (40 x 50/60 m – całkowita
podstawa nie przekraczała 0,5 ha) wyżynnych, po−
łożonych na półwyspach lub cyplach, nad ciekami
wodnymi lub jeziorami, o owalnych pierścieniowa−
tych wałach wypiętrzonych na kilka do kilkunastu
metrów, o niewielkiej powierzchni majdanu. Niektó−
re z nich miały wybitnie wojskowy charakter, jak
np. Nielbark czy Trzcin oraz Tarczyny. Charaktery−
zowała je wewnętrzna, dookolna, rozproszona zabu−
dowa pod wałem oraz konstrukcje drewniano−ziem−
ne wałów w układzie przekładkowym, skrzyniowym,
niekiedy z wałem zaporowym (Gutowo) z licem ka−
miennym od wewnątrz (Zwiniarz). Zastanawiający
jest jednak brak silniejszego, bezpośredniego zaple−
cza osadniczego przy grodach, jak to miało miejsce
w większości ośrodków (Nowy Dwór Bratiański,
Nielbark, Zwiniarz, Gutowo). Niektóre obiekty mia−
ły charakter dwuczłonowy (Trzcin), innym zaś to−

warzyszyły rozległe osady przygrodowe (Tarczyny)
lub położone opodal duże osady otwarte (Nick).

Grody funkcjonujące w XI/XII w. traktować
możemy jako ośrodki wojskowo−administracyjne
i gospodarcze aparatu władzy państwowej, jednak
w strefie rubieży wczesnosłowiańskiego państwa
piastowskiego ich rola militarna była szczególna.
Stanowiły one bazy wypadowe wypraw chrystia−
nizacyjnych i handlowych oraz ośrodki oporu w
czasie odwrotu najazdów odwetowych plemion
pruskich. Właśnie z uwagi na ich liniowe i pery−
feryczne położenie rola kontrolująca szlaki, obej−
mująca zasięgiem kilka opoli, przeważała w or−
ganizacji struktury terytorialno−grodowej tej stre−
fy. Ważną rolę kolonizatorów nowych ziem mo−
gły odgrywać tu biskupie kasztelanie majątkowe.
W bezpośredniej bliskości ziemi lubawskiej funk−
cjonowała kasztelania w Świeciu nad Drwęcą –
będąca najpierw fundacją książęcą, a potem bisku−
pim centrum włości (Grążawski 2005). Wsparciem
tego typu działań mogli być tzw. przypisańcy, któ−
rym nie wolno było opuszczać miejsca osiedlenia
na nowych terenach kościoła, co z kolei służyć
mogło trwałemu osadnictwu powstającemu na su−
rowym korzeniu. Za przełom w budownictwie
obronnym omawianego obszaru uznać można ko−
niec XII w., a w szczególności 1. ćw. XIII w., kie−
dy to wiele warowni zostało zniszczonych w wy−
niku najazdów pruskich (Powierski 1973, 11).
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Aus den Untersuchungen im slawisch−preußischen Grenzgebiet im Löbauland
Kurzfassung

Der Artikel ist ein kurzes Resümee ausgewählter Aspekte des Forschungsprojektes „Das slawisch−preußische Grenzge−
biet. Das Löbauland“, dass von MNiI (1 H01H06427) finanziert, vom Museum in Brodnica durchgeführt und vom Autor
der vorliegenden Abhandlung geleitet wurde. In dem Artikel wurden die Wandlungen der Töpferhandwerkes des Löbau−
landes, hauptsächlich in Anlehnung an archäologische Materialien aus untersuchten Burgen: Zwiniarz, Gutowo, Nick,
Nielbark, Nowy Dwór Bratiański, Trzcin, Nowe Grodziczno, Lidzbark Welski sowie Siedlung in Tarczyny, unter die
Lupe genommen. Es wurden drei Phasen der Töpferei unterschieden: I. Phase (8.–10. Jh.), II. Phase (1. Hälfte des 12. Jh.s.),
III. Phase (2. Hälfte des 12. – 1. Hälfte des 13. Jh.s.).

Die in der Zeit 11./12. Jh. – 1. Hälfte des 13. Jh.s.  existierenden Burgen des Löbaulandes können als Verwaltungs−
und Wirtschaftszentren des Piastenreiches betrachtet werden. Sie spielten vor allem eine wichtige militärische Rolle als
Ausgangspunkte für die Christianisierung und für die Handelszüge sowie als die Festungen für die Bewachung des
polnisch−preußischen Grenzgebietes. Die meisten von ihnen wurden gegen Mitte des 13. Jh.s. während der preußischen
Vergeltungsüberfälle und zeitweiliger Besetzung des Löbaulandes vom Sasin−Stamm zerstört.
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Ryc. 1. Mapa ziemi lubawskiej z nazwami miejscowymi identyfikowanymi toponomastycznie (grodziska ziemi
lubawskiej badane wykopaliskowo: Tarczyny, Nick, Nowy Dwór Bratiański, Zwiniarz, Gutowo, Nowe
Grodziczno, Nielbark, Trzcin) (wg Białuński 2007)
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Tabela 1. Grody ziemi lubawskiej – podstawowe dane metryczne, typologiczne i chronologiczne
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Ryc. 2. Ceramika naczyniowa z I fazy rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego na ziemi lubawskiej
(Tarczyny, stan. 1, osada otwarta)

Ryc. 3. Ceramika naczyniowa z II fazy rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego ziemi lubawskiej
(Zwiniarz stan. 1, I faza grodowa; Nowy Dwór Bratiański stan. 1, I faza grodowa)
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Ryc. 4. Ceramika naczyniowa z III fazy rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego na ziemi lubawskiej
(Trzcin, stan. 1, Gutowo, stan. 1,  Zwiniarz, stan. 1, II faza grodowa, Tarczyny, stan. 2, osada przygrodowa,
Nick, stan. 1)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

Strefa pogranicza polsko−pruskiego oraz zloka−
lizowane tam grodziska są w ostatnich latach przed−
miotem intensywnych badań archeologiczno−histo−
rycznych (Grążawski 1999, 11–28; Grążawski w tym
tomie). Uzupełnieniem dotychczasowych informa−
cji na temat przeszłości tego terenu są badania przy−
rodnicze (Filbrandt−Czaja, Noryśkiewicz 2003, 57–66).
Celem podjętych badań archeobotanicznych była
odpowiedź na pytania, jakie gatunki roślin upraw−
nych były wykorzystywane przez mieszkańców ze−
społów osadniczych na tym obszarze oraz czy, i w ja−
kim stopniu, wykorzystywano rośliny zbierane ze
stanu dzikiego. Prace te doprowadziły do ciekawych
odkryć. Informacje zawarte w materiale roślinnym
rzucają światło na sposób organizacji grodzisk, jak
również sposób życia ich mieszkańców. W niniej−
szym artykule przedstawiono wyniki badań dla dwóch
stanowisk: Grążawy i Gutowo. Szczegółowe wyni−
ki, uzupełnione o dane z trzeciego grodziska w Zwi−
niarzu, będą przedmiotem osobnej publikacji. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że obecnie podjęte ba−
dania archeobotaniczne są jednymi z pierwszych dla
tego terenu.

Zespół osadniczy w Grążawach (ziemia chełmiń−
ska) leży w widłach Drwęcy i Brynicy (ryc. 1). W przesz−
łości pełnił funkcję grodu kasztelańskiego. Powstał
on na peryferiach państwa wczesnopiastowskiego,
przy szlaku handlowym. Dane archeologiczne i hi−
storyczne przedstawiają ten ośrodek jako centrum
administracyjne, militarne, gospodarcze i sądowni−
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cze. Składał się on z rozległego dwuczłonowego gro−
dziska oraz przylegającej do niego osady przygro−
dowej. Według dotychczasowych badań obiekt ist−
niał w okresie od 2. poł. XII w. do 1. ćw. XIII w.
Prawdopodobnie gród nie był intensywnie zabudo−
wany i spełniał raczej funkcję obronną niż miesz−
kalną. Bardziej zasiedlony był obszar osady przy−
grodowej (Grążawski 2003).

Datowany na XII/XIII w. gród w Gutowie, po−
łożony w północnej części ziemi lubawskiej, nie po−
siadał takiej rangi jak Grążawy, był jednak ważnym
punktem militarnym i zajmował kulminację jedne−
go z pagórków morenowych. Śladem obecności osa−
dy podgrodowej może być, znajdujące się na połu−
dnie od grodziska, wzniesienie. Jednak prospekcja
powierzchniowa nie ujawniła tam żadnych zabytko−
wych materiałów ruchomych. Na podstawie układu
stratygraficznego i zespołu pozyskanych zabytków
uznać można, iż gród funkcjonował jednofazowo i znisz−
czony został pożarem (Grążawski, inf. ustna).

Materiał i metody badań

Przedmiotem badań było 36 próbek archeobota−
nicznych (tabela 1) pobranych z osady i grodziska
w Grążawach oraz z grodziska w Gutowie. Próbki,
po wstępnym opisie i pomiarze objętości, flotowa−
no bezpośrednio na stanowisku na sitach o średnicy
oczek 0,5 i 0,2 mm, na których zostawały szczątki
spalone. Flotację powtarzano tak długo, aż materiał
spalony przestał wypływać. Poszczególne frakcje
przebierano, a następnie oznaczano w laboratorium
przy pomocy mikroskopu Nikon SMZ 1500 przy po−
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większeniach do 100x. Wysegregowane diaspory
przechowywano w stanie suchym. Wyniki oznaczeń
konfrontowano z materiałem porównawczym zgro−
madzonym w kolekcji karpologicznej Pracowni Pa−
leoekologii i Archeobotaniki Uniwersytetu Gdańskie−
go. Oznaczony materiał jest archiwizowany w tejże
pracowni. Nazwy taksonów przyjęto za Flowering
plants and Pteridophytes of Poland. A checklist (Mi−
rek i in. 2002).

Wyniki badań

Zboża
Zboża to dominująca grupa roślin w materiałach

z obu stanowisk. Stwierdzono obecność wszystkich
podstawowych gatunków znanych z wczesnego śre−
dniowiecza dla terenów Polski (Wasylikowa i in.
2002, 39–52). Najlepiej reprezentowana jest psze−
nica zwyczajna (Triticum aestivum) (ryc. 2: a–b). Jej
ziarniaki szczególnie licznie wystąpiły w jednym
z obiektów z osady w Gutowie. Pszenica zwyczajna
należała do gatunków powszechnie uprawianych
w średniowiecznej Polsce. Świadczą o tym zarów−
no dane historyczno−etnograficzne, jak i archeobo−
taniczne, które wskazują, że okres ten charaktery−
zował się rozpowszechnieniem uprawy pszenicy
zwyczajnej, przy jednoczesnym wzroście znaczenia
żyta i ograniczeniu uprawy jęczmienia (Lityńska−
−Zając 2005a). Spożywano ją najczęściej w formie
wyrobów z mąki lub gruboziarnistych kasz.

Żyto (Secale cereale) (ryc. 2: c–d) stwierdzono w po−
jedynczych próbach, przede wszystkim z osady w Grą−
żawach. Znaleziska żyta notowane są na terenie Pol−
ski od neolitu, jednak prawdopodobnie aż do okresu
wpływów rzymskich gatunek ten stanowił jedynie do−
mieszkę w uprawach pszenicy. Z dotychczasowych
danych wynika, że również w okresie rzymskim i młod−
szej fazie wczesnego średniowiecza żyto nie było zbo−
żem dominującym (Wasylikowa 1983, 257–266; Wa−
sylikowa i in. 1991, 207–239; 2002, 39–52; Jarosiń−
ska 1994, 93–108). W źródłach pisanych pojawia się
ono dopiero w XII w. (Dembińska 1963). Upowszech−
nianie się upraw żyta kosztem pszenicy było uwarun−
kowane przyczynami naturalnymi i zaznaczyło się na
większości terenów północnej Europy (Behre 1992,
141–156). Poszerzanie areału pól uprawnych na coraz
gorsze gleby prowadziło do stopniowego przekształ−
cania się struktury gatunkowej uprawianych zbóż na
korzyść żyta. Również likwidacja systemu wypaleni−
skowego na rzecz stałej uprawy przyniosła oziminom,
a zwłaszcza żytu, możliwość wielkiego rozwoju. Ziar−
no tego gatunku było najczęściej przetwarzane na mąkę
i służyło do wyrobu pieczywa, a także wykorzystywa−
no je do sporządzania różnego rodzaju napojów fer−
mentacyjnych (Dembińska 1963).

W materiałach z obu stanowisk wystąpiły ziar−
niaki prosa (Panicum miliaceum) (ryc. 2: e), szcze−
gólnie liczne w próbach z Gutowa. Szczątki tego
gatunku są na ogół dobrze reprezentowane na sta−
nowiskach archeologicznych ze względu na dużą
wytrzymałość plewek na procesy gnilne (Dembiń−
ska 1963). W Polsce proso pojawiło się w neolicie,
przy czym najważniejszą rolę w uprawach odegrało
w epoce brązu, okresie rzymskim i wczesnym śre−
dniowieczu (Wasylikowa 1983, 257–266; Wasyliko−
wa i in. 1991, 207–239; Strzelczyk 2003). Dowo−
dem na duże znaczenie prosa w tym ostatnim okre−
sie mogą być np. znaleziska jego plewek oraz ma−
sowe występowanie szczątków roślin charakterystycz−
nych dla związku Panico−Setarion w profilu z wczes−
nośredniowiecznego portu w Wolinie (Latałowa 1992).
W XII w., a zwłaszcza w XIII w. nastąpił spadek
uprawy tego zboża. Prawdopodobnie zapotrzebowa−
nie na pożywienie roślinne wśród warstwy feudal−
nej w większym stopniu pokrywały już plony ze
zbóż chlebowych. Ludność uboższa jeszcze do koń−
ca XII w. i po części XIII w. nie przeszła do kon−
sumpcji chlebowej jako głównego środka wyżywie−
nia i nadal w dużej mierze korzystała z prosa (Kier−
snowski 1954, 346–387). Ziarniaki tego zboża słu−
żyły do wyrobu grubo tłuczonych kasz oraz jako
karma dla domowego ptactwa.

Kolejnym gatunkiem, znalezionym na stano−
wisku w Grążawach i Gutowie, jest owies (Avena
sp.). Ziarniaki należące do tego rodzaju wystąpi−
ły jako pojedyncze nagie okazy, na dodatek bar−
dzo źle zachowane. W takim przypadku istnieje
trudność w odróżnieniu uprawnego owsa zwyczaj−
nego (Avena sativa) od dzikiego owsa głuchego
(Avena fatua). Ważną cechą diagnostyczną braną
pod uwagę przy rozróżnianiu tych dwóch gatun−
ków jest wygląd tzw. blizny na plewce dolnej,
powstałej po odpadnięciu dolnego kwiatka w kło−
sku, a więc ich rozróżnienie tylko na podstawie
nagich ziarniaków jest wątpliwe. Dlatego w tej
pracy oznaczenie owsa pozostawiono w randze
rodzaju, przyjmując iż – z dużym prawdopodo−
bieństwem – badane szczątki należą do gatunku
uprawnego.

Rozpowszechnienie uprawy owsa (Avena sativa)
na ziemiach polskich nastąpiło prawdopodobnie
w końcu XI w. wraz z rozwijającą się hodowlą koni
i wzrostem zapotrzebowania na obrok dla nich (Kier−
snowski 1954, 346–387; Dembińska 1963). Ponad−
to owies mielony wraz z tłuszczem był stałym po−
karmem dla psów myśliwskich. Do tych celów prze−
znaczano ziarno, plewy i słomę. Ludzie spożywali
przygotowywane z tego zboża owsianki (Dembiń−
ska 1963).
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W materiale z Gutowa stwierdzono też jęczmień
(Hordeum vulgare) (ryc. 2: g–j). Obok typowych sy−
metrycznych ziarniaków występowały też mniejsze
i asymetryczne okazy. Znalezienie tego typu form
może wskazywać na obecność jęczmienia wielorzę−
dowego. Sam jęczmień należy do pierwotnych ro−
ślin uprawnych, a w Polsce znany jest od neolitu
(Wasylikowa 1983, 257–266). Jednak w okresie
wczesnego średniowiecza znaczenie tego zboża za−
częło spadać na korzyść żyta. Świadczy o tym m.in.
sporadyczne występowanie tego gatunku w spisach
i daninach. Jęczmień pozostał jednak również w cza−
sach nowożytnych jedną z ważniejszych roślin upraw−
nych, przeznaczanych głównie do produkcji piwa
i jako składnik paszowy. Był ponadto spożywany
w postaci kasz dzięki łatwości obróbki ziarna oraz
ze względu na gorszą przydatność mąki jęczmien−
nej do wyrobu pieczywa (Kiersnowski 1954).

Rośliny motylkowe
W materiałach z Grążawy i Gutowa stwierdzo−

no pozostałości spalonych nasion grochu (Pisum sa−
tivum) (ryc. 2: f). W Polsce szczątki tej rośliny są
notowane od neolitu (Wasylikowa i in. 1991, 207–239),
jednak nie należą one do często spotykanych na sta−
nowiskach archeologicznych (Kiersnowski 1954).
Gatunek ten był uprawiany ze względu na znaczną
wartość odżywczą, a zwłaszcza dużą zawartość biał−
ka (Dembińska 1978, 291). Hodowano go zarówno
na polach, jak i w ogrodach (Podwińska 1978, 72–89).
Niedojrzałe nasiona mogły być spożywane na suro−
wo jako jarzyna, a dojrzałe (całe lub obłuskane) słu−
żyły do przygotowania bryjowatych zup (Dembiń−
ska 1978, 292).

Rośliny użytkowe zbierane ze stanu dzikiego
Rośliny zbierane ze stanu dzikiego są bardzo sła−

bo reprezentowane w badanych próbach. Pojedyn−
cze szczątki stwierdzono na stanowisku w Grążawie.
Wśród materiałów pobranych z terenu samego gro−
dziska natrafiono na jeden spalony fragment łupiny
orzecha laskowego (Corylus avellana) (ryc. 3: a) oraz
spaloną pestkę maliny (Rubus idaeus) (ryc. 3: b). Oba
gatunki należą do roślin użytkowych, których owo−
ce powszechnie zbierano w średniowieczu w celu
uzupełnienia diety, ponieważ były bardzo wartościo−
wym i łatwo dostępnym źródłem pokarmu.

Gatunki bez znaczenia gospodarczego
Cechą charakterystyczną analizowanych materia−

łów jest stosunkowo duży udział szczątków chwa−

stów. Większość z nich reprezentuje grupę roślin
wchodzących zarówno w skład flory segetalnej, jak
i zbiorowisk ruderalnych rozwijających się w pobli−
żu osad ludzkich. Obecność spalonych szczątków
kąkola (Agrostemma githago) (ryc. 3: h), rdestówki
powojowatej (Fallopia convolvulus), szczawiu po−
lnego (Rumex acetosella) oraz przytuli fałszywej
(Galium spurium) (ryc. 3: d–e) wskazuje, że na te−
ren grodzisk i do osad trafiało zboże ozime (wymie−
nione chwasty występują współcześnie w uprawach
ozimych zbóż). Z danych archeobotanicznych wia−
domo, że np. żyto już od X w. stanowiło jedną
z głównych upraw ozimych na północy Europy
(Behre 1992, 141–156). Ponadto obecność Galium
spurium może wskazywać, że część plonów pocho−
dziła z upraw na glebach cięższych i bardziej zasob−
nych.

Interesującym i rzadko notowanym chwastem,
który wystąpił w badanych materiałach jest chrząst−
kowiec polny (Polycnemum arvense) (ryc. 3: g). Jest
to roślina roczna, występująca stosunkowo rzadko
na glebach bielicowych wytworzonych z piasków.
Spotykana jest w zbiorowiskach polnych na glebach
kwaśnych (Szafer, Zarzycki 1986; Zarzycki 2002).
Według opublikowanych dotychczas danych archeo−
botanicznych nasiona chrząstkowca polnego odno−
towano tylko na czterech stanowiskach archeologicz−
nych (Lityńska−Zając 2005b), w tym jednym z okre−
su wczesnego średniowiecza (por. Lityńska−Zając
2001). Na uwagę zasługuje fakt, że szczątki chrząst−
kowca, podobnie jak znalezione w tych samych pró−
bach plewki włośnicy zielonej/okółkowej (Setaria
viridis/verticillata), zachowały się nie w formie spa−
lonej, ale zmineralizowanej. Jednak nie udało się
ustalić przyczyny tego sposobu fosylizacji.

Gatunki takie jak rdest szczawiolistny (Polygo−
num lapathifolium) (ryc. 3: c), rdest plamisty (Poly−
gonum persicaria) czy też lebioda (Chenopodium
album) wchodziły przede wszystkim w skład flory
ruderalnej rozwijającej się na terenie osadniczym,
chociaż mogły się również rozprzestrzeniać w upra−
wach polnych i ogrodowych.

Uzupełnienie listy oznaczonych taksonów stano−
wią turzyce (Carex elata, Carex sp.) oraz rdestnica
pływająca (Potamogeton cfr. natans), które reprezen−
tują zbiorowiska szuwarowe. Ich obecność pozosta−
je zapewne w związku z terenami podmokłymi w są−
siedztwie grodzisk.

Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego...
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Archäobotanische Sachquellen zur Studie der Pflanzenwirtschaft im polnisch−preußischen
Grenzgebiet – vorläufige Studienergebnisse
Kurzfassung
Die im 12. und 13. Jahrhundert existierenden Ringburgen in Grążawy und Gutowo, liegen im polnisch−preußischen
Grenzgebiet, das aus historischen Gründen besonders wichtig ist. Das Ziel der archäobotanischen Untersuchungen war es
festzustellen, welche Nutzpflanzenarten zu der Zeit dieser Siedlungskomplexe in Gebrauch waren, und in welchem Maße
die wild in der Natur wachsenden Pflanzen genutzt wurden. Im Material beider Fundstellen herrschen verbrannte Nutz−
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Tabela 1. Wykaz próbek archeobotanicznych (inf. archeologiczne K. Grążawski)

pflanzenreste vor. Dazu gehören sowohl Getreidearten (Triticum aestivum, Secale cereale, Panicum miliaceum, Hor−
deum vulgare, Avena sp.) als auch Hülsenfrüchtler (Pisum sativum). Die wild wachsenden Pflanzen (Coryllus avellana,
Rubus idaeus) sind sehr schwach vertreten. Kennzeichnend für das analysierte Material ist ein relativ hoher Anteil an
Unkrautresten. Die Mehrheit von denen vertritt entweder die Segetal− oder die Ruderalflora, die in der Nähe von men−
schlichen Siedlungen wächst. Zahlreich vertreten sind Arten, die typisch für den Anbau von Wintergetreide sind.

Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego...
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Ryc. 1. Lokalizacja badanych stanowisk
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Ryc. 2. Grążawy, Gutowo. a – ziarniak pszenicy (Triticum aestivum), strona grzbietowa; b – ziarniak pszenicy
(Triticum aestivum), strona brzuszna; c – ziarniak żyta (Secale cereale), strona grzbietowa; d – ziarniak żyta
(Secale cereale), strona brzuszna; e – ziarniak prosa (Panicum miliaceum); f – nasiono grochu
(Pisum sativum); g – asymetryczny ziarniak jęczmienia (Hordeum vulgare), strona grzbietowa;
h – asymetryczny ziarniak jęczmienia (Hordeum vulgare), strona brzuszna; i – typowo wykształcony ziarniak
jęczmienia (Hordeum vulgare), strona grzbietowa; j – typowo wykształcony ziarniak jęczmienia
(Hordeum vulgare), strona brzuszna; kreska oznacza 1 mm (fot. M. Badura)

Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego...
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Ryc. 3. Grążawy, Gutowo. a – fragment łupiny orzecha laskowego (Corylus avellana); b – pestka maliny
(Rubus idaeus); c – owoc rdestu szczawiolistnego (Polygonum lapathifolium); d – owoc przytulii fałszywej
(Galium spurium), strona grzbietowa; e – owoc przytulii fałszywej (Galium spurium), strona brzuszna;
f – zmineralizowane plewki włośnicy zielonej/okólkowej (Setaria viridis/verticillata); g – zmineralizowane
nasiono chrząstkowca polnego (Polycnemum arvense); h – nasiono kąkola (Agrostemma githago);
kreska oznacza 1 mm (fot. M. Badura)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Arche−
ologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu1

już od połowy lat 90. XX w. prowadzi prace nad
Kartą Ewidencji Podwodnego Stanowiska Archeolo−
gicznego. W ramach tego projektu, obok corocznych
badań podwodnych przy Ostrowie Lednickim i w Je−
ziorze Powidzkim w Wielkopolsce oraz w Płotelach
na Litwie, ZAP w każdym sezonie badawczym po−
dejmuje akcje rekonesansowe w innych akwenach
Polski. Nowe stanowiska typowane są do rozpozna−
nia na podstawie różnych przesłanek. Jedną z nich
jest analiza literatury przedmiotu. Informacje uzy−
skane tą drogą mogą zwracać uwagę na występowa−
nie obiektów zabytkowych pod wodą (nie przed−
stawiając ich jednak bliżej) lub tylko lokalizować
obiekty archeologiczne w pobliżu akwenów wod−
nych, np. w miejscach dogodnych do budowania
przepraw mostowych. Drugą przesłankę stanowić
mogą informacje uzyskiwane od badaczy lądowych,
rybaków, płetwonurków, turystów i miejscowej lud−
ności, które pozwalają na zlokalizowanie bliżej nie−
zidentyfikowanych obiektów podwodnych wymaga−
jących szczegółowego rozpoznania. Rekonesansowe
akcje, przeprowadzane na podstawie pozyskanych
w ten sposób informacji, polegają głównie na po−
wierzchniowym rozpoznaniu struktury osadów den−

Krzysztof Radka

Podwodne badania rekonesansowe w wybranych jeziorach
Pomorza Środkowego

nych. Wykorzystywane są tu przede wszystkim róż−
ne warianty wzrokowych metod poszukiwań. Arche−
olodzy często również posiłkują się podwodnym
wykrywaczem metali. W przypadku zlokalizowania
obiektu archeologicznego sporządzana jest jego
wstępna planigrafia oraz pobierane są próbki do ana−
lizy dendrochronologicznej, które pozwolą na przy−
bliżenie chronologii obiektu. Pozyskiwany jest tak−
że ruchomy materiał zabytkowy.

W latach 2004–2006 ZAP przeprowadził kilka
akcji o charakterze rekonesansowym w jeziorach zlo−
kalizowanych m.in. na Pomorzu Zachodnim. Część
z nich zakończyła się wynikiem negatywnym. Nie
oznacza to jednak końca poszukiwań w danym ak−
wenie. Poniżej przedstawione zostaną wyniki trzech2

wybranych akcji przeprowadzonych na terenie po−
wiatu szczecineckiego, które zakończyły się zloka−
lizowaniem obiektów podwodnych.

Jezioro Komorze, gm. Borne Sulinowo,
relikty przeprawy mostowej, stan. 18

Grodzisko w Rakowie (stan. 1) znane jest z lite−
ratury przedmiotu. Pierwsze badania lądowe o cha−
rakterze sondażowym na tym stanowisku prowadzo−
no w latach 1869–1870. Pracami kierował wówczas
F.W. Kasiski, który odnotował również pierwsze in−

1 Dalej: ZAP.

2 Wyniki pozostałych akcji penetracyjnych są w chwili obecnej
w opracowaniu i będą przedmiotem osobnej publikacji.
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formacje o znajdujących się w pobliżu reliktach prze−
prawy mostowej. O jej istnieniu świadczyć miały
relacje ówczesnych rybaków, mówiące o domniema−
nej przeprawie mostowej oraz grobli. Według nich
połączenie mostowe grodziska z północnym brze−
giem jeziora biegło od wschodniego zakończenia
półwyspu na północ, do dawnej wyspy oddalonej
o ok. 30 m od jego brzegu i dalej, na przeciwległy
brzeg jeziora. Takie ukształtowanie linii brzegowej
czytelne jest jeszcze na starych niemieckich mapach.
Kolejne wahania poziomu wody doprowadziły do
połączenia dawnej wyspy z półwyspem, a tym sa−
mym do przedłużenia go w kierunku północnym.
W ten sposób skrócona została również odległość
pomiędzy brzegami jeziora, w miejscu występowa−
nia domniemanej przeprawy. Według relacji źródło−
wych – przy niskim poziomie wody – omawianym
przesmykiem jeziora biegł żelazny łańcuch, przymo−
cowany do pali wbitych w dno. Na łańcuchu tym,
w razie niebezpieczeństwa, mieszkańcy grodu mieli
przeciągać się na łodziach na drugi brzeg. Kiedy
wody jeziora były spiętrzone o 3 m, łańcuch ten wraz
z palami znajdował się pod jej powierzchnią. Przy
spokojnej i klarownej wodzie widoczny był jeszcze
w czasach nowożytnych, a jego fragmenty wycią−
gali ówcześni miejscowi rybacy (Kasiski 1874; Ze−
chlin 1886). Dla lokalizacji przeprawy w tym miej−
scu najistotniejsze są jednak informacje o palach.

Drugie połączenie grodziska z lądem stałym pro−
wadziło (wg A. Zechlina) przez groblę. Brała ona
początek bezpośrednio przy reliktach grodu, biegła
przy wzniesieniu stanowiącym pierwotnie wyspę
i kończyła się przy północnym brzegu jeziora. Ca−
łość znajdowała się ok. 0,5 m pod lustrem wody.
Wyspa pokryta była trzciną, skąd wzięła się jej na−
zwa – Rohrberg, natomiast groblę jeszcze w XIX w.
ludność miejscowa nazywała diabelskim mostem –
Teufelsbrücke. Na wyspie tej, wg źródeł, istniała
pogańska świątynia bóstwa zwanego Belbukiem
(Skrzypek 1998/99). Kolejne badania powierzchnio−
we na grodzisku prowadzono w 1932 r. pod kierow−
nictwem W. Weyera, w 1954 r. – pod kierownic−
twem A. Stafińskiego, a w 1961 i 1967 r. – przez
Ekspedycję KAP UAM w Poznaniu3 kierowaną
przez J. Olczaka i K. Siuchnińskiego. Nie wniosły
one jednak żadnych informacji na temat interesują−
cej nas przeprawy. Uzyskany podczas badań lądo−

wych materiał zabytkowy (głównie ceramiczny) wy−
datowany został na IX–XI w. oraz okres późnośre−
dniowieczny (Olczak, Siuchniński 1970, 128–129).

Nowych informacji dostarczyły dopiero podwod−
ne penetracje przeprowadzone w 1988 r. przez płe−
twonurków z Warszawy4. Wynika z nich, iż podczas
turystycznego nurkowania zlokalizowano wzdłuż
północnego brzegu półwyspu, na przestrzeni kilku−
dziesięciu metrów, relikty konstrukcji drewnianych.
Występowały one w postaci licznych pali o przecięt−
nej średnicy 10 cm i okrągłym, trójkątnym, jak
i czworokątnym przekroju, wystających z dna jeziora
na głębokości od 1 do 2 m. Zwrócono wówczas uwa−
gę na fakt, iż „spłycenie dna pomiędzy północną czę−
ścią półwyspu i przeciwległym brzegiem mogłoby
sugerować możliwość istnienia tam ongiś mostu”.

Analiza mapy batymetrycznej jeziora Komorze –
rozciągającego się w rynnie polodowcowej na dłu−
gości ponad 7 km – wskazuje, iż to stosunkowo głę−
bokie jezioro posiada kilka przewężeń o 5–6−metro−
wej głębokości. W miejscach tych istniały więc wa−
runki szczególnie sprzyjające lokalizacji przepraw
mostowych, pozwalających na przejście długiej ryn−
ny jeziornej na osi północ–południe. Jedno z takich
wypłyceń znajduje się naprzeciw grodziska. Obiekt
ten, w postaci nieregularnego czworoboku z pierście−
niowatym wałem, najbardziej wyniosłym ze wschod−
niej i zachodniej strony obiektu oraz z wklęsłym
majdanem, zlokalizowany jest na półwyspie w środ−
kowej partii jeziora (Olczak, Siuchniński 1970, 126).
Już poza grodziskiem, poprzez niewielkie obniżenie
terenowe, półwysep ten ciągnie się na wschód,
a potem skręca dalej na północ. Fragment ten sta−
nowił dawną wyspę jeziorną, wyniesioną obecnie
ok. 2 m ponad lustro wody. Szerokość akwenu na
wysokości grodziska wynosi 220 m, a na wysoko−
ści północnego skraju półwyspu – zaledwie 120 m.

Penetracje w jeziorze Komorze objęły obszar
przesmyku jeziora pomiędzy grodziskiem i przeciw−
ległym – północnym brzegiem akwenu. W zakres
badań weszła obserwacja namuliska dennego prowa−
dzona przez archeologów podwodnych z użyciem
lekkiego sprzętu powietrznego wraz z sondowaniem
namuliska przy pomocy rąk. Przeprowadzono rów−
nież poszukiwania z zastosowaniem podwodnego
wykrywacza metali. Dodatkowo płetwonurkowie
rejestrowali obraz dna, wykorzystując podwodny

3 Ekspedycja Katedry Archeologii Pradziejowej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

4 Informacje te, w postaci sprawozdania z nurkowania sporzą−
dzonego przez J. Markiewicza, zostały przesłane listownie do
Muzeum Okręgowego w Koszalinie.

Krzysztof Radka
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aparat fotograficzny. Odkrywane relikty drewniane
miały być oznaczane na powierzchni wody za po−
mocą bojek, te następnie domierzone do wytyczo−
nej osi.

Przystępując do podwodnej penetracji, stwier−
dzono, iż brzegi półwyspu w interesującej części oto−
czone są pasmem trzcin o szerokości kilkudziesię−
ciu metrów. Dno jeziora dość łagodnie opada w kie−
runku środkowej partii przesmyku, osiągając tu mak−
symalnie głębokość do 6–7 m. W trakcie wzroko−
wych poszukiwań reliktów z ewentualnej konstruk−
cji nośnej mostu w środkowej partii przesmyku nie
zaobserwowano na powierzchni dna reliktów kon−
strukcji. Dopiero podczas przeszukiwania osadów
dennych rękoma stwierdzono występowanie pali
wbitych zarówno pionowo, jak i ukośnie w dno je−
ziora. Pale te zagłębione były przeciętnie na 20 cm
w namulisku, osiągającym tu miąższość 50–70 cm.
W tej części przesmyku natrafiono też na elementy
zalegające poziomo, również znajdujące się pod
warstwą osadów dennych. Natomiast w partii przy−
brzeżnej przy półwyspie pale wystawały z dna na
wysokość ok. 50 cm (ryc. 1). Jednak bujnie rosnące
tu trzciny znacznie utrudniały ich lokalizację. Wy−
nikiem negatywnym zaś zakończyły się poszukiwa−
nia prowadzone w trzcinach porastających północną
strefę przybrzeżną jeziora. Dla ułatwienia orientacji
pod wodą i usystematyzowania poszukiwań podczas
penetracji zastosowano koncentryczną metodę pe−
netracji, wyznaczając kolejne okręgi poszukiwań
wzdłuż trzech osi przecinających poprzecznie prze−
smyk. Pomimo wspomnianych trudności efektem
penetracji było zlokalizowanie ok. 60 pali wbitych
w dno pionowo i ukośnie oraz wielu elementów po−
ziomych, których – ze względu na warstwę mułu –
nie udało się bliżej zidentyfikować. Wstępnie pomie−
rzona na dnie seria pali wykazała, iż osiągają one
średnicę od 12 do 17 cm.

Dalsze czynności badawcze objęły inwentaryza−
cję odnalezionych pali. W pierwszej kolejności wy−
tyczono oś biegnącą przez obojkowane elementy
drewniane w poprzek przesmyku (ryc. 2). Dla uła−
twienia pomiarów osi tej nie zatopiono i wszystkie
pomiary wykonywano w liniach prostopadłych do
niej – na powierzchni wody. W ten sposób namierzo−
ne zostały wszystkie oznaczone pale. Następnie, przy
pomocy tachimetru, zmierzono szerokość przesmy−
ku (która wyniosła 123 m) oraz fragment linii brze−
gowej od strony lądu.

Po zakończeniu pomiarów wydobyto na powierz−
chnię dwa elementy poziome, które zadokumento−
wano i z których pobrano próbki do dalszych badań.
Pierwszym z nich (ryc. 3a) była przepołowiona, pół−
okrągła belka o zachowanej długości 242 cm, sze−

rokości 19 cm i grubości 11 cm. Fragment częścio−
wo zachowanego w niej wycięcia posiadał długość
25 cm i szerokość 8 cm. Wydaje się, że drugi ko−
niec belki mógł posiadać, analogiczne do zachowa−
nego, wcięcie. Przypuszczalna długość całkowita
elementu wynosiłaby wówczas ok. 300 cm, przy
czym wewnętrzna odległość pomiędzy krawędzia−
mi wcięć, które można zinterpretować jako pozosta−
łości po otworach, wynosiła 242 cm.

Drugim wydobytym elementem był pal (ryc. 3b)
zalegający na dnie w środkowej części przesmyku pod
niewielką warstwą osadów dennych. Jego długość cał−
kowita wynosiła 7,4 m, a jego obwód zmniejszał się
stopniowo ku górze i wynosił od 47 cm w części dol−
nej, 29 cm w środkowej, a w górnej partii zwężał się
do 10 cm. Maksymalna średnica wynosiła 15 cm.

Podjęto również poszukiwania domniemanej gro−
bli. Na wschód od linii pali odnaleziono podwodny
garb składający się z kamieni o różnej wielkości, bie−
gnący mniej więcej równolegle do odkrywanych pali
(ryc. 2). Szczyt tego garbu zalegał na głębokości
3,6 m pod powierzchnią wody.

Dno akwenu bezpośrednio przy cyplu jest piasz−
czyste, z dużą domieszką żwiru i kamieni. Dalej,
w odległości ok. 5–10 m od linii brzegowej, tworzy je
niezwykle grząska gytia wapienna i to w niej właśnie
znajdują się relikty pali. Całość wypłycenia przy cy−
plu pokryta jest trzciną i glonami. Piaszczysty stok misy
jeziornej występuje tu w odległości ok. 60 m od cypla
i zaczyna się na głębokości 1,5 m. Na dnie akwenu
występuje warstwa mułu i skupiska muszli draysena.
Zakorzeniona roślinność podwodna o liściach zanurzo−
nych jest w tym miejscu niezwykle bujna i porasta dno
strefowo, nie pokrywając jednolicie całego infralitora−
lu. Zaczyna się już w strefie abrazyjnej, kończy się na
głębokości ok. 4–5 m. Przy lądzie stałym osady denne
tworzy niezwykle grząska warstwa mułów z dużą ilo−
ścią szczątków organicznych pochodzenia roślinnego.
Również z tej strony występuje bujna roślinność przy−
brzeżna reprezentowana głównie przez trzciny.

Obok próbek z wydobytych elementów pozio−
mych pobrano jeszcze trzy z pali znajdujących się
w dwóch środkowych rzędach i jedną z ciągu sąsied−
niego od zachodu. W sumie pobrano sześć prób do
dalszych badań i określenia chronologii stanowiska.
Z analizy dendrochronologicznej5 tych próbek uzy−

5 Wszystkie analizy dendrochronologiczne, o których mowa w ni−
niejszym artykule, przeprowadzone zostały w laboratorium Pra−
cowni Badań Dendrochronologicznych Instytutu Zabytkoznaw−
stwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To−
runiu przez prof. dr. hab. Tomasza Ważnego.

Podwodne badania rekonesansowe w wybranych jeziorach Pomorza Środkowego
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skano tylko dwie daty6. Obie wskazały na 1178 r. n.e.
jako datę roczną ścięcia drzew.

Podczas sporządzania planigrafii zaobserwowa−
no, iż większość pali tworzących ciąg dwóch rzę−
dów znajdujący się najbardziej na zachód, ma prze−
krój o kształcie zbliżonym do trójkąta. Uzyskano je
najprawdopodobniej na skutek rozdzielenia jedne−
go pnia na trzy lub cztery części. Podczas całego re−
konesansu, pomimo wykorzystania podwodnego
wykrywacza metali, nie udało się odnaleźć żadnych
przedmiotów zabytkowych.

Odkryte na dnie jeziora pale – jak również wspo−
mniane poziome elementy konstrukcyjne – pozwa−
lają zinterpretować je jako relikty mostu. Z zaobser−
wowanego układu pali nie da się jednak jednoznacz−
nie wytyczyć osi mostu. Wynika to ze zbyt małej
liczby pali odnalezionych w środkowej części prze−
smyku oraz ich braku przy jego północnym brzegu.
Z kolei duża liczba pali pionowych, zlokalizowanych
przy półwyspie i układająca się w dwa lub trzy rzę−
dy, dodatkowo utrudnia taką interpretację. Także
odkryte wypłycenie, ze względu na stosunkowo dużą
głębokość, nie może być dzisiaj jednoznacznie zin−
terpretowane jako domniemana grobla. Wszystkie te
problemy wymagają dalszych badań, a zwłaszcza
sprecyzowania chronologii każdego z zaobserwowa−
nych ciągów pali.

Kanał Radacki, gm. Borne Sulinowo,
relikty przeprawy mostowej, stan. 74

Literatura przedmiotu wskazuje na przynajmniej
dwa stanowiska położone w bezpośrednim sąsiedz−
twie jeziora Radacz. Pierwsze z nich to grodzisko
(stan. 1) położone przy północnym brzegu akwenu.
Drugie, również grodzisko (stan. 2), położone jest
na niewielkim wybrzuszeniu wschodniego brzegu
jeziora, mniej więcej w połowie jego długości. Ze
względu na przekazy z XIX w. na temat istnienia
w jego okolicznych wodach reliktów przeprawy, od−
notowane w literaturze niemieckiej (Kasiski 1874),
to właśnie okolica stanowiska nr 2 została wytypo−
wana do przeprowadzenia podwodnego rekonesan−
su archeologicznego.

Pierwsze sondaże lądowe na grodzisku przepro−
wadził F.W. Kasiski w latach 1869–1870 (Kasiski
1874). Kolejne badania podjął A. Stafiński w latach
50. XX w. (Stafiński 1960). Następnie grodzisko
było jeszcze eksplorowane przez K. Siuchnińskie−

go w 1956 r. i M. Sikorę w latach 1957–1960. Ostat−
nie prezentowane w literaturze badania archeologicz−
ne w tym miejscu przeprowadziła Ekspedycja KAP
UAM w Poznaniu pod kierownictwem naukowym
J. Olczaka w 1961 r. (Olczak, Siuchniński 1970).
Archeologiczny materiał ruchomy, pozyskany w trak−
cie badań lądowych, pozwolił na określenie chrono−
logii obiektu na okres od VIII/IX w. do X w.

Obecnie obiekt ten wyraźnie rysuje się w tere−
nie w postaci wysokiego wyniesienia terenu. Od
wschodu, południa i północy otaczają go łąki, od
zachodu zaś – wody jeziora Radacz. Kilkadziesiąt
metrów dalej, na północ od grodziska, znajduje się
mocno zarośnięta zatoczka, z której wypływa nie−
wielki kanał odprowadzający wodę z jeziora.

Rekonesans podwodny objął w pierwszej kolej−
ności wody przybrzeżne jeziora wokół wspomnia−
nego cypla. Poszukiwania rozpoczęto na wysokości
północnego skraju wałów i prowadzono je równo−
legle do brzegu, w kierunku północnym. Penetracja
objęła pas strefy litoralu o głębokości od 0,5 do 5–6 m.
Prospekcja prowadzona była przy mocno ograniczo−
nej widoczności spowodowanej brunatną barwą
wody. Dno do głębokości 2 m porośnięte było bujną
roślinnością i pokrywały je kamienie z dużą ilością
omułków i małż. Na głębokości 3 m zanikała roślin−
ność i kamienie, a dno stawało się muliste. Podczas
poszukiwań w jeziorze nie odkryto żadnych relik−
tów konstrukcji drewnianych. Zanotowano natomiast
występowanie nasypu kamiennego, ciągnącego się
w formie łuku od cypla w kierunku środkowej par−
tii jeziora i dalej ku jego wschodnim brzegom. We
fragmentach nasyp ten nieznacznie wystawał ponad
lustro wody i porośnięty był kępami sitowia.

Równolegle do poszukiwań podwodnych prowa−
dzono rozpoznanie lądowe w okolicy wspomniane−
go kanału i zatoki. W trakcie prospekcji zlokalizo−
wano w nim – wystające ponad powierzchnię lustra
wody – pale. Znajdowały się one w odległości
ok. 120 m w kierunku północno−wschodnim od gro−
dziska i ok. 70 m od szerokiego, mocno zarośnięte−
go trzciną i niewidocznego od strony wody, wylotu
kanału. Szerokość kanału w tym miejscu wynosiła
ok. 7 m, a jego głębokość nie przekraczała 0,5 m.
Prowadzi do niego mocno zarośnięta droga polna,
która układa się dokładnie na osi reliktów pali. Sam
ciek jest obecnie niedrożny i mocno zanieczyszczo−
ny fragmentami gałęzi oraz liśćmi z drzew porasta−
jących jego brzegi.

Zakres badań w bezpośrednim sąsiedztwie relik−
tów pali objął obserwację dna kanału prowadzoną
przez archeologów podwodnych, jego sondowanie
przy pomocy rąk, inwentaryzację odkrytych relik−
tów drewnianych oraz pobranie kilku próbek drew−

6 Jedna data pochodziła z próbki pobranej z wydobytej belki, dru−
ga zaś z próbki z pala, którą pobrano ze środkowego ciągu pali.
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na do analizy dendrochronologicznej. Przeprowa−
dzono także poszukiwania z użyciem podwodnego
wykrywacza metali. Dodatkowo płetwonurkowie
rejestrowali obraz reliktów, wykorzystując podwod−
ny aparat fotograficzny.

Ze względu na niewielką głębokość badania pro−
wadzono, wykorzystując jedynie sprzęt podstawo−
wy ABC. Po oczyszczeniu odcinka kanału z mniej−
szych powalonych drzew i gałęzi przystąpiono do
inwentaryzacji pali znajdujących się w kanale (ryc. 4).
Namierzanie wszystkich wystających ponad namu−
lisko pali wykonano przy pomocy tachimetru elek−
tronicznego. Pozwoliło to na stworzenie szczegóło−
wego planu reliktów przeprawy, bez konieczności
rozstawiania siatki pomiarowej. Po rozłożeniu urzą−
dzenia do każdego z wystających pali przykładano
lustro pomiarowe i wykonywano odczyty. W sumie
zadokumentowano 51 pali o różnej średnicy (od 10
do 28 cm). Pale o mniejszej średnicy układały się
w grupy tworzące dwie wyraźne linie, odległe od sie−
bie o ok. 3 m i biegnące skośnie w stosunku do brze−
gów kanału (ryc. 5). Wśród wszystkich pali wyraź−
nie wyodrębniały się wielkością trzy, z których dwa
tworzyły kolejną linię, a trzeci stał w niewielkim
oddaleniu od pozostałych. Po wykonaniu pomiarów
przystąpiono do częściowego odkopania, a następ−
nie wydobycia jednego z pali w celu sporządzenia
szczegółowej dokumentacji rysunkowej (ryc. 6) i wy−
konania analiz dendrochronologicznych. Obok prób−
ki z wydobytego pala do dalszych badań pobrano
jeszcze trzy plastry z innych pali. Podczas okopy−
wania pali, jak i poszukiwań z wykrywaczem meta−
li nie odnaleziono żadnych przedmiotów zabytkowych.

Osady denne w kanale tworzyła warstwa szcząt−
ków organicznych o miąższości ok. 20 cm, pod nią
zaległa warstwa żwiru o bardzo zróżnicowanej śred−
nicy ziaren. Poniżej wystąpiła gytia grubo pokryta
detrytusem. Dno było tu przeważnie skonsolidowa−
ne i twarde, w niektórych miejscach jednak stawało
się grząskie. Na badanym obszarze nie wystąpiła
żadna roślinność podwodna.

Z czterech próbek drewna dębowego udało się
metodą dendrochronologiczną wydatować tylko
jedną. Otrzymana data to 951 r. n.e. – pozwala ona
wiązać relikty przeprawy z okresem istnienia grodu.

Odkryty w kanale układ pali można jednoznacz−
nie interpretować jako relikty przepraw mostowych,
funkcjonujących w okresie, w którym poziom wody
był znacznie wyższy niż dziś, a otaczające grodzi−
sko łąki były zalane lub mocno podmokłe. Przepro−
wadzony wstępny rekonesans nie pozwala na jed−
noznaczne określenie chronologii obu rzędów pali.
Pierwsza z przepraw, tworzona przez dwie linie pali
o mniejszej średnicy, najprawdopodobniej łączyć

musiała wspomniane grodzisko z ówcześnie najbli−
żej położonym lądem stałym, który znajdował się na
północny zachód od grodziska. Nie możemy jednak
bez dalszych – przypuszczalnie lądowych – badań
archeologicznych określić całkowitej długości prze−
prawy ani jej szczegółowego przebiegu. Pozostałe
pytania, dotyczące zwłaszcza szczegółów konstruk−
cyjnych górnej, nawodnej części przeprawy, pozo−
staną najprawdopodobniej bez odpowiedzi. Wynika
to z całkowitego braku elementów konstrukcyjnych
poziomo zalegających w osadach dennych. Zastana−
wia też wyraźnie odcinający się układ trzech zdecy−
dowanie grubszych pali, które wstępnie zinterpreto−
wać można jako drugą, być może późniejszą, linię
mostu. Ustalenie jej chronologii i funkcji jest jed−
nak odrębnym, równie interesującym zagadnieniem.

Jezioro Remierzewo (Rymierowo), gm. Szczecinek,
relikty konstrukcji drewnianej, stan. 70

Rynnowe jezioro Rymierzewo znajduje się na za−
chód od miejscowości Wilcze Laski. Ma ono kształt
wydłużony południkowo. Na cyplu wschodniego
brzegu, w jego środkowej partii, wznosi się tzw.
Dzialdowa Góra, będąca reliktem dwuczłonowego
grodu (stan. 1), od północy, zachodu i południa ob−
lewanego przez wody jeziora, od wschodu zaś oto−
czonego przez tereny podmokłe. Lądowe sondaże
archeologiczne rozpoczął tu w latach 1869–1870
F.W. Kasiski, który stwierdził, że gród z lądem sta−
łym połączony był prawdopodobnie mostem o dłu−
gości 50 m. Jego ślady widoczne były ówcześnie
w postaci dwóch rzędów pali (Kasiski 1874, 38–40;
1881, 18–19). W trakcie kolejnych badań lądowych –
przeprowadzonych w 1953 r. przez A. Stafińskiego
(1960, 230) oraz w latach 1961 i 1967 przez Ekspe−
dycję KAP UAM w Poznaniu (Olczak, Siuchniński
1970) – śladów po moście już nie stwierdzono. Na
podstawie pozyskanego w ich trakcie zabytkowego
materiału ruchomego chronologię grodziska określo−
no na okres wczesnego średniowiecza.

Obecnie miejsce to jest wysoko wyniesionym
półwyspem porośniętym lasem, łagodnie wcinają−
cym się w jezioro. Zarówno analiza map, jak i sa−
mego terenu wskazała, iż wcześniej była to wyspa,
która – wg wspomnianych badań Kasiskiego – mia−
ła połączenie z lądem stałym za pomocą przeprawy
mostowej. Informacje sugerujące istnienie przepra−
wy mostowej postanowiono więc zweryfikować.

Domniemana przeprawa mogła przebiegać przez
niewielką dziś zatokę, która wrzyna się łukiem w ląd
pomiędzy południowym brzegiem cypla z grodzis−
kiem a stosunkowo stromą skarpą stanowiącą tu pół−
nocny brzeg wspomnianej zatoki. Był to najkrótszy
odcinek wody oddzielający dawną wyspę od lądu
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stałego. Cała zatoka jest obecnie mocno zarośnięta
trzciną i na całym jej obszarze widać powalone drze−
wa i gałęzie. Pozostałe miejsca, w których mogła
znajdować się ewentualna przeprawa, są dziś obsza−
rami lekko podmokłymi i stanowią ląd stały.

Podwodne poszukiwania rozpoczęto od połu−
dniowo−zachodniego skraju wspomnianej zatoki, nad
którą zlokalizowane jest grodzisko. Już przy samym
brzegu zaobserwowano jeden z pali wbitych piono−
wo w dno, który tylko nieznacznie wystawał ponad
powierzchnię osadów dennych. Dalsze poszukiwa−
nia, ze względu na głębokość wody nieprzekracza−
jącą 1 m, prowadzono jedynie w sprzęcie podstawo−
wym. Bardzo szybko natrafiono na kolejne pale (ryc. 7),
które występowały w powtarzalnych odstępach i ukła−
dały się wyraźnie w dwie równoległe linie odległe
od siebie o ok. 5 m. Biegły one od samego skraju
cypla w rejonie grodziska prosto w kierunku połu−
dniowym na odcinku ok. 30 m. Stwierdzono rów−
nież występowanie pojedynczych elementów kon−
strukcji zalegających poziomo.

Dno w tym rejonie jest piaszczyste, z domieszką
gruboziarnistego żwiru. Po bokach od strony zato−
ki, jak i jeziora staje się jednak coraz bardziej grzą−
skie i muliste. Po zlokalizowaniu wszystkich wysta−
jących z namuliska pali przystąpiono do sporządza−
nia planigrafii stanowiska (ryc. 8). Czynności te
wykonano przy pomocy tachimetru ustawionego na
lądzie stałym, na południowym brzegu zatoki. W obrę−
bie obiektu przeprowadzono poszukiwania przy uży−
ciu wykrywacza metali. Nie odnaleziono jednak żad−
nych zabytków ruchomych.

Łącznie udało się zlokalizować ok. 30 pali wy−
stających z dna, niewidocznych jednak na powierzch−
ni wody. Wykonano również wstępne pomiary jed−
nego z elementów poziomych. Była to prostokątna
belka o długości ok. 6,8 m, grubości 30 cm i szero−
kości 18 cm. Przez całą jej długość biegło sztucznie
wykonane, kilkucentymetrowe zagłębienie, a na jed−
nym z końców znajdowała się prostokątna wypust−
ka. Sporządzono również podwodną dokumentację
fotograficzną, jednak silnie zanieczyszczona woda
wpłynęła ujemnie na jakość zdjęć. Zaobserwowano
pewną nieregularność w formach pali – część z nich
miała przekrój prostokątny, a część owalny. Pobra−

no również próbkę z jednego pala do badań dendro−
chronologicznych. Uzyskana data roczna ścięcia
drzewa wykorzystanego do konstrukcji obiektu to
rok 1609 +8/

−6
 n.e. Jest to więc data znacznie póź−

niejsza niż okres istnienia grodu.
Chronologia, czworoboczny przekrój większości

pali, jak również sam układ odkrytych reliktów, któ−
ry wydaje się raczej odcinać wody zatoki od reszty
jeziora, a nie łączyć dwa jej brzegi, nie pozwala dzi−
siaj jednoznacznie zinterpretować ich jako reliktów
przeprawy mostowej. W okresie późniejszym w sto−
sunku do grodziska mogło tu funkcjonować zupeł−
nie odmienne założenie hydrotechniczne, które mo−
gło jednak wtórnie pełnić funkcje komunikacyjne.
Jego rola i forma wymaga jednak dalszych badań,
zarówno archiwalnych, jak i terenowych.

Powyżej zaprezentowano wyniki badań na trzech
stanowiskach podwodnych – zamkniętych ze wzglę−
du na ograniczenie terytorialne wynikające z charak−
teru Sesji w granicach dzisiejszego województwa
zachodniopomorskiego. We wszystkich przypadkach
udało się potwierdzić informacje zawarte w litera−
turze przedmiotu, mówiące o konstrukcjach drew−
nianych znajdujących się pod wodą w okolicy sta−
nowisk lądowych. Tylko w Wilczych Laskach od−
krytego obiektu nie można dzisiaj bezpośrednio po−
wiązać z – funkcjonującym tu we wczesnym średnio−
wieczu – grodziskiem. Wynika to zarówno z otrzy−
manej daty, jak i ze sporządzonej planigrafii stano−
wiska. W pozostałych przypadkach uzyskane daty
bezsprzecznie łączą obiekty podwodne z lądowymi.

Zaprezentowane tu akcje są jedynie częścią ba−
dań prowadzonych przez Zakład Archeologii Pod−
wodnej na obszarze Polski. Głównym ich celem jest
inwentaryzacja stanowisk podwodnych, zarówno
tych opisywanych w literaturze przedmiotu, jak i zu−
pełnie nowych, nieznanych jeszcze badaczom. Re−
konesansowy – a tym samym krótkotrwały (najczę−
ściej 1− lub 2−dniowy) – charakter tego typu badań
ma przede wszystkim na celu (w miarę możliwości)
szerokie rozpoznanie stanowiska, które przynieść
powinno informacje na temat jego chronologii, cha−
rakteru i funkcji. Pozyskana w ich trakcie wiedza
wykorzystana będzie w trakcie ewentualnych, przy−
szłych badań długoterminowych.

Krzysztof Radka
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Podwodne badania rekonesansowe w wybranych jeziorach Pomorza Środkowego

Unterwasser−Erkundungen in ausgewählten Seen Mittelpommerns
Kurzfassung

Der Beitrag stellt die Ergebnisse der archäologischen Unterwasser−Erforschungen vor, die 2004–2006 an drei Standorten
des Landkreises Szczecinek (Wojewodschaft Westpommern) durch die Stelle für Unterwasserarchäologie am Institut für
Archäologie der Nikolaus−Kopernikus−Universität in Toruń (Thorn) durchgeführt wurden. In allen hier beschriebenen
Fällen sind Versuche unternommen worden, Quelleninformationen aus der Gegenstandsliteratur zu verifizieren.

Im Komorze−See (bei Rakowo) sind Relikte von Holzkonstruktionen – Überreste einer Brücke sowie eine Unter−
wasser−Bodenerhebung aus Steinen von verschiedener Größe, die parallel zu den entdeckten Pfählen verlief, entdeckt
worden. Die Holzkonstruktion wurde mit Hilfe der chronodendrologischen Methode auf 1178 n. Chr. datiert, was dem
Funktionszeitraum der nahe gelegenen Burg entspricht.

Im Radacz−See (bei Radacz) wurde ein Steindamm lokalisiert und im Radacki−Kanal Relikte von Holzkonstruktio−
nen, die Brückenüberreste darstellen. Die für dendrochronologische Analysen entnommenen Proben wurden auf 951 n. Chr.
datiert, was dem Funktionszeitraum der nahe gelegenen Burg entspricht.

Im Remierzewo−See (bei Wilcze Laski) sind ebenfalls Relikte einer Holzkonstruktion entdeckt worden. Es besteht in
diesem Fall jedoch keine Sicherheit, ob sie Überreste einer Brücke darstellen. Der Standort wurde auf 1609 +8/

−6
 n. Chr.

datiert, wesentlich späteres Datum als der Funktionszeitraum der nahe gelegenen Burg.
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Ryc. 1. Rakowo – jezioro Komorze, gm. Borne Sulinowo, stan. 18. Drewniane relikty przeprawy mostowej (fot. K. Radka)

Ryc. 2. Rakowo – jezioro Komorze, gm. Borne Sulinowo, stan. 18. Planigrafia reliktów konstrukcji drewnianych
mostów (?) średniowiecznych odkrytych w latach 2005–2006 (rys. K. Radka)

Krzysztof Radka
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Ryc. 3. Rakowo – jezioro Komorze, gm. Borne Sulinowo, stan. 18. Elementy konstrukcyjne mostu:
A – belka z otworami; B – pal (rys. K. Radka)

Ryc. 4. Radacz – Kanał Radacki, gm. Borne Sulinowo, stan. 74. Drewniane relikty przeprawy mostowej (fot. K. Radka)
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Ryc. 5. Radacz – Kanał Radacki, gm. Borne Sulinowo, stan. 74. Planigrafia reliktów konstrukcji drewnianych mostów
(?) średniowiecznych odkrytych w latach 2005–2006 (rys. K. Radka)

Ryc. 6. Radacz – Kanał Radacki, gm. Borne Sulinowo, stan. 74. Element konstrukcyjny mostu (rys. K. Radka)

Krzysztof Radka
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Ryc. 7. Wilcze Laski – jezioro Remierzewo, gm. Szczecinek, stan. 70. Drewniane relikty przeprawy mostowej (fot. K. Radka)

Ryc. 8. Wilcze Laski – jezioro Remierzewo, gm. Szczecinek, stan. 70. Planigrafia późnośredniowiecznych reliktów
konstrukcji drewnianych odkrytych w latach 2005–2006 (rys. K. Radka)

Podwodne badania rekonesansowe w wybranych jeziorach Pomorza Środkowego
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Jezioro Betyń, największy i najgłębszy zbiornik
wodny na Pojezierzu Wałeckim, położone jest na
zachód od Wałcza i całkowicie objęte obszarem re−
zerwatu przyrody. Jest to jezioro morenowe w głę−
bokiej, rozczłonkowanej rynnie polodowcowej, po−
siadające bardzo urozmaiconą linię brzegową oraz
wodę o I klasie czystości. Maksymalna długość je−
ziora wynosi 10,8 km, szerokość 2,6 km, a głębo−
kość 41 m. Dobrze rozwinięta jest linia brzegowa,
a wąskie zatoki noszą nazwy: Lubieska, Drzewo−
szewska, Krampa i Nakielska. Na jeziorze tym znaj−
dują się także dwie małe wyspy. Brzegi jeziora Be−
tyń są w większości lesiste, z występującymi miej−
scami torfowiskami (ryc. 1). Południowe ploso je−
ziora stanowi Zatoka Lubieska, będąca typową rynną
o przebiegu NE–SW, z dwoma głęboczkami prze−
dzielonymi wyraźnym ryglem (Stan czystości 1995, 10).
W tej części znajduje się półwysep z dwoma wynie−
sieniami, z których jedno – o wysokości bezwzględ−
nej 131,7 m n.p.m. – jest grodziskiem1.

Jak twierdzą historycy regionu, pierwsza wzmian−
ka na temat ziemi wałeckiej i grodu Bytom pocho−
dzi z początków XII w. Jej autorem jest Gall Ano−
nim, który w swej Kronice informuje nas o podboju
Pomorza przez Bolesława Krzywoustego. Zgodnie
z relacją kronikarza komes pałacowy księcia – Skar−

  Wojciech Szulta

Relikty przeprawy mostowej w jeziorze Betyń, pow. Wałcz

bimir – wkraczając na Pomorze, zdobył i spalił ten
gród, a jego mieszkańców uprowadził w niewolę (Ano−
nim tzw. Gall 1982, II, 31). Czy chodzi tu o wspo−
mniany gród, czy – jak podaje M. Plezia w komen−
tarzu do Kroniki – gród Bytów, pozostaje na razie
kwestią nierozstrzygniętą.

W 1926 r. przy zachodnim brzegu jeziora, w od−
ległości ok. 100 m od grodziska, na odcinku 60 m,
niemiecki badacz starożytności Sandt stwierdził
obecność pali drewnianych, które, jak przypuszczał,
były rumowiskiem pomostu wczesnośredniowiecz−
nego (Olczak, Siuchniński 1966, 84).

Pozostałością po grodzie jest w obecnym krajobra−
zie grodzisko wyżynne (stożkowate) usytuowane na
naturalnym wzniesieniu (ryc. 2). Składa się ono z trzech
elementów: właściwego stożka o stromych zboczach,
fosy okalającej stożek w połowie wysokości wzniesie−
nia i wału przylegającego bezpośrednio do fosy. Fosa
i wał są najbardziej czytelne od strony południowej,
a szczytowa część owalnego stożka jest wyraźnie spo−
ziomowana. Stanowisko to położone jest na zachod−
nim brzegu jeziora, 1,8 km na wschód od miejscowo−
ści Bytyń, a w miejscowej tradycji funkcjonuje pod
nazwą Schlossberg (Olczak, Siuchniński 1966, 82).

Pierwsze prace badawcze na grodzisku podjął
H. Conwentz w latach 1886 i 1902, a po nim wspo−
mniany wyżej Sandt w 1926 r. Po II wojnie światowej
przeprowadzono na obiekcie badania powierzchniowe
i sondażowe realizowane przez Katedrę Archeologii
Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po−
znaniu pod kierunkiem J. Olczaka (Olczak, Siuchniń−
ski 1966, 84).

1 Grodzisko zewidencjonowane jest pod nazwą Jamienko, stan.
8 (dawniej Bytyń, stan. 1).
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Konieczność wykonania na stanowisku pod−
wodnym wstępnej inwentaryzacji struktur drew−
nianych podyktowana była wynikami rekonesan−
su archeologicznego przeprowadzonego przez
ZAP UMK w maju 2003 r. (Kola, Szulta 2003a),
w efekcie którego stwierdzono zagrożenie stano−
wiska związane z rabunkowymi penetracjami tego
obiektu przez kluby nurkowe (Średniowieczny most
2003, 15).

2 maja 2003 r. przeprowadzono prospekcję te−
renową na grodzisku2. Udział w niej wzięli: pani
Paulina Kubacka−Szymczak (pracownik Woje−
wódzkiego Oddziału Ochrony Zabytków w Szcze−
cinie) oraz Andrzej Kola i Wojciech Szulta (repre−
zentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To−
runiu). W wyniku prospekcji stwierdzono, iż na
majdanie grodziska znajduje się kilkanaście wy−
kopów rabunkowych wykonanych prawdopodob−
nie przez tzw. poszukiwaczy skarbów. W trakcie
prospekcji natrafiono na kilka żelaznych przed−
miotów, w tym m.in. na 4 żelazne gwoździe róż−
nej wielkości, żelazne krzesiwo i 2 nieokreślone
przedmioty żelazne. Zabytki te przekazano przed−
stawicielowi służb konserwatorskich.

W maju 2003 r., realizując temat badawczy
pt. Wodne urządzenia komunikacyjne Słowiańsz−
czyzny Zachodniej w średniowieczu, przeprowadzo−
no podwodny rekonesans archeologiczny w miejscu
opisanym przez Sandta – w przesmyku o szeroko−
ści 147 m (ryc. 3). Pomiędzy półwyspem i wschod−
nim brzegiem jeziora natrafiono na kilkanaście
pali pionowo i ukośnie wbitych w dno jeziora.
Wystawały one od kilkudziesięciu centymetrów
do kilku metrów ponad muliste (w strefie litoral−
nej) dno jeziora. Pomiędzy nimi zalegały pozio−
me konstrukcje drewniane w postaci obrobionych
belek. Z ich układu można się było domyślać, iż
pierwotnie stanowiły zwartą konstrukcję. W środ−
kowej części rynny, gdzie dno schodziło łagod−
nym stokiem, a głębokość wynosiła 13 m, w piasz−
czystym w tym miejscu dnie odkryto kolejne pale
i belki o średnicach dochodzących do ok. 20 cm.

Układ pali w dwóch rzędach i zalegające pomię−
dzy nimi poziome elementy były niewątpliwie
pozostałościami przeprawy mostowej pochodzą−
cej najprawdopodobniej z okresu średniowiecza.
Na tej podstawie, w 2. połowie września podjęto
próbę wykonania podwodnej inwentaryzacji po−
wierzchniowej reliktów konstrukcji drewnianych
zalegających na dnie jeziora (Kola, Szulta 2003b).

Po przeprowadzeniu penetracji wyznaczono
dwa rejony występowania pali: jeden przy półwy−
spie z grodziskiem i drugi przy wschodnim brze−
gu jeziora. W części środkowej przesmyku na dnie
znajdowało się rumowisko elementów konstruk−
cyjnych w postaci przewróconych pali i luźno le−
żących belek. Widoczne na dnie, jak i zgłębione
w nim pale w obu rejonach oznaczono na po−
wierzchni wody pływakami. Pomiędzy nimi prze−
prowadzono oś badawczą od punktu „0” na pół−
wyspie do punktu na wschodnim brzegu. Oba punk−
ty zaznaczono w terenie drewnianymi kołkami.

Do inwentaryzacji powierzchniowej wybrano
rejon przy półwyspie (ryc. 4). Na dnie jeziora,
w obie strony od osi, rozwinięto siatkę badawczą
z punktem początkowym na 22. metrze. W tym re−
jonie na obszarze 8 x 15 m zarejestrowano 20 dę−
bowych pali o długości do 278 cm i średnicach
od 2 do 26 cm. Pale posiadały przekroje okrągłe
i prostokątne, a część z nich zagłębiona była
w mule (ryc. 5). Z rozmieszczenia pali na bada−
nym obszarze wstępnie wnioskować można o ich
pierwotnym posadowieniu w dwóch równoległych
rzędach. Większość pali była pochylona w kierun−
ku północnym, a sytuacja taka zaistnieć mogła
w wyniku destrukcji, jakiej uległa konstrukcja mo−
stu. Pomiędzy palami odkryto jeden poziomy ele−
ment drewniany o długości 226 cm i grubości 11 cm.
Większej ich liczby należy spodziewać się w mu−
listym osadzie dennym, w tym miejscu o znacznej
miąższości (ryc. 6).

W środkowej części przesmyku, gdzie głębokość
jeziora wynosiła 13 m, znajdowało się rumowisko
konstrukcji drewnianych w postaci przewróconych
pali. O fakcie, iż są to pale z mostu świadczyć mogą
zaciosy na ich końcach wykonane żelaznym toporem.
Zalegają one na twardym dnie, które pokryte jest dość
znaczą warstwą muszli mięczaków, tzw. omułków.

W rejonie przy wschodnim brzegu jeziora, na
ostrym piaszczystym stoku oznakowano 7 pali zna−
cznie wystających ponad dno, pochylonych również
w kierunku północnym. Posadowione one były
w dwóch rzędach, pomiędzy 83. a 109. metrem osi
badawczej. Średnia odległość pomiędzy palami wy−
nosiła 4,20 m, zarówno pomiędzy rzędami, jak i pa−
lami w jednym rzędzie.

2 Prace badawcze realizowała ekipa ZAP IA UMK w Toruniu,
wspomagana przez członków Akademickiego Klubu Badań Pod−
wodnych, Oddział Uniwersytecki PTTK w Toruniu. Badania
możliwe były do przeprowadzenia dzięki środkom własnym IA
UMK i prywatnego przedsiębiorcy Romana Nieściora oraz życz−
liwości wielu osób i instytucji, w tym m.in. Zachodniopomor−
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódz−
kiego Konserwatora Przyrody w Szczecinie oraz Urzędu Gminy
i Nadleśnictwa w Tucznie.

Wojciech Szulta
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Kolejną akcję weryfikacyjną przeprowadzono
w październiku 2006 r.3 Podczas tej akcji, zgodnie z pro−
gramem badań, zebrano niezbędne informacje do wy−
pełnienia projektu Karty Ewidencji Podwodnego
Stanowiska Archeologicznego – programu realizowa−
nego przez IA UMK w Toruniu. Zakres badań objął
obserwację namuliska dennego prowadzoną przez ar−
cheologów podwodnych z wykorzystaniem powietrz−
nego zestawu do nurkowania, niewielkie sondowanie
osadów przy pomocy rąk i pobranie kilku próbek pali
do dalszych analiz dendrochronologicznych. Dodatko−
wo płetwonurkowie rejestrowali obraz znalezionych
reliktów, wykorzystując podwodny aparat fotograficz−
ny. Przeszukano również obszar w bezpośrednim są−
siedztwie pali przy pomocy podwodnego wykrywacza
metali (Kola, Radka 2006).

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych kil−
ku akcji weryfikacyjnych niewiele można powiedzieć
o konstrukcji mostu. Wynika to ze słabego stanu za−
chowania reliktów przeprawy. Na podstawie planigra−
fii pozostałości pali na dnie jeziora przypuszczać moż−
na, iż filary mostu skonstruowane były z kilku pali usta−
wionych w rzędzie, tworząc tzw. jarzmo pojedyncze.
Nawodna część mostu, ze względu na niewielką ilość
poziomych elementów drewnianych, jest równie trud−
na do rekonstrukcji. Wydaje się, że szerokość mostu
wynosić mogła ok. 4 m, natomiast długość przęsła osza−
cować można – na podstawie odległości między po−
szczególnymi filarami – również na 4 m.

W programie badań zakładano, iż więcej światła
na temat konstrukcji mostu oraz jego chronologii
wnieść mogą badania dendrochronologiczne. W celu
ich przeprowadzenia dwukrotnie pobrano próbki
z reliktów pali. Do analiz dendrochronologicznych

przekazano łącznie 6 próbek, z których uzyskano dwie
daty4. Wskazują one na lata 1247 i 1267 jako momen−
ty ścięcia drzew do budowy mostu. Tak więc metoda
dendrochronologiczna nie potwierdza założenia, iż
przeprawa mostowa pochodzi z czasów Bolesława
Krzywoustego.

Podczas prac penetracyjnych w celu zlokalizowa−
nia pali odkryto 4 przedmioty zakwalifikowane jako
zabytki wydzielone (ryc. 7). Były to dwie błyszczki do
wędek: jedna wykonana z brązu składająca się z dwóch
części połączonych nitami (nr inw. 3/2003) i druga
z brązu/mosiądzu z niewielkim otworem w górnej czę−
ści (nr inw. 4/2003). Obok wymienionych błyszczek
odkryto również gotycki klucz żelazny o długości 12,4 cm
(nr inw. 1/2003) i nóż żelazny z trzpieniem do osadza−
nia rękojeści o długości ostrza 11,5 cm (nr inw. 2/2003).
Przedmioty te zostały zabezpieczone i przekazane do
Pracowni Konserwacji IA UMK w Toruniu, gdzie
zostały poddane niezbędnym zabiegom konserwa−
torskim5.

Zastanawiającym jest fakt, iż w trakcie badań pod−
wodnych na stanowisku nie natrafiono na żaden mate−
riał masowy w postaci fragmentów naczyń ceramicz−
nych czy kości zwierzęcych. Prawdopodobnie zalegają
one pod grubą warstwą osadów dennych.

Podwodne badania archeologiczne na reliktach
przeprawy mostowej w jeziorze Betyń miały charak−
ter wstępnego rozpoznania chronologii i zasięgu sta−
nowiska, stanu jego zachowania oraz inwentaryzacji
powierzchniowej reliktów na dnie jeziora w rejonie
przy półwyspie. Konieczną wydaje się być kontynu−
acja badań w szerszym zakresie obejmującym całość
reliktów ze względu na wspomniane we wstępie za−
grożenia.

3 Badania te przeprowadziła ekspedycja ZAP IA UMK w Toru−
niu, działając we współpracy z fundacją Amicis Universitatis
Nicolai Copernici. Zostały one sfinansowane ze środków Mini−
stra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu operacyjne−
go Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków arche−
ologicznych, zadanie Ewidencja stanowisk podwodnych AZP.
Termin przeprowadzenia badań uzgodniono z bezpośrednimi za−
rządcami akwenu, tj. dyrekcją rezerwatu przyrody Wielki Bytyń,
Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie, jak również z Panią mgr Magdaleną Suchorską−
−Rolą, dyrektorem Muzeum Ziemi Wałeckiej.

4 Analizy dendrochronologiczne drewna przeprowadzone zosta−
ły przez prof. dr. hab. Tomasza Ważnego w laboratorium Pra−
cowni Badań Dendrochronologicznych Instytutu Zabytkoznaw−
stwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To−
runiu (Ważny 2006).
5 Prace konserwatorskie przy zabytkach przeprowadzili dr Ma−
rek Kołyszko i mgr Sylwia Bronchard (Bronchard, Kołyszko
2004).

Relikty przeprawy mostowej w jeziorze Betyń, pow. Wałcz
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Relikte einer Brücke im Betyń−See, Landkreis Wałcz
Kurzfassung

Im Jahre 1926 stellte der deutsche Altertumsforscher Sandt fest, dass sich am Westufer des Betyń−Sees, etwa 100 m von
der Höhenburg entfernt, eine 60 m lange Strecke von Holzpfählen befindet, die, wie er annahm, Trümmer einer frühmit−
telalterlichen Seebrücke waren.

Von der Höhenburg blieb in der heutigen Landschaft eine Ruine (kegelförmig) bestehen, die auf einer natürlichen
Anhöhe (Abb. 2) platziert ist. Sie besteht aus drei Elementen: dem eigentlichen Kegel mit steilen Abhängen, dem den
Kegel bis zur Mitte seiner Höhe umgebenden Burggraben und dem direkt am Graben gelegenen Wall.

Im Mai 2003 wurde von der Tauchergruppe der Mikolaj−Kopernik−Universität in Toruń eine archäologische Unter−
wasserprospektion an der von Sandt beschriebenen Stelle auf der 147 m breiten Landenge (Abb. 3) durchgeführt. Bei der
Prospektion wurden zwei Verbreitungsgebiete der Pfähle markiert, das eine in der Nähe der Halbinsel mit der Burgruine
und das andere am Ostseeufer. Im zentralen Teil der Enge gab es auf dem Boden Trümmer von Konstruktionselementen:
umgeworfene Pfähle und lose Bretter. In diesem 8 x 15 m großen Bereich wurden 20 1 bis 278 cm lange Eichenpfähle mit
einem Durchmesser von 2 bis 26 cm registriert. Die Pfähle hatten runde und rechteckige Querschnitte und einige davon
waren im Schlamm vergraben (Abb. 5).

Insgesamt wurden 6 Proben zur dendrologischen Analyse weitergeleitet, aus denen zwei Daten gewonnen wurden.
Sie deuten auf die Jahre 1247 und 1267 hin, als die Zeit, in der die Bäume für den Brückenbau gefällt wurden.

Während der Landbegehung wurden auch vier Gegenstände entdeckt, die als bewegliche Denkmäler qualifiziert
wurden (Abb. 7). Es waren zwei Angelblinker, ein gotischer Eisenschlüssel und ein Eisenmesser mit Griffdorn.

Wojciech Szulta
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Ryc. 1. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Mapa w skali 1:10 000 z zaznaczonym rejonem stanowiska (rys. K. Radka)

Ryc. 2. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Fragment grodziska (fot. G. Wilke)

Relikty przeprawy mostowej w jeziorze Betyń, pow. Wałcz
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Ryc. 3. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Lokalizacja reliktów w jeziorze Betyń (rys. K. Radka)

Ryc. 4. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Widok przesmyku jeziora z widocznymi pod powierzchnią wody reliktami
przeprawy (fot. G. Wilke)

Wojciech Szulta
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Ryc. 5. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Pozostałości
pali – reliktów filarów mostu (fot. K. Radka)

Ryc. 6. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Rzut poziomy
reliktów mostu (rys. K. Radka i W. Szulta)

Relikty przeprawy mostowej w jeziorze Betyń, pow. Wałcz
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Ryc. 7. Jamienko, gm. Tuczno, stan. 8. Wydzielone przedmioty zabytkowe (rys. S. Bronchard)

Wojciech Szulta



431

AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

W dniach 9–20 października 2006 r. z ramienia
olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego
Archeologów Polskich przeprowadzono sondażowe
badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego
kompleksu osadniczego w Olsztynie. W pracach
tych, którymi kierowali autorzy niniejszego szkicu,
uczestniczyli studenci archeologii Uniwersytetu
Gdańskiego, studenci historii Uniwersytetu Warmiń−
sko−Mazurskiego, członkowie Towarzystwa Pruthe−
nia oraz Studenckiego Koła Badań Podwodnych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Środki
finansowe na realizację projektu przekazał Miejski
Konserwator Zabytków w Olsztynie.

W obrębie obecnych granic Olsztyna zanotowa−
no dotąd 104 stanowiska archeologiczne. Są to: osa−
dy, cmentarzyska, skarby i znaleziska luźne, będą−
ce reliktami pobytu i działalności ludzi w różnych
epokach chronologicznych – od środkowej epoki
kamienia (VIII – poł. V tys. p.n.e.) po wczesne śre−
dniowiecze (V – poł. XIII w. n.e.). W związku z po−
wyższym zastanawiający jest fakt, że nie odkryto
żadnego obiektu archeologicznego związanego z osad−
nictwem wczesnośredniowiecznych Prusów w obrę−
bie terenu średniowiecznej zabudowy miasta. Nie
ulega zatem wątpliwości fakt, że Olsztyn założono
na surowym korzeniu, a na decyzję o miejscu jego
lokacji wpływ miały inne czynniki, wśród których
za kluczowe najpewniej uznać należy naturalne wa−
lory obronne miejsca, gdzie obecnie znajduje się ol−
sztyńska Starówka. I rzeczywiście – średniowieczny
gród nad Łyną powstał w terenie charakteryzują−
cym się wybitnie obronnymi atrybutami (Hoffmann

1997). Czy jednak tylko naturalna obronność miej−
sca zdecydowała o lokacji Olsztyna? Wyniki pierw−
szego sezonu badań archeologicznych w olsztyńskim
Lesie Miejskim wskazują, że niekoniecznie.

Położenie i charakterystyka stanowiska

Kompleks osadniczy, w skład którego wchodzi
nieduże grodzisko (stan. nr 79) i położona u jego
podnóża rozległa osada przygrodowa (stan. nr 104)
stanowi przykład typowego dla wczesnośrednio−
wiecznego osadnictwa pruskiego zespołu osadni−
czego. Stanowiska te położone są w olsztyńskim
Lesie Miejskim, przy wschodnim brzegu Łyny,
w odległości ok. 1 km na południe od ujścia do
niej rzeki Wadąg (ryc. 1) i zajmują powierzchnię
ponad 4 ha.

Grodzisko ulokowano w miejscu o naturalnych
walorach obronnych (ryc. 2). Półwysep, na któ−
rym je wzniesiono, wypiętrzony jest w stosunku
do osady średnio o ok. 6 m. Od strony lądu jedyne
dojście do grodziska znajduje się od strony północ−
no−wschodniej, gdzie ulokowana była osada. Kul−
minację półwyspu zajętego przez grodzisko two−
rzą dwa stożkowate wyniesienia odcięte od lądu
dwiema suchymi fosami o głębokości ok. 2 m.
Osada znajduje się bezpośrednio na północny
wschód od grodziska, na terasie nadzalewowej
Łyny. Teren jest lekko pofałdowany, ograniczo−
ny od północy i wschodu stokami wysoczyzny. Od
zachodu granicą jest wał morenowy, będący kon−
tynuacją utworu geologicznego, na którym posa−
dowiono grodzisko (ryc. 3).

Mirosław J. Hoffmann, Arkadiusz C. Koperkiewicz

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie
w świetle wykopalisk archeologicznych i źródeł historycznych
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Rys historyczny i stan badań

Obszar Lasu Miejskiego został włączony w histo−
ryczne granice Olsztyna już w 1355 r. Informację
na ten temat znajdujemy w przywileju lokacyjnym
wystawionym przez kapitułę warmińską. Dokument
ten określa zasięg granicy miasta, która od strony
zachodniej przebiega „do granic wsi Likusy, a na−
stępnie wzdłuż pól tej wsi do granic rzeki Łyny, da−
lej wraz z rzeką Łyną dochodzi do miejsca, gdzie
łączy się z nią Wadąg” (Olsztyn 2003, 40). W obrę−
bie tych granic znalazła się wieś Sędyty, o której
wiadomo, że znajdowała się w rejonie ujścia Wadą−
ga. W przywileju lokacyjnym znalazło się postano−
wienie mówiące, że wieś tę przyznano miastu w za−
mian za obszar leśny przydzielony wsi Likusy. Czynsz
ze wsi Sędyty, do czasu uzyskania przychodów z Li−
kus, płacony miał być na rzecz kapituły, a nie mia−
sta. Wzmianki te stanowią dla historyków argument,
że formalna lokacja miasta Olsztyn miała miejsce
ex post, a w rzeczywistości funkcjonowało już ono
wraz z istniejącymi w jego granicach osadami (Olsz−
tyn 2003, 45).

Pierwsza wzmianka pisana o grodzisku w Lesie
Miejskim pochodzi z 3. dekady XIX w. Mianowi−
cie w 1827 r. Johann Michael Guise (1796–1861) –
porucznik wojsk pruskich z Torunia (uznany za pier−
wszego inwentaryzatora grodzisk pruskich) – zano−
tował, że na północ od Olsztyna znajdują się w Le−
sie Miejskim dwa grodziska. Jedno z nich – Schloss
Sundythen, zwane też Schlossberg lub Zaklęty Za−
mek – Guise zlokalizował na prawym brzegu Łyny,
określając je w swojej kartotece (Guise Zettel) jako
„zamek Sanditten na południe od wpływu Wadąga
do Łyny” (Hollack 1908, 4). Z kolei w Guise Ueber−
sicht – krótkim komentarzu do kartoteki Guisego,
jak podawał badacz grodzisk pruskich Hans Crome –
obiekt ten scharakteryzowany jest jako „zamek w le−
sie Sanditten na północ od Olsztyna”. Naprzeciw−
ko, po drugiej stronie Łyny, zlokalizował Guise dru−
gie założenie obronne zwane Schlossberg/Góra Zam−
kowa, której położenie zaznaczono potem na nie−
mieckiej mapie sztabowej (1:25 000), arkusz M. Bl.
805 Göttkendorf (Crome 1938, 193).

W tym miejscu kilka słów poświęcić należy in−
wentaryzacji założeń obronnych w Prusach, któ−
re Guise przeprowadził na rozkaz Militärbehörde
Ost− und Westpreussen. Zadanie to, które – jak się
potem okazało – objęło ponad 600 obiektów przy−
jął Guise z ogromnym entuzjazmem. W ramach
tej akcji odbył dwie wyprawy po Prusach Wschod−
nich i ziemi chełmińskiej. Pierwsza, której trasa
wiodła z Królewca do Torunia i z powrotem, trwa−
ła od 14 sierpnia 1826 r. do 30 maja 1827 r. Dru−

ga, pomiędzy 6 lipca 1927 r. a 1 lutym 1828 r.,
prowadziła z Królewca przez Ełk do Kłajpedy i z po−
wrotem – poprzez Welawę do Królewca. Celem
tych wyjazdów była lustracja, inwentaryzacja i do−
kumentacja rysunkowa pogańskich i krzyżackich
obiektów obronnych, które następnie zaznaczył
Guise na tzw. Generalkarte – mapie sporządzonej
na podkładzie map Schröttera. Dodatkowym za−
daniem było sporządzenie planów zamków i – bro−
nionych murami – miast średniowiecznych oraz
ocena stanu zachowania tych fortyfikacji (Crome
1927, 62–63). Z powyższego wynika, że obiekty
w olsztyńskim Lesie Miejskim lustrował i udo−
kumentował Guise podczas pierwszej wyprawy,
najpewniej jesienią 1826 r., względnie zimą
lub wiosną roku następnego (Hoffmann 2007,
154–155).

Informacje zawarte w kartotece Guisego i w ko−
mentarzu do niej sugerują, że wszystkie później−
sze wzmianki w literaturze o zaginionej wsi Są−
dyty vel Sędyty (zaraza z pocz. XVIII w. dziesiąt−
kująca ludność Prus) i Zaklętym Zamku – m.in.
Andrzeja Wakara (Wakar 1971) – oparte zostały
na wynikach inwentaryzacji porucznika z Torunia.
Notatki Guisego należy zatem uznać za źródło
prymarne dla stanowiska badanego ostatnio w ol−
sztyńskim Lesie Miejskim. Wzajemny układ prze−
strzenny badanej osady i gródka ponad wszelką
wątpliwość dowodzą, że jest to stanowisko lustro−
wane i udokumentowane rysunkowo przez Guise−
go. Porucznik nie wzmiankował wprawdzie o osa−
dzie przygrodowej, jednak znana ona już była ba−
daczom niemieckim, o czym świadczy fakt, że
odnotowano ją na „Kreiskarte Stadt− und Landkre−
is Allenstein” – opublikowanej w 1941 r. mapie
archeologicznej powiatu olsztyńskiego (Hoffmann
1998, 192), którą przygotowali społeczni opieku−
nowie zabytków archeologicznych na Kreis Allen−
stein – nauczyciele: Leonhard Fromm z Olsztyna
i Wolfgang Steffel z Barczewa (ryc. 4). Na mapie
zaznaczono także most łączący dwa brzegi rzeki
(tzw. diabelski most), którego resztki wystają
z dna do dzisiaj. Zdjęcia tego mostu wykonywa−
ne były w latach 30. XX w. z wysoczyzny gro−
dziska (Allenstein 1992).

Bardzo interesującą, ale i trudną do sprawdze−
nia jest wiadomość zamieszczona w Gazecie Olsz−
tyńskiej z dnia 4 kwietnia 1912 r. Poinformowa−
no w niej, że przy rozbiórce willi Schönebecka od−
kryto ganek, a tuż przy nim stare zbroje i hełmy.
Ganek ten miał być wejściem do 40−metrowego
tunelu, który prowadził w kierunku wzgórza zwa−
nego Zaklętym Zamkiem. We wzmiance tej po−
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dany jest rok 13231. W badaniach powierzchnio−
wych AZP obszaru 23–61 lokalizacja domniemanej
wsi Sundythen oraz Zaklętego Zamku nie została po−
twierdzona. Stanowiska te uznano zatem za zaginio−
ne (Hoffmann 2002, 142).

W lutym 2002 r. położenie grodziska Zaklęty Za−
mek zostało zweryfikowane pozytywnie w terenie
przez Marka Pacholca i Bogdana Radzickiego z To−
warzystwa Pruthenia w Olsztynie. Odkryli oni na
majdanie dwa fragmenty ręcznie lepionej ceramiki,
które M.J. Hoffmann datował na wczesną epokę
żelaza. Kolejne dwa fragmenty ceramiki znalazł
w obrębie grodziska w 2005 r. Robert Klimek, ów−
czesny społeczny opiekun zabytków powiatu Olsztyn.

Na osadę przygrodową trafiono przypadkowo
wiosną 2006 r., gdy R. Klimek udał się wraz z dy−
rektorem Lasu Miejskiego – Janem Bronowskim
oraz Aleksandrą Kibort na rekonesans grodziska.
W odległości ok. 100 m na wschód od grodziska,
na powierzchni prawie 0,5 ha, stwierdzono znaczną
ilość ceramiki pradziejowej i wczesnośredniowiecz−
nej, która została wydobyta wskutek głębokiej orki
prowadzonej pod zalesianie terenu. Wkrótce doko−
nano oględzin obiektu z udziałem Jarosława Sobie−
raja z Działu Archeologii MWiM w Olsztynie,
R. Klimka oraz ówczesnego pracownika WUOZ
w Olsztynie – Arkadiusza Koperkiewicza. Było to
jeszcze przed okresem wegetacji drzew, w związku
z czym stanowisko było wyraźnie czytelne w tere−
nie. Stwierdzono obecność licznych fragmentów ce−
ramiki, w wielu miejscach naruszonych głęboką
orką. Dostrzegając rangę odkrycia i wysoką wartość
poznawczą stanowiska oraz jego znaczenie dla po−
znania dziejów przedlokacyjnego Olsztyna, nie−
zwłocznie wysłano w tej sprawie raport do prezy−
denta miasta Czesława J. Małkowskiego. Dzięki za−
interesowaniu i wsparciu władz jesienią 2006 r. zor−
ganizowano ekspedycję badawczą.

Przebieg i wyniki prac wykopaliskowych

Badania miały charakter sondażowy. Ich celem
było wstępne rozpoznanie stratygrafii stanowiska,
uściślenie jego chronologii oraz ustalenie strategii
badawczej w razie podjęcia w przyszłości badań na
większą skalę.

Z uwagi na ukształtowanie cypla (stan. nr 79,
grodzisko) wyznaczono oś biegnącą po jego kulmi−
nacji. Założono tu trzy wykopy, dowiązując je do

ustabilizowanych przez geodetę punktów pomiaro−
wych i wrysowując w plan sytuacyjno−wysokościo−
wy (Miałdun 2006). Na terenie osady (stan. CIV)
możliwe było rozciągnięcie dwóch magistrali po osi
północ–południe i wschód–zachód. Założenie wy−
kopów możliwe było jedynie na odlesionej powierz−
chni, w zachodniej części osady. Założono cztery
wykopy, sytuując je w pobliżu skrajnych punktów
osi (ryc. 2). W ich granicach prowadzono eksplora−
cję warstwami arbitralnymi. W przypadku eksplo−
racji obiektów stosowano cięcia połówkowe i ćwiart−
kowe, a pozostałe części wybierano negatywowo. Na
terenie grodziska odsłonięto 2 obiekty, a na terenie
osady – 13. Poniżej scharakteryzowane zostaną naj−
bardziej interesujące.

Pierwszy z wykopów (5 x 1 m) usytuowano na
przecięciu suchej fosy, od północno−wschodniej stro−
ny grodziska (półwyspu). Podłoże stanowiła zbita
glina i piasek gliniasty, które sprawiały wrażenie
tworów naturalnych. Obserwacja profili pozwoliła
rozróżnić pięć poziomów nawarstwień. Na głębo−
kości ok. 60 cm od powierzchni odsłonięto koncen−
trację ceramiki. Były to fragmenty, jak się wydaje,
jednego naczynia, tkwiące w gliniastym podłożu. W cen−
tralnej części wykopu, na profilu północno−zachod−
nim, wyraźne było nieckowate przegłębienie war−
stwy 1 i 2 (ryc. 4). Z obserwacji tej wynika, że do−
mniemaną fosę należy ostatecznie uznać za twór an−
tropogeniczny. Przegłębienie to miało pierwotnie
szerokość ok. 2 m. Z uwagi na brak czasu i porę roku
badania zatrzymano na poziomie wystąpienia mate−
riału ceramicznego. W przyszłości konieczne jest
pogłębienie wykopu. Warstwy 1 i 2 powstały wsku−
tek procesów erozyjnych wyniesienia, wypełniając
i niwelując z biegiem czasu zagłębienie fosy. Za
warstwy naturalne należy uznać pozostałe – ozna−
czone numerami 3 i 4 (ryc. 5). Fragmenty ceramiki
rozrzucone były nieregularnie na powierzchni o dłu−
gości ok. 120 cm i szerokości ok. 80 cm. W pobliżu
ceramiki zaobserwowano przepalona glinę o barwie
czerwonawej, z domieszką węgli drzewnych. Wy−
eksplorowano 55 dużych fragmentów naczynia ce−
ramicznego mocno przywartych do podłoża. Układ
skorup w przybliżeniu na linii E–W wskazywał, że
jest to depozyt, będący także warstwą niwelacyjną.
Prawdopodobnie – w czasie deszczów – część z nich
spłynęło po stokach wyniesienia. Depozyt powstał
wtórnie na dnie wypełnionej już częściowo fosy.

Na płaskim zakończeniu cypla, w jego południo−
wo−wschodniej części, usytuowano kolejny sondaż
o wymiarach 4 x 2 m. Przylegał on krótszym bo−
kiem do krawędzi stoku (ryc. 1). Pod warstwą próch−
nicy o miąższości do 30 cm zarejestrowano także
obecność nawarstwień kulturowych. W warstwie 2

1 Dziękujemy Panu Januszowi Cygańskiemu, dyrektorowi MWiM
w Olsztynie za podanie tej informacji.
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odsłonięto resztki kamiennego bruku o nieokreślo−
nej funkcji oraz pojedyncze fragmenty ceramiki.
Bruk o szerokości ok. 1 m ułożony był z niewiel−
kich kamieni o średnicy 10–15 cm i przebiegał przez
całą szerokość sondażu. Nie był to z całą pewnością
twór naturalny. Poniżej znajdowała się warstwa pia−
sku i gliny o barwie żółtawo−szarej. W jej spągu za−
legała czarna warstewka spalenizny wraz z przepa−
loną gliną. Poziom calcowej gliny osiągnięto na głę−
bokości ok. 50 cm od powierzchni.

Trzeci i ostatni z wykopów – o wymiarach 2 x
1,5 m – założono na kulminacji wyniesienia grodzi−
ska (109,11 m n.p.m.), za pierwszą suchą fosą. Głę−
bokość wykopu wynosiła ok. 1 m. Układ stratygra−
ficzny był bardziej złożony niż w wykopie 1. Pod
niewielkiej grubości próchnicą stwierdzono obec−
ność warstwy kulturowej o miąższości 30 cm. Sta−
nowił ją piasek o ciemnym, szaro−żółtym odcieniu,
z licznymi przebarwieniami i przemieszany z drob−
nymi kamieniami, zawierający nieliczne fragmenty
ceramiki wczesnośredniowiecznej. Poniżej zaobser−
wować można było jeszcze dwie zalegające pozio−
mo warstwy antropogeniczne. Sugeruje to obecność
licznych fragmentów węgli, ale nie znaleziono w nich
żadnego ruchomego materiału zabytkowego. Poziom
calca znajdował się na głębokości ok. 60 cm od po−
wierzchni. Na profilu SW odsłonięto regularny za−
rys dołu posłupowego (obiekt nr 2) z fragmentem
zachowanego drewna. Pozycja stratygraficzna oraz
stan zachowania drewna jednoznacznie wskazują na
współczesną metrykę tego obiektu. Wkop pod słup
przecina starsze nawarstwienia. W narożniku połu−
dniowym widać niezaburzony układ stratygrafii.
Najniżej położona warstwa, o miąższości ok. 25 cm,
przesycona była dużą ilością spalenizny i węgli
drzewnych. Na profilu SE czytelna była stromizna
skarpy – zniwelowana zawalonymi w kierunku fosy
warstwami gliny zawierającej duże ilość kamieni
oraz węgli drzewnych (ryc. 6). Układ nawarstwień
był ewidentnie zakłócony. Wydaje się zatem, że pier−
wotnie kulminacja stożka tuż za fosą była o wiele
wyższa i bardziej stroma. W miejscu tym można
domyślać się istnienia bliżej nieokreślonej konstruk−
cji drewniano−ziemnej, która uległa spaleniu i zwa−
leniu na stoki wyniesienia (ryc. 7).

Cztery kolejne wykopy założono na terenie osa−
dy. Pierwszy z nich usytuowano w jej południowej,
odlesionej części. Głębokość wykopu wyniosła
ok. 1 m, zaś miąższość nawarstwień ok. 90 cm. Gru−
bość humusu wynosiła średnio 40–50 cm. Poniżej
wydzielono dwie warstwy kulturowe. Pierwsza
z nich zalegała tuż pod próchnicą. Granice między
jedną a drugą były słabo czytelne. Głównym kryte−
rium wydzielenia była duża ilość materiału cera−

micznego znajdującego się na tym poziomie. War−
stwę 1 tworzył szaro−brunatno−brązowy piasek o stru−
kturze plamistej, zawierający organikę. Kolejna war−
stwa składała się z gliniastego piasku o żółtawym
zabarwieniu z szarymi wtrętami. Obie warstwy moż−
na uznać za strefę przemywania pomiędzy warstwą
próchnicy a gliniastym naturalnym podłożem. Więk−
szość materiału ceramicznego pochodziła z humu−
su, gdzie znaleziono ok. 400 fragmentów ceramiki.
Z warstwy próchnicy pochodzi także fragment żela−
znego krzesiwa ramowego oraz wygładzony kamien−
ny krążek.

Zarysy dwóch obiektów zarejestrowano dopiero
w spągu warstwy nr 1. Wydaje się, że są to dolne,
spągowe partie obiektów. Ich wydzielenie było moż−
liwe dopiero na poziomie, gdzie zagłębione wypeł−
niska obiektów kontrastowały z podłożem (ryc. 8).
Obiekty te posiadały nieregularne, wydłużone kształ−
ty o wymiarach ok. 200–250 x 100–150 cm. Zacho−
wały się do głębokości ok. 30 cm. Treść wypełni−
ska stanowił głównie ciemnoszary piasek zawiera−
jący substancje ilaste, dużo organiki oraz rozmytą
spaleniznę. W wypełnisku znajdowały się drobne
kamienie, polepa oraz materiał zabytkowy w posta−
ci licznych fragmentów ceramiki i kości zwierzę−
cych. W obiekcie nr 2 znaleziono ząb ludzki (sie−
kacz) oraz dwa przedmioty żelazne, z czego jeden
przypominający bełt kuszy. Z warstw w pobliżu
obiektów pochodzi znalezisko żelaznego nożyka.

Niewielki wykop nr 4, o wymiarach 5 x 2 m –
usytuowany we wschodniej części odlesionego ob−
szaru – okazał się być jałowym pod względem wy−
stępowania obiektów. Pod warstwą humusu, podob−
nie jak w wykopie nr 1, znajdował się poziom prze−
mywania, w którym koncentrował się ruchomy ma−
teriał zabytkowy. Pozyskano kilkadziesiąt frag−
mentów ceramiki. Calec odnotowano na głębokości
ok. 0,5 m od powierzchni terenu. Kolejne wykopy
(nr 2 i 3) zlokalizowano w części zachodniej i pół−
nocnej osady od podstawy wyniesienia cypla gro−
dziska. Miały one formę rowów sondażowych o dłu−
gości 10 m i szerokości odpowiednio 1 i 1,5 m.
W obu wykopach stwierdzono, że miąższość nawar−
stwień kulturowych wzrasta w pobliżu podstawy
wyniesienia i osiąga ponad 1 m. W wykopie nr 2
była to część zachodnia, a w wykopie 3 – część pół−
nocna. Poniżej warstwy próchnicy o średniej grubo−
ści ok. 40 cm zaobserwowano poziom przemycia,
w którym znajdowano wiele – niezwiązanych z kon−
kretnymi obiektami – fragmentów ceramiki. Najbar−
dziej interesującą sytuację stratygraficzną zaobser−
wowano w zachodniej części wykopu 2. Z tego
względu wykonano tam poszerzenie o wymiarach
4 x 2,5 m. Na głębokości ok. 70 cm poniżej powierzch−
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ni odsłonięto zarys dużej jamy (obiekt nr 3) o wy−
miarach w poziomie 460 x 180 cm oraz fragmenty
dwóch innych obiektów przy zachodnim profilu
wykopu. Dłuższa oś jamy biegła w przybliżeniu po
linii NE–SW. Wielowarstwowe wypełnisko obiek−
tu tworzył piasek gliniasty i piasek luźny w brunat−
no−szarych odcieniach, przesycony organiką, spale−
nizną i fragmentami węgli drzewnych. W przekroju
pionowym obiekt posiadał kształt nieckowaty o miąż−
szości nawarstwień do ok. 80 cm (ryc. 9). W par−
tiach przystropowych (warstwy 1. i 2.) znajdowała
się duża ilość ceramiki, fragmenty polepy, kości
zwierzęcych oraz niewielkie kamienie. Z całości
obiektu pozyskano łącznie ok. 800 fragmentów ce−
ramiki. W zespole zabytków wydzielonych znalazły
się takie przedmioty jak: nóż żelazny, żelazna błyst−
ka (?), wykonane z kamienia rozcieracz, osełka i ka−
mień szlifierski. Ponadto znaleziono także niewiel−
ki fragment bursztynu, miedzianą blaszkę i fragment
narzędzia z krzemienia (zbrojnik?).

Z obiektem wiązać należy zapewne znaleziska
trzech sztuk dirhemów arabskich odsłonięte w jego
kontekście, w ziemi zalegającej nad stropem obiek−
tu. Była to jedna moneta w całości, połówka dru−
giej (zachowane bardzo dobrze) i niewielki, rozpa−
dający się fragment trzeciej.

W trakcie eksploracji ćwiartki NW obiektu nr 3,
ok. 20 cm poniżej warstwy nr 2, odsłonięto regular−
ny zarys dołka posłupowego o średnicy 18 cm.
W przekroju negatyw słupa miał regularny, prosto−
kątny kształt i długość 36 cm. Wypełnisko dołka sta−
nowił piasek o zabarwieniu jasnobrunatnym z plam−
kami żółtymi i brązowymi. Słup wkopany był w na−
turalne, piaszczyste podłoże.

Ze względu na zagrożenie stanowiska nielegalną
eksploracją, obok prac wykopaliskowych, prowadzo−
no równolegle penetrację powierzchni terenu przy
pomocy wykrywaczy metali. Pozyskano w ten spo−
sób kilkadziesiąt zabytków, lokalizując je trójwymia−
rowo. Były to głównie fragmenty żelaznych narzę−
dzi, takie jak np. krzesiwa, noże, pojedyncze znale−
ziska pieszni do drążenia drewna czy fragmentu sier−
pa oraz inne niezidentyfikowane. Spośród przedmio−
tów z metali kolorowych na uwagę zasługuje brą−
zowa zawieszka z wyrytym jednostronnie krzyżem
(ryc. 10).

Odkryte w trakcie badań zwierzęce szczątki kost−
ne poddane zostały badaniom archeozoologicznym.
W ich wyniku stwierdzono, że pochodziły one od
ssaków domowych i dzikich. Do pierwszej kategorii
należy ponad 67% pozostałości. Wyróżniono kości
bydła, świni, owcy, kozy i konia, przy czym najwię−
cej było szczątków bydła i konia. Kości ssaków dzi−
kich reprezentowane były przez 4 gatunki: dzika,

jelenia, sarnę i tura. Najwięcej było jednak kości
jelenia reprezentowanych głównie przez kości koń−
czyn. W pozostałych przypadkach, pod względem
składu anatomicznego, reprezentowane były prawie
wszystkie partie tuszy. Na niektórych szczątkach
stwierdzono ślady pokonsumpcyjne. Na panewce
bydlęcej miednicy uchwycono ślady „zeszlifowania”
powierzchni stawowej mogącej powstać w trakcie
używania zwierzęcia w zaprzęgu (Makowiecki
2006).

Przynależność kulturowa i chronologia
zespołu osadniczego

W rezultacie analizy pozyskanych zabytków ru−
chomych wyróżniono trzy fazy funkcjonowania osa−
dy w olsztyńskim Lesie Miejskim. Stosunkowo nie−
licznie, lecz wyraźnie reprezentowana jest cerami−
ka z wczesnej epoki żelaza, przede wszystkim ze
starszego okresu przedrzymskiego (V–III w. p.n.e.).
Znacznie więcej odkryto ceramiki, która pod wzglę−
dem stylistycznym nawiązuje do późnych i bardzo
późnych form naczyń z osad tzw. kultury mazursko−
germańskiej. W obiektach z tą ceramiką współwy−
stępują fragmenty naczyń glinianych o młodszej
metryce, które odnieść należy głównie do okresu
F i G wg Adalberta Bezzenbergera, czyli przedziału
czasowego między 2. poł. VIII w. a przełomem X
i XI w. W periodyzacji Carla Engela obejmuje to
okresy przedwikiński i wikiński kultury pruskiej.
Najwięcej materiału ceramicznego pochodzi najpew−
niej z okresu określonego przez Engela jako późno−
pogański, a przez Bezzenbergera nazwanego okre−
sem H, czyli mieszczącego się między poł. XI w.
a pocz. XIII w. W tej grupie ceramiki mieszczą się
zarówno naczynia zdobione żłobkami i linią falistą,
jak też fragmenty ornamentowane na brzuścu odci−
skami stempla w kształcie czterolistnej koniczyny2.
Na podstawie fragmentów naczyń odkrytych w wy−
kopach założonych w obrębie Zaklętego Zamku
można wstępnie przyjąć, że gródek użytkowany był
dopiero w najmłodszej fazie funkcjonowania tego
zespołu osadniczego, chociaż nie można wykluczyć
jego wcześniejszej metryki (ryc. 11).

Również zabytki metalowe potwierdzają słusz−
ność tego datowania. Znaleziska te należy wiązać
przede wszystkim z wczesnośredniowieczną fazą

2 Bardzo bliska analogia znana z grodziska Romowa Góra (w Bar−
czewku) to częściowo wtórnie przepalona misa, znaleziona w pa−
lenisku z kamienną formą do odlewu srebrnych ozdób lunulo−
watych (por. Archiwum Działu Archeologii MWiM w Olszty−
nie, teczka Barczewko, pow. Olsztyn).

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie w świetle wykopalisk archeologicznych...



436

użytkowania tego zespołu osadniczego. Do zabyt−
ków tych, które mieszczą się w przedziale czasowym
od IX do XIII w., zaliczyć można żelazne nożyki
o bardzo uniwersalnych formach z wyodrębnionym
trzpieniem, a także pojedynczy egzemplarz krzesi−
wa ramowego (ryc. 10). Niewątpliwie najbardziej
precyzyjnym datownikiem w tym przypadku pozo−
staną monety. Trzy odkryte w Lesie Miejskim dir−
hemy wybito w końcu VIII w. w Bagdadzie, w cza−
sach panowania dynastii Abbasydów. Moneta zacho−
wana w całości to dirhem al−Mahdiego wybity w 162
A.H. = 778/9 A.D. Emisja połówki została zidenty−
fikowana jako dirhem Haruna ar−Rasida z 179 A.H.
= 795/6 A.D.3 (ryc. 12). Przyjmuje się, że pierwsza
fala napływu srebra, w tym monet, z Bliskiego Wscho−
du na te tereny miała miejsce na początku IX w. Roz−
przestrzeniały się one za pośrednictwem zajmujących
się handlem Wikingów. Znaleziska dirhemów arab−
skich na ziemiach pruskich nie są zbyt częste, choć cza−
sami monety występują w skarbach liczących po kil−
kaset sztuk, jak np. w pobliskim Ramsowie, skąd zna−
ny jest depozyt liczący ponad 300 sztuk (Bogucki 2003;
Brather 2006, 134). Znalezione egzemplarze monet
posiadają ścisłe analogie w znaleziskach z osady w Ja−
nowie Pomorskim k. Elbląga, identyfikowanej z funk−
cjonującym pomiędzy IX a XI w. emporium Truso
(Jagodziński 2004, 55–63).

Odkryte zabytki ruchome, m.in. żelazne noże,
krzesiwa i dłuta, piesznia do dziania barci oraz kamien−
ne rozcieracze do żaren, a także struktura gatunkowa
kości zwierzęcych wskazują na model gospodarki,
którą zajmowali się mieszkańcy tego zespołu osadni−
czego. Ich głównym źródłem utrzymania była uprawa
zbóż, a o dużej roli hodowli świadczy fakt, że wśród
szczątków osteologicznych aż ok. 70% stanowiły ko−
ści ssaków domowych, przy zdecydowanej mniej−
szości szczątków zwierząt łownych. Znaczny udział

w gospodarce Prusów, zasiedlających w owym czasie
ekumenę osadniczą w rejonie dzisiejszego Lasu Miej−
skiego, miało też myślistwo, rybołówstwo oraz bart−
nictwo, o czym świadczy znalezisko żelaznej pieszni.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę różnice w udziale procentowym
zabytków z poszczególnych okresów chronologicz−
nych, nie ulega wątpliwości, że główną fazę zasiedle−
nia wiązać należy z okresem wczesnego średniowie−
cza (VIII/IX–XIII w.). Zaskakująco duża liczba zabyt−
ków metalowych i rozległość założenia przestrzenne−
go tego zespołu sugerują, że był to najpewniej jeden
z głównych ośrodków osadniczych w dorzeczu środ−
kowej Łyny, a z pewnością najważniejszy z założonych
tak blisko miejsca, gdzie później lokowano Olsztyn.
Odkrycie monet arabskich ze schyłku VIII w. sugeru−
je, że miejscowi osadnicy pruscy uczestniczyli pośred−
nio w dalekosiężnej wymianie handlowej między Orien−
tem a Skandynawią. Sprzyjało temu niewątpliwie do−
godne położenie tego kompleksu osadniczego nad rze−
ką Łyną, która – dzięki swemu ujściu do Pregoły i da−
lej do Bałtyku – mogła pełnić funkcję ważnego szlaku
komunikacyjnego we wczesnym średniowieczu prowa−
dzącemu w głąb ziem pruskich.

Teren kompleksu położonego nad rozlewiskiem
Łyny posiada także wybitne walory przyrodnicze.
W latach 30. XX w. były to popularne miejsca space−
rowe olsztynian, czego pamiątką może być znalezisko
niemieckiego feniga z tamtego okresu. Wzdłuż obu
brzegów rzeki, połączonych drewnianymi mostami,
wytyczone były ścieżki spacerowe. Malownicze pozo−
stałości diabelskiego mostu wystają z dna rzeki po
dzień dzisiejszy. Zainicjowane tu badania archeologicz−
ne, miejmy nadzieję, będą kontynuowane i przyczy−
nią się do rewitalizacji kulturowej tego urokliwego za−
kątka Olsztyna.

Bibliografia

Allenstein
1992 Allenstein in 144 Bildern, Leer.
Bogucki M.
2003 Frühmittelalterliche Silberschätze und Münzen aus dem ehemaligen Ostpreußen im Licht von Archivalien,

[w:] Auf der Suche nach der verlorenen Archäologie, red. W. Nowakowski, M. Lemke, Warszawa, s. 15–22, I–IV.
Brather S.
2006 Early Dirham Finds in the South−east Baltic. Chronological Problems in the Light of finds from Janów

Pomorski (Truso), [w:] Transformatio Mundi. The Transition from the Late Migration Period to the Early
Viking Age in the East Baltic, red. M. Bertašius, Kaunas, s. 133–142.

3 Dziękujemy Panom dr. Markowi Jagodzińskiemu oraz dr. Mate−
uszowi Boguckiemu za pomoc i identyfikację monet.

Mirosław J. Hoffmann, Arkadiusz C. Koperkiewicz



437

Frühmittelalterliches Siedlungskomplex in Allenstein (Olsztyn) im Lichte archäologischer
Ausgrabungen und historischer Quellen
Kurzfassung
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Ryc. 1. Olsztyn – Las Miejski, stan. 79 i 104. Fotografia lotnicza zakola Łyny od strony południowej (fot. J. Miałdun)

Ryc. 2. Olsztyn – Las Miejski, stan. 79 i 104. Plan sytuacyjno wysokościowy stanowiska z usytuowaniem wykopów
(wyk. J. Miałdun)
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Ryc. 3. Olsztyn – Las Miejski, stan. 79 i 104. Przestrzenny model rzeźby terenu na podstawie planu warstwicowego
(wyk. J. Miałdun)

Ryc. 4. Fragment mapy archeologicznej opracowanej przez L. Fromma i W. Steffela w 1941 r. W otoczce zaznaczono
na mapie dwa grodziska, osadę oraz „diabelski most” na Łynie (archiwum Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)
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Ryc. 5. Olsztyn – Las Miejski, stan. 79 (grodzisko). Wykop nr 1, profil NW fosy
(rys. A. Dziewanowski, oprac. A. Koperkiewicz)

Ryc. 6. Olsztyn – Las Miejski, stan. 79 (grodzisko). Układ stratygraficzny w wykopie nr 3 usytuowanym za fosą,
na kulminacji wyniesienia (rys. A. Dziewanowski, oprac. A. Koperkiewicz)

Mirosław J. Hoffmann, Arkadiusz C. Koperkiewicz
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Ryc. 7. Olsztyn – Las Miejski, stan. 79 (grodzisko). Wejście na cypel grodziska. Widok od strony NW przejścia przez
fosę i umocnionej kulminacji wyniesienia (fot. A. Koperkiewicz)

Ryc. 8. Olsztyn – Las Miejski, stan. 104 (osada). Wykop nr 1, obiekt nr 2 w trakcie eksploracji (fot. A. Koperkiewicz)
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Ryc. 9. Olsztyn – Las Miejski, stan. 104 (osada). Wykop nr 2, obiekt nr 3, przekroje pionowe (rys. K. Kwiatkowska,
oprac. A. Koperkiewicz)

Ryc. 10. Olsztyn – Las Miejski, stan. 104 (osada). Wybór zabytków metalowych (fot. A. Koperkiewicz)
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Ryc. 11. Olsztyn – Las Miejski, stan. 104 (osada). Wybór ceramiki (fot. M. Pawelec)

Ryc. 12. Olsztyn – Las Miejski, stan. 104 (osada). Dirhemy z VIII w. wybite w mennicy w Bagdadzie
(fot. M. Pawelec)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Historia odkryć i badań na stanowiskach kurha−
nowych (o różnej chronologii) na terenie Pojezierza
Kaszubskiego sięga XIX w. Wyznaczają ją badania
K. Lakowitza – m.in. na stanowiskach łużyckich:
w 1895 r. w Gapowie i w 1897 r. w Dubowie (Ko−
strzewski 1958, 264–266). Badania przeprowadzo−
no także na cmentarzysku w Skorzewiu k. Koście−
rzyny (Łuka 1965, 15–16) i Mściszewicach (Grabar−
czyk 1983, 95, poz. 69) (ryc. 1: 5). W okresie po
II wojnie światowej badaniami objęto stanowiska
w Wyczechowie (Szymańska 1983, 107), Węsiorach
(Kmieciński, Blombergowa, Walenta 1966, 37–122)
(ryc. 1: 2), Babim Dole−Borczu czy Siemirowicach
(Szymańska 1976; 1977) (ryc. 1: 6). Większość
z nich przebadano w całości, ale to ostatnie, dato−
wane na IV–V okres epoki brązu, rozpoznano zale−
dwie w ok. 20%. Stanowisko to wymaga więc dal−
szych badań wykopaliskowych (por. Fudziński, Fu−
dziński 2007).

Miejscowość Żakowo jest położona w zachod−
niej części Pojezierza Kaszubskiego, w mikroregio−
nie tzw. Międzyjezierza Jasieńsko−Gowidlińskiego
(Gacki, Szukalski 1979, 240, ryc. 5) (ryc. 1: 1). Rzeź−
ba tego terenu została ukształtowana niemal wyłącz−
nie w wyniku działania zlodowaceń plejstoceńskich
(Augustowski, Sylwestrzak 1979, 49). Teren pokry−
wają gleby bielicowe lub pseudobielicowe, wytwo−
rzone w większości na piaskach (Augustowski 1977,
66, ryc. 21; Mirowski, Witek 1979, 77, ryc. 1).
Z terenu miejscowości znane były wcześniej tylko
dwa stanowiska archeologiczne. Pierwsze z nich po−
łożone było przy drodze do Kistowa, na polu Sza−

Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński

Zniszczone cmentarzysko kurhanowe w Żakowie (gmina Sulęczyno),
stanowisko 3

kowskiego. W 1899 r. doszło tam do przypadkowych
odkryć grobów skrzynkowych, w których stały po−
pielnice nakryte misami. Zachował się opis jednej
z nich, szeroko otworowej, z baniastym, chropowa−
conym brzuścem oraz śladami po dwóch utrąconych
uchach. Chronologia tego cmentarzyska to wczesny
i środkowy okres lateński. Zabytki z niego pozyska−
ne były przechowywane w dawnym Muzeum Pro−
wincjonalnym w Gdańsku (Amtlicher Bericht 1899,
35; 1900, 38–39; Łuka 1966, 443–444). Drugie sta−
nowisko położone było ok. 1,6 km na północny za−
chód od wsi, na zachodnim brzegu rzeki Słupi, na
polu należącym wówczas do Tredera. Wiosną 1987 r.
podczas orki właściciel pola odkrył przypadkowo
cztery groby skrzynkowe. Pozyskano z nich tylko
jedną całą popielnicę oraz fragmenty innych popiel−
nic, mały kubek, kółka żelazne i przepalone kości
ludzkie. W listopadzie 1987 r. podczas orki ujaw−
niono dwa kolejne groby, z których drugi zawierał
dwie popielnice nakryte misami. Chronologia tego
cmentarzyska to także wczesny i środkowy okres
lateński1.

Omawiane stan. nr 3 jest położone na zachód od
miejscowości, na południowym brzegu Jeziora Go−
widlińskiego, w lesie – na wschód od drogi do Ki−
stowa, ok. 200 m. na północny zachód od pkt. wys.
207,7. Zostało ono odkryte w wyniku zgłoszenia, po

1 Źródło informacji: Archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdań−
sku.
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którym Muzeum Archeologiczne w Gdańsku prze−
prowadziło badania weryfikacyjne2. Stwierdzono
obecność trzech, częściowo naruszonych przez drze−
wa, konstrukcji kamienno−ziemnych, które zinterpre−
towano jako kurhany. W sierpniu 2006 r. badania
wykopaliskowe na tym stanowisku przeprowadzili
E. Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku) i P. Fu−
dziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). W wy−
niku inwentaryzacji powierzchniowej ustalono, że na
terenie stanowiska mamy do czynienia z pięcioma
kurhanami (ryc. 2). Prace skoncentrowano na kon−
strukcji oznaczonej jako kurhan nr 1 (ryc. 3). Jego
wysokość ponad powierzchnię współczesnego grun−
tu wynosiła od 50 do 100 cm. Po zdjęciu humusu
odsłonięto nieregularny płaszcz kamienny o wymia−
rach: na linii N–S – 450 cm, na linii W–E – 440 cm.
Był on zbudowany z niewielkich kamieni, jedynie
w części północno−wschodniej i południowej wystą−
piły pojedyncze, większe głazy. W profilu wyróż−
niono trzy warstwy kamieni. U podstawy kurhanu,
w jasnym piasku, zalegały dwa większe głazy, w pobli−
żu których odkryto niewielkie, nieckowate zaciem−
nienie z niewielką ilością węgla drzewnego. Nie za−
wierało ono jednak materiału zabytkowego. Natra−
fiono na niego wyłącznie w warstwie płaszcza. Było
to sześć fragmentów ceramiki oraz dwa fragmenty
kości zwierzęcych. Jeden fragment należał do gru−
py tzw. ceramiki siwej. Tę grupę zabytków wiąże
się głównie z okresem XIV–XV w. (por. Borkow−
ski 2005, 233–234, ryc. 4; Marcinkowski 2006, 274).
Dwa kolejne to tzw. ceramika ceglasta, z resztkami
polewy – w jednym przypadku czerwonej, w drugim
– zielonej. Występowanie tego typu ceramiki wiąże się
z okresem nowożytnym, a zwłaszcza 2. poł. XVI w. –
pocz. XVIII w. (por. np. Skrzypek 2006, 309). Pozo−
stałe dwa fragmenty ceramiki miały barwę jasnobru−
natną od strony zewnętrznej i czarną od strony we−
wnętrznej. Wypalono je w atmosferze utleniającej.

Wykopy miały także za cel uchwycenie zasię−
gu bardziej zniszczonego kurhanu nr 3 (ryc. 4).
Odsłonięto fragment płaszcza o powierzchni
ok. 11,5 m2, składającego się z warstwy drobnych
i kilku większych kamieni. Założono także wykop
rozpoznawczy, przylegający prostopadle do kur−
hanu nr 3 (od strony wschodniej). Miał on po−
wierzchnię ok. 12,5 m2. Pod warstwą ściółki leśnej
i humusu – w warstwie jasnego piasku – odsło−
nięto dwa większe kamienie będące jego częścią.

Nie stwierdzono występowania śladów rowów ani
dołów przykurhanowych. Kurhan nr 3 miał więc
prawdopodobnie kształt nieregularny, w przybli−
żeniu kolisty. Obiektu tego nie eksplorowano ze
względu na stosunkowo duże zniszczenie, jak
i fakt, że w większej części był on porośnięty bar−
dzo dużym drzewem. Badania tego obiektu nie
doprowadziły do odkrycia żadnych materiałów
zabytkowych. Kurhan nr 2, położony bardziej na
północ od pozostałych, nie był badany, gdyż był
całkowicie niedostępny, porośnięty już w tym cza−
sie kilkunastoletnimi drzewami. Dwie pozostałe
konstrukcje, oznaczone numerami 4 oraz 5, zacho−
wały się fragmentarycznie – ich konstrukcje po−
rastały częściowo rozwleczone drzewa.

Analiza chronologii stan. nr 3 w Żakowie jest
bardzo trudna. Wydobyty materiał zabytkowy
(kurhan nr 1) był bardzo rozdrobniony i wystąpił
wyłącznie w warstwie płaszcza. Jego datowanie
to (ogólnie) okres późnego średniowiecza i nowo−
żytności. Zaciemnienie, które wystąpiło u podsta−
wy kurhanu nr 1, nie zawierało kości ludzkich,
lecz węgle drzewne. Być może są to ślady po−
chówku symbolicznego, zawierające resztki z sym−
bolicznego stosu pogrzebowego (por. np. Rusin
2006, 86). Przyjmuje się, że tego typu pochówki
były przeznaczone dla osób poległych na wojnach,
w czasie polowań i topielców (por. Łuka 1979,
156; Fudziński 1998, 255). Być może sam kurhan
– jako forma – był już symbolicznym grobem.
Konstrukcją tą zaczęto się ponownie interesować
w okresie XV–XVIII w., o czym świadczą odkryte
fragmenty ceramiki (np. aktywność związana z kar−
czunkiem lasu). Częściowo odsłonięty obiekt nr 3
nie dostarczył żadnego materiału zabytkowego.
Wydaje się, że pomimo tych trudności, stan. nr 3
w Żakowie można uznać za częściowo zdewasto−
wane cmentarzysko kurhanowe. Podobne do oma−
wianego stanowiska konstrukcje kamienne (zawie−
rające niewielką ilość zabytków) odkrywano także
w Uniradzach, gm. Stężyca (ryc. 1: 3). Materiały
z tego stanowiska (z najnowszych badań) nie zo−
stały jeszcze wydane (Paner, Fudziński 2006, 10–11).
Stanowisko powiększa liczbę znanych w mikro−
regionie stanowisk kurhanowych, do których moż−
na zaliczyć także m.in. stanowiska w Niesiołowi−
cach (Szafrański 1983, 137) (ryc. 1: 4) i Mścisze−
wicach. Zły stan zachowania tego typu stanowisk
związany był z rosnącą w XX w. aktywnością
człowieka. Groźne były zarówno wycinka lasów,
orka leśna, jak i pozyskiwanie kamienia budow−
lanego. Jako jaskrawy przykład można tu podać
wielokulturowy zespół kurhanów z Mścisze−
wic. W początkach XX w. było ich ok. 350 (por.

2 Badania weryfikacyjne zostały przeprowadzone w sierpniu 2005 r.
przez D. Rudnicką, M. Fudzińskiego, J. Frezę, P. Fudzińskiego.
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Zerstörter Hügelgrabfriedhof in Żakowo, Gem. Sulęczyno, Stelle 3
Kurzfassung

Der Ort Żakowo ist im Westteil von der Kaszubskie Seenplatte in der Mikroregion der sog. Jasieńsko−Gowidliński−
Zwischenseenplatte gelegen. Die besprochene Stelle Nr. 3 ist am Südufer von Gowidlińskie−See gelegen. 2006 wurden
hier Ausgrabungsarbeiten durchgeführt, bei denen man zum Ergebnis kam, dass es sich in dem besprochenen Bereich 5
zerstörte Hügelgräber befinden. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die mit Nr. 1 und 3 gekennzeichneten Konstruktio−
nen. Es wurde ein unregelmäßiger Steinmantel des Hügelgrabes freigelegt, der aus kleinen Steinen und einzelnen größeren
Felsblöcken bestand. Am Fuße des Hügel, in der Nähe von zwei Felsblöcken wurde eine kleine muldenförmige Verdun−
kelung mit Holzkohle entdeckt. In der Mantelschicht wurden 6 Keramikfragmente und 2 Fragmente tierischer Knochen
gefunden. Das Hügelgrab Nr. 3 hat auch aus kleinen und einigen größeren Steinen bestanden. Es wurde auch ein an den
Grabhügel grenzender Sondierschnitt angelegt, in dem keine Spuren von Gräben oder am Hügelgrab liegenden Gruben
festgestellt wurden. Die Untersuchungen dieses Objekts haben zur Entdeckung historischer Materialien nicht geführt.

Die Bestimmung der Chronologie der Stelle Nr. 3 in Żakowo ist sehr schwierig. Historisches Material (der entdeckte
Mantel des Hügelgrabes Nr.1) kann in das späte Mittelalter und die Neuzeit datiert werden. Die Verdunkelung an seinem
Fuß enthielt keine menschlichen Knochen sondern nur Holzkohle. Es kann sein, dass dies Spuren einer symbolischen
Beerdigung waren. Für diese Konstruktion hat man sich erneut im 15–18 Jh. interessiert. Trotz dieser Schwierigkeiten
kann diese Stelle als zerstörter Hügelgrabfriedhof angenommen werden. Er erhöht die Zahl der in der Region bekannten
Hügelgrabstellen, zu denen diejenigen in Niesiołowice und Mściszewice zählen. Schlechter Zustand der Stellen dieser
Art ist mit menschlicher Aktivität insbesondere im 20. Jh. verbunden. Deswegen ist es notwendig, sie zu schützen und in
ihnen Ausgrabungsarbeiten durchzuführen, die die Materialien liefern können, die ein neues Licht auf die Geschichte
Hinterpommerns werfen können.

Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk kurhanowych: 1 – Żakowo, gm. Sulęczyno, 2 – Węsiory, gm. Sulęczyno, 3 – Uniradze,
gm. Stężyca, 4 – Niesiołowice, gm. Stężyca, 5 – Mściszewice, gm. Sulęczyno, 6 – Siemirowice, gm. Cewice
(oprac. E. Fudzińska)

Zniszczone cmentarzysko kurhanowe w Żakowie (gmina Sulęczyno), stanowisko 3
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Ryc. 2. Żakowo, gm. Sulęczyno, stan. 3. Plan stanowiska sporządzony w 2006 r. (rys. E. Fudzińska)

Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński
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Ryc. 3. Żakowo, gm. Sulęczyno, stan. 3. Kurhan nr 1. Legenda: 1 – jasnobrunatny piasek, 2 – ciemnobrunatny piasek,
D – drzewo (rys. E. Fudzińska)
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Ryc. 4. Żakowo, gm. Sulęczyno, stan. 3. Kurhan nr 3 i wykop nr 1. 1 – jasnobrunatny piasek, 2 – ciemnobrunatny
piasek (rys. E. Fudzińska)

Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Treścią niniejszego komunikatu jest prezentacja
wyników badań nowo odkrytego stanowiska z okre−
su wczesnego średniowiecza na os. Bukowym w Szcze−
cinie. Stanowisko zlokalizowane jest na terenie daw−
nego obszaru wiejskiego należącego do Klęskowa.
Podczas badań powierzchniowych Archeologiczne−
go Zdjęcia Polski przeprowadzonych w 1983 r. (ar−
kusz 31–06) w miejscu tym nie natrafiono na mate−
riały zabytkowe. W 2005 r., podczas realizacji prac
przy rozbudowie os. Bukowego, przy ul. Akwarelo−
wej 9, odsłonięto stropy obiektów osadniczych.
Nowo odkryte stanowisko położone jest w odległo−
ści 100 m na północny wschód od stan. nr 11 w Klę−
skowie (AZP 31–06/23). Interwencyjne badania ra−
townicze w obrębie wykopu budowlanego pod bu−
dynek nr 9 przeprowadzono w dniach 31 paździer−
nika – 5 listopada 2005 r. Płytkimi sondażami spraw−
dzono całą powierzchnię wykopu i w jego północ−
no−wschodniej partii stwierdzono występowanie
warstwy kulturowej i drobnego materiału zabytko−
wego. Po oczyszczeniu części wykopu o wymiarach
30 x 9 m odsłonięto stropy wypełnisk 5 obiektów
osadniczych (ryc. 1).

Charakterystyka odkrytych obiektów

Obiekt nr 1 miał kształt nieregularnie okrągły i wy−
miary 134 x 142 cm oraz intensywnie czarne wypeł−
nisko w centralnej części. Na jego powierzchni za−
legała duża ilość drobnych, pokruszonych kamieni
(przepalonych w ogniu) i fragmentów ceramiki.
Obiekt posadowiony był w warstwie wilgotnej, ciem−
nożółtej gliny i w przekroju pionowym miał kształt

Antoni Porzeziński

Badania ratownicze na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie
(osiedle Bukowe)

nieckowaty (ryc. 2: 1; 3: 1). Maksymalna głębokość
wypełniska wynosiła 26 cm. W jego obrębie zale−
gały mocno przegrzane kamienie, drobne węgle
drzewne oraz liczne fragmenty naczyń glinianych.
Tuż nad dnem odkryto misę glinianą (ryc. 4: 3) usta−
wioną na płaskiej, kamiennej podkładce. Obok za−
legał nóż żelazny i szydło kościane (ryc. 4: 1–2).
Podczas eksploracji pozyskano także 3 fragmenty
kości zwierzęcych i 41 fragmentów ceramiki (wy−
bór materiału – ryc. 5–6). Funkcja obiektu: paleni−
sko otwarte.

Obiekt nr 2 usytuowany był w odległości 1 m
na wschód od obiektu nr 1. Miał on kształt nieregu−
larnie okrągły i wymiary 154 x 150 cm. Wypełni−
sko stropu przeważnie jasnoczarne z nielicznymi,
przepalonymi kamieniami i drobnymi fragmentami
ceramiki. Obiekt zalegał w gliniastym podłożu ko−
loru ciemnożółtego i brunatnego. Przekrój wypełni−
ska był nieregularnie nieckowaty z dwoma przegłę−
bieniami. Zawartość wypełniska dwukolorowa: ja−
snoczarna i żółto−szara. Maksymalna głębokość
obiektu wynosiła do 36 cm (ryc. 2: 2; 3: 2). Inwen−
tarz stanowiły 4 fragmenty ceramiki. Funkcja obiek−
tu: jama gospodarczo−zasobowa.

Obiekt nr 3 miał kształt nieregularnie nerkowa−
ty i wymiary 122 x 80 cm. Posadowiony został w pod−
łożu gliniastym o zabarwieniu brązowym i ciemno−
szarym. Strop wypełniska o mocno zróżnicowanej
kolorystyce: od intensywnie czarnej, ciemnoszarej,
żółto−szarej do ciemnożółtej. Na powierzchni brak
materiału ceramicznego. Przekrój nieregularny z ła−
godnie łukowatymi brzegami, z dwoma oddzielny−
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mi przegłębieniami w środkowej partii dna. Wew−
nątrz wypełniska wystąpiła niewielka ilość drob−
nych, przepalonych kamieni i towarzyszących im
węgli drzewnych. Maksymalna głębokość dwubarw−
nego (ciemnoszare i żółto−szare) wypełniska wyno−
siła 20 cm (ryc. 2: 3; 3: 3). Inwentarz obiektu stano−
wiły 2 niewielkie fragmenty ceramiki. Funkcja obiektu
nieokreślona.

Obiekt nr 4 miał kształt nieregularnego wydłu−
żonego owalu o wymiarach 220 x 130 cm. Posado−
wiony został w podłożu gliniastym o zabarwieniu
ciemnożółtym i brązowym. Strop wypełniska obiek−
tu jasnoczarny i ciemnoszary (ryc. 2: 4). Przekrój
pionowy nieregularnie misowaty z dwoma odrębny−
mi przegłębieniami dna. Obiekt zagłębiono w pod−
łoże na 24–28 cm. Wnętrze wypełniska dwubarw−
ne: ciemnoszare i żółto−szare. W centralnej partii
zalegała spora ilość mocno przepalonych kamieni
(ryc. 3: 4). Podczas eksploracji pozyskano 21 frag−
mentów ceramiki i 4 fragmenty kości zwierzęcych.
Funkcja obiektu: jama gospodarczo−zasobowa.

Obiekt nr 5 miał zarys nieregularnego owalu o wy−
miarach 132 x 100 cm i posadowiony został w gli−
niastym podłożu koloru ciemnożółtego. Wypełnisko
w stropie wielobarwne, od siwego do szaro−żółtego.
Brak materiału zabytkowego (ryc. 2: 5). W przekroju
pionowym obiekt miał kształt nieregularny i miąż−
szość do 11 cm. Wnętrze wypełniska dwubarwne:
jasnoczarne i ciemnoszare. W partii przegłębionej
wystąpiła sporej wielkości bryła mocno wypalonej
gliny (ryc. 3: 5). Funkcja obiektu nieokreślona.

Systematykę obiektów z osady na stan. 11a w Szcze−
cinie−Klęskowie oparto na kryteriach wypracowa−
nych dla osady wczesnośredniowiecznej na stan. 10
w Dargobądzu, gm. Wolin (Kowalski, Kozłowska−
Skoczka, Porzeziński 2006, 180–181). Odkryte w obrę−
bie osady źródła nieruchome reprezentowane są
przez 5 obiektów zagłębionych w ziemię, bez śla−
dów towarzyszących im konstrukcji drewnianych.
Wyróżnić można wśród nich: jamy gospodarczo−za−
sobowe (obiekty nr 2 i 4), palenisko (obiekt nr 1)
oraz jamy o nieustalonej funkcji (obiekty nr 3 i 5).
Usytuowanie miejsca posadowienia odkrytych obiek−
tów wskazuje pośrednio na możliwość istnienia tu
pierwotnie (przed niwelacją powierzchni terenu) osa−
dy typu wiejskiego składającej się od 3 do 4 razy
większej liczby źródeł nieruchomych, posadowio−
nych w niższej partii stoku, osłoniętej od strony za−
chodniej szczytem wzniesienia. Lokalizacji tej nie
przeszkadzało silnie gliniaste podłoże, w którym
posadowiono wszystkie zachowane obiekty.

W trakcie badań z wypełnisk obiektów pozyska−
no łącznie : 1 nóż żelazny, 1 szydło kościane, 1 misę
glinianą, 73 drobnej i średniej wielkości fragmenty

ceramiki oraz 7 fragmentów kości zwierzęcych. Pod
względem liczby pozyskanego materiału zabytkowe−
go wyróżnia się obiekt nr 1, z którego pochodzi 56,16%
wszystkich fragmentów ceramiki i zachowana w 3/4
całości misa gliniana. W podziale szczegółowym
wydzielono: 17 fragmentów wylewów (co stanowi
23,29% zbioru) i 7 fragmentów den (9,59%). Resz−
tę (67,12%) stanowiły fragmenty ścianek naczyń.
Ceramika naczyniowa ze stan. 11a w Klęskowie
mieści się w II i III grupie technicznej wg klasyfi−
kacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986a, 13–17;
1986b, 52–59). Do pierwszej z wymienionych grup
należą fragmenty ceramiki ręcznie lepionej i słabo
obtaczanej do połowy wysokości naczynia (21 frag−
mentów). Pozostałe (52 fragmenty) zaliczone zostały
do grupy III, wykonanej przy użyciu koła garncar−
skiego, średnio i mocno formująco obtaczanych do
krawędzi dna. Fragmenty den naczyń zaliczonych do
II grupy technicznej są z reguły płaskie i słabo wy−
odrębnione (z wypełniska obiektu nr 4). Dna naczyń
III grupy technicznej są z reguły niejednolicie za−
klęśnięte (wybór z wypełniska obiektu nr 1: ryc. 4:
3; 5: 4–5; 6: 5). Powierzchnie naczyń – od chropo−
watych do gładkich, ornamentowane różnorodnymi
motywami zdobniczymi w postaci pojedynczych
i wielokrotnych linii poziomych żłobków (o różnym
stopniu zagęszczenia), wielokrotnych pasm linii fa−
listych, rzędów skośnych łuczków i nacięć wykona−
nych przy użyciu narzędzia grzebykowatego. Pod
względem grubości ścianek pozyskany materiał ce−
ramiczny podzielono na cienko− (0,6 cm), średnio−
(do 0,9 cm) i grubościenne (powyżej 0,9 cm). Zde−
cydowana większość powierzchni zewnętrznych
miała kolor brunatny i brunatno−szary, niejednorod−
nie plamisty. Przełamy ścianek średnio− i grubo−
ściennych były dwubarwne, a cienkościennych – jed−
nobarwne. Wypał ceramiki od słabego do intensyw−
nego (misa gliniana – ryc. 4: 3).

Ustalenie chronologii osady jest niezmiernie
trudne. Jedynymi źródłami umożliwiającymi dato−
wanie są stosunkowo nieliczne ułamki naczyń gli−
nianych. Ta mała liczebność zbioru nie pozwala na
precyzyjne ustalenie czasu funkcjonowania osady.
Zgodnie bowiem z metodą jakościowo−ilościowej
oceny zespołów ceramiki naczyniowej (por. m.in.
Łosiński, Rogosz 1986a, 17–19) – analizowane se−
rie powinny wynosić co najmniej 50 sklasyfikowa−
nych typologicznie ułamków. W zbiorze z Klęsko−
wa zanotowano tylko 18 fragmentów wylewów,
z czego sklasyfikowano 8 ułamków znalezionych
w obiekcie nr 1. Klasyfikację typologiczną naczyń
przeprowadzono, opierając się na schematach wy−
pracowanych dla obszaru Meklemburgii (Schuldt
1956; 1964) oraz dla wczesnośredniowiecznej cera−
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miki szczecińskiej (Łosiński, Rogosz 1986a; 1986b),
wykorzystanych następnie przy późniejszych opra−
cowaniach ceramiki wolińskiej (Stanisławski 2000),
kamieńskiej (Porzeziński, Garczyński 2005/2006)
i pyrzyckiej (Porzeziński 2005/2006). Wszystkie
analizowane partie przybrzeżne z obiektu nr 1 zali−
czone zostały do naczyń rodziny typów G (typ Vip−
perow w Meklemburgii). Reprezentują one naczy−
nia baniaste o łagodnie i mocno esowatym profilu,
całkowicie obtaczane, o starannie i mocno profilo−
wanych krawędziach wylewów. Dominującym wąt−
kiem zdobniczym są dookolne bruzdy, pasma wie−
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lokrotnej linii falistej, skośnych łuczków oraz poje−
dyncze rzędy ukośnych nakłuć i linii falistej (ryc. 4: 3;
5: 1–3; 6: 1–4). Zarówno w Meklemburgii (Schuldt
1956, 44–49), jak i na Pomorzu Zachodnim (Łosiń−
ski, Rogosz 1986a, 15; 1986b, 57) naczynia rodzi−
ny typów G są podstawowym składnikiem zbiorów
datowanych od 2. poł. X w. do 1. poł. XIII w. W ta−
kich też ramach czasowych należy umieścić funk−
cjonowanie osady w Klęskowie. Na podstawie tak
nielicznego zbioru ceramiki naczyniowej nie jest
bowiem możliwe bardziej precyzyjne datowanie tego
obiektu.

Die Notgrabung in der Fundstelle 11a in Szczecin−Klęskowo (osiedle Bukowe)
Kurzfassung

Die kleine, frühmittelalterliche Siedlung in der Fundstelle 11a wurde im Jahre 2005 freigelegt, im Zuge der Arbeiten die
in Zusammenhang mit dem Ausbau der Siedlung Osiedle Bukowe in Verbindung standen. Bei der Nivellierungsarbeiten
für das Wohnhaus Nr. 9 wurden die Umrisse von 5 Siedlungsobjekten freigelegt, dabei waren: zwei Wirtschaftsgruben
(Objekte Nr. 2 und 4), eine Feuerstelle (Objekt Nr. 1) und zwei Gruben mit unbestimmter Funktion (Objekte Nr. 3 und 5).
Alle Objekte befanden sich im homogenen Lehmboden. Das repräsentativste Objekt der freigelegten Siedlung wurde von
einer Feuerstelle vertreten, die eine unregelmäßig runde Form aufweist. Sie war 134 x 142 cm groß und die maximale
Tiefe der Verfüllung betrug bis zu 26 cm.

Das Inventar der erforschten Verfüllung bestand aus einer Tonschüssel (Abb. 4: 3), einem Eisenmesser (Abb. 4: 1),
einer Knochennadel (Abb. 4: 2) sowie aus 41 Fragmenten von Tongefäßen (Abb. 5−6), die 56,16% der ganzen Keramik−
sammlung ausmachten. Sie bestand aus insgesamt 73 Keramikteilen. Typologische Analyse wurde in die Anlehnung an
die repräsentative Sammlung vom Objekt 1 durchgeführt. Die Sammlung bestand aus einer Tonschüssel (Abb. 4: 3), 7
Gruppen der Gefäße aus der Randzone und 3 Gruppen der Gefäße aus der Bodenzone (Abb. 5−6). Im Zuge des detaillier−
ten typologischen Auswertungsverfahrens wurden die Aufteilungskriterien nach E. Schuldt für Mecklenburg übernom−
men und die Keramikauswertung erfolgte gemäß Aufteilungskriterien für die Stettiner Keramik nach W. Łosiński und
R. Rogosz. Alle repräsentative Gefäßgruppen aus der Randzone wurden dem Vipper−Typ und der Gefäßfamilie Typ „G”
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zugerechnet. Die Schüssel entsprach grundsätzlich dem Garz−Typ, obwohl sie eine weiter entwickelte Form repräsen−
tiert. Sie hat keine unmittelbaren Äquivalente im Rahmen der Stettiner Keramik. Die freigelegte Siedlung wurde vom
Ende des 10. Jahrhunderts bis in die Jahre 1130–1170 datiert (die erste Vorstufe der Phase V für Stettin – nach W. Łosiński
und R. Rogosz).

Ryc. 1. Szczecin−Klęskowo, stan. 11a (osiedle Bukowe). Lokalizacja posadowienia obiektów w obrębie budynku
mieszkalnego nr 9

Antoni Porzeziński
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Ryc. 2. Szczecin−Klęskowo, stan. 11a (osiedle Bukowe). Rzuty poziome obiektów nr 1–5. Legenda: I – wypełnisko
czarne (piaszczysta ziemia przemieszana ze spalenizną, przepalonymi kamieniami i fragmentami ceramiki),
II – wypełnisko ciemnoszare (piasek z humusem i szczątkami organicznymi), III – wypełnisko żółto−szare
(gliniasty piasek z dodatkiem humusu), IV – wypełnisko ciemnosiwe (drobnoziarnisty piasek), V – kamienie
(rys. A. Ryś)

Ryc. 3. Szczecin−Klęskowo, stan. 11a (osiedle Bukowe). Przekroje pionowe wypełnisk obiektów nr 1–5.
Legenda: I – wypełnisko czarne (piaszczysta ziemia przemieszana ze spalenizną, przepalonymi kamieniami
i fragmentami ceramiki), II – wypełnisko ciemnoszare (piasek z humusem i szczątkami organicznymi),
III – wypełnisko żółto−szare (gliniasty piasek z dodatkiem humusu), IV – wypełnisko ciemnosiwe
(drobnoziarnisty piasek), V – kamienie (rys. A. Ryś)
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Ryc. 4. Szczecin−Klęskowo, stan. 11a (osiedle Bukowe). Zabytki wydzielone z wypełniska obiektu nr 1 (paleniska)
(rys. A. Ryś)
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Ryc. 5. Szczecin−Klęskowo, stan. 11a (osiedle Bukowe).Wybór materiału ceramicznego z wypełniska obiektu nr 1
(paleniska) (rys. A. Ryś)

Badania ratownicze na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe)



460

Ryc. 6. Szczecin−Klęskowo, stan. 11a (osiedle Bukowe). Wybór materiału ceramicznego z wypełniska obiektu nr 1
(paleniska) (rys. A. Ryś)
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Stanowisko nr 11 (AZP 34–06/79)1 w Sobiera−
dzu, gm. Gryfino, pow. gryfiński, woj. zachodnio−
pomorskie, położone jest ok. 1500 m na południe
od drogi łączącej Drzenin i Sobieradz. Leży na za−
chodnim zboczu jednego z niewielkich wzniesień
wyraźnie pofałdowanego terenu. Obszar w promie−
niu kilkuset metrów od stanowiska stanowią pola
uprawne (ryc. 1–2). Ratownicze badania wykopali−
skowe zostały przeprowadzone na zlecenie General−
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szcze−
cinie przez Zachodniopomorsko−Lubuskie Konsor−
cjum Archeologiczne w związku z budową drogi
ekspresowej S3 (odcinek Szczecin−Klucz – Węzeł
Pyrzycki). W granicach inwestycji znalazła się pół−
nocno−wschodnia część stanowiska.

W trakcie prac łącznie przebadano teren o powierz−
chni 27,3 a, na którym odkryto 2 obiekty (ryc. 3). Tyl−
ko w jednym z nich (obiekt 2) znaleziono 66 frag−
mentów ceramiki i grudkę polepy. Oba obiekty od−
kryto na poziomie stropu calca, który na całym sta−
nowisku stanowiła tłusta glina w kolorze pomarań−
czowym.

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak

Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu,
stanowisko 11 (AZP 34–06/79)

Obiekt nr 1 zlokalizowano na hektarze XV, ar 52.,
ćw. B. Rzut poziomy był nieregularny o wymiarach
2 x 1,06 m. Profil obiektu był nieckowaty, jedno−
warstwowy, o miąższości do 0,12 m. Wypełnisko
stanowiła intensywnie czarna próchnica, lekko spiasz−
czona, przemieszana w układzie plamistym z brą−
zową próchnicą i żółtym piaskiem, zawierająca spa−
leniznę i liczne węgle drzewne (ryc. 6: B). W za−
chodniej części obiektu zalegały niewielkie, przepa−
lone kamienie granitowe. W obiekcie nie odkryto
ruchomego materiału zabytkowego.

Obiekt nr 2 zlokalizowano na hektarze XIV, ar 6.,
ćw. B. W rzucie poziomym zbliżony był on do pro−
stokąta o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach
1 x 0,74 m. W profilu natomiast miał on kształt grusz−
kowaty, a trójwarstwowe wypełnisko miało miąż−
szość do 0,86 m. Główne wypełnisko stanowiła sza−
ra, spiaszczona próchnica zawierająca drobne węgle
drzewne. Poniżej zalegała 0,10−metrowa warstwa
ciemnoszarej próchnicy, przesycona dużą ilość drob−
nych węgli drzewnych i spalenizny. Na głębokości
ok. 0,65 m od stropu obiektu znajdowała się war−
stwa jasnoszarego, gliniastego piasku. (ryc. 4, 5, 6: A).
Wyraźnie widoczne w części centralnej przewęże−
nie związane jest z procesami podepozycyjnymi za−
chodzącymi w obrębie obiektu (szerzej na temat
schematu powstawania tego typu wypełnisk: Kadrow
1991, 22–23, ryc. 10).

Jamy o analogicznej, gruszkowatej formie odkry−
wane są tak na stanowiskach pradziejowych, jak
i wczesnośredniowiecznych (por. m.in. Kadrow
1991, 22–23; Uciechowska−Gawron 2006, ryc. 4/65),

1 Stanowisko nr 11 zostało odkryte w 2006 r. podczas rozpo−
znawczych badań powierzchniowych przeprowadzonych w zwią−
zku z planowaną budową drogi ekspresowej S3. Badaniami kie−
rował J. Bednarczyk (IAiE PAN). W ich trakcie zarejestrowano
pozostałości osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (1 frag−
ment ceramiki). Chronologię określili: J. Bednarczyk, J. Kabaciń−
ski, E. Cnotliwy. Stanowisko zostało wytypowane do wyprzedza−
jących badań ratowniczych.
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różnie interpretowana jest jednak ich funkcja. M. Du−
linicz (2001, 153, ryc. 133) uznał obiekt o podobnym
profilu, odkryty w miejscowości Radziejów (stan. 5),
za jamę do suszenia zboża. Na taką funkcję wska−
zuje, zdaniem tego badacza, wyeksplorowana z wy−
pełniska prażnica oraz grudki spalenizny. Z kolei
obiekt o zbliżonej formie, odsłonięty w Poznaniu
przy ul. Garbary i datowany na poł. XII w., zaklasyfi−
kowano do kategorii jam zasobowych (Krenz, Stępnik
1996, 124, ryc. 3). Podobną funkcję przypisano obiek−
towi (nr 18) ze starszych faz wczesnego średniowie−
cza, odkrytemu na osadzie w Międzyrzeczu (stan. 78)
(Krzyszowski 2006, 29, ryc. 10: 1) oraz jamie
z Nowińca, pow. Żary (Dziedzic, Gruszka 2004,
233–234, ryc. 5, 14–15). Zdaniem autorów – tak na−
leży także klasyfikować omawiane znalezisko z So−
bieradza.

Z wypełniska jamy zasobowej (obiekt nr 2) ze−
brano 66 fragmentów ceramiki. Wyróżniono wśród
nich 3 fragmenty wylewów (ryc. 7: 1, 2), 2 fragmen−
ty den (ryc. 8: 2, 3) oraz 3 fragmenty glinianego ta−
lerza (ryc. 9: 1). Znaleziono także jedną grudkę po−
lepy konstrukcyjnej lub fragment burty prażnicy
(ryc. 9: 2). Nie stwierdzono innych zabytków rucho−
mych.

Odkryty zespół ceramiki przedstawia się dosyć
jednorodnie zarówno pod względem techniki, jak
i technologii wykonania. Zdecydowana większość
znalezionych fragmentów naczyń wykonana zosta−
ła z gliny schudzonej niewielką ilością domieszki,
na którą składał się drobny tłuczeń granitowy (do 2 mm,
chociaż najczęściej spotyka się frakcję o średnicy do
1 mm) oraz drobnoziarnisty piasek. Część naczyń
wypalono w atmosferze z ograniczonym dostępem
tlenu, co spowodowało, że ścianki przybrały kolor
ciemnobrązowy i czarny, dominuje jednak wypał
utleniający, który powodował zabarwienie na kolor
ceglasty i pomarańczowy. Wszystkie fragmenty po−
chodzą od naczyń wykonanych techniką wałecz−
kową bądź taśmową, a następnie obtoczonych, do−
syć z resztą niestarannie, na kole garncarskim, o czym
świadczą widoczne na partiach przybrzeżnych po−
ziome ciągi garncarskie, a na dnach – negatywy osi
koła garncarskiego (stwierdzone na obu odkrytych
fragmentach). Niedbałe obtaczanie nie zatarło więk−
szości śladów produkcyjnych (jak np. miejsca łącze−
nia taśm). Grubość ścianek waha się w zależności
od partii naczynia od 0,7 do 1,5 cm. Ze względu na

mocne rozdrobnienie materiału nie udało się zrekon−
struować żadnej formy naczynia. Jednak z zachowa−
nych fragmentów możemy wnioskować, że pocho−
dziły od naczyń dwustożkowatych o ostrych zało−
mach brzuśców, umieszczonych dosyć wysoko. Były
to naczynia raczej wąskootworowe. Wszystkie par−
tie brzegowe należą do form prostych, o zaokrąglo−
nej bądź płasko ściętej krawędzi właściwej. Do na−
noszenia ornamentu użyto przede wszystkim narzę−
dzia wielozębnego. Wykonywano nim zarówno wątki
ryte, w postaci wielokrotnej linii falistej (ryc. 7: 1), jak
i nakłuwane, które zdecydowanie dominują (ryc. 7: 2, 4, 5).
W jednym przypadku stwierdzono połączenie obu tych
wątków (ryc. 7: 3).

Biorąc pod uwagę zarówno formę (dwustożko−
watość, wysoko umieszczony załom brzuśca), nie−
staranne wykonanie oraz rodzaj zastosowanych wąt−
ków ornamentacyjnych, można zaklasyfikować od−
kryty zespół do grupy naczyń Menkendorf–Szcze−
cin (rodzina typów D wg Łosińskiego, Rogosza
1983). Stanowią one główny składnik zespołów cera−
micznych Szczecina datowanych na 2. poł. IX – X w.
(Łosiński, Rogosz 1983, 205).

W obiekcie 2 znaleziono również 3 fragmenty
glinianego talerza. Udało się zrekonstruować jego
średnicę, która wynosiła ok. 20 cm. Talerz wykona−
ny był z podobnej masy garncarskiej, jak reszta ce−
ramiki. Grubość dna i ścianki wynosiła 8–9 mm.
Odkryte fragmenty należą do naczynia rodziny ty−
pów S, typ IIa (Łosiński, Rogosz 1983, 226, ryc.
202; Jaskanis 2003, 435). Najbliższe terytorialnie
analogie pochodzą ze Szczecina−Wzgórza Zamko−
wego oraz z grodziska w Szczecinie−Mścięcinie (Ro−
gosz 1974, 232, tabl. 26: a, b). Niewielki udział ta−
lerzy glinianych odnotowano także w Stargardzie
(Rogosz 1986, 121).

Odkryty w obiekcie 2 zespół ceramiki przedstawia
charakterystyczny asortyment naczyń odkrywanych na
terenie zachodniego Pomorza w 2. poł. IX – X w. Do−
minuje tu ceramika typu Menkendorf−Szczecin. Frag−
menty glinianego talerza, charakterystyczne co praw−
da dla starszych faz wczesnego średniowiecza, spo−
tykane są także w młodszych nawarstwieniach. Za−
stanawiające jest, że pomimo odsłonięcia znacznego
obszaru, nie odnotowano innych obiektów datowanych
na okres wczesnego średniowiecza. Być może uchwy−
cono skraj większego stanowiska, którego centrum
znajduje się już poza granicami inwestycji.

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
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Die frühmittelalterliche Vorratsgrube von Sobieradz, Fundstelle 11 (AZP 34−06/79)
Kurzfassung

Im Laufe der Untersuchung der Fundstelle Nr. 11 (AZP 34−06/79) in Sobieradz, Landkreis Gryfino wurde ein Objekt
registriert, das im Grundriss einem Rechteck mit gerundeten Ecken und birnenförmigem Dreischichtenprofil ähnelt.
Seine Form lässt keine Schlüsse in Bezug auf Chronologie ziehen. Die von der Form her ähnlichen Exemplare kommen
in den Urzeiten und im Frühmittelalter vor (vgl. u. a. Kadrow 1991, 22–23; Uciechowska−Gawron 2006, Ryc. 4/65). Das
Objekt mit ähnlicher Form, datiert aber in die Mitte des 12. Jahrhunderts, wurde in Poznań (Posen) in der Straße Garbary
registriert, wo es als Vorratsgrube klassifiziert wurde (Krenz, Stępnik 1996, 124, Abb. 3). Die Vorratsgrube, die in der
Siedlung in Międzyrzecz erforscht wurde und die in die spätere Phasen des Frühmittelalters datiert, hatte vergleichbares
Profil. Im Objekt wurde die auf den Westpommerschen Kreis knüpfende Keramik geborgen (Krzyszowski 2006, 29,
Abb. 10: 1). Das Keramikmaterial, das aus der ähnlichen Vorratsgrube in Nowiniec, Kreis Żary gewonnen wurde (Dzie−
dzic, Gruszka 2004, 233–234, Abb. 5, 14–15) weist dagegen deutliche Bezuge zu den Tornow− und Mankendorfstil auf.
Im analogen Objekt im Ort Březno in der Nähe von Louny in Tschechien wurden ein Lehmklümpchen sowie 2 Tierkno−
chen gefunden (Pleinerová 2000, 22, Abb. 17: 6). M. Dulinicz (2001, 153, Ryc. 133) hielt ein Objekt mit ähnlichem
Profil von Radziejowo, Stelle 5, für eine Grube für die Getreidetrocknung.

Auf solche Funktion weist, der Meinung des Forschers nach, die in der Verfüllung erforschte Rösterei sowie Hütten−
lehmklumpen hin.

Bei Betrachtung der Form (doppelkonische Form, die hohe Wölbung der Bauchung) der im Objekt gefundenen
Gefäße sowie der nachlässigen Verarbeitung und der Art der verwendeten ornamentalen Motiven lassen sich die gebor−
genen Gegenstände als Gefäße von Menkendorf−Szczecin Gruppe (vom Typ D nach Cnotliwy, Leciejewicz, Łosiński
1983) klassifizieren. Sie bilden den Hauptbestandteil der Keramikkomplexe von Szczecin (Stettin), die in die zweite
Hälfte des 9.–10. Jahrhunderts datieren. (Cnotliwy, Leciejewicz, Łosiński 1983, 205).

Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu, stanowisko 11 (AZP 34–06/79)
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Ryc. 1. Sobieradz, stan. 11. Widok stanowiska pod odhumusowaniu (fot. C. Skórka)

Ryc. 2. Sobieradz, stan. 11. Widok stanowiska w trakcie prac wykopaliskowych (fot. C. Skórka)

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
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Ryc. 3. Sobieradz, stan. 11. Plan sytuacyjno wysokościowy stanowiska. Czarnymi punktami zaznaczono odkryte
obiekty archeologiczne (oprac. S. Kałagate)

Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu, stanowisko 11 (AZP 34–06/79)
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Ryc. 4. Sobieradz, stan. 11. Rzut poziomy obiektu 2

Ryc. 5. Sobieradz, stan. 11. Profil poziomy obiektu 2

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
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Ryc. 6. Sobieradz, stan. 11. Rzut płaskie i profile obiektów 1 (B) i 2 (A). Legenda: 1 – szara spiaszczona próchnica
z drobnymi węglami drzewnymi, 2 – ciemnoszara próchnica z dużą ilością węgli drzewnych i spalenizny,
3 – jasnoszary gliniasty piasek, 4 – intensywnie czarna próchnica lekko spiaszczona, przemieszana w układzie
plamistym z brązową próchnicą i żółtym piaskiem ze spalenizną i węglami drzewnymi, 5 – kamienie

Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu, stanowisko 11 (AZP 34–06/79)
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Ryc. 7. Sobieradz, stan. 11. Ceramika z obiektu 2 (ryc. O. Lipniewska)

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
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Ryc. 8. Sobieradz, stan. 11. Ceramika z obiektu 2 (ryc. O. Lipniewska)

Wczesnośredniowieczna jama zasobowa odkryta w Sobieradzu, stanowisko 11 (AZP 34–06/79)
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Ryc. 9. Sobieradz, stan. 11. Fragment talerza glinianego (1) oraz fragment burty prażnicy (2) (ryc. O. Lipniewska)

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Badania archeologiczne prowadzone od czerw−
ca do grudnia 2006 r. przy ul. Grodzkiej 17 w Gdań−
sku, w miejscu dawnego grodu książęcego, a póź−
niej zamku krzyżackiego, miały charakter prac wy−
przedzających planowaną inwestycję1. Objęto nimi
powierzchnię 12 a. W zachodniej części terenu ba−
dań, w obrębie fundamentów nieistniejącej dziś,
XVIII−wiecznej oficyny, ze względów bezpieczeń−
stwa eksplorację doprowadzono jedynie do pozio−
mu stopy fundamentowej muru stojącego na grani−
cy posesji. Z tego samego powodu przerwano eks−
plorację na poziomie posadowienia murów w obrę−
bie nowożytnej zabudowy przy północnej granicy
działki. Całość historycznych nawarstwień (do stro−
pu calca) przebadano na obszarze 8,3 a. Większą
część badanego terenu obejmował wykop I, od stro−

Zbigniew Polak

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej 17
w Gdańsku, na terenie dawnego grodu książęcego
i zamku krzyżackiego

ny wschodniej ograniczony linią czynnych przewo−
dów ciepłowniczych. Pomiędzy tą linią a budynkiem
Rycerska 12 znajdował się mniejszy wykop II, do−
chodzący do północnej granicy działki.

W granicach obecnego wykopu I znalazł się ba−
dany w 1949 r. arowy wykop VI. Na znacznej jego
części nawarstwienia zostały – do głębokości 3 m –
zniszczone w czasie wojny przy budowie schronu.
Gdy przekonano się, że „wkop nie zawiera zupełnie
materiałów wczesnośredniowiecznych, dwukrotnie
zmniejszono zasięg wykopu”. Od głębokości 2 m ba−
daną powierzchnię zredukowano do 4 x 4 m, na głę−
bokości 3 m – do 2 x 2 m, a przy dnie – do 1,5 x 1,5 m.
W partii najniższej (3,5–5 m od powierzchni) odno−
towano „bardzo niespokojny układ warstw” zsypy−
wanych z góry pod dużym kątem. Na dnie odsło−
nięto warstewki nawozu i namułu przykryte warstwą
gliny. Namuł uznano za calec, choć gwałtownie na−
pływająca woda nie pozwoliła uzyskać pewności. Na
glinie, w jej obrębie i w warstewkach pod gliną le−
żały głazy o średnicy ok. 0,5 m. Przecięte przez wy−
kop gruzowe nawarstwienia zinterpretowano jako
zasypisko zamkowej fosy, a leżące na dnie głazy
uznano za zsypany na jej dno materiał z rozbiórki
zamku (Jażdżewski, Chmielewski 1952, 54–56).

Przystępując do badań, mogliśmy spodziewać
się, że obejmą one fosę zamku krzyżackiego. Nie
było natomiast wiadomo, czy i w jakim stopniu wy−
kop odsłoni relikty zamku oraz poprzedzającego go
grodu.

Z zamku przetrwały do dziś nieliczne fragmenty
murów wtopione we współczesną zabudowę, a wszy−

1 Badaniami i nadzorem archeologicznym objęto teren działki wła−
snościowej nr 379, na której znajduje się budynek Grodzka 17
i przynależące do niego podwórze, sięgające do ulicy Czopowej oraz
budynek Rycerska 11/12. Badania prowadziła Pracownia Archeolo−
gicznych Badań Terenowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego (kierownik badań – mgr Zbigniew Polak), a finan−
sował je Celtik Developments Poland sp. z o.o. W badaniach brali
udział: mgr mgr Zbigniew Misiuk (zastępca kierownika badań),
Sylwia Domaradzka, Katarzyna Januszek, Magdalena Nowakow−
ska. Wszelkie prace – zarówno fizyczne, jak i techniczne – wyko−
nywali głównie studenci archeologii reprezentujący (kolejność wg
liczebności uczestników): Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Szczeciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uni−
wersytet Gdański.
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stkie, odnoszące się do tego terenu, źródła ikonogra−
ficzne i kartograficzne powstały już po jego rozbiór−
ce. Rekonstrukcje kształtu przestrzennego zamku
opierają się w znacznym stopniu, a grodu wyłącz−
nie, na wynikach zainicjowanych wiosną 1948 r. ba−
dań archeologicznych. Zgodnie z nimi składający się
z kilku części gród gdański wzniesiono w 2. poł. X w.
na wyspie utworzonej przez wody Motławy i Wisły,
płynącej wówczas o 800 m bliżej. Jedna z tych części
to wyodrębniona siedziba władzy feudalnej, określa−
na niekiedy jako castellum bądź gród właściwy. Po−
między dzisiejszymi ulicami: Sukienniczą, Czo−
pową, Rycerską i Na Dylach leżała dzielnica rybac−
ko−rzemieślnicza, funkcjonalnie stanowiąca względem
castellum podgrodzie. W jej obrębie przebadano
wykop I–V (tzw. główny), w którym wydzielono 17
poziomów dobrze zachowanej drewnianej zabudo−
wy. Każdy wykop funkcjonował ok. 20–25 lat. Po−
ziom najstarszy datowano na lata 970–980, kres
funkcjonowania najmłodszego – na rok 1308. W czę−
ści południowo−zachodniej, u zbiegu ulic Sukienni−
czej, Grodzkiej i Czopowej, leżała część najmniej−
sza, z cmentarzem przy najstarszym gdańskim koś−
ciele. Całość była otoczona potężnymi wałami drew−
niano−ziemnymi, których szerokość u podstawy wa−
hała się od 16 do 20 m, a wysokość dochodziła praw−
dopodobnie do 10 m. Od strony wschodniej wał
obronny, otaczający wyodrębnioną siedzibę feuda−
ła, był wysunięty ku Wiśle i od zewnątrz dodat−
kowo zabezpieczony falochronem (Zbierski 1978,
83–85).

Nowe badania, prowadzone przez Muzeum Ar−
cheologiczne w Gdańsku, w szerokim zakresie wy−
korzystujące dendrochronologię, przyniosły jednak
istotne zmiany tego obrazu. Według Andrzeja Go−
łębiewskiego założenie grodu, który początkowo zaj−
mował jedynie południowo−wschodnią część wyspy,
nastąpiło w latach 1052–1054. W następnym etapie,
ok. 1090 r., powstała osada rzemieślniczo−rybacka,
a całość otoczono wówczas nowym wałem, który
przylegał od zewnątrz do dotychczasowych, nadal
funkcjonujących umocnień grodu (Gołębiewski 2005a,
353). Także weryfikacyjne badania przeprowa−
dzone w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu głów−
nego pozwoliły datować początki zasiedlenia na czas
ok. 1090 r. Po 20 latach trwała zabudowa mieszkal−
na zanikła i została zastąpiona konstrukcjami ple−
cionkowymi, a wkrótce potem uległa całkowitej za−
gładzie w wyniku pożaru, zapewne w związku ze
zdobyciem Gdańska przez Bolesława Krzywouste−
go w 1116 r. Trwający kilka kolejnych lat upadek
rybackiego podgrodzia nie musiał jednak – zdaniem
Bogdana Kościńskiego i Henryka Panera – dotyczyć
grodu, gdyż wał wewnętrzny, odsłonięty w latach

1948–1951 w wykopie VIII i w 1957 r. w wykopie XIV,
uznany wówczas za jednoczasowy z zewnętrznym,
w rzeczywistości może być od niego późniejszy, sta−
nowiąc pozostałość castellum wzniesionego przez
Krzywoustego w zdobytym grodzie gdańskim2. No−
wa faza funkcjonowania grodu – o regularnie roz−
planowanej, stabilnej sieci ulic i solidnej zabudowie
– rozpoczęła się na przełomie 2. i 3. dekady XII w.
i trwała nieprzerwanie do końca tego stulecia. Koń−
czy ją horyzont glinianego rumowiska ze spalenizną
z przełomu XII i XIII w. Powyżej tego horyzontu,
określanego dawniej jako poziom I i wiązanego ze
zniszczeniem grodu przez Krzyżaków w 1308 r., le−
żało jeszcze ok. 60 cm ziemi, nawozu i gliny z licz−
nym materiałem zabytkowym, w tym i ceramiką
siwą (Kościński, Paner 2005, 39–40).

W 1308 r. gród opanowali Krzyżacy. Daty den−
drochronologiczne uzyskane z górnych partii wałów
wskazują, że początkowo wykorzystywali i remon−
towali istniejące drewniano−ziemne fortyfikacje, do−
piero w latach 1335–1341 zaczęli – na miejscu daw−
nego grodu – wznosić murowany zamek. Przyjmuje
się, że główną jego częścią był wzniesiony na pla−
nie kwadratu dom konwentu, o czterech skrzydłach
otaczających wewnętrzny dziedziniec, którego na−
rożniki wzmacniały wysunięte baszty. Otaczała go
fosa, za którą od zachodu i północy znajdowało się
przedzamcze, otoczone murami obronnymi i kolejną
linią nawodnionych fos, zdwojonych od strony za−
chodniej, od której znajdowała się najpewniej głów−
na brama wjazdowa. W lutym 1454 r. komtur prze−
kazał zamek władzom Głównego Miasta Gdańska,
a te niemal natychmiast przystąpiły do jego rozbiór−
ki. Pozostawiono jedynie zewnętrzne ciągi umocnień
włączone w system obronny miasta. Datowany na
ok. 1600 r. tzw. plan sztokholmski pokazuje, że w tym
czasie obszar dawnego zamku nie był zabudowany,
w znacznej części zajęty przez tory powroźnicze. Od
poł. XVII w. na terenie zamczyska pojawia się za−
budowa mieszkalno−magazynowa. Intensyfikacja
prac budowlanych przypadła jednak dopiero na wiek
XVIII i XIX (Paner 1996).

Generalnie wykopaliska przeprowadzone w 2006 r.
przyniosły wyniki zgodne z tym, czego można było
oczekiwać na podstawie dotychczasowego stanu
wiedzy o gdańskim zamku i grodzie.

2 Czy zatem fortyfikacje, wiązane przez B. Kościńskiego i H. Pa−
nera z castellum Krzywoustego i konstrukcje datowane przez
A. Gołębiewskiego na lata 1052–54, to dwa różne wały wewnętrzne?

Zbigniew Polak
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Na całym badanym areale do głębokości 0,60–1,00 m
warstwy były całkowicie przemieszane. Wzdłuż za−
chodniej i północnej granicy działki istniała do ostat−
niej wojny nowożytna zabudowa, w większości nie−
podpiwniczona. W centralnej części wykopu I od−
słonięto, wzniesione na solidnym kamiennym fun−
damencie, dolne partie murów niewielkiego budyn−
ku widocznego na planie Buhsego. Południowa ścia−
na budynku została zniszczona przez VI wykop ar−
cheologiczny z 1949 r. Wykop archeologiczny objął
wówczas część wykopu budowlanego o złożonym
planie i znacznych wymiarach, wykonanego w zwią−
zku z planowaną budową schronu, którego budowę
przerwano po wzniesieniu jedynie ceglanego kory−
tarza łączącego go z kamienicą Grodzka 17. Wykop
przygotowano najpewniej w 1945 r., a po zakończe−
niu wojny zasypano go śmieciami z najbliższej oko−
licy. O jego istnieniu nie wiedziano w 1949 r., kie−
dy otwierano wykop VI. Obecnie mechaniczne usu−
nięcie powojennego zasypiska ułatwiło wstępną
orientację w stratygrafii stanowiska. Okazało się, że
kamienie odsłonięte na dnie wykopu VI to relikt fun−
damentu średniowiecznego muru biegnącego wzdłuż
zewnętrznej krawędzi fosy. Poza nim zachował się
stromy stok przeciętych przez fosę nawarstwień
z reliktami drewnianej zabudowy wczesnośrednio−
wiecznej, warstw użytkowych przedzamcza i sięga−
jących niemal poziomu współczesnego warstw roz−
biórkowych zamku. W fosie warstwy z okresu jej
użytkowania leżały poniżej poziomu wód grunto−
wych. Przykryły je warstwy zasypiskowe ciągnące
się aż do wschodniej granicy wykopu I, przy której
pojawił się pod nimi stok hałdy gruzu z cegły go−
tyckiej, w którym znaleziono m.in. fragmenty ma−
swerków. Miąższość gruzu wyraźnie wzrastała ku
wschodniej krawędzi wykopu, przy której pojawiły
się pod gruzem ciemne warstwy tworzące pierwot−
ny stok fosy. Mur, wzniesiony wzdłuż wschodniej
krawędzi fosy, znajdował się już poza zasięgiem wy−
kopu I, nikłe resztki jego fundamentu zadokumen−
towano przy zachodniej granicy wykopu II. Na
wschód od niego, w odległości 3 m, odsłonięto frag−
ment rozległej kamiennej konstrukcji, będącej naj−
pewniej fundamentem narożnej wieży zamku. Na
wąskiej przestrzeni, pomiędzy fundamentem wieży
i murem fosy, zachowały się pozostałości trzech
szkieletów leżących w wąskich, prostokątnych ja−
mach grobowych. Niżej, w stropie warstw grodo−
wych, widoczne były silnie zbutwiałe pozostałości
krzyżujących się belek. Ich nagromadzenie sprawiało
początkowo wrażenie konstrukcji wału castellum,
którego – zgodnie z sugestiami literatury – można
było spodziewać się w tym właśnie miejscu. Struk−
tura ta okazała się jednak spiętrzeniem legarów i resz−

tek moszczeń kilku faz przeciętej przez fosę zam−
kową drogi, biegnącej w kierunku wschód–zachód.
Na północ od niej, w najstarszym poziomie zabu−
dowy, odsłonięto część dużego budynku zrębowe−
go. Lepiej i na większej przestrzeni warstwy grodo−
we z zachowanymi reliktami kilku poziomów drew−
nianej zabudowy zachowały się w wykopie I, na za−
chód od fosy. Odsłonięto tu m.in. fragment mosz−
czonej drewnem ulicy – leżącej w tej samej linii, co
ulica w wykopie II.

Opracowanie ogromnej ilości pozyskanych w trak−
cie badań materiałów wymagać będzie długiego cza−
su. W tej chwili możliwe jest przedstawienie jedy−
nie najbardziej ogólnych wniosków.

Pierwotny strop calca zachował się pod warstwa−
mi wczesnośredniowiecznymi, na poziomie −0,18 m
w zachodniej części wykopu I i nieco głębiej, bo na
−0,60 m w wykopie II, czyli ok. 4,00–4,40 m poni−
żej współczesnego poziomu użytkowego terenu ba−
dań. Siwo−niebieskawe namuły, miejscami tworzą−
ce calec, nierównomierne przenikały się z leżącymi
na nich utworami organicznymi, tworząc strefę przej−
ściową o zróżnicowanej miąższości. W wykopie II
na stropie namułów leżała warstwa torfu o grubości
40 cm.

Warstwy wczesnośredniowieczne z zachowany−
mi konstrukcjami drewnianymi, stanowiącymi zabu−
dowę grodu, zachowały się w zachodniej części wy−
kopu I oraz w wykopie II. W wykopie II, w pozio−
mie najstarszym, odsłonięto fragment dużej chaty
zrębowej, która musiała funkcjonować dość długo,
gdyż pierwotne zagłębienie na osadzenie bieguna
drzwi wytarło się i trzeba było je reperować za po−
mocą nowej wstawki. Współczesna jej była mosz−
czona deskami ulica, biegnąca w kierunku wschód–
zachód, znajdująca swą kontynuację za fosą, w za−
chodniej części wykopu I. Ulicę tę odbudowywano
w tym samym miejscu w kolejnych poziomach.
W zachodniej części wykopu I uzyskano pełny prze−
krój przez nawarstwienia z reliktami drewnianych
konstrukcji mające łącznie ok. 2,20 m miąższości.
Wyodrębniono tu kilka poziomów chat zrębowych,
towarzyszących im moszczeń, oraz – w jednym z naj−
starszych poziomów – legary fragmentu ulicy bie−
gnącej w kierunku północ–południe. Wśród zabyt−
ków ruchomych zwracają uwagę liczne duże pławi−
ki z kory (do sieci), przedmioty z bursztynu i poro−
ża. W materiale kostnym masowo występują szczątki
jesiotrów. Szczegółowe datowanie nawarstwień bę−
dzie możliwe po przeprowadzeniu analizy dendro−
chronologicznej próbek pobranych z konstrukcji
oraz po opracowaniu ceramiki. Pobieżny jej ogląd
zdaje się wskazywać na zgodność z ostatnimi dato−
waniami, według których początki istnienia grodu
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należy odnosić do 2. poł. XI w., a koniec – do prze−
łomu XII i XIII w.

Na stropie nawarstwień z zachowanymi kon−
strukcjami drewnianymi nie odnotowano warstw
przepalonej gliny i spalenizny, tylko piaszczyste
warstwy zawierające ceramikę o cechach zarówno
wczesno−, jak i późnośredniowiecznych. Najwyższe
z nich, z dużą ilością niewielkich kamieni, two−
rzyły zapewne rodzaj utwardzonej nawierzchni już
w okresie funkcjonowania zamku. Dochodziły one
do krawędzi fosy zamkowej, która miała nieco po−
nad 25 m szerokości. Przecięła warstwy grodowe
i została wcięta w calec, w połowie szerokości na
głębokość ok. 1 m p.p.m. Obie jej krawędzie zos−
tały wzmocnione ceglanymi murami na kamiennych
fundamentach. Fundamenty te miały 1,5 m szero−
kości, posadowione zostały w calcu, 0,80 m p.p.m.
Na wschód od fosy odsłonięto północną i zachod−
nią krawędź solidnej, posadowionej na calcu, pro−
stokątnej konstrukcji z kamieni różnej wielkości,
która – ze względu na kształt i usytuowanie – wy−
daje się być fundamentem narożnej wieży zamku.

Rozbiórka zamku w 2. poł. XV w. przeprowa−
dzona została niezwykle dokładnie. Zewnętrzny mur
fosy rozebrano do rzędnej 0,50 n.p.m., korona za−
chowanego fragmentu fundamentu wieży narożnej
sięgała rzędnej ± 0,35 m n.p.m., a najwyższy zacho−
wany fragment wewnętrznego muru fosy znajdował
się 0,04 m p.p.m. Odsłonięte we wschodniej części
wykopu I hałdy gruzu, mające do 2,5 m miąższości,
były wielokrotnie przemieszczane i przekopywane
w celu odzyskania materiałów budowlanych. Po ro−
zebraniu murów zdewastowane fosy pozostawiono
na jakiś czas niezasypane. Z tego czasu pochodzi
niewielka seria zabytków, w tym przedmioty z su−
rowców organicznych. Zasypywanie fos i porządko−
wanie terenu – jako celowa i planowa działalność –
miało miejsce w poł. XVI w. W stosunkowo krót−
kim czasie zwieziono wówczas dużą ilość śmieci
i gruzu z terenu Starego Miasta. Wśród materiałów
z tych warstw zwracają uwagę liczne pozostałości
świadczące o produkcji różnych asortymentów wy−
tworów ceramicznych, glinianych figurek – dewo−
cjonaliów oraz kościanych paciorków – różańców.
Datowany na ok. 1600 r. plan sztokholmski poka−
zuje stan po zakończeniu tej akcji. Jakieś niwelacje
miały tu miejsce i w czasie późniejszym, zapewne
jednak były to już działania o znaczeniu lokalnym.

Zgodnie z oczekiwaniami większą część bada−
nego terenu zajmowała dawna fosa zamkowa. Śre−
dniowieczne mury biegły jednak ok. 5 m na wschód
w stosunku do dotychczasowych rekonstrukcji (Go−
łębiewski 2005a, ryc. 10). Na rekonstrukcje te miał
wpływ fakt, że kamienie – odsłonięte w 1949 r. na

dnie wykopu VI – uznano za leżące na dnie fosy,
choć w rzeczywistości wyznaczały one jej zewnę−
trzną krawędź. W trakcie wykopalisk nie udało się
natomiast znaleźć nic, co wskazywałoby na istnie−
nie wewnętrznego wału wokół domniemanego gród−
ka – siedziby władcy, mimo że badania objęły ob−
szar, przez który taka domniemana granica powin−
na przebiegać. Ponieważ fortyfikacji takich w do−
tychczasowych badaniach nie odsłonięto nigdzie3,
kwestia oddzielenia wałem siedziby książęcej od
pozostałej części grodu budzi wątpliwości.

Fragment wschodniego odcinka wału zewnętrz−
nego przebadano już w latach 1949–1951 (wykop
VIII). Opublikowane w 1952 r. sprawozdanie z ba−
dań mówi o widocznym w profilu podziale na dwie
fazy. Wał starszy, wzniesiony w konstrukcji ruszto−
wej, miał w górnej części 5–6 m szerokości. Usypa−
ny nad nim wał młodszy, o szerokości podstawy 13–15 m,
został w jakimś momencie spalony. Nie stwierdzo−
no, by go ponownie odbudowano. W wały wcięty
został natomiast szeroki na 4,5 m fundament z gła−
zów (Jażdżewski, Chmielewski 1952, 57–58). Wię−
cej informacji o wynikach badań w wykopie VIII
przynosi późniejsza publikacja Jerzego Kmiecińskie−
go. Skrajną wschodnią partię najstarszego wału zbu−
dowano z piasku przekładanego faszyną. Za nią znaj−
dowała się konstrukcja przekładkowa ze szczap
i bierwion układanych poprzecznie do biegu wału,
przesypywanych piaskiem i przełożonych faszyną.
Szczapy i faszynę ułożono na podkładzie z potęż−
nych pni leżących wzdłuż wału, stabilizowanych
kołkami przechodzącymi przez dwie warstwy pni,
przez wydłutowane w nich otwory. Dalej ku wnę−
trzu odsłonięto gmatwaninę elementów drewnia−
nych, w której jednak przeważał układ wzdłuż bie−
gu wału, zaś na samym dole znajdowała się skrzy−
nia zrębowa 4 x 4 m. Skrzynię i konstrukcję ze
szczap wzniesiono jednocześnie. Wał postawiono na
warstwie miąższości 15 cm zawierającej dużą ilość
wiórów, a niewielką zabytków. Partię wału odsło−
niętą po zachodniej stronie muru zamkowego two−
rzyły potężne pale i skrzynie, posadowione na war−
stwie o grubości 15 cm, tym razem bogatej w za−
bytki. Obie części najstarszego wału, zewnętrzną
i wewnętrzną, uznano za sobie współczesne. Stwier−

3 W przeciwieństwie do ciągu umocnień otaczających cały gród,
których fragmenty odsłonięto w co najmniej dziewięciu wyko−
pach usytuowanych przy ulicach Grodzkiej, Rycerskiej, Na Dy−
lach i Sukienniczej (Barnycz−Gupieniec 1998, 6–7; Majchrowicz
2005, 12–13; Paner 2006, 18, 35, 41, 43, 46).
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dzono też, że warstwa kulturowa pod wałem zawie−
rała zabytki nie starsze niż XI−wieczne. Po obu stro−
nach fundamentu muru, na tym samym poziomie,
odnotowano warstwę pożarową i późniejszą odbu−
dowę wału. Pożar niszczący wał pierwotny związa−
no z akcją Bolesława Wielkopolskiego i datowano
na rok 1272. Wał młodszy także został zniszczony
przez pożar i uznano, że stało się to w 1308 r., póź−
niej drewniano−ziemnych umocnień już nie odbudo−
wywano (Kmieciński 1955, 234–237). Z czasem
opisane zróżnicowanie konstrukcyjne wału stało się
podstawą dla przypuszczeń, iż rezydencjonalna część
grodu posiadała własne fortyfikacje. Wydaje się, że
hipoteza ta miała wpływ na interpretację wyników
ww. badań wału grodowego przeprowadzonych
w latach 2002–2003 przez Andrzeja Gołębiewskiego4.

Najstarszą, wewnętrzną część wału odsłonięte−
go, stanowiła konstrukcja skrzyniowa, przy czym
część skrzyń umieszczono bezpośrednio na calcu.
W części wschodniej (zewnętrznej) wał miał kon−
strukcję rusztową (rusztowo−przekładkową). Część
ta zbudowana była z lepszego materiału i niżej po−
sadowiona, zachowały się z niej jednak tylko 2–3
poziomy konstrukcyjne. „Skalę zniszczeń i pożarów
trawiących wał grodowy dobrze obrazowały grube
pokłady polepy i spalenizny. Były one prawdopo−
dobnie reliktami spalonego i zwalonego do środka
młodszego, XIII−wiecznego wału” (Gołębiewski
2005a, 345–347; 2005b, 50–55).

Niestety, publikacje tych badań nie zawierają
żadnego przekroju przez wał i – mimo obfitości in−
formacji szczegółowych – w kwestiach zasadniczych
nie rozwiewają istniejących wątpliwości. Na podsta−
wie zamieszczonych opisów można zasadnie wątpić,
czy konstrukcja dostawiona do wału w latach 90. XI w.
od zewnątrz, od strony rzeki, to nowy wał, a nie fa−
lochron bądź pomost5. Jeśli nawet wał był poszerza−
ny czy rozbudowywany, nie oznacza to, że istniały
odrębne fortyfikacje części rezydencjonalnej. Pew−
nym dowodem może być jedynie odnalezienie we−
wnętrznego wału.

Zdaniem Sławomira Moździocha do obrony znacz−
nie lepiej przebadanego grodu w Opolu potrzebna
była załoga złożona z 60–100 mężczyzn, przyjmu−

jąc że obwód otaczających go wałów wynosił 250–
–300 metrów, a jeden zbrojny bronił 3–5−metrowe−
go odcinka umocnień. Ślady wskazują na ich stałe
zamieszkiwanie w grodzie wraz z rodzinami. Jeżeli
na każdego przypadał jeden budynek mieszkalny
i jeden choćby niewielki gospodarczy, to spośród ob−
liczonych dla Opola 100–160 domów nie pozostaje
ani jeden dla ludzi o innej aniżeli rycerska profesji
(Moździoch 1990, 75). Siedziba rezydującego w gro−
dzie opolskim przedstawiciela władzy nie była wy−
raźnie wydzielona, nie posiadała oddzielnych wła−
snych umocnień w postaci np. wału odgradzające−
go ją od pozostałej części grodu. Można się co naj−
wyżej liczyć z istnieniem wyodrębniającego ją pło−
tu czy palisady. Nie było to jednak odgrodzenie sil−
niej zaakcentowane w planie zabudowy grodu, ta
bowiem tworzy jednolity system komunikacyjny
w postaci ulic i placyków (Gediga 1973, 526–527).

Co najmniej równouprawniona w stosunku do
poglądów dotychczasowych wydaje się więc hipo−
teza, że i gród gdański obejmował cały otoczony
wałem obszar, którego granice biegły w przybliże−
niu wzdłuż ulic Grodzkiej, Rycerskiej, Na Dylach
i Sukienniczej. Zamieszkiwali go ze swymi rodzi−
nami szeregowi wojownicy, którzy na co dzień pa−
rali się różnorodną działalnością gospodarczą, raczej
jednak rękodziełem niż rzemiosłem, a z racji poło−
żenia – najchętniej zapewne rybołówstwem6. Pod−
grodziem, a więc ośrodkiem produkcyjnym i han−
dlowym, była osada z centrum w rejonie kościołów
św. Katarzyny i św. Mikołaja (Jażdżewski, Chmie−
lewski 1952, 79), już w XII w. rozrastająca się dale−
ko ku północy (Paner 2006, 66–67). W XIII w. gę−
sto zasiedlony gród opustoszał. W tym czasie zani−
ka bowiem kategoria szeregowych wojowników,
a równocześnie z tym procesem wiele grodów prze−
staje pełnić swe funkcje, część z nich porzucono,
część przeszła na własność kościoła, niektóre zmie−
niły się w zamki, najpierw drewniano−ziemne (jak
gród gdański, który w takiej formie funkcjonował
i przez pierwsze lata władzy krzyżackiej), później
murowane. To wszystko nie oznacza, że książęca sie−
dziba nie była wyodrębniona z przestrzeni grodu, do
tego jednak nie były potrzebne wały. W 1308 r. Krzy−

4 Sam autor zwracał przy tym uwagę, że odmienności w budowie
różnych partii wału nie muszą mieć sensu chronologicznego, przy−
wołując jako przykład gród w Toruniu (Gołębiewski 2005, 336,
przyp. 11).
5 Któż bowiem, kiedy i w jakim celu miałby go niemal całkowicie
rozebrać, pozostawiając jednocześnie starszy wał wewnętrzny?

6 Romana Barnycz−Gupieniec, po przeprowadzeniu szczegóło−
wej analizy planigraficznej materiału zabytkowego, opowiedziała
się przeciwko uznawaniu części mieszkańców grodu za rzemieśl−
ników, uważając że zajmowali się głównie rybołówstwem, ale
też, że dopiero w XII–XIII w. objęto ich przymusem okresowe−
go służenia w drużynie książęcej (2003, 13–15).

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej 17 w Gdańsku, na terenie dawnego grodu...



476

Bibliografia

Barnycz−Gupieniec R.
1998 Badania nad wczesnośredniowiecznym Gdańskiem. Historia – rezultaty, [w:] Gdańsk średniowieczny w świetle

najnowszych badań archeologicznych i historycznych, red. H. Paner, Gdańsk, s. 5–11.
2003 Analiza planigraficzna materiału zabytkowego grodu gdańskiego z X–XII wieku (stanowisko 1), [w:] XIII Sesja

Pomorzoznawcza, 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński,
Gdańsk, s. 11–18.

2005 Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecznego Gdańska (stanowisko 1),
Gdańsk.

Gediga B.
1973 Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznego grodu−miasta na Ostrówku w Opolu, „Archeologia Polski”,

18, 2, s. 491–537.
Gołębiewski A.
2005a Zamczysko w Gdańsku. Historia i wyniki nowych badań archeologicznych, „Pomorania Antiqua”, 20, s. 327–385.
2005b Zamczysko w Gdańsku – nowe fakty i ustalenia w świetle badań archeologicznych 2002–2003, [w:] XIV Sesja

Pomorzoznawcza, 2, Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński,
Gdańsk, s. 49–63.

Jażdżewski K., Chmielewski W.
1952 Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk z lat 1948–1949, „Studia Wczesnośredniowieczne”, 1, s. 35–81.
Kmieciński J.
1955 Umocnienia grodu gdańskiego we wczesnym średniowieczu, „Studia Wczesnośredniowieczne”, 3, s. 233–237.
Kościński B., Paner H.
2005 Nowe wyniki datowania grodu gdańskiego – stanowisko 1 (wyk. I–V), [w:] XIV Sesja Pomorzoznawcza, 2,

Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 11–63.

żacy, wezwani na pomoc przez polską załogę gro−
du, zajęli mniejszą jego część, którą oddzielili ob−
warowaniem (Śliwiński 2003, 367)7. Nie musieliby
tego robić, gdyby istniały fortyfikacje dzielące obie
części, które – w przeciwieństwie do obwarowań ze−
wnętrznych – nie mogły być zniszczone na skutek
ataków branderburczyków i sprzymierzonych z nimi
gdańszczan i które z założenia powinny dawać gro−
dowi pozycję dominującą nad podgrodziem.

Problemy związane z próbą rekonstrukcji prze−
mian przestrzennych grodu gdańskiego i ich chro−
nologii wynikają z niedostatecznego ciągle stanu
badań, ale po części także z niejednoznaczności uży−
wanych pojęć. Nie zawsze wiadomo, do czego wła−
ściwie odnosi się określenie „wał wewnętrzny” czy
„zewnętrzny”, „starszy” i „młodszy”; jak rozumieć
„gród”, „gród właściwy” czy „podgrodzie”. Nie jest

dobrze, gdy w naukowych publikacjach używa się
tego samego określenia („gród”) dla dwóch różnych
obiektów i to w sytuacji, gdy jeden zawiera się w dru−
gim. Trudno zgodzić się ze zdaniem Romany Bar−
nycz−Gupieniec, że to kwestia bardziej terminolo−
giczna niż merytoryczna (2005, 34)8. Twierdzenie,
że podgrodzie stanowiło większą część grodu, nie
jest tylko językową niezręcznością. Jeśli przyjąć, że
gród to w XI–XII w. ufortyfikowany ośrodek wła−
dzy, siedziba administracji i zbrojnej załogi, miej−
sce gromadzenia dóbr, ich konsumpcji i redystry−
bucji, a miejscem produkcji i wymiany było podgro−
dzie (niezależnie od jego kształtu i usytuowania
względem grodu), to – dla interpretacji materiałów
pozyskanych w trakcie badań archeologicznych – nie
jest obojętne, w obrębie której z tych jednostek osad−
niczych zostały one znalezione.

7 Na następnej stronie autor pisze, iż „doszło do wykorzystania
dwuczłonowego podziału gdańskiego grodu na dawną siedzibę
książąt wschodniopomorskich (a w chwili obecnej siedzibę na−
miestnika), część znacznie mniejszą oraz na podgrodzie rybac−
ko−rzemieślnicze, część znacznie większą”. Odwołuje się tu jed−
nak do A. Zbierskiego (1978, 83), a więc wizji ukształtowanej
i upowszechnionej przez archeologów, a nie do informacji wy−
nikających z analizy źródeł pisanych.

8 Pisząc o planigrafii materiału zabytkowego ze stan. 1, w tytule pu−
blikacji z roku 2003 autorka odnosi go do grodu, a dwa lata póź−
niej do osady podgrodowej (Barnycz−Gupieniec 2003; 2005).
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Archäologische Untersuchungen in der Straße ul. Grodzka 17 in Gdansk,
im Gebiet der ehemaligen Fürstenresidenz und der Kreuzritterburg
Kurzfassung

Die archäologischen Untersuchungen, die im Jahre 2006 von der Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych Insty−
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego in Gdańsk1 in der Grodzka Straße 17 durchgeführt wurden, umfassten
eine 1200 m2 große Fläche, auf der sich die ehemalige Fürstenburg und die später errichtete Kreuzritterburg befanden.
Der Schichtenkopf des Urbodens, der aus blau−grauen Schlämmen bestand, befand sich 0,18–0,60 m u. NN, das heißt
etwa 4,00–4,40 m unter dem jetzigen Bodenniveau. In dem östlichen (niedrigeren) Teil lag darauf eine 0,40 m dicke
Torfschicht.

Die frühmittelalterlichen Schichten blieben im westlichen und östlichen Teil des untersuchten Gebiets erhalten. Im
westlichen Teil erhielt man das Gesamtprofil durch die 2,20 m mächtigen Aufschichtungen, die Relikte von Holzkon−
struktionen der Burganlage enthielten. Es wurden mehrere Ebenen von Blockhütten und mit Holz ausgelegten Höfen
ausgesondert. In beiden Teilen wurden Fragmente von wie es scheint einer mit Holzbohlen ausgelegten Straße entdeckt,
die in Richtung Ost−West geführt hatte, und an derselben Stelle auf aufeinander folgenden Ebenen wiederaufgebaut
worden war. Unter den beweglichen Denkmälern sind zahlreiche Netzschwimmer aus Kork, Gegenstände aus Bernstein
und Geweih besonders interessant. Im Knochenmaterial gibt es in großer Menge Überreste von Stör. Die vorläufige
Datierung beweglicher Denkmäler entspricht den neusten Feststellungen, nach denen die Anfänge der Burg in die 2.
Hälfte des 11. Jahrhunderts und ihr Ende in die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert fielen. Es wurden keine Spuren einer
Mauer gefunden, die angeblich den sog. Gródek (wortwörtlich „kleine Burg“) – den Herrschersitz umgeben haben soll,
was die Richtigkeit bisheriger Rekonstruktionen bezweifeln lässt.

Die Burgschichten wurden durch einen Burggraben durchgeschnitten, mit dessen Bau die Kreuzritter in den Jahren
1335–1341 angefangen hatten. Der Graben war etwa über 25 m breit und wurde in den Urboden eingegraben (im zentra−
len Teil bis zu 1 m u. NN). Seine beiden Außenwände wurden von Ziegelmauern auf 1,5 m breiten Steinfundamenten
eingefasst, die auf dem Urboden 0,80 m u. NN gegründet worden waren. 3 m von der östlichen Mauer entfernt wurde ein
Fragment des Steinfundaments des Burgeckturms freigelegt. Im Zwinger blieben Überreste von drei Skeletten erhalten,
die in schmalen, rechteckigen Grabhöhlen beigesetzt worden waren. Im untersuchten Bereich verliefen der Festungsgra−
ben und die Burgmauern etwa 5 m weiter östlich im Vergleich zu den bisherigen Rekonstruktionen. Der Abriss der Burg
in der 2. Hälfte des 15. Jahrhundert wurde sehr genau durchgeführt. Die Außenwand des Festungsgrabens wurde bis zur
Ordinate von 0,50 m ü. NN, die Innenmauer bis zur 0,04 m u. NN abgebaut und die Krone des erhaltenen Eckturmfrag−
ments reichte bis zur Ordinate von ± 0,35 m ü. NN. Die im Ostteil der Grube freigelegenen Schutthalden hatten bis zu
2,5 m Mächtigkeit, wurden mehrmals verschoben und durchgegraben mit dem Ziel Baumaterialien wiederzugewinnen.
Nach dem Abtragen der Mauern blieben die zerstörten Festungsgräben für eine gewisse Zeit nicht zugeschüttet. Aus
dieser Zeit kommt eine kleine Reihe von Denkmälern, darunter Gegenstände aus Naturrohstoffen. Das Zuschütten der
Festungsgräben und die Sanierung des Gebiets erfolgten als absichtliche und planmäßige Tätigkeiten in der Mitte des 16.
Jahrhunderts. In einer verhältnismäßig kurzen Zeit wurden damals aus der Altstadt große Müll− und Schuttmengen hier−
her transportiert. Unter Materialien aus diesen Schichten fallen zahlreiche Überreste auf, die von der Herstellung ver−
schiedener Sortimente von Keramikerzeugnissen, Tonfigürchen−Devotionalien sowie Rosenkranzperlen aus zeugen. Die
um das Jahr 1600 datierte Stadtansicht von Danzig (sog. „plan sztokholmski“) zeigt den Zustand nach dem Abschluss
dieser Aktion.

1Archäologische Arbeitsgemeinschaft für Felduntersuchungen des Instituts für Archäologie der Warschauer Universität in Danzig
(Anm. des Übers.).
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Ryc. 1. Gdańsk, ul Grodzka 17. Lokalizacja stanowiska na planie współczesnym. Grubą linią oznaczono granice
posesji Grodzka 17 / Rycerska 12, zakreskowano obszar wykopów archeologicznych, gęstym kreskowaniem
wyróżniono część przebadaną do calca (rys. Z. Polak)

Ryc. 2. Gdańsk, ul. Grodzka 17, wykop I. Początkowy etap badań. W części centralnej widoczny na nowo odsłonięty
wykop VI/49, po prawej u dołu „schron” (fot. Z. Polak)

Zbigniew Polak
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Ryc. 3. Gdańsk, ul. Grodzka 17, wykop I. Odsłanianie reliktów muru zewnętrznej krawędzi fosy zamkowej
(fot. Z. Polak)

Ryc. 4. Gdańsk, ul. Grodzka 17, wykop II. Fundament narożnej wieży zamkowej wcięty w nawarstwienia z reliktami
drewnianej zabudowy grodu (fot. Z. Polak)

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej 17 w Gdańsku, na terenie dawnego grodu...
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Ryc. 5. Gdańsk, ul. Grodzka 17. Wyniki badań (rys. Z. Polak)

Zbigniew Polak
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Miejscowość Pruszcz Gdański, położona na po−
łudnie od Gdańska, była już od XIX w. terenem bar−
dzo wielu ciekawych odkryć archeologicznych.
W dużej mierze były to znaleziska bogatych cmen−
tarzysk kultur oksywskiej i wielbarskiej, związanych
z istnieniem w pierwszych wiekach naszej ery szla−
ku bursztynowego (por. np. Tuszyńska 2005, 71).
Odkrycia materiałów średniowiecznych mają jednak
równie długą historię. Już w 1930 r. W. Łęga w swo−
jej pracy wymienił dwie znane mu osady i cmenta−
rzysko. Te pierwsze miały być położone przy ul. Dwor−
cowej i nad Starą Radunią. Pochodziły z nich m.in.
„skorupy i kości” (por. Łęga 1930, 569). Na cmen−
tarzysku wystąpiły liczne groby szkieletowe wypo−
sażone m.in. w kabłączki skroniowe, a obok nich
jamy, interpretowane, jako resztki stosów pogrzebo−
wych (Łęga 1930, 358, 603). W 1979 r. podczas ba−
dań przy ul. Wita Stwosza (stan. 5) odsłonięto po−
zostałości dużej osady (53 obiekty – jamy, paleni−
ska i półziemianki), z której pozyskano ceramikę,
kości zwierzęce czy bursztyn. Osadę tą datować
można na IX–XII w. (Haftka 1980, 181).

Omawiane stanowisko (nr 15) położone jest na
terenie tzw. Trójkąta (pomiędzy kanałem Raduni a właś−
ciwym korytem rzeki), ok. 100 m na południowy
wschód od małej elektrowni wodnej (ryc. 1, 2). Zo−
stało ono odkryte w 1971 r. w wyniku badań po−
wierzchniowych prowadzonych przez J. Podgórskie−
go. W 1987 r. ten sam badacz zweryfikował je w ra−
mach badań AZP. Pozyskano wówczas bardzo dużą
ilość materiału zabytkowego, zarówno wczesno−
średniowiecznego (41 fragmentów ceramiki), jak

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński

Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie
wczesnośredniowiecznej w Pruszczu Gdańskim, stanowisko nr 15

i z okresów późnego średniowiecza i nowożytności
(łącznie 15 fragmentów ceramiki, fragmenty fajki
i nit żelazny). W 1994 r. zabytki z tego stanowiska
(fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki) prze−
kazali do Muzeum Archeologicznego pracownicy
firmy „Półwysep”, prowadzącej na terenie stanowi−
ska budowę kanalizacji1.

Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie
wczesnośredniowiecznej w Pruszczu Gdańskim prze−
prowadzono w sierpniu 2006 r. Z powierzchni wy−
kopów na stanowisku zebrano zarówno materiał za−
bytkowy z okresu wczesnośredniowiecznego, jak
i z okresów późniejszych. Odsłonięto łącznie 15 obiek−
tów archeologicznych: półziemianek, jam i palenisk.
Do pierwszej grupy należały obiekty nr 1 i 4. Pierw−
szy z nich był nieregularny, o powierzchni ok. 4 m2

(ryc. 3). Pozyskano z niego 256 fragmentów cera−
miki oraz kości zwierzęce (ryc. 4). Wśród naczyń
wyróżniono m.in. formy dwustożkowate i esowate
(por. np. Chudziak, Poliński, Moszczyński 1997,
238). Ceramika z tego obiektu była zdobiona orna−
mentem poziomych dookolnych żłobków, pasm fa−
listych i prostych oraz stempelków jednodzielnych,
a także ornamentem wykonywanym przy użyciu na−
rzędzia wielozębnego. Zdobienia pokrywały górne
części naczyń (powyżej załomu brzuśców), a niekie−
dy także części dolne, tworząc bogate, wielowątko−

1 Informacje Archiwum MAG.
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we zdobienia. Obiekty o budowie podobnej do oma−
wianego obiektu nr 1 wystąpiły na średniowiecznych
osadach w Ulkowych (Fudziński, Fudziński, Adam−
ska 2007, 72, 76, ryc. 8) i Brzeźnie (Paner, Fudziń−
ski 2001, 40, ryc. 40). Obiekt nr 4 pełnił prawdopo−
dobnie taką samą funkcję. Jego wymiary i kształt
również były podobne, w profilu płytki i nieckowa−
ty, miąższość do 15 cm (ryc. 5). W obiekcie wystą−
piło 168 fragmentów ceramiki, w tym kilka należą−
cych do prażnicy (ryc. 6). Zarówno formą, jak i zdo−
bieniami materiał ten nawiązywał do odkrytego
w obiekcie nr 1. Wśród pozostałych obiektów do−
minowały głównie płytkie, mocno zniszczone jamy,
o wydłużonych, nieregularnych kształtach. Przykła−
dem mogą być tu m.in. obiekty nr 3, 7, 9 i 11. Ich wiel−
kość była zróżnicowana: na linii N–S – od 110 do
260 cm, na linii W–E – od 120 do 230 cm. Profile
obiektów były płytkie, nieckowate, o miąższości od
20 do 30 cm. Pozyskany z nich materiał zdobiony
był ornamentem poziomych dookolnych żłobków,
czworokątów, wykonywanych stemplem wielodziel−
nym, a także falistych i prostych linii rytych, zarów−
no pojedynczych, jak i wielokrotnych (niekiedy rów−
nież przecinających się). Dużo fragmentów ceramiki
wczesnośredniowiecznej pozyskano także luźno, z po−
wierzchni stanowiska. Wyróżniono m.in. fragmenty
naczyń esowatych, zdobionych na całej powierzchni
ornamentem poziomych, dookolnych żłobków oraz
stempelków jednodzielnych (ryc. 7). Oprócz tego z po−
wierzchni wykopów zebrano liczne fragmenty ceramiki
późnośredniowiecznej i z okresu nowożytnego, m.in.
fragmenty ceglastej misy z polewą (ryc. 8 – ten typ ce−
ramiki jest datowany na okres XVI–XVIII w. – por.
Skrzypek 2006, 309), fragmenty ceramiki białej z zie−
loną polewą (ten typ polewy przeważał w 2. poł. XVI
i XVII w. – np. Borkowski 2005, 234; Moryciński
2005, 397, 413). Na powierzchni stanowiska zalegały
także pojedyncze fragmenty ceramiki siwej, nazywa−
nej również kolonizacyjną (np. Grążawski, Kołosow−
ski 2001, 293; Marcinkowski 2006, 274). Jej masowe
występowanie to okres XIV i XV w. – jako przykład
można tu podać stanowiska w Świeciu nad Wisłą i Stare
Miasto w Elblągu (Choińska 1971, 451; Marcinkow−
ski 2006, 275). Również z powierzchni stanowiska po−
chodził żelazny gwóźdź czworokątny o płaskim, roz−
klepanym łepku. Prawdopodobnie jest to okaz nowo−
żytny lub ewentualnie późnośredniowieczny (np. Cho−
ińska 1971, 434, ryc. 19: c). Osobnym znaleziskiem
była niewielka moneta pruska – 10 fenigów (z datą
emisji 1921 r.). Na jej awersie znajduje się symbol orła.
Okres jej wybicia to już czasy istnienia Wolnego Mia−

sta Gdańska, którego granice
i podział administracyjny zatwierdzono w 1920 r. (por.
Ciarkowski, Ambros−Zezula 2002, 22).

Omawiana osada zajmowała łącznie obszar ok. 20 a.
Na jej powierzchni udało się odsłonić zwarty zespół
obiektów, składający się z półziemianek, jam i pa−
lenisk. Te pierwsze dostarczyły łącznie ok. 60% cera−
miki. W jamach i paleniskach wystąpiło jej mniej, po−
nadto często była bardzo rozdrobniona. Analogiczny
materiał zabytkowy do pozyskanego w Pruszczu Gdań−
skim wystąpił na grodziskach w Gorzędzieju (Kuszew−
ska 1961, 155, ryc. 4), Junkrowych (Szymańska 1995,
283, ryc. 6; 287, ryc. 9) czy Ciepłym – grodzisko nr 2
(Szymańska 1974, 365, ryc. 2). Pierwsze istniało od X w.
(Kuszewska 1961, 193 i n.), dwa pozostałe odpowiednio
w XI w. (Szymańska 1995, 291, 295) oraz w XI–XIII w.
(Szymańska 1974, 372). Formy dwustożkowate (zdo−
bione powyżej załomu brzuśca), odkryte np. w obiektach
nr 1 i 4, nawiązują m.in. do materiałów z pierwszej fazy
stanowiska w Jedwabnie (Chudziak 1991, 80–81, ryc. 26,
29). Obecność zdobnictwa w postaci czworokątów
wykonanych stemplem wielodzielnym czy kombina−
cje dookolnych żłobków i stempelków mają nawiąza−
nia do materiałów określanych przez W. Chudziaka
jako faza IIIb rozwoju garncarstwa na ziemi chełmiń−
skiej (Chudziak 1991, ryc. 37, 45). Wszystkie te dane
pozwalają datować osadę wczesnośredniowieczną
w Pruszczu Gdańskim na schyłek X i XI w. (być może
do początków XII w.). Należała ona do skupiska obej−
mującego podobnie datowane stanowiska w Rusoci−
nie (Paner, Fudziński, Godon 2006, 18–19), Juszko−
wie (Bednarczyk 2003, 196–197), Straszynie i Rotman−
kach (Łęga 1930, 569).

Przeprowadzone badania wykopaliskowe pozwo−
liły także stwierdzić zły stan zachowania omawianego
stanowiska. Spora część obiektów, a przede wszystkim
jamy, zachowały się tylko w partiach spągowych. Na
ten stan składały się wieloletnie zabiegi rolnicze czy
budowa na terenie stanowiska kanalizacji wraz z całą
siecią studni i rurek drenarskich. Na stanowisku stwier−
dzono też liczne ślady „dzikich” nowożytnych wyko−
pów, zawierających duże ilości gruzu i współczesnych
kości zwierzęcych. Pomimo to materiały ze stanowiska
nr 15 powiększają nasz zasób wiedzy dotyczący histo−
rii średniowiecznego Pruszcza. Na badanym terenie już
pod koniec 2006 r. rozpoczęto prace budowlane. Ich
celem było wzniesienie tam tzw. „faktorii rzymskiej”
– obiektu o formie skansenu, obrazującego życie ludzi
w pierwszych wiekach naszej ery. Warto jednak pamię−
tać, że w rzeczywistości teren ten nie miał z tym okre−
sem nic wspólnego, a zasiedlono go kilkaset lat później.

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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Archäologische Rettungsgrabungen in der frühmittelalterlichen Siedlung
in Pruszcz Gdanski, Fundstelle 15
Kurzfassung

Die besprochene Fundstelle (Nr. 15) befindet sich im Gebiet des so genannten Dreiecks (zwischen dem Radaunekanal
[Kanał Raduni] und dem eigentlichen Flussbett), ca. 100 m süd−östlich von dem kleinen Wasserkraftwerk entfernt. Die
archäologischen Rettungsgrabungen wurden dort im August 2006 durchgeführt. Die Siedlung erstreckte sich insgesamt
auf einer Fläche von ca. 20 a. Es wurden dort ca. 15 archäologische Befunde freigelegt – die Halbhöhlen, die Gruben und
die Feuerstellen. Sie lieferten Keramik, Tierknochen und die Holzkohle. An der Oberfläche der Fundstelle befand sich
auch das Fundmaterial aus dem Spätmittelalter und aus der Neuzeit (u. a. die Keramikbruchstücke, eine Nadel, eine
Münze).

Die frühmittelalterliche Siedlung der Stadt Pruszcz Gdański (Praust bei Danzig) kann auf das Ende des 10. und
11. Jahrhunderts (eventuell auf Anfang des 12. Jahrhunderts) datiert werden. Sie gehörte einem Siedlungskomplex an,
der ebenfalls ähnlich datierten Fundstellen aus Rusocin (Paner, Fudziński, Godon 2006, 18–19), Juszkowa (Bednarczyk,
2003, 196–197), oder Straszyna und Rotmanki (Łęga, 1930, 569) umfasste. Die durchgeführten Grabungsarbeiten ze−
igen, dass die besprochene Stelle sehr schlecht erhalten ist. Das Fundmaterial von der Stelle 15 erweitert dennoch unseren
Wissensstand über die Geschichte der mittelalterlichen Stadt Pruszcz.

Ryc. 1. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Lokalizacja stanowiska (mapa w skali 1:100 000 – oprac. P. Fudziński)

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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Ryc. 2. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Widok na stanowisko (fot. P. Fudziński)

Ryc. 3. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Obiekt nr 1 – rzut i profil. Legenda: 1 – ciemnobrunatna glina,
2 – jasnobrunatna glina (rys. E. Fudzińska)
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Ryc. 4. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Materiał zabytkowy z obiektu nr 1 (rys. E. Fudzińska)

Ryc. 5. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Obiekt nr 4 – rzut i profil. Legenda: 1 – ciemnobrunatny piasek z węglem
drzewnym, 2 – jasnobrunatny piasek (rys. E. Fudzińska)

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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Ryc. 6. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Materiał zabytkowy z obiektu nr 4 (rys. E. Fudzińska)

Ryc. 7. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Wczesnośredniowieczna ceramika z powierzchni stanowiska
(rys. E. Fudzińska)
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Ryc. 8. Pruszcz Gdański, gm. loco, stan. 15. Ceramika z powierzchni stanowiska (XVI–XVII w.) (fot. P. Fudziński)

Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Wstęp

Grodzisko w Tyłowie położone jest na obszarze
ujętym w ramach – opisywanych w źródłach histo−
rycznych z poł. XIII w. – granic ziemi gdańskiej. Ich
przebieg z niewielkimi zmianami, zwłaszcza w za−
chodniej części (od Jeziora Żarnowieckiego do Kar−
tuz), przetrwał ponad 400 lat. Wydaje się, że grani−
ce te mogły się kształtować już w okresie plemien−
nym, kiedy ziemie nad Zatoką Gdańską pokrywała
sieć osadnicza małego plemienia. Gród w Tyłowie
zabezpieczał jego zachodnią stronę i pełnił również
funkcję strażniczą nad szlakiem handlowym, biegną−
cym z Gdańska w kierunku Pomorza Zachodniego
(Śliwiński 2008).

Wzmianki o grodzisku w Tyłowie są znane już
od XIX w. (Verhandlungen 1888, 503–504; Amtli−
cher Bericht 1896, 47). Ponownie pojawiło się ono
w literaturze przedmiotu w latach 20. (Karpińska
1927, 11–13; Łęga 1928, 81–83) i 30. minionego
wieku (Łęga 1930, 553). W trakcie pierwszych po−
wierzchniowo−sondażowych badań, w wykopie o nie−
znanej lokalizacji i powierzchni, natrafiono na 1 frag−
ment naczynia, kości zwierzęce i węgiel drzewny
(Karpińska 1927, 12). W roku 1964 grodzisko ujęto
w opracowaniu Mapa grodzisk w Polsce (Antonie−
wicz, Wartołowska 1964, 49), a w 1982 w pracy cha−
rakteryzującej osadnictwo plemienne na Pomorzu
(Łosiński 1982, 50–56, ryc. 24–27). Wymienione
publikacje zawierają jednak tylko doraźny spis zna−
lezisk, ich katalog lub ograniczają się wyłącznie do
przedstawienia lokalizacji stanowiska na mapach

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar

Wyniki interdyscyplinarnych badań grodziska w Tyłowie
(gmina Krokowa, powiat Puck)

regionu i kraju. Taki stan rzeczy spowodowany jest
brakiem odpowiednich do tej pory badań.

W 2005 r., w ramach programu badawczego Osad−
nictwo grodowe księstwa gdańskiego1, na grodzisku
w Tyłowie przeprowadzono badania wiertniczo−son−
dażowe. Ich głównym celem było uściślenie chro−
nologii obiektu, odtworzenie konstrukcji wału
i struktury zabudowy wnętrza w celu weryfikacji do−
tychczasowych danych. Zadaniem badawczym reali−
zowanym na tym obiekcie kierował Adam Ostasz
z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Podczas
prac wykopaliskowych pobrano próby archeozoolo−
giczne i archeobotaniczne, których opracowanie
wzbogaciło zestaw informacji źródłowych na temat
gospodarczego wykorzystania zwierząt i roślin przez
mieszkańców grodu.

Opis stanowiska

Grodzisko w Tyłowie znajduje się na obszarze
mezoregionu Pobrzeże Koszalińskie, który ograni−
czony jest od północy i wschodu Morzem Bałtyc−
kim, od południa – Pojezierzem Kaszubskim, zaś od
zachodu – Wysoczyzną Damnicką (Kondracki 1981,
250, 269–272 i mapa regionalizacji fizycznogeogra−
ficznej). Obiekt położony jest ok. 2 km od południo−
wo−wschodniego brzegu Jeziora Żarnowieckiego
(ryc. 1), w obrębie półwyspowego, krawędziowego

1 Projekt ten finansowany był ze środków MNiSW 1H01H02327.
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fragmentu wysoczyzny morenowej. W okresie wcze−
snego średniowiecza obszar ten znajdował się pod
stałą presją gospodarczą człowieka, co znajduje swo−
je odzwierciedlenie w rosnącej tu od IX w. liczbie
osad otwartych (Łosiński 1982, ryc. 27), a także
w antropogenicznych przemianach roślinności reje−
strowanych w diagramach pyłkowych z rynny Jezio−
ra Żarnowieckiego (Latałowa 1982).

Grodzisko jest obiektem jednoczłonowym o kształ−
cie nieregularnego owalu i powierzchni 1300 m2. Od
północnej i południowej strony jest ograniczone od
wysoczyzny głębokimi jarami, natomiast od wscho−
du – wałem podkowiastym połączonym z niewiel−
kim nasypem biegnącym wzdłuż północnej krawę−
dzi stoku (ryc. 2). Szczyt wału znajduje się 3,5 m
ponad poziomem majdanu. Od północnej strony jest
on dużo niższy i wznosi się jedynie 1 m ponad po−
ziom założenia obronnego (ryc. 3).

Majdan zajmuje powierzchnię ok. 650 m2 i jest
wypiętrzony w części zachodniej o blisko 1 m w sto−
sunku do części przywałowych i lekkiego spadku
w południowej części obiektu. Od wschodniej stro−
ny wysoczyzny znajduje się sucha fosa o szerokości
ok. 7 m. Poziom jej dna jest obniżony o 5 m wzglę−
dem korony północno−wschodniej części wału pod−
kowiastego.

Zakres badań archeologicznych
i stratygrafia stanowiska

Wykop sondażowy założono w północno−wschod−
niej części grodziska. Dodatkowo wykonano 51 od−
wiertów w pięciu ciągach: cztery na majdanie i je−
den w fosie (por. ryc. 2). Uzyskano w ten sposób
wgląd w układ nawarstwień kulturowych o miąższo−
ści dochodzącej w środkowej partii wału do 3 m, zaś
na majdanie – do 0,7 m (ryc. 4).

Rezultatem prowadzonych prac było odkrycie
2 palenisk, 6 negatywów pali (dwie naziemne kon−
strukcje mieszkalne) oraz ziemnego jądra wału z ze−
wnętrznym licem o konstrukcji drewniano−ziemnej.
Wał zbudowany był z co najmniej trzech nasypów
przesypanych piaskiem i żwirem, przedzielonych
poprzecznie ułożoną faszyną. Nasypy wzniesiono na
ławie gliniastej z piaszczystą podsypką. Zewnętrz−
ny nasyp wału przykryto warstwą kamieni, które –
tak jak na innych wczesnośredniowiecznych grodzi−
skach Pomorza – stanowiły jeden z typowych ele−
mentów umocnień (por. Łosiński 1972, 133). Do−
datkowo wał był wzmocniony przedpiersiem w po−
staci ściany o drewnianej konstrukcji wspartej
na pionowych słupach. Takie same konstrukcje
występowały również w innych regionach Polski
(por. Poleski 2004, 125–126, 313, 332, ryc. 164, tabl.
32–33).

Od południowej i zachodniej strony gród nie był
otoczony wałami i należy przypuszczać, że był chro−
niony palisadą. Na jej ślad natrafiono bowiem na
południowej krawędzi stanowiska, w odwiercie nr 22.
Zarejestrowano w nim ciemnoszary i brunatny pia−
sek przemieszany ze spalenizną i drobnymi fragmen−
tami węgli drzewnych. Taka forma umocnienia gro−
du wynikała z ukształtowania powierzchni terenu,
tzn. z obecności wysokich i stromych zboczy, które
w sposób naturalny utrudniały do niego dostęp.
Umocnienia tego typu często występowały na terenie
Słowiańszczyzny Zachodniej (Łosiński 1972, 135).

Analiza materiałów ruchomych

Ceramika naczyniowa
W trakcie prac odkryto 424 fragmenty naczyń

ceramicznych. Spośród nich wylewy stanowiły 11,9%
całości zbioru, zaś dna naczyń – zaledwie 2,8%. Naj−
liczniej występowały brzuśce, które stanowiły 85,4%
wszystkich pozyskanych fragmentów naczyń (ryc. 5–6).

W zbiorze przeważały elementy o ściankach śred−
niościennych (58%) przed grubościennymi (38,4%),
ceramika cienkościenna wystąpiła sporadycznie
(3,5%). Domieszkę schudzającą stanowił przeważ−
nie gruboziarnisty tłuczeń skalny z domieszką śred−
nioziarnistego tłucznia i piasku (72,4%), średnioziar−
nisty tłuczeń skalny z domieszką średnio− i drobno−
ziarnistego piasku (26,6%) oraz drobnoziarnisty pia−
sek z drobnoziarnistym tłuczniem skalnym (1%).

Ornamentyka analizowanego zbioru naczyń
była dość uboga – zdobienia zarejestrowano jedy−
nie na 39 fragmentach. Tworzyły je wątki ryte, na−
cinane i odciskane, wykonane narzędziem wielo−
zębnym, łodygami roślin oraz nożykiem lub ryl−
cem. Wśród wzorów wykonanych grzebykiem
przeważały poziome linie faliste oraz poziome
dookolne linie proste. Sporadycznie występowa−
ły przerywane linie pionowe proste, faliste i sko−
śne odciski. Na kilku fragmentach zaobserwowa−
no ornament wykonany łodygą rośliny w formie
poziomej pojedynczej linii prostej lub falistej.
W jednym przypadku krawędź wylewu zakończo−
no pojedynczą linią falistą. Na dwóch naczyniach
wykonano nacięcia. Zdobienia pokrywały jedynie
górne partie naczyń, pomiędzy wylewem a zało−
mem brzuśca. W nielicznych przypadkach wątki
zdobnicze występowały razem, tworząc systemy
ornamentacyjne spotykane powszechnie także na
innych stanowiskach wczesnośredniowiecznych
(por. Lepówna 1968; 1971; Choińska 1972; Łosiń−
ski 1972, 32–49; Łosiński, Rogosz 1986a; 1986b;
Szymańska 1972; 1995; Chudziak 1991a; 1991b,
23–58; Okulicz 1991; Grążawski 1993; Lepówna,
Ratajczyk 1995; Poliński 1996, 31–52).
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W materiale ceramicznym dominują garnki o pro−
filu baniastym (23 egz., czyli 52,3% naczyń sklasy−
fikowanych), o wyraźnie zaokrąglonych brzuścach,
zwężające się w kierunku niewyodrębnionego lub
prostego wylewu. Następną grupę stanowią naczy−
nia dwustożkowate – zaliczono tu 13 egz., tj. 29,5%
ogółu naczyń. Naczynia esowate o wyraźnie wklę−
słym przejściu brzuśca w wylew reprezentowane są
przez 7 naczyń (15,9%). Do ostatniej grupy zaliczo−
no misy – 4 sztuki, czyli 2,3% naczyń. Wyróżnione
typy naczyń mają swoje bezpośrednie odpowiedniki
w materiale szczecińskim – rodziny typów A–B, C,
D oraz O–P z faz osadniczych II2/III1 (por. Łosiń−
ski, Rogosz 1986b, 13–14, 17, ryc. 1–5, 17), a ich
udział procentowy w przypadku materiałów z Tyło−
wa wynosi 6–42% (tabela 1).

Prażnice
Z palenisk (obiekty nr 3 i 5) zebrano 186 frag−

mentów dwóch prażnic o łącznej wadze 10,8 kg.
Były to przypuszczalnie konstrukcje w formie czwo−
rokątnego korytka o płaskim dnie (ryc. 5: 11–12),
wykonane z gliny schudzanej gruboziarnistym pia−
skiem wymieszanym z kamykami oraz domieszką
organiczną (trawą lub słomą), po której pozostały
liczne odciski na ściankach. Wysokość ścianek bocz−
nych, mierzona od dna do szczytu krawędzi, wynosi
10,0–11,8 cm, natomiast ich grubość 2,2–2,6 cm,
a grubość dna 1,9–2,2 cm.

Przęślik
W obiekcie nr 3 (palenisko) odkryto jeden przę−

ślik gliniany. Jest to okaz dwustożkowaty o ostrym,
symetrycznie umieszczonym załomie. Jego średnica
wynosi 2,5 cm, a wysokość 2,3 cm. Płaszczyzny
przyotworowe są niewyodrębnione i płaskie. Przed−
miot wykonano z gliny schudzonej drobnoziarnistym
piaskiem, a jego powierzchnię starannie wygładzono
(ryc. 5: 9).

Osełka
Fragment osełki wykonanej z łupku znaleziono

w wypełnisku obiektu nr 3 (palenisko). Ma ona kształt
zbliżony do wydłużonego prostopadłościanu o wy−
miarach: szerokość 3,3 cm, grubość 1,2 cm. Na obu
powierzchniach zarejestrowano dwa, występujące
wzdłuż osi, rowki o różnej długości, szerokości 0,15 cm
i głębokości do 0,2 cm (ryc. 5: 10). Według danych
zawartych w literaturze przedmiotu mogły one po−
wstać podczas ostrzenia igieł lub haczyków na ryby
(por. Kaźmierczyk 1990, 123–143; Skoczylas 1990;
Foltyn, Jochemczyk 1994; Rębkowski 1996, 340–341;
Wiśniewski 1999).

Grot
W obiekcie nr 5 (palenisko) odkryto uszkodzo−

ny żelazny grot ze strzały – z zadziorami i tulejką.
Jego zachowana długość wynosi 5,7 cm (zrekonstru−

owana – 7,2 cm), średnica tulejki – 0,8 cm, długość
zadziorów – 1,7 cm i szerokość liścia – 2,3 cm (ryc. 6: 7)
(szerzej o tej kategorii zabytków por. Nadolski 1954,
60–69; Nowakowski 1991, 75; Dudak, Kurasiński
2005, 362).

Chronologia stanowiska

Na podstawie wyników analizy materiałów ru−
chomych pozyskanych w trakcie badań, a zwłasz−
cza ceramiki naczyniowej pochodzącej z palenisk
i warstwy rumowiskowej wału, budowę i zasiedle−
nie grodziska datować można na przełom VIII/IX w.
do końca IX w. (por. Łosiński, Rogosz 1986b, 55–56).
Ustalenia te można jednak zawęzić do 4. ćw. IX w.
i – w oparciu o wyniki – datować za pomocą 14C prób
węgli drzewnych pobranych z 2 palenisk (obiekty
nr 3 i 5) i wnętrza wału oraz ziarniaków prosa (Pa−
nicum miliaceum) z paleniska nr 5. Problemy zwią−
zane z datowaniem obiema metodami poznawczy−
mi poruszano wielokrotnie (por. Goslar, Pazdur
1990, 71; Kobyliński 1990; Kadrow 1991; Chudziak
1994, 24; Rączkowski, Sikorski, Szymczak 1995,
60–64; Walanus, Goslar 2004, 24–26), stąd w pra−
cy nie przedstawiono dokładnej analizy obu dato−
wań, natomiast zaprezentowano jedynie wyniki tych
badań (ryc. 7).

– Próba nr 1: 1170 +/− 30 BP (O75 55/21), paleni−
sko, obiekt nr 5: spalone ziarniaki prosa. 68,2%
probability: 780 A.D. (68,2%) 900 A.D. 95,4%
probability: 770 A.D. (95,4%) 970 A.D.

– Próba nr 2: 1280 +/− 30 BP (O76 56/22), pale−
nisko, obiekt nr 5: węgiel drzewny. 68,2% pro−
bability: 680 A.D. (39,4%) 725 A.D., 740 A.D.
(28,8%) 770 A.D., 95,4% probability: 660 A.D.
(94,0%) 780 A.D., 790 A.D. (1,4%) 810 A.D.

– Próba nr 3: 1230 +/− 30 BP (O79 62/25), pale−
nisko, obiekt nr 3: węgiel drzewny. 68,2% pro−
bability: 710 A.D. (19,2%) 750 A.D., 760 A.D.
(49,0%) 870 A.D. 95,4% probability: 680 A.D.
(95,4%) 890 A.D.

– Próba nr 4: 1220 +/− 30 BP (O81 70/26), kon−
strukcja wału, warstwa 5.: żółto−brązowy pia−
sek z węglami drzewnymi i grudkami polepy –
węgiel drzewny. 68,2% probability: 720 A.D.
(3,9%) 740 A.D., 770 A.D. (64,3%) 870 A.D.
95,4% probability: 690 A.D. (20,5%) 750 A.D.,
760 A.D. (74,9%) 890 A.D.

Wyniki badań archeozoologicznych
i archeobotanicznych

Przedmiotem badań było 10 prób zoologicz−
nych i 17 botanicznych pochodzących z palenisk,
dołka posłupowego oraz warstw kulturowych wy−
różnionych w obrębie majdanu i pozostałości wału
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(tabela 2). Materiał kostny i roślinny poddano ana−
lizie zgodnie z metodami stosowanymi odpowied−
nio w archeozooologii (por. Lasota−Moskalewska
1997; Makowiecki 1998; 2001) i archeobotanice
(por. Greig 1989; Lityńska, Wasylikowa 2005). W przy−
padku wielu szczątków zwierzęcych i roślinnych ich
zły stan zachowania, wynikający ze zniszczenia i znie−
kształcenia w trakcie spalenia, uniemożliwił określe−
nie przynależności taksonomicznej, a w odniesieniu
do elementów kostnych – także ich identyfikację ana−
tomiczną oraz analizę osteometryczną.

Szczątki kostne

W obiektach nr 3 i 5 znaleziono 56 kości zwie−
rzęcych (odpowiednio: 46 i 10), spośród których tyl−
ko 24 przyporządkowano do określonych jednostek
osteologicznych2. Wykaz kości przepalonych i spa−
lonych przedstawiono w tabela 3.

Niemal wszystkie oznaczone pozostałości kost−
ne pochodziły od ssaków domowych (tabela 4) okre−
ślanych współcześnie mianem zwierząt gospodar−
skich. Wśród nich przeważały szczątki świni (Sus
scrofa f. domestica), które odnotowano w 5 próbach
z obiektu nr 3 i jednej z obiektu nr 5. W mniejszej
liczbie pojawiły się fragmenty kostne owcy/kozy
(Ovis ammon f. aries/Capra aegagrus f. hircus)
(obiekty nr 3 i 5) oraz bydła (Bos primigenius f. tau−
rus) (obiekt nr 3). Tylko jedno znalezisko (obiekt
nr 3) reprezentowało ssaki dzikie, tj. jelenia (Cervus
elaphus). Udział wyróżnionych jednostek osteolo−
gicznych, reprezentujących poszczególne taksony
zwierząt, był w materiale zróżnicowany (tabela 5).

We wczesnym średniowieczu, podobnie jak i współ−
cześnie, świnia i przeżuwacze były przede wszystkim
źródłem mięsa i tłuszczu niezbędnych w codziennym
wyżywieniu, a w przypadku owiec – także wełny
jako surowca do wyrobu odzieży. Ponadto, bydło
dostarczało siły pociągowej oraz obornika (Dembiń−
ska 1963; Marczyk 1994, 312–327). Niektóre z wy−
mienionych taksonów odgrywały również rolę
w wierzeniach i w kulturze symbolicznej (Gieysz−
tor 1982).

Na podstawie rozwoju uzębienia wiek śmierci
ssaków domowych ustalono jedynie w odniesieniu
do dwóch świń oraz dwóch owiec/kóz. Z uzyskanych
danych wynika, że świnie zostały ubite w okresie
16.–24. miesiąca oraz w wieku od 3,5–5 lat. Zgod−

nie ze współczesną klasyfikacją rzeźną świń tłusz−
czowo−mięsnych – po przekroczeniu drugiego roku
życia osiągają one stadium słoninowe (Hodowla
1995, 386 i n.). Owce/kozy dożyły do 4–8 miesięcy
oraz powyżej 18 miesięcy. Tak stosunkowo młode
sztuki mogły być przeznaczane na jagnięcinę/koź−
lęcinę.

Makroskopowe szczątki roślin

W próbach archeobotanicznych stwierdzono 30
taksonów roślin reprezentowanych przez 864 dias−
pory (tabela 6)3. Wśród nich odnotowano szczątki
roślin uprawnych (zboża i rośliny oleiste) oraz po−
zyskiwanych ze stanu dzikiego, a także diaspory
chwastów segetalnych i ruderalnych. Niemal wszyst−
kie taksony i diaspory wystąpiły w materiale z pale−
niska (obiekt nr 3), przy czym większość z nich po−
jawiła się we wnętrzu warstwy tego obiektu, na głę−
bokości 50–60 cm (próba 9).

Wśród szczątków zbóż dominowały znaleziska
prosa (Panicum miliaceum), które licznie pojawiły
się w postaci oplewionych i nieoplewionych ziarnia−
ków oraz ich nagromadzeń w formie pozlepianych
grudek (przypuszczalnie pozostałości kaszy). Poje−
dynczo wystąpiły ziarniaki żyta (Secale cereale) oraz
pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum). Od wcze−
snego średniowiecza proso i pszenica były uznawa−
ne za bardzo popularne, co znajduje swoje potwier−
dzenie w materiałach z innych wczesnośrednio−
wiecznych stanowisk Polski, w tym także z Pobrze−
ża Bałtyku (Klichowska 1972; Wasylikowa 1983;
Wasylikowa, Cârciumaru, Hajnalová, Hartyányi,
Pashkevich, Yanushevicz 1991; Jarosińska 1994).
Ważnym gatunkiem uprawnym było również żyto,
chociaż – jak wynika z danych archeobotanicznych –
do X w. nie miało ono jeszcze tak dużego znacze−
nia jak ww. zboża (Jarosińska 1994).

W postaci pojedynczych egzemplarzy wystąpiły
nasiona lnu (Linum usitatissimum) – ważnej rośliny
olejodajnej i włóknodajnej.

Odnotowano także pozostałości roślin, które – z uwa−
gi na swoje walory użytkowe – były pozyskiwane ze
stanu dzikiego. Należy do nich fragment łupiny orze−
cha laskowego. Owoce leszczyny (Corylus avellana)
należały w średniowieczu do powszechnie zbieranych
i stanowiły uzupełnienie codziennej diety (Kluk 1805,
159–160; Twarowska 1983, 222).

2 Wszystkie fragmenty kostne należące do jednego elementu ana−
tomicznego (pochodzącego od jednego osobnika) zliczono jako
jeden.

3 W tabeli nie uwzględniono diaspor niespalonych, które potrak−
towano jako zanieczyszczenie materiałem młodszym (por. Li−
tyńska−Zając, Wasylikowa 2005).
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Obok szczątków roślin uprawnych i zbieranych
ze stanu dzikiego stwierdzono również diaspory
chwastów charakterystycznych dla upraw zbóż i lnu,
tj. rdestówka powojowata (Fallopia convolvulus),
szczaw polny (Rumex acetosella) i przytulia fałszy−
wa (Galium spurium). Towarzyszą im szczątki ro−
ślin rosnące dziś w uprawach prosa, roślin okopo−
wych i ogrodowych oraz na siedliskach ruderalnych.
Należą do nich: włośnica zielona/okółkowa (cfr.
Stellaria viridis/verticillata), sporek siewny (Sper−
gula arvensis), gwiazdnica pospolita (Stellaria me−
dia), komosa (Chenopodium sp.), rdesty (Polygonum
lapathifolium, P. persicaria) oraz babka lanceto−
wata (Plantago lanceolata) (por. Matuszkiewicz
2001). Można przypuszczać, że większość z nich sta−
nowiła wówczas zanieczyszczenie pól uprawnych
i została przyniesiona na teren osady wraz z plonami.

Podsumowanie i wnioski

Prowadzone na stanowisku w Tyłowie prace ar−
cheologiczne dostarczyły nie tylko cennych artefak−
tów, zwłaszcza ceramiki, ale umożliwiły także od−
tworzenie ziemno−drewnianej konstrukcji wału pod−
kowiastego z kamiennym licem. Odkryto ślady słu−
pów z obiektów mieszkalnych, które pozwoliły
stwierdzić, że zabudowa wnętrza grodu skupiała się
u podstawy wału. Były to domostwa niezagłębione
w ziemi, z paleniskami. Ich ściany tylne zapobie−
gały rozsypywaniu się wału. Przy frontowej ścianie
umieszczano kamienne urządzenia grzewcze. Podob−
ne konstrukcje z paleniskami rejestrowano na gro−
dzisku w Gronowie i osadzie w Lisewie (Chudziak
1996, 108), a także na grodzisku w Bardach (Łosiń−
ski 1972, 142 i ryc. 54c). Wały grodu wzniesiono w jed−
nej fazie budowy. Po krótkim okresie użytkowania
gród spłonął i nie został ponownie zamieszkany. Na
podstawie datowań radiowęglowych można stwier−
dzić, że funkcjonował on w 4. ćw. IX w.

Założenie obronne zlokalizowano w miejscu ustron−
nym, w obrębie najdłuższej doliny denudacyjnej roz−
cinającej stok kępy wysoczyznowej, którą mogła
przebiegać dogodna przeprawa umożliwiająca poko−
nanie krawędzi wysoczyzny (por. Kitel 2007). Po−
twierdza to hipotezę, że gród pełnił funkcję straż−
niczą i jednocześnie kontrolował szlak komuni−
kacyjny.

Dane, których dostarczyły analizy archeozoolo−
giczna i archeobotaniczna, są fragmentaryczne i nie
pozwalają na wyciągniecie ogólniejszych wniosków
na temat gospodarki materiałem zwierzęcym i roślin−
nym w obrębie grodu. Mieszkańcy osady (ze ssaków
domowych) z pewnością hodowali świnie, bydło
oraz kozy i/lub owce. Istotne znaczenie w diecie
miały również rośliny uprawne. Ze zbóż uprawiano
pszenicę i żyto, które przypuszczalnie konsumowa−
no jako przetwory mączne, a także proso, które prze−
znaczano do wyrobu grubo tłuczonych kasz oraz na
karmę dla ptactwa domowego (por. Dembińska 1963).
Należy podkreślić, że są to pierwsze do tej pory dane
pochodzące z tego obszaru, co sprawia, że mają one
niezwykle cenny walor informacyjny.

Niewielki zakres badań wykopaliskowych po−
zwolił na uzyskanie odpowiedzi na postawione do
tej pory pytania. Oczywiście jest to dopiero pierw−
szy etap zamierzonych prac. Badania w obrębie ryn−
ny Jeziora Żarnowieckiego będą kontynuowane.
Zostaną m.in. podjęte starania nad opracowaniem
ogromnej ilości materiału archeologicznego pozy−
skanego w latach 70. (Żurawski 1998/1999, 56–57).
Ponadto planuje się również zwiększenie liczby po−
bieranych prób archeozologicznych i archeobota−
nicznych w celu pełniejszego określenia roli zwie−
rząt i roślin w gospodarce tego obszaru. Uzyskane
dane przyczynią się do lepszego poznania procesów
kulturowych zachodzących na – niezbadanej do tej
pory w wystarczający sposób – ziemi gdańskiej.

Bibliografia

Amtlicher Bericht
1896 Amtlicher Bericht über die Verwaltung der naturhistorischen, archäologischen und ethnologischen

Sammlungen des Westpreussischen Provinzial–Museums für das Jahr 1895, 16, s. 47.
Antoniewicz W., Wartołowska W.
1964 Mapa grodzisk w Polsce, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Choińska E.
1972 Końcowe wyniki badań prowadzonych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Topolnie, pow. Świecie

n. Wisłą, „Pomorania Antiqua”, 4, s. 381–443.
Chudziak W.
1991a Niektóre związki chronologiczno−przestrzenne wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Jedwabna,

gmina Lubicz, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia, 17, s. 3–19.
1991b Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w.). Podstawy

chronologii procesów zasiedlenia, Toruń.

Wyniki interdyscyplinarnych badań grodziska w Tyłowie (gmina Krokowa, powiat Puck)



494

1994 Podstawy klasyfikacji chronologicznej grodzisk, [w:] Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej.
Katalog źródeł, red. J. Chudziakowa, Toruń, s. 24–28.

1996 Zasiedlenie strefy chełmińsko−dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu, Toruń.
Dembińska M.
1963 Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Warszawa.
Dudak W., Kurasiński T.
2005 Wczesnośredniowieczne tordowane groty strzał znalezione na terenie Polski. Rekonesans badawczy,

„Archaeologia Historica Polona”, 15, 1, s. 355–370.
Foltyn E.M., Jochemczyk L.
1994 Wykorzystanie surowców skalnych do produkcji osełek w starszej fazie wczesnego średniowiecza na Górnym

Śląsku, [w:] Użytkowanie surowców skalnych w początkach państwa polskiego. VI Konferencja sozologiczna
i seminarium petroarcheologiczne Poznań 29 IX 1994, red. J. Skoczylas, Poznań, s. 52–62.

Gieysztor A.
1982 Mitologia Słowian, Warszawa.
Goslar T.
2006 Raport z wykonania datowań C–14 w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, numer pracy 1631/06,

(maszynopis w archiwum MAG w Gdańsku).
Goslar T., Pazdur M.F.
1990 Chronologia radiowęglowa wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych w Gronowie, woj. toruńskie,

[w:] Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Gronowski mikroregion osadniczy,
red. J. Olczak, Toruń, s. 69–77.

Grążawski K.
1993 Ze studiów nad pograniczem słowiańsko−pruskim we wczesnym średniowieczu – problem grodów w dolinie

Lutryny, „Pomorania Antiqua”, 15, s. 29–56.
Greig J.
1989 Handbooks for Archaeologist. No. 4. Archaeobotany, „European Science Foundation”, Strasbourg.
Hodowla
1995  Hodowla i użytkowanie świń, red. B. Gruniewska, Olsztyn.
Jarosińska J.
1994 Stan badań archeobotanicznych średniowiecza na obszarze polskiej części Pobrzeża Bałtyku, „Polish Botanical

Studies”, (Guidebook Series), 11, s. 93–108.
Kadrow S.
1991 Iwanowice, stanowisko Babia Góra. Część I, Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu,

Kraków.
Karpińska A.
1927 Pomorze siedzibą ludności prasłowiańskiej, „Mestwin”, 3, 2, s. 11–13.
Kaźmierczyk J.
1990 Kamień w kulturze Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w wiekach X–XIII, Wrocław.
Kitel P.
2007 Geomorfologiczne położenie grodzisk wczesnośredniowiecznych Pomorza Gdańskiego w Bądargowie,

Kczewie−Młynku, Otominie, Pręgowie, Tyłowie oraz Redzie−Pieleszewie, Łódź, (maszynopis w archiwum
MAG w Gdańsku).

Klichowska M.
1972 Rośliny naczyniowe w znaleziskach kulturowych Polski północno−zachodniej, „Prace Komisji Biologicznej

Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 35, 2, Poznań.
Kluk K.
1805 Dykcyonarz roślinny, 1, Warszawa.
Kobyliński Z.
1990 Chronologia osadnictwa w Haćkach na Podlasiu: przesłanki archeologiczne i radiowęglowe,

„Geochronometria”, 6, s. 165–173.
Kondracki J.
1981 Geografia fizyczna Polski, Warszawa.
Lasota−Moskalewska A.
1997 Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków, Warszawa.
Latałowa M.
1982 Postglacial vegetational changes in the eastern Baltic coastal zone of Poland, „Acta Palaeobotanica”, 22, 2,

s. 179–249.
Lepówna B.
1968 Garncarstwo gdańskie w X–XIII wieku, „Gdańsk wczesnośredniowieczny”, 7, Gdańsk.
1971 Z badań nad ceramiką w grodzie gdańskim w X–XIII w. (Zagadnienie ceramiki reliktowej),

„Pomorania Antiqua”, 3, s. 279–303.

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar



495

Lepówna B., Ratajczyk Z.
1995 Najnowsze wyniki badań ratowniczych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Chmielnie, woj. gdańskie,

„Pomorania Antiqua”, 16, s. 225–260.
Lityńska M., Wasylikowa K.
2005 Przewodnik do badań archeobotanicznych, Poznań.
Łęga W.
1928 Warownie wczesnohistoryczne na obszarze Pomorza, „Mestwin”, 4, 11, s. 81–83.
1930 Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń.
Łosiński W.
1972 Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII–XI w.), Wrocław.
1982 Osadnictwo plemienne Pomorza (VI–X wiek), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Łosiński W., Rogosz R.
1983 Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki, [w:] Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze

Zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 202–225.
1986a Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych

na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, [w:] Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej
na Pomorzu Zachodnim, red. J. Gromnicki, Warszawa, s. 9–50.

1986b Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina, [w:] Problemy chronologii ceramiki
wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, red. J. Gromnicki, Warszawa, s. 51–61.

Makowiecki D.
1998 Możliwości poznawcze i niektóre problemy metodyczne polskiej archeozoologii, [w:] Nauki przyrodnicze

i fotografia lotnicza w archeologii, red. W. Śmigielski, „Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”,
9, Poznań, s. 77–95.

2001 Hodowla oraz użytkowanie zwierząt na Ostrowie Lednickim w średniowieczu. Studium archeozoologiczne,
„Biblioteka Studiów Lednickich”, 6, Poznań.

Marczyk I.
1994 Wykorzystanie wołów i krów jako siły pociągowej, [w:] Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, 1,

2, red. J. Bohdanowicz, Wrocław, s. 312–327.
Matuszkiewicz J.
2001 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa.
Nadolski A.
1954 Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII w., Łódź.
Nowakowski A.
1991 Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim), Toruń.
Okulicz J.
1991 Problem ceramiki typu praskiego w grupie olsztyńskiej kultury zachodniobałtyjskiej (V–VII w. n.e.),

„Pomorania Antiqua”, 13, s. 103–133.
Poleski J.
2004 Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków.
Poliński D.
1996 Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego

średniowiecza, „Archaeologia Historica Polona”, 4, Toruń.
Rączkowski W., Sikorski A., Szymczak A.
1995 Datowanie ceramiki wczesnośredniowiecznej z osady w Warszkowie, gm. Sławno, stan. 26, w świetle badań

radiowęglowych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia, 23, s. 37–66.
Rębkowski M.
1996 Wyroby z rogu i kości, bursztynu, kamienia, szkła oraz gliny, [w:] Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu,

1, Badania przy ul. Ratuszowej 9–13, red. M. Rębkowski, Kołobrzeg, s. 337–344.
Skoczylas J.
1990 Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno−zachodniej Polsce, Poznań.
Śliwinski B.
2008 Grody Ziemi Gdańskiej, [w:] Osadnictwo grodowe księstwa gdańskiego. Katalog źródeł, red. L. Kajzer,

Gdańsk (w druku).
Szymańska A.
1972 Badania sondażowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Będargowie, pow. Wejherowo, „Pomorania

Antiqua”, 4, s. 363–382.
1995 Wstępne wyniki badań archeologicznych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Junkrowach,

gm. Skarszewy, „Pomorania Antiqua”, 16, s. 271–298.
Twarowska E.
1983 Zdobywanie pożywienia (zbieractwo wczesnośredniowieczne w Polsce), [w:] Człowiek i środowisko

w pradziejach, red. J.K. Kozłowski, S.K. Kozłowski, Warszawa, s. 218–231.

Wyniki interdyscyplinarnych badań grodziska w Tyłowie (gmina Krokowa, powiat Puck)



496

Verhandlungen
1888 Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin.
Walanus A., Goslar T.
2004 Wyznaczanie wieku metodą C14 dla archeologów, Rzeszów.
Wasylikowa K.
1983 Fossil evidence for ancient foods in Poland, [w:] Plants and Ancient Man. Studies in palaeoethnobotany,

red. W. van Zeist, W.A. Casparie, Rotterdam, s. 257–266.
Wasylikowa K., Cârciumaru M., Hajnalová E., Hartyányi B.P., Pashkevich G.A., Yanushevicz Z.V.
1991 East−Central Europe, [w:] Progress in Old World Palaeoethnobotany, red. W. van Zeist, K. Wasylikowa,

K.E. Behre, Rotterdam, s. 207–239.
Wiśniewski A.
1999 Wyroby kamienne, [w:] Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Parcele przy ulicy

Więziennej 10–11 we Wrocławiu, red. C. Buśko, J. Piekalski, „Wratislavia Antiqua”, 1, Wrocław, s. 120–135.
Żurawski Z.
1998/99 Żarnowiec – problem konserwatorski, [w:] Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego, red. E. Choińska−Bochdan,

Gdańsk, s. 56–57.

Tabela 1. Tyłowo, stan. 1. Udział ilościowo−procentowy naczyń w poszczególnych typach

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar

Ergebnisse der interdisziplinären Untersuchung der Burganlage in Tyłowo,
Gemeinde Krokowa, Landkreis Puck
Kurzfassung

Archäologische Arbeiten, die am Standort Nr. 1 in Tyłowo geführt wurden, lieferten nicht nur kostbare Artefakte, insbe−
sondere Keramik, sie haben auch die Möglichkeit geschaffen, die Konstruktion eines Walls aus Holz und Erde mit einer
Steinflucht zu rekonstruieren. Es wurden Spuren von Pfählen aus Wohnobjekten entdeckt, die zu der Schlussfolgerung
führten, dass sich die Bebauung des Burginnenraums unmittelbar unter dem Wall konzentrierte. Der Burgwall wurde in
einer Bauphase errichtet. Nach einer kurzen Nutzungsdauer brannte die Burg nieder und wurde nicht wieder bewohnt.
Die Daten aus der archäozoologischen und archäobotanischen Analyse sind fragmentarisch und erlauben keine allgeme−
inen Schlussfolgerungen über die Tier− und Pflanzenwirtschaft innerhalb der Burganlage. Die Bewohner hielten mit
Sicherheit Schweine, Vieh und Ziegen und/oder Schafe. Von Getreidearten wurde Weizen und Roggen angebaut, die
vermutlich als Mehlprodukte verzehrt wurden und auch Hirse, die zur Herstellung von grob zerstampften Graupen und
als Futter für das Federvieh verwendet wurde. Es sind bislang die ersten aus diesem Gebiet stammenden Daten, sie sind
daher besonders wertvoll. Die Wehranlage wurde an einem abgelegenen Ort platziert, innerhalb des längsten Denuda−
tionstals, das den Hang einer Anhöhe zerschneidet, wo möglicherweise ein günstiger Weg zur Überwindung des Höhen−
rands verlief. Das bestätigt die Hypothese, dass die Burganlage eine Schutzfunktion erfüllte und gleichzeitig den Ver−
kehrsweg kontrollierte. Die Radiokohlenstoffanalyse lässt die Feststellung zu, dass sie im 4. Viertel des 9. Jh. funktio−
nierte.
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Tabela 2. Tyłowo, stan. 1. Spis pobranych prób zoologicznych i botanicznych
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Tabela 3. Tyłowo, stan. 1. Wykaz szczątków przepalonych i spalonych

Tabela 4. Tyłowo, stan. 1. Szczątki kostne wg taksonów

Tabela 5. Tyłowo, stan. 1. Szczątki kostne ssaków wg elementów szkieletu

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar
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Tabela 6. Tyłowo, stan. 1. Wykaz prób archeobotanicznych

Wyniki interdyscyplinarnych badań grodziska w Tyłowie (gmina Krokowa, powiat Puck)



500

Ryc. 1. Tyłowo, gm. Krokowa, stan. 1. Położenie grodziska (rys. J. Szmit)

Ryc. 2. Tyłowo, gm. Krokowa, stan. 1. Plan sytuacyjny grodziska (rys. J. Szmit)

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar
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Ryc. 3. Tyłowo, gm. Krokowa, stan. 1. Plan warstwicowy grodziska z lokalizacją sondażu i liniami odwiertów
(rys. J. Szmit)

Ryc. 4. Tyłowo, gm. Krokowa, stan. 1. Profile SW i NE wykopu nr 1 z zaznaczonymi miejscami pobrania prób
(rys. K. Odya)
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Ryc. 5. Tyłowo, gm. Krokowa, stan. 1. Wybór zabytków z paleniska nr 3 (rys. K. Odya)

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar
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Ryc. 6. Tyłowo, gm. Krokowa, stan. 1. Wybór zabytków: 1–9 z paleniska nr 5, 10–17 luźne z powierzchni grodziska
(rys. K. Odya)
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Ryc. 7. Wynik analizy pomiaru wieku próbki spalonych ziarniaków zbóż i trzech próbek węgla drzewnego. Określenie
wieku 14C techniką AMS przez Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

Adam Ostasz, Joanna Jarosińska, Daniel Makowiecki, Tomasz Goslar
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AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Badania wykopaliskowe w Gdańsku przy ul. Grodz−
kiej 19 (ryc. 1) przeprowadzono przed inwestycją bu−
dowlaną planowaną przez firmę Elegant Export−Import.
Jej właściciel, Krzysztof Berbeć, sfinansował prace ar−
cheologiczne, które trwały od 10 września do 19 listo−
pada 2005 r. Prace prowadziła Renata Wiloch−Kozłow−
ska (firma prywatna) przy współpracy Bogdana Kościń−
skiego (MAG). Działka budowlana objęta badaniami
znajdowała się u zbiegu ulic Grodzkiej i Sukienniczej
i miała powierzchnię ok. 3 a, z czego przebadano 2,5 a.
Z badań wyłączono zachodni pas działki ze względu
na konieczność zapewnienia dostępu do pobliskiego
sklepu. Ten obszar w przyszłości ma pozostać nieza−
budowany. Na początku prac, w trakcie odgruzowa−
nia, odsłonięto mury piwnic XIX−wiecznej kamienicy,
która po II wojnie światowej nie została odbudowana.
Miąższość warstwy gruzu do poziomu użytkowego
piwnic sięgała 2,7–3,0 m od powierzchni współczesne−
go gruntu. Bezpośrednio pod częściowo zachowany−
mi posadzkami piwnic znajdowały się solidne ławy
fundamentowe, które spoczywały na pozostałościach
elementów kamiennych i fragmentarycznie ceglanych
związanych z zamkiem krzyżackim. Były to, w naroż−
niku południowo−zachodnim wykopu, fundamenty pro−
stokątnej baszty, cztery kamienne wielowarstwowe fun−
damenty punktowe w centralnej jego części i niewiel−
ki odcinek – ok. 1 m długości – fundamentu muru z za−
chowaną jedną warstwą cegieł gotyckich (ryc. 2). XIX−
wieczne ławy fundamentowe spoczywały na warstwie
gliny przemieszanej ze spalenizną, polepą i butwieją−
cymi szczątkami organicznymi, przede wszystkim
drewna. Konstrukcje związane z zamkiem krzyżackim
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były w nią bezpośrednio wkopane. Była to warstwa
rozbiórkowa wału, rozebranego w celu dostosowania
miejsca pod budowę zamku.

Warstwy wyraźnie opadały w kierunku zachodnim.
Calec w postaci wilgotnego piasku w części wschod−
niej wykopu pojawił się na głębokości −0,18 m p.p.m.,
natomiast w części zachodniej, na głębokości −1,2 m
p.p.m. Właśnie w części zachodniej, na skraju wyko−
pu, znajdowała się fosa grodu, co potwierdzają prowa−
dzone wcześniej na sąsiedniej parceli badania MAG.

W części wschodniej najwyżej, bo już na głębo−
kości ok. 3 m od powierzchni gruntu, pojawiły się
konstrukcje skrzyniowe wału, uszkodzone przez młod−
sze założenia krzyżackie. Skrzynie wału miały kształt
prostokątny, aczkolwiek w narożniku ES lekko tra−
pezowaty. Wymiary skrzyń sięgały od 2,5 m w kie−
runku WE i 1,4 m w kierunku NS, do 1 m w kierun−
ku WE i 0,8 m w kierunku NS. W układzie piono−
wym zachowało się w niektórych skrzyniach do 9 ele−
mentów (ryc. 5). Skrzynie zbudowane były z okoro−
wanych okrąglaków o średnicy ok. 0,1 m. W jednej
ze skrzyń, w narożniku NE wykopu, odsłonięto po−
chówek psa (ryc. 3). Był on złożony intencjonalnie.
Obok szkieletu zwierzęcia znaleziono fragmenty czte−
rech naczyń, które wypełnione były owocami pozio−
mek, czarnych jagód, czarnego bzu i żyta oraz kąko−
lem i szczawiem polnym1. Ze względu na okres doj−

1 Badania makrobiologiczne przeprowadziły Panie prof. dr hab.
Małgorzata Latałowa i dr Monika Badura.
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rzewania tych owoców przypuszczać można, iż zło−
żenie psa w skrzyni wału miało miejsce latem, może
w końcu lipca.

Belki w skrzyniach łączone były na zrąb i po−
siadały wyraźne wcięcia/wręby w celu dopasowania
do siebie. W niektórych przypadkach wręby znaj−
dowały się w miejscach niewykorzystanych do żad−
nych połączeń, ale nie były to też belki wtórnie wy−
korzystane. Być może budowniczowie wału w cza−
sie pracy zmieniali koncepcję położenia poszczegól−
nych elementów. Konstrukcje skrzyń przeplatały się
z elementami rusztu ułożonego z półokrąglaków bie−
gnących w kierunku WE (ryc. 4). Ruszt zachowany
był w dwóch, a miejscami trzech warstwach. Wy−
stępował on na głębokości od 0 do −0,4 m p.p.m.
i ułożono go z półokrąglaków o średnicy ok. 0,1 m
położonych rozszczepieniem do góry. Elementy
rusztu spoczywały bezpośrednio na piaszczystym
calcu. Ich długość wynosiła średnio 3 m. W kilku
miejscach zachowały się biegnące w kierunku z pół−
nocy na południe przekładki – belki długości 3–4 m,
ułożone poprzecznie do elementów rusztu. Belki
skrzyń wału i półokrąglaki przeplatały się ze sobą,
co wskazuje na ten sam czas ich powstania.

Od strony zachodniej wał licowany był okrągla−
kami o średnicy ok. 0,3 m biegnącymi w kierunku
z północy na południe. W kilku miejscach okrągla−
ki te były wzmocnione konstrukcją hakową. Scho−
dziły one stopniowo w dół, zgodnie z kierunkiem
opadania warstw w wykopie. Solidność konstrukcji,
wielkość elementów wskazują na to, że są to belki
licujące wał od strony fosy, co potwierdzają także
wyniki badań szczątków makrobiologicznych. W pro−
filu zachodnim wykopu, w jego części północnej,
odsłonięto konstrukcje drewniane, prawdopodobnie
o budowie skrzyniowej. Niestety widoczny był tyl−
ko ich niewielki fragment. Uzyskana z badań den−
drochronologicznych data wskazuje na jednoczaso−
wość ich powstania z licem wału.

Zwieńczeniem prac archeologicznych była odpo−
wiedź na pytanie – kiedy powstał wał gdańskiego
grodziska? W trakcie badań odkryto kilkaset frag−

mentów drewna będącego budulcem wału grodziska
po jego zachodniej stronie. Pobrane próby dendro−
chronologiczne, szczególnie z rusztu, były jednak
trudne do wydatowania ze względu na zły stan za−
chowania drewna. W rezultacie w pracowni prof. To−
masza Ważnego uzyskano następujące wyniki (ryc. 7):

– wał w konstrukcji rusztowej i skrzyniowej bu−
dowany był jednofazowo ok. poł. XI w.,

– belki z lica wału, konstrukcji w profilu zachod−
nim oraz jedna z wyżej położonych belek kon−
strukcji skrzyniowej w profilu wschodnim są
młodsze o ok. 50 lat i pochodzą z przełomu XI
i XII w.,

– deska szalunkowa jednego z kamiennych fun−
damentów punktowych została wydatowana na
1343 r., co potwierdza związek konstrukcji ka−
miennych z zamkiem krzyżackim (ryc. 8).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, można za−
tem przyjąć, że zasadniczy zrąb wału grodziska zo−
stał wzniesiony jednoczasowo. Także wyniki badań
Andrzeja Gołębiewskiego (ryc. 7b), który prowadził
prace wykopaliskowe po wschodniej stronie grodu,
potwierdzają datowanie początków obwałowań na
lata 50.–60. XI w. (Gołębiewski 2005). Zarówno w obec−
nie prezentowanym wykopie, jak i w części wschod−
niej grodu stwierdzono kolejne fazy jego rozbudo−
wy (np. budowa zewnętrznego lica wału) lub prze−
budowy. Z uzyskanym datowaniem obwałowań moż−
na bezpośrednio zsynchronizować moment powsta−
nia zabudowy wnętrza grodu. Najpełniej przebada−
ne pozostałości domostw i ulic, odkryte w obrębie
wykopów I–V z lat 1948–1954, stały się podstawą
opracowania wczesnośredniowiecznego budownic−
twa gdańskiego (Barnycz−Gupieniec 1974). Dopie−
ro ostatnia, oparta na badaniach dendrochronologicz−
nych, weryfikacja datowania najstarszych odkrytych
wówczas horyzontów zabudowy drewnianej pozwoli−
ła przesunąć czas ich powstania z końca X w. na lata
60. lub 90. XI w. (Kościński, Paner 2005, 22–27).
W pierwszym przypadku czas powstania zabudowy gro−
du byłby współczesny z budową obwałowań, w dru−
gim stanowiłby drugi etap rozbudowy podgrodzia.
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Vorläufige Ergebnisse der Notausgrabungen in der Grodzkastrasse in Gdańsk
Kurzfassung

Dieser Text präsentiert die Ergebnisse der Ausgrabungen auf der Parzelle an der Kreuzung der Strassen Grodzka und Su−
kiennicza. Auf der Fläche von 2,5 Aren wurde eine Kellermauer eines Bürgerhauses aus dem 19. Jahrhundert freigelegt,
das auf den Überresten einer Kreuzritterburg gebaut wurde. Entdeckt wurden Überreste einer viereckigen Bastei, 4 Punkt−
fundamente und ein kleiner Mauerabschnitt. Unten wurde die Konstruktion einer Kastenmauer freigelegt. In einem der
Kasten in der Ecke NE der Grabung wurde eine Hundebestattung sowie Scherben von 4 Gefäßen freigelegt, die mit
Walderdbeeren, Blaubeeren, Holunderfrüchten, Roggen mit Kornrade und Ampfer gefüllt waren. Die Kastenmauer war
mit zeitgenössischen Elementen eines Trägerrostes vermischt, der an einigen Stellen durch eine Hakenkonstruktion verstärkt
war und direkt auf dem anstehenden Boden ruhte. Die dendrochronologischen Auswertungen haben ergeben, dass die
Rost− und Kastenkonstruktion der Mauer gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts einphasig erbaut wurde, was die Ergebnis−
se der vorangehenden Untersuchungen bestätigt. Die Balken der Mauerkammer und der Kastenkonstruktion im West−
Profil, sowie einer der höher gelegenen Balken der Kreuzkonstruktion sind dafür etwa 50 Jahre jünger und wurden an der
Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert errichtet, eine Planke des Holzfundamentes datiert hingegen auf 1343, was den
Zusammenhang der Steinkonstruktion mit der Kreuzritterburg bestätigt.

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska na planie miasta

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej
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Ryc. 2. Fragment fundamentu muru zamku krzyżackiego – widok od strony północnej (fot. R. Wiloch−Kozłowska)

Ryc. 3. Wał grodziska średniowiecznego – widok od strony północnej; w narożniku NE pochówek psa
(fot. R. Wiloch−Kozłowska)

Renata Wiloch-Kozłowska, Bogdan Kościński
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Ryc. 4. Wał grodziska średniowiecznego – widok od strony północnej; w narożniku SW odsłonięty narożnik
fundamentów baszty krzyżackiej (fot. R. Wiloch−Kozłowska)

Ryc. 5. Konstrukcja jednej ze skrzyń wału średniowiecznego grodziska (fot. B. Kościński)

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej
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Ryc. 6. Pochówek psa (fot. R. Wiloch−Kozłowska)

Ryc. 7. Opracowanie wyników datowania pobranych próbek dendrochronologicznych przez T. Ważnego
dla stanowiska w Gdańsku przy ul. Grodzkiej 19

Renata Wiloch-Kozłowska, Bogdan Kościński
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Ryc. 8. Rozmieszczenie wydatowanych próbek drewna w konstrukcji wału (rys. oprac. przez Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku)

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej



512

Renata Wiloch-Kozłowska, Bogdan Kościński



513

AAP, t. III, XVI Sesja Pomorzoznawcza – część 1

Trwające od ponad 50 lat prace wykopaliskowe
prowadzone na Pomorzu Zachodnim przez archeolo−
gów dawnego Muzeum Pomorza Zachodniego i Mu−
zeum Narodowego w Szczecinie, dawnego szczeciń−
skiego oddziału i wolińskiej Stacji Archeologicznej
Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN i Insty−
tutu Archeologii i Etnologii PAN, dawnego Pań−
stwowego Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków
oraz Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Po−
morskich w Szczecinie dostarczyły olbrzymiej ilo−
ści materiałów archeozoologicznych. Wydobyto je
w latach 1952–2003 z nawarstwień kulturowych da−
towanych od 2. poł. VI w. do końca XIII w., czyli
na okres wczesnego średniowiecza, ze stanowisk ar−
cheologicznych: w Wolinie (Gawlikowski, Stępień
2005, tab. 1–25), Szczecinie (Kubasiewicz 1960,
266, tab. 1; 1962b, 213, tab. 6; 1962c, 222, tab. 1;
Kubasiewicz, Gawlikowski 1967, 342, tab. 1; Gaw−
likowski 1969a, 244, tab. 1; 1973–1975; 1989a;
1994a; 1995), Stargardzie Szczecińskim (Gawlikow−
ski, Stępień 1984b, 19–20, tab. 1–2; Gawlikowski
1997, 157, tab. 1), Kołobrzegu (Kubasiewicz, Gaw−
likowski 1965, 10, tab. 1), Cedyni (Kubasiewicz,
Gawlikowski 1961, 446, tab. 1; Gawlikowski, Stę−
pień 1984a, 3–5, tab. 1–2), Mścięcinie (Kubasiewicz
1955, 74, tab. 1; Stępień 1993, 97–98, tab. 1–2),
Golczewie (Stępień, Gawlikowski 1995), Kamieniu
Pomorskim (Kubasiewicz 1958, 242, tab. 1), Dobrej
Nowogardzkiej (Gawlikowski 1994b, 127–128, tab.
1, 127–128, tab. 1), Płotach (Gawlikowski 1969b,
256–257, tab. 1), Derczewie (Stępień, Gawlikowski
1984a, 162, tab. 1), Łobrzanach (Stępień, Gawlikow−

Jerzy Stępień, Jerzy Gawlikowski

Fauna Pomorza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza
w świetle materiałów archeologicznych

ski 1984b, 170, tab. 1) i Gardźcu (Kubasiewicz 1959,
158, tab. 1), reprezentujących miasta i zespoły miej−
skie, grody i podgrodzia, zamki oraz osady otwarte
(ryc. 1). Liczą one ponad 627 tys. sztuk szczątków
w postaci zwierzęcych kości i ich fragmentów,
zębów, rogów i poroży oraz rybich łusek, będących
w głównej mierze resztkami pokonsumpcyjnymi ów−
czesnych mieszkańców. Należy podkreślić, że głów−
na część tych materiałów, bo ponad 2/3, została pozys−
kana z wykopów usytuowanych w Wolinie. Pierwszą
próbą analizy szczątków kostnych archeofauny z ob−
szaru Pomorza była publikacja Kubasiewicza (1962a,
87–99) na materiale liczącym nieco ponad 117 tys.
sztuk, obejmująca okres czasu od neolitu po wcze−
sne średniowiecze.

Analizowany materiał osteologiczny obejmuje w prze−
ważającej części pozostałości ssaków – w liczbie po−
nad 602 tys. sztuk, co stanowi blisko 96% całości ba−
danych szczątków kostnych, a pozostała część (czy−
li 4%) przypada na ptaki, ryby oraz gady (żółw błot−
ny) i małże (tabela 1, ryc. 2). Wśród tych pierwszych
stwierdzono obecność 24 gatunków, z których 7 to
zwierzęta domowe, a 17 to zwierzęta dziko żyjące.
W grupie szczątków ssaków oznaczonych, liczącej
ponad 451 tys. sztuk, zdecydowanie dominują – i to
na każdym z analizowanych stanowisk – kości zwie−
rząt domowych, w liczbie ponad 445 tys. sztuk, co
stanowi blisko 99% (tabela 2, ryc. 3). Występują tu
następujące gatunki: koń, bydło, świnia, małe prze−
żuwacze (owca i koza) oraz pies i kot, wśród któ−
rych przeważają szczątki hodowlanych zwierząt
rzeźnych (ryc. 4). Reszta, czyli nieco ponad 1%, to
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pozostałości ssaków dziko żyjących tj. dzik, jeleń,
sarna, tur, łoś, niedźwiedź, wilk, lis, żbik, kuna, wy−
dra, foka, borsuk, bóbr, zając, wiewiórka i szczur.
Ostatnia liczba wyraźnie wskazuje, że – wbrew po−
pularnym poglądom na temat znaczenia polowań na
zwierzęta dzikie u Słowian – wczesnośredniowiecz−
na ludność Pomorza Zachodniego wykazywała znacz−
nie mniejsze zainteresowanie polowaniami mający−
mi na celu zdobycie mięsa, które to mięso pozyski−
wano raczej ze zwierząt domowych. Pomimo tego,
że na niektórych omawianych stanowiskach odsetek
kości tej grupy zwierząt jest nieco wyższy, np. w Do−
brej Nowogardzkiej i Derczewie czy Cedyni i Gol−
czewie (od ok. 2,5–4,5%, nie licząc Płot, gdzie ich
odsetek stanowi 6%), powszechnie spotykaną sytu−
acją w wykopaliskowych materiałach kostnych jest
ich znikomy odsetek, co potwierdzono również na
wielu innych stanowiskach archeologicznych z te−
renu Polski (Gawlikowski, Stępień 2005, 45–46).
Dodatkowym dowodem są bardzo bogate materiały
kostne z Wolina i Szczecina, w których – pomimo
ich znacznej liczebności – odsetek ten waha się od
ok. 1,3–1,7%.

Jak już wspomniano, wśród szczątków zwierząt
domowych zdecydowanie przeważają gatunki ho−
dowlane, a w zasadzie te będące podstawowym źró−
dłem mięsa, czyli bydło, świnia oraz owca i koza.
Liczą one ponad 435 tys. sztuk, co stanowi niecałe
98% ogólnej liczby kości tej grupy zwierząt (ryc. 5).
Taki rozkład szczątków kostnych zwierząt domo−
wych, z wyraźną dominacją pozostałości tych wła−
śnie gatunków, obserwowany jest we wszystkich
rozpatrywanych tu stanowiskach i nie przekracza
dolnej granicy 96%. Pozostała część szczątków tej
grupy zwierząt, tj. ok. 2%, obejmuje pozostałości
konia oraz psa i kota, wśród których odsetek kości
konia i psa jest zbliżony (stanowiąc po ok. 2/5 tego
zbioru każdy), a o połowę mniejszy w przypadku
kości kota (ok. 1/5). Stwierdzono je przede wszyst−
kim w materiałach pochodzących z miast, grodów
i podgrodzi, natomiast nie było ich w szczątkach
kostnych z osad otwartych datowanych na 2. poł. VI w.
do końca 1. poł. VIII w. (z wyjątkiem kości konia
w Gardźcu).

Obecność kości kota na tych stanowiskach wią−
że się przypuszczalnie z wykorzystywaniem go do
tępienia gryzoni w spichrzach zbożowych, np. szczu−
rów, których szczątki kostne stwierdzono w Woli−
nie i Szczecinie. Według literatury koty na terenach
zamieszkałych przez Słowian były raczej zwierzę−
tami rzadkimi i dopiero od przełomu X i XI w. ich
szczątki są liczniej spotykane w materiałach kost−
nych z osiedli ludzkich, gdzie utrzymywano je jako
ulubieńców domowników (Bökönyi 1974, 311–312;

Teichert 1977, 214). Z kolei szczątki psa wskazują
na bardzo silne zróżnicowanie wielkościowe tych
zwierząt – z jednej strony należały one do zwierząt
dużych (wielkości owczarka niemieckiego), a z dru−
giej do bardzo małych, a nawet karłowatych (wiel−
kości jamnika). Te ostatnie posiadały charaktery−
stycznie wykrzywione kości kończyn. Jednak w wię−
kszości były to zwierzęta zbliżone wielkością do
szpiców i owczarków nizinnych. Można więc sądzić,
że – tak różne pod tym względem zwierzęta – były
wykorzystywane do bardzo różnych celów, reprezen−
tując psy pasterskie, stróżujące i przystosowane do
tępienia szkodników oraz psy myśliwskie. W litera−
turze spotyka się pogląd, że istnieje pewna ścisła
korelacja pomiędzy wielkością i typem budowy
psów a funkcją polityczną i/lub ekonomiczną stano−
wiska, ponieważ obecność małych i karłowatych
form psów na obszarze południowego wybrzeża Bał−
tyku była ściśle związana z rozwojem osad, względ−
nie miast i grodów feudalnych (Benecke 1986, 266).

Szczątki kostne konia stanowią niecały 1% ogól−
nej liczby pozostałości zwierząt domowych, przy
czym odsetek ten waha się od ok. 0,2% w Dobrej
Nowogardzkiej do ok. 3,4% w Golczewie. Tak nie−
wielka liczba kości konia prawdopodobnie nie od−
zwierciedla jego statusu wśród zwierząt domowych
we wczesnym średniowieczu. Nie był on z pewno−
ścią zwierzęciem konsumpcyjnym, na co wskazują
– obok niewielkiej liczby jego kości – brak wyraź−
nych śladów cięć na kościach związanych z roz−
biórką tuszy oraz ich dobry stan zachowania. Z dru−
giej strony wiadomo z materiałów źródłowych (Le−
wicki 1954, 460–464; Müller 1980/81, 91; Stępień
1986, 157), że Słowianie zamieszkujący Pomorze
utrzymywali duże ilości koni o niewielkich rozmia−
rach ciała, wielkością odpowiadające współczesne−
mu konikowi polskiemu. Zwykły wojownik posia−
dał jednego konia, zamożny nawet 30. Mogło się to
łączyć z obecnością licznych stad dzikich koni żyją−
cych na Pomorzu w lasach. Były one obiektami o zna−
cznej wartości materialnej – ich cena wahała się od
150–300 czy nawet 470 gramów srebra, trzykrotnie
przewyższając cenę wołu i odpowiadając cenie nie−
wolnika (Żak 1957, 176) – czy też magicznej i kul−
towej, będąc wyobrażeniem siły i zdrowia oraz sym−
bolem pomyślności (Hensel 1987, 101; Filipowiak
1988, 89–90). To ostatnie mogło powodować, że pa−
dłe konie grzebane były poza obrębem osiedli ludzkich.

Wracając jednak do domowych zwierząt rzeź−
nych, czyli bydła, świni i małych przeżuwaczy, na−
leży zauważyć, że wśród nich (prawie na wszystkich
analizowanych stanowiskach) najliczniej reprezen−
towana jest świnia. Jej szczątki stanowią prawie 68%
całej liczby kości tej grupy zwierząt i jest ich pra−
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wie trzykrotnie więcej niż szczątków bydła, a po−
nad sześciokrotnie więcej niż kości owcy i kozy.
Szczątki nie przekraczają w zasadzie dolnej granicy
50% (ryc. 6). Wyjątkiem są tu Golczewo i Łobrza−
ny, gdzie szczątki kostne świni stanowią odpowied−
nio ok. 35% i 32%. Na pozostałych stanowiskach
udział kości świni waha się od ok. 52–54% w Koło−
brzegu, Gardźcu i Derczewie, 57% w Kamieniu
Pomorskim do ok. 60–65% w Szczecinie, Stargar−
dzie Szczecińskim, Cedyni i Dobrej Nowogardzkiej,
przyjmując skrajnie duże wartości (71–72%) w Mścię−
cinie i Wolinie1 (ryc. 7). Z tego względu dwa ostat−
nie stanowiska zasługują na szczególną uwagę. Tak
wysoki udział szczątków kostnych świni w Wolinie,
na co wskazywaliśmy też w innych pracach (Gaw−
likowski, Stępień 2001, 169–170; 2002, 23; 2004,
273; 2005, 30–34, 38–39), jak i w Mścięcinie jest
zjawiskiem wyjątkowym i niespotykanym we wczes−
nośredniowiecznych materiałach faunistycznych na
żadnym innym stanowisku archeologicznym w re−
jonie południowego wybrzeża Bałtyku. Wskazuje to
na pewien ukierunkowany model chowu zwierząt
domowych, w którym wyraźnie dominuje trzoda
chlewna. Z jednej strony wiązało się to z pewnością
z intensywnym rozwojem osiedli i rosnącą liczbą ich
mieszkańców, których potrzeby żywieniowe miało
zaspokoić mięso i tłuszcz wieprzowy pozyskiwane
w dużych ilościach i w stosunkowo krótkim czasie.
Umożliwiały to specyficzne cechy gatunkowe świni
tj. wysoka rozrodczość, szybki wzrost i rozwój oraz
wysoka wydajność rzeźna. Z drugiej strony na tere−
nach tych musiały istnieć wyjątkowo dobre warun−
ki środowiskowe sprzyjające hodowli świń. Jak po−
daje literatura (Ślaski 1969, 19; Niedźwiedziński
1974, 129; Użytkowanie 1978, 32), ponad połowę
powierzchni Pomorza Zachodniego we wczesnym
średniowieczu, a nawet ok. 4/5, zajmowały lasy, na
ogół liściaste (ze znacznym udziałem dębów i bu−
ków) oraz moczary, obfitując w podmokłe i zaba−

gnione pastwiska porosłe krzewami. Było to więc
optymalne i naturalne środowisko bytowania dla
świń reprezentujących raczej prymitywną formę,
bliską dzikiemu przodkowi, tym bardziej że połu−
dniowe wybrzeże Bałtyku uważane jest za jeden
z trzech najstarszych ośrodków ich udomowienia
w Eurazji (Użytkowanie 1978, 29–31). Sprzyjała
temu inna cecha tego gatunku – świnie mają bowiem
niewielkie wymagania żywieniowe oraz są niewy−
bredne i wszystkożerne. W literaturze podaje się
(Hensel 1987, 106), że Słowianie najczęściej hodują
świnie (występujące u nich w obfitości), wypasając
je swobodnie w lasach w dużych stadach, tak jak
czyni się to z owcami, nie trzymają świń w chle−
wach. Stąd też liczba świń uwarunkowana była wiel−
kością lasów mogących je wyżywić, a z drugiej stro−
ny – decydowała ona o wartości tych ostatnich (Użyt−
kowanie 1978, 29–31). Taki sposób chowu świń do−
mowych w okresie wczesnego średniowiecza (pole−
gający na niekłopotliwym dla opiekunów i zarazem
samodzielnym pozyskiwaniu paszy w lasach, cze−
mu sprzyjał też ich silny instynkt stadny oraz duża
inteligencja) ułatwiał również krzyżowanie z dzika−
mi. Nie miało to jednak większego wpływu na ich
wielkość. Były to raczej zwierzęta charakteryzujące
się niewielkim wzrostem.

Pozostałości kostne bydła w analizowanym zbio−
rze kości zwierząt rzeźnych stanowią nieco ponad
22%. Ten stosunkowo niski odsetek kości bydła
wynika z jednej strony z ich znacznie słabszego roz−
drobnienia, w przeciwieństwie do tych należących
do świni, gdyż pochodzą one w zasadzie ze zwie−
rząt starszych. Z drugiej strony związane jest to z wię−
kszymi wymaganiami tego gatunku w odniesieniu do
warunków bytowych, których zapewnienie mogło
być kłopotliwe lub wręcz niemożliwe w naturalnym
środowisku Pomorza Zachodniego (z wilgotnymi,
podmokłymi lasami i pastwiskami). Mogło to być
przyczyną tego, iż żywienie tych zwierząt oparte
było głównie na mało wartościowych, kwaśnych
paszach, przy ich jednoczesnych lub okresowych
niedoborach i brakach siana. To z kolei skutkowało
obecnością małego, niemal karłowatego bydła na
tych terenach, która to cecha ulegała utrwaleniu z upły−
wem czasu. W literaturze podaje się, że na obszarze
północno−zachodniej Polski zaobserwowano stop−
niowe obniżanie się wzrostu bydła w okresie IX–XIII w.
(Gawlikowski 1989b, 72–75). Udział szczątków
kostnych bydła w materiałach z poszczególnych sta−
nowisk jest zróżnicowany, przyjmując najniższe
wartości w Wolinie i Mścięcinie (ok. 19%) i najwyż−
sze w Łobrzanach i Golczewie (odpowiednio ok. 60%
i 55%), nie licząc Płot, co – jak wspomniano wyżej –
zaobserwowano również w przypadku kości świni,

1 Taką sama sytuację zaobserwowano w odniesieniu do materia−
łu kostnego z wczesnośredniowiecznych nawarstwień zamku w Pło−
tach (ok. 71% kości świni oraz ok. 10% i 19% kości bydła i ma−
łych przeżuwaczy), przy czym liczba szczątków zwierzęcych
(wyłącznie tych trzech gatunków rzeźnych) jest tu bardzo mała.
Z tego też względu zostały one pominięte w rozważaniach jako
niereprezentatywne, chociaż ich rozkład wykazuje bardzo po−
dobną tendencję do tego w Wolinie i Mścięcinie. Wśród szcząt−
ków kostnych z młodszych warstw (późnośredniowiecznych i no−
wożytnych) tego stanowiska również stwierdzono przewagę ko−
ści świni, jednak ich odsetek osiąga niecałe 49%, natomiast dla
szczątków bydła i małych przeżuwaczy wynosi on odpowiednio
nieco ponad 37% i 14%.
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tyle że z odwrotnym trendem. Jednak w większości
stanowisk udział szczątków kostnych bydła waha się
od ok. 22% w Dobrej Nowogardzkiej do ok. 42% w
Gardźcu, z dość wysokim udziałem tych kości w
Kołobrzegu i Derczewie (ok. 36%) czy Kamieniu
Pomorskim (30%). Różnice te z pewnością związa−
ne są z panującymi tu warunkami środowiskowymi.
Niemniej jednak nie należy również pomijać wpły−
wu pewnego rodzaju czynników kulturowych. Jak
podaje się w literaturze (Lewicki 1954, 448–449;
Hensel 1987, 102), Słowianie posiadali mało bydła,
trzymając je głównie dla mięsa i mleka, ale i jako
siłę roboczą. Wskazuje się też, że mała liczebność
bydła wiązała się z faktem, iż stanowiło ono jeden z
cenniejszych obiektów najazdów łupieżczych (Śla−
ski 1969, 28) i było dużo łatwiejszym celem niż świ−
nie wypasane w lasach.

Szczątki kostne małych przeżuwaczy stanowią
niewielki odsetek kości zwierząt domowych (nieco
ponad 10%) i w zasadzie są one pozostałościami
owiec. Tak mały udział kości owiec i kóz jest typo−
wy dla większości stanowisk z tego okresu usytu−
owanych na południowym wybrzeżu Bałtyku. Ina−
czej jest na południowym wybrzeżu Szwecji, gdzie
stwierdzono wyraźną dominację kości owiec i kóz
(Ekman 1973, 63–64). Według literatury (Lewicki
1954, 464) Słowianie hodowali stosunkowo więcej
owiec niż świń lub bydła, pozyskując od nich weł−
nę, skórę i mięso, jednak specyficzne warunki śro−
dowiskowe Pomorza Zachodniego nie należały do
najbardziej odpowiednich dla chowu tych zwierząt.
Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do owiec,
ponieważ kozy lepiej adaptują się do gorszych wa−
runków bytowych. Gatunki te przywiązane są w za−
sadzie do otwartych i suchych pastwisk, a tych bra−
kowało na podmokłych i porośniętych lasami tere−
nach zachodniopomorskich. Biorąc pod uwagę wiel−
kość, reprezentowały one raczej nieduże zwierzęta,
bardzo rozpowszechnione na tych obszarach we
wczesnym średniowieczu. Owce być może przypo−
minały dzisiejsze małe prymitywne rasy, tj. wrzo−
sówka czy szorstkowłosa owca pomorska żyjąca na
Pomorzu Środkowym jeszcze w XX w. Należy za−
uważyć, że ta pierwsza rasa wywodzi się od owiec
skandynawskich, które rozprzestrzeniły się na wybrze−
żach Bałtyku i Morza Północnego aż po Islandię i –
jak się przypuszcza – przywędrowały na te obszary
w okresie ekspansji terytorialnej Wikingów (Bara−
nowski 1998, 5). Interesującym zjawiskiem wydaje
się być możliwość występowania wśród owiec osob−
ników posiadających cztery rogi, co znajduje swoje
odbicie w materiale kostnym z Wolina i jest raczej
rzadkim fenomenem. Udział kości owcy i kozy w gru−
pie zwierząt rzeźnych jest raczej wyrównany w po−

szczególnych stanowiskach Pomorza Zachodniego,
w przeciwieństwie do tych należących do świni czy
bydła. Najmniej, bo ok. 7–8%, stwierdzono ich w Gar−
dźcu i Łobrzanach, natomiast najwięcej – prawie
14% – w Dobrej Nowogardzkiej (nie licząc Płot).
Jednak w zasadzie ich odsetek mieści się w przedzia−
le od ok. 9% w Wolinie i Mścięcinie do ok. 13% w Ce−
dyni i Kamieniu Pomorskim. Zaobserwowane róż−
nice wydają się raczej wynikać z uwarunkowań
środowiskowych, chociaż – tak jak w przypadku
bydła – pewne znaczenie mogły tu również odgry−
wać czynniki kulturowe.

Szczątki kostne zwierząt dziko żyjących, repre−
zentujące – jak już wspomniano –  17 gatunków, po−
dzielono na dwie podgrupy. W pierwszej, stanowią−
cej ponad 92% łącznej liczby pozostałości zwierząt
łownych (ryc. 8), ujęto takie gatunki, jak: dzik, je−
leń, sarna, tur, łoś i zając, które – obok skór i futer
(posiadanie których było oznaką zamożności) – do−
starczały również mięsa. Wśród nich wyraźnie do−
minują szczątki jelenia – jest ich ponad 2/3 tej pod−
grupy (ryc. 9). Tak znaczny ich udział może być jed−
nak mylący, gdyż zawierają one wiele fragmentów
poroży ze śladami cięć i obróbki rzemieślniczej.
W pewnym stopniu odnosi się to również do sarny.
Na drugim miejscu plasują się szczątki dzika, sta−
nowiące 1/6 tego zbioru (ok. 17%), natomiast udział
tych należących do sarny i zająca jest podobny
i wynosi po ok. 7%. Pozostałości dwóch ostatnich
gatunków, tzn. tura i łosia, stanowią nieznaczny od−
setek szczątków tej podgrupy (łącznie ok. 3%). Na−
leży tu zauważyć, że łowy na określone gatunki
zwierząt dzikich, w tym i tura jako zwierza królew−
skiego, były zastrzeżone specjalnymi przywilejami
(regaliami) (Buczek 1972, 480; Leciejewicz, Wie−
czorowski 1983, 550; Rabęcka−Brykczyńska 1984,
75–76; Trawkowski 1985, 40–41; Hensel 1987, 136–
–137). Z drugiej strony polowania, szczególnie na
grubą zwierzynę łowną jak: tur, łoś, jeleń, dzik i nie−
dźwiedź, były próbami męstwa i sprawności (Traw−
kowski 1985, 39).

Druga podgrupa obejmuje przede wszystkim
zwierzęta, na które polowano ze względu na ich skó−
ry i futra. Są to: niedźwiedź, wilk, lis, żbik, kuna,
wydra, foka, borsuk, bóbr i wiewiórka. Wyjątkiem
jest szczur, którego szczątki (choć niezbyt liczne)
wskazują na jego (prawdopodobnie powszechną)
obecność (jako szkodnika), zwłaszcza w dużych ze−
społach miejskich – w Wolinie i Szczecinie, gdyż
należy on do gatunków ściśle związanych ze środo−
wiskiem człowieka (synantropicznych i komensal−
nych). W tej podgrupie najliczniej reprezentowane
są kości lisa, stanowiące 1/3 tego zbioru, a następ−
nie bobra, wydry, foki i niedźwiedzia (odpowiednio
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ok. 17%, 13%, 10% i 8%). Kości pozostałych gatun−
ków należących do tej podgrupy, tj. wilka, wiewiórki,
kuny i żbika, są nielicznie reprezentowane. Wszystkie
gatunki zwierząt dziko żyjących, których pozostałości
kostne znalazły się w omawianym zbiorze, wskazują
na rozmaitość i bogactwo środowiska naturalnego
Pomorza Zachodniego we wczesnym średniowieczu,
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Tierwelt Westpommerns im Frühmittelalter im Lichte der archäologischen Befunde
Kurzfassung

Geprüft wurden 627.000 Stück der Knochenreste von Tieren, die aus frühmittelalterlichen Schichten und aus dreizehn
archäologischen Ausgrabungen in Westpommern stammen. Mehr als zwei Drittel davon wurde in den Schnitten auf der
Insel Wolin freigelegt. Das untersuchte Material besteht bis zum 96% aus Knochenresten von Säugern, wobei die Über−
reste von Haustieren (Pferd, Vieh, Schwein, kleine Wiederkäuer, Hund, Katze) überwiegen (99%); am häufigsten kommt
das Schlachtvieh vor.

Es lässt sich feststellen, dass die meisten Überreste in fast jeder Fundstelle von den Schweinen stammen (68%). Eine
Ausnahme bilden hier Łobrzany und Golczewo, wo die Knochen dieser Gattung 32–35% nicht übersteigen, in Mścięcino
und Wolin dagegen ist ihr Anteil extrem hoch, d. h. 71–72%, was sonst bei dem frühmittelalterlichen zoologischen
Material der sämtlichen archäologischen Fundstellen im Bereich der südlichen Ostseeküste nicht vorkommt. Das kann
auf eine bestimmte Art von Tierzucht hinweisen, und zwar in einem Gebiet wo die Schweinemast deutlich überwiegt. Die
Quote der Knochenüberreste von Vieh lag bei mehr als 22%, wobei sein höchster Anteil in  Łobrzany i Golczewo festge−
stellt wurde (ca. 60 und 55%). Dort war er fast doppelt so hoch, wie der Anteil an den Schweineüberresten. Die geringste
Anzahl wurde in Mścięcino und Wolin (ca. 19%) registriert, was eine umgekehrte Situation wie bei Schweineknochen
bedeutet. Der Anteil der Knochenfragmente von kleinen Wiederkäuern ist klein (etwa 10%) und in einzelnen Fundstellen
relativ ausgeglichen. Solche Struktur der Tierzucht in Westpommern im Frühmittelalter deutet eher auf die typischen
Umweltbedienungen hin, welche die Schweinemast und nicht etwa der Viehzucht begünstigen; man kann dabei einige
kulturelle Faktoren nicht ausschließen. Der geringe Anteil an Knochenresten von wilden Tieren weist darauf hin, dass es
für diese keinen Bedarf gab; anderseits aber geben sie uns den Auskunft über die Vielfalt und der Reichtum der Natur in
Westpommern zu damaliger Zeit.

Fauna Pomorza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza w świetle materiałów archeologicznych
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Tabela 1. Szczątki kostne zwierząt z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego
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Tabela 3. Szczątki kostne zwierząt dziko żyjących z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wczesnośredniowiecznych stanowisk na Pomorzu Zachodnim z analizowanymi materiałami
kostnymi pochodzenia zwierzęcego: 1 – Wolin, 2 – Szczecin, 3 – Stargard Szczeciński, 4 – Kołobrzeg,
5 – Cedynia, 6 – Mścięcino, 7 – Golczewo, 8 – Kamień Pomorski, 9 – Dobra Nowogardzka, 10 – Płoty,
11 – Derczewo, 12 – Łobrzany, 13 – Gardziec

Ryc. 2. Procentowy rozkład zwierzęcych szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego
wg grup zwierząt

Fauna Pomorza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza w świetle materiałów archeologicznych
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Ryc. 3. Szczątki kostne ssaków z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego z podziałem na ssaki
domowe i dziko żyjące [w %]

Ryc. 4. Szczątki kostne zwierząt domowych z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego [w %];
objaśnienia: E – koń, B – bydło, S – świnia, O/C – owca/koza, C – pies, F – kot

Ryc. 5. Szczątki kostne zwierząt domowych z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego
wg podziału na zwierzęta rzeźne (bydło, świnia i owca/koza) i inne [w %]
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Ryc. 6. Szczątki kostne domowych zwierząt rzeźnych z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego
[w %]; objaśnienia: B – bydło, S – świnia, O/C – owca/koza

Ryc. 7. Szczątki kostne zwierząt rzeźnych w wybranych wczesnośredniowiecznych stanowiskach Pomorza Zachodniego
[w %]; objaśnienia: B – bydło, S – świnia, O/C – owca/koza

Ryc. 8. Szczątki kostne zwierząt dziko żyjących z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego [w %];
objaśnienia: Ss – dzik, Ce – jeleń, Cc – sarna, Bp – tur, Aa – łoś, Ua – niedźwiedź, Vv – lis, Ll – wydra,
Ph – foka, Cf – bóbr, Le – zając, Al. – inne: wilk, żbik, kuna, borsuk, wiewiórka, R – szczur

Fauna Pomorza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza w świetle materiałów archeologicznych
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Ryc. 9. Szczątki kostne zwierząt dziko żyjących z wczesnośredniowiecznych stanowisk Pomorza Zachodniego
wg podziału na zwierzęta konsumpcyjne (dzik, jeleń, sarna, tur, łoś i zając, z których pozyskiwano też skóry
i futra) i inne (niedźwiedź, wilk, lis, żbik, kuna, wydra, foka, borsuk, bóbr, wiewiórka i szczur) [w %]
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