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Od Redakcji 

 Niniejszy, już 54. tom Fontes Archaeologici Posnanienses przynosi artykuły zróżnicowane pod względem 
przestrzennym i czasowym.
 I tak w dziale Studia mieszczą się opracowania dotyczące środkowego okresu neolitu na Morawach oraz 
wczesnej epoki brązu na Podolu i w Wielkopolsce. Kanwą pierwszego z nich jest najnowsza publikacja mo-
rawskich materiałów kultury pucharów lejkowatych, poddana krytycznej analizie. Drugi jest poświęcony 
zagadnieniu grupy białopotockiej, wydzielonej niegdyś przez Józefa Kostrzewskiego na podstawie znalezisk 
eponimicznego stanowiska, przechowywanych od 1925 r. w naszym Muzeum. Trzeci artykuł to studium lo-
kalnego nurtu przemian kulturowych w początkach epoki brązu nad środkową Notecią. Omawianą część 
tomu kończy pierwsze w piśmiennictwie syntetyczne ujęcie dziejów wykorzystywania gęsi na ziemiach pol-
skich, oparte na źródłach archeologicznych i historycznych.
 Dział Materiały zawiera prezentacje źródeł z Wielkopolski, Pomorza Zachodniego oraz Wyżyny San-
domierskiej. Późnopaleolityczne stanowisko kultury hamburskiej w Krągoli jest przedmiotem analizy, któ-
rej wyniki potwierdzają efektywność metody składanek, pozwalającej na zrekonstruowanie pełnego cyklu 
obróbki narzędzi krzemiennych. Przedstawiona w następnym artykule osada ludności kultury ceramiki 
wstęgowej rytej w Czarnowie wzbogaca ewidencję pozostałości osadnictwa wczesnoneolitycznego nad dol-
ną Odrą. Kolejny artykuł skupiony jest na jednym obiekcie – grobie z późnego okresu neolitu, odkrytym 
w centrum dzisiejszego Sandomierza. Wyniki wielodyscyplinarnych analiz (archeologicznych, antropolo-
gicznych, archeozoologicznych i chronometrycznych) naświetlają rozmaite aspekty zarówno realiów życia 
pochowanego w grobie mężczyzny, jak też skomplikowanych obrzędów funeralnych, jakie kultywowała lud-
ność kultury złockiej. Ostatnia praca z omawianego działu koncentruje się na szczególnym zabytku: znale-
zionej w Nowej Wsi nad Notecią pozłacanej fibuli ze srebra, zdobionej wkładkami z kamienia półszlachet-
nego, która najprawdopodobniej należała do żyjącej w VI w. kobiety o wysokiej pozycji społecznej. Obec-
ność takiej ozdoby, rozpatrywanej w kontekście innych znalezisk porównywalnej klasy, może być wskaźni-
kiem istnienia w północnej Wielkopolsce dość stabilnego ośrodka władzy. 
 W dziale Historia archeologii przedstawiamy dwa studia. Jedno z nich przybliża inspiracje i uwarunko-
wania ważnego dla archeologii polskiej i europejskiej dorobku Janusza Kruka, zwłaszcza Jego badań nad 
osadnictwem społeczeństw neolitycznych. Drugi artykuł omawia losy – od odkrycia po dzień dzisiejszy – 
jednego z najcenniejszych zabytków, jakie znajdują się w kolekcji Muzeum Archeologicznego w Poznaniu: 
wczesnośredniowiecznego szyszaka z Giecza. 
 Dział Varia przynosi pracę omawiającą jedną z nowszych metod fotograficznej dokumentacji zabytków, 
określaną jako obrazowanie z przekształceniem odbicia. Metodę tę z powodzeniem zastosowano np. do do-
kumentacji sztuki naskalnej eksponowanej na naszej wystawie. Omawianą część rocznika zamyka sprawoz-
danie z aktywności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 2017. 
 Tom kończy wspomnienie śp. Henryka Koczorowskiego, długoletniego kierownika Biblioteki Naukowej 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Mimo odejścia pozostał z nami, bo Jego portret spogląda na każ-
dego, kto chce skorzystać z naszego bogatego księgozbioru.

Marzena Szmyt
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Early phases of the Funnel Beaker culture development in the Morava basin. 
Comments on the margin of the recent synthesis

W roku 2017 w Brnie, jako 33 tom serii Pravěk. Sup-
plementum, ukazała się monograficzna praca bez-
pretensjonalnie zatytułowana przez jej Autora, Mi-
roslava Šmída, jako Nálevkovité poháry na Mora-
vě. Cieszący się uznaniem w środkowoeuropejskim 
środowisku archeologicznym specjalista dokonuje 
w niej swoistego podsumowania swoich trwających 
już ponad trzy dekady badań terenowych i studiów 
kameralnych. Chociaż poniższe uwagi nasunęły mi 
się w trakcie – nomen omen – wielostronnej lektu-
ry tej interesującej książki, nie składają się one ani 

na recenzję, ani tym bardziej polemikę w ścisłym 
tych słów znaczeniu. Tylko niewielka część z nich 
stanowi dyskusję ze stawianymi przez Autora teza-
mi, a zdecydowana większość ma charakter czysto 
faktograficzny bądź komentarzowy i służy uzupeł-
nieniu zawartych tam treści o informacje lub wnio-
ski wyciągnięte z badań własnych oraz lektur „rów-
noległych”. Dodatkowo, poniższe uwagi zasadniczo 
odnoszą się do najnowszego dzieła M. Šmída jedy-
nie w tym zakresie, w jakim dotyczy ono począt-
ków kultury pucharów lejkowatych. Jest to tym sa-

Tomasz J. Chmielewski

Wczesne fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych 
w dorzeczu Morawy. Uwagi na marginesie 

najnowszej syntezy

Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat początków kultury pucharów lejkowatych powstałym w wyniku krytycznej lektu-
ry najnowszej pracy Miroslava Šmída zatytułowanej Nálevkovité poháry na Moravě. Autor polemiki najpierw ustosunkowuje się 
w nim do przedstawionej przez M. Šmída propozycji nowej periodyzacji wczesnych faz morawskiej grupy kultury pucharów lejko-
watych oraz proponuje korekty w zakresie ich chronologii absolutnej. Następnie porusza kwestie synchronizacji tej formacji z ene-
olitycznymi ugrupowaniami kulturowymi w dwóch kluczowych rejonach sąsiadujących – na obszarze Dolnej Austrii oraz Górnego 
Śląska. Odnosi się również do problemu genezy morawskiej grupy kultury pucharów lejkowatych w kontekście możliwych oddzia-
ływań z północy (kultury pucharów lejkowatych) i zachodu (kultury Michelsberg). 
Słowa kluczowe: Morawy, eneolit, kultura pucharów lejkowatych, periodyzacja, chronologia, geneza 

The article is a contribution to the discussion on the origins of the Funnel Beaker culture resulting from a critical reading of the 
recent work by Miroslav Šmíd titled Nálevkovité poháry na Moravě. The author of the polemic first responds to M. Šmíd’s proposal 
for a new periodisation of the early phases of the Moravian group of the Funnel Beaker culture and suggests corrections to their 
absolute chronology. Then, he addresses the issue of the synchronisation of this formation with Eneolithic cultural units located 
in two key neighbouring regions – Lower Austria and Upper Silesia. He also discusses the problem of the origins of the Moravian 
group of the Funnel Beaker culture in the context of possible influences from the north (the Funnel Beaker culture) and west (the 
Michelsberg culture). 
Keywords: Moravia, Eneolithic, Funnel Beaker culture, periodisation, chronology, origins

W 30-stą rocznicę śmierci artykuł ten dedykuję  
pamięci Profesora Tadeusza Wiślańskiego
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mym raczej przyczynek do toczącej się na ten temat 
dyskusji, w której komentowana praca z pewnością 
odegra ważną rolę. Tak czy inaczej, zanim przejdę 
do kwestii problemowych, czuję się w obowiązku 
pokrótce przybliżyć czytelnikom samą rozprawę.
 Do rąk bierzemy liczącą przeszło czterysta stron 
syntezę o czytelnym i logicznym układzie. Po krót-
kim tematycznym, geograficznym i historycznym 
wstępie (rozdziały 1-2) następują trzy zasadnicze 
partie książki. Pierwsza z nich poświęcona jest za-
gadnieniom periodyzacji i chronologii (rozdział 3), 
kolejna (rozdział 4) ma za zadanie przestawienie 
nieruchomych, a następne (rozdziały 5 i 6) – rucho-
mych pozostałości osadnictwa wiązanego z kultu-
rą pucharów lejkowatych na Morawach. Zasadniczy 
wywód zamyka krótkie, zaledwie pięciostronicowe 
podsumowanie (rozdział 7). Całość tekstu (stresz-
czona na jedenastu stronach w języku angielskim – 
rozdział 10) opatrzona została piętnastoma tabela-
mi i dziewięćdziesięcioma trzema rycinami. Należy 
zwrócić uwagę na niezwykle obszerny, bo obejmu-
jący blisko sześćset adresów bibliograficznych, wy-
kaz cytowanej i wykorzystanej przy pisaniu pracy li-
teratury (rozdziały 8 i 9). Książkę dopełnia stupięć-
dziesięciostronicowa część katalogowa (rozdziały 11 
i 12), której większą część zajmuje sto jeden tablic 
zawierających mapy z lokalizacją poszczególnych 
stanowisk, ich plany, rysunki wybranych obiektów 
archeologicznych oraz diagnostycznych materia-
łów ruchomych odkrytych w ich obrębie. Wypada 
w tym miejscu dodać, że Autor (prywatnie przecież 
malarz!) jak zwykle zadbał o wysoką artystyczną 
i dokumentacyjną jakość materiału ilustracyjnego.
 Już w trakcie zapoznawania się ze strukturą pra-
cy oraz jej wstępnej lektury czytelnik nabiera prze-
świadczenia, że mamy do czynienia z monografią so-
lidną i przemyślaną, ale obarczoną swoistym „grze-
chem pierworodnym”, którym jest klasyczna kultu-
rowo-historyczna teorio-poznawcza orientacja Au-
tora. Najprawdopodobniej więc wszyscy oczekują-
cy wyjaśnień w kategoriach procesów ekonomicz-
no-społecznych, zmian symbolicznych czy kogni-
tywnych, będą po jej przeczytaniu czuli co najmniej 
niedosyt. Aby uniknąć podobnego rozczarowania, 
właściwą wnikliwą lekturę książki podjąłem chcąc 

„dać sobie coś powiedzieć”. Konsekwentnie, również 
uwagi na jej marginesie starałem się formułować 
w zgodzie z zasadami Gadamerowskiej hermeneu-

tyki, unikając polemiki paradygmatycznej. Co za-
tem przede wszystkim zajmuje Autora?
 Jak już to zostało wspomniane wcześniej, właści-
wą treść książki otwiera krótkie wprowadzenie do 
historii badań (rozdział 2). Jest przy tym niezwykle 
znaczące, że ewolucja poglądów na wspomnianą jed-
nostką kulturową przedstawiona została w kronikar-
skim porządku zmieniających się zapatrywań odno-
śnie do jej chronologii i genezy. Tym samym wywód 
ten w dużej mierze stanowi rodzaj prologu do części 
książki dedykowanej periodyzacji i chronologii (roz-
dział 3), która zresztą rozważań na ten temat nie za-
myka. Jako jego bezpośrednie rozwinięcie traktować 
należy niezwykle obszerną część poświęconą zabyt-
kom ruchomym, będącą zasadniczo definicją „mate-
rialnej zawartości” wydzielonych wcześniej faz roz-
wojowych (rozdział 5). Kwestie te powracają co rusz 
również w rozdziale 4, omawiającym obszary osad-
nicze. W odniesieniu do tego ostatniego wystarczy 
może tylko zauważyć, że niemal połowę miejsca po-
święconego miejscom grzebalnym zajmują uwagi 
o datowaniu różnych form pochówków czy też za-
chowań obrzędowych w odniesieniu do zapropono-
wanego wcześniej schematu periodyzacyjno-chro-
nologicznego. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, 
że niejako zwieńczeniem dzieła jest umieszczona 
w jego „Zakończeniu” tabela ze schematem perio-
dyzacyjno-chronologicznym rozwoju kultury pucha-
rów lejkowatych na Morawach i w Czechach (Šmíd 
2017: tab. 15). To wszystko prowadzi do dość jedno-
znacznej konkluzji, że w przekonaniu Autora komen-
towanej pracy jedną z najważniejszych, o ile nie naj-
istotniejszą z koncepcji w niej rozwijanych, jest pro-
pozycja nowej periodyzacji morawskiej grupy kul-
tury pucharów lejkowatych.
 Podstawy chronologii kultury pucharów lej-
kowatych na Morawach były tworzone przez M. 
Šmída od początku jego aktywności na związanym 
z tą problematyką polu badawczym. Przed ponad 
ćwierćwieczem zaproponował on, ugruntowywany 
później latami, regionalny schemat rozwoju tej for-
macji kulturowej oparty na znaleziskach ceramicz-
nych z morawskich osad tej kultury (Šmíd 1994; 
2001). Wydzielił również trzy stadia rozwoju form 
morawskich megalitycznych grobowców bezkomo-
rowych, które powiązał ze wspomnianą „chronolo-
gią ceramiczną” (Šmíd 1990; 2006). W analizowa-
nej pracy (Šmíd 2017: 13-43, tab. 15), pod wpływem 
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ostatnich koncepcji Pavla Koštuříka (zob. Koštu-
řík 1997), a zarazem w dostosowaniu do aktualnego 
podziału periodyzacyjnego kultury pucharów lejko-
watych w Czechach (por. Neustupný 2008b: 13-14, 
tab. 2; Zápotocký 2013: 391-403, tbl. 1), wypracowa-
ny od lat schemat ulega jednak poważnej modyfika-
cji. Chociaż sekwencja wyróżnianych faz pozostaje 
w zasadzie bez zmian, proponowany jest nowy po-
dział na jednostki wyższego rzędu – etapy rozwoju 
odnośnej formacji kulturowej. Różni się także pozy-
cja tych ostatnich w obrębie wydzielanych na Mora-
wach okresów eneolitu. Temu wszystkiemu towarzy-
szy rewizja numeracji faz i nazewnictwa niektórych 
z nich. Istotna zmiana dotyczy również periodyza-
cji ewolucji form obrządku pogrzebowego. Dzięki 
najnowszym studiom chronometrycznym zdefinio-
wany został mianowicie jeszcze jeden etap rozwoju 
obrządku pogrzebowego morawskiej grupy kultury 
pucharów lejkowatych – horyzont domniemanych 
grobowców z niezwykle ubogo wyposażanymi po-
chówkami szkieletowymi składanymi w pozycji wy-
prostowanej na plecach, poprzedzający pojawienie 
się klasycznych grobów baalberskich w pozycji pod-
kurczonej na boku. Ponieważ wszystkie nadmienio-
ne modyfikacje mogą wywołać pewną konsternację 
wśród badaczy przywykłych do podziałów stosowa-
nych przez M. Šmída do tej pory, dla przejrzystości 
oba schematy periodyzacyjne zostały przeze mnie 
zestawione w formie graficznej (ryc. 1). 
 Jest niezwykle istotne, że przedstawiona powyżej 
systematyka ewolucyjna morawskiej grupy kultury 
pucharów lejkowatych została w tej chwili podpar-
ta pokaźną serią dat radiowęglowych. Oczywiście, 
Autor dyskutowanego opracowania ma pełną świa-
domość znaczenia tych nowych danych chronome-
trycznych i wielokrotnie przywołuje je w swoich 
rozważaniach na poparcie różnych ustaleń szczegó-
łowych. We wspominanej już tabeli synchronizacyj-
nej, zamieszczonej w podsumowaniu pracy (Šmíd 
2017: tab. 15), wskazuje też na osi czasu cezury ko-
respondujące z granicami wydzielanych przez siebie 
okresów i etapów. Z punktu widzenia podejmowa-
nej w niniejszym artykule tematyki najistotniejsze 
jest datowanie przez niego początków rozwoju kul-
tury pucharów lejkowatych (fazy Ia, dawniej IA1) 
na Morawach już na początek 41 stulecia BC oraz 
wskazanie jako okresu przejściowego do etapu baal-
berskiego (fazy IIa, dawniej IB1) 39 stulecia BC. Zja-

wiskiem bezpośrednio związanym z wczesnymi eta-
pami kultury pucharów lejkowatych na Morawach 
jest pojawienie się – domniemanych na razie – gro-
bowców z pochówkami szkieletowymi składanymi 
w obrządku „przedbaalberskim”, tzn. w pozycji wy-
prostowanej na plecach. W przekonaniu M. Šmída 
(2017: 108-109) znaleziska tego rodzaju tworzą dość 
krótkotrwały horyzont przypadający na wczesną 
fazę baalberską (IIa).
 Czytelnik komentowanej pracy nie będzie miał 
wątpliwości, że zarówno konwencjonalny chrono-
typologiczny podział ceramicznych zespołów po-
chodzących z osad, jak i periodyzacja zmian ob-
rządku pogrzebowego, bazują na wynikach solid-
nych badań terenowych oraz dogłębnych źródło-
znawczych studiów gabinetowych. Doceni również 
z pewnością wkład Autora w badania nad chrono-
logią absolutną. Jednakże prezentowanych koncep-
cji nie można przyjąć bez zastrzeżeń. Odwracając 
powyższy porządek wywodu, jako pierwsza kwe-
stia wymagająca krytycznego spojrzenia przedysku-
towana zostanie propozycja chronologii absolutnej 
morawskiej grupy kultury pucharów lejkowatych.
 Nie deprecjonując całkowicie zaproponowanej 
na podstawie dostępnych dat 14C chronologizacji, 
z uwagi na czysto intuicyjną delimitację granic cza-
sowych między etapami, należy ją traktować z rezer-
wą. Uzasadnione obiekcje metodyczne mogą wyni-
kać również z niedostatku istotnych danych odno-
szących się do datowanych prób. Z tych względów 
konieczne wydało się w pierwszym rzędzie uzupeł-
nienie wspomnianych informacji kontekstualnych 
dla wykonanych pomiarów, a następnie zbudowa-
nie na podstawie uwiarygodnionych w ten sposób 
danych chronometrycznych urealnionego mode-
lu sekwencyjnego, biorącego pod uwagę probabili-
styczny charakter uzyskanych pomiarów.1

1  W tym miejscu chciałbym podziękować Państwu Miriam 
Nývltovej Fišákovej i Miroslavowi Šmídowi (Archeologic-
ký ústav AV ČR, v.v.i. Brno) za dostarczenie danych uzupeł-
niających odnośnie do prób związanych z kulturą lendzielską 
i kulturą pucharów lejkowatych na Morawach, Panu Prof. dr 
hab. Ryszardowi Grygielowi (Muzeum Archeologiczne i Et-
nograficzne w Łodzi) za dodatkowe informacje odnoszą-
ce się do dat uzyskanych dla kultury pucharów lejkowatych 
w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, oraz Panu Prof. dr 
hab. Tomaszowi Goslarowi (Poznańskie Laboratorium Ra-
diowęglowe) za wykonanie uzupełniających analiz dla prób 
datowanych wcześniej w ramach kierowanego przeze mnie 
w Uniwersytecie Wrocławskim projektu NCN nr 2012/04/S/
HS3/00269 pt. Brama Morawska - komunikacyjny węzeł 
środkowej Europy w epoce miedzi. Kontakty kulturowe ene-
olitycznych społeczności Górnego Śląska.
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 W tym celu dokonane zostały zestawienia ozna-
czeń wieku 14C, które następnie posłużyły za podsta-
wę do zbudowania modeli sekwencyjnych dla inte-
resującego nas bezpośrednio okresu prehistorii Mo-
raw i przyległego obszaru Austrii Dolnej. W pierw-
szej kolejności wykluczeniu uległy oznaczenia wy-
konane dla prób o niepewnym kontekście archeolo-
gicznym. Wykaz pozostałych dat uzupełniony zo-
stał o specyfikacje poszczególnych prób składające 
się na ich „kontekst laboratoryjny”. Zgodnie z przy-
jętymi konwencjami raportowania radiowęglowych 
oznaczeń wieku (zob. np. Millard 2014), za infor-
macje kluczowe dla uzyskania wiarygodnych dato-
wań uznano, przede wszystkim, określenie materia-
łu organicznego wykorzystanego do wykonania po-
miarów. Było to jednocześnie drugie kryterium pre-
selekcji prób, które wykorzystano do prezentowa-
nych tu analiz. Aby zwiększyć wiarygodność wyni-
ków wybrane zostały bowiem wyłącznie próby po-
chodzące z organizmów krótko żyjących (unikając 
choćby prób z nieoznaczonych węgli drzewnych).2 
W ten sposób, przynajmniej do pewnego stopnia, 
udało się zredukować ryzyko włączenia do analiz 
oznaczeń obarczonych przesunięciem typu t (t-type 
outliers wg Bronk Ramsey 2009b) względem zespo-
łów archeologicznych, z myślą o których podejmo-
wane były poszczególne datowania.
 Ze względu na powszechnie już dziś znane trud-
ności metodyczne z datowaniem ekstrahowanego 
z kości „kolagenu” (zob. van Klinken 1999; Brock, 
Higham, Ramsey 2010), w prezentowanych zesta-
wieniach uwzględnione zostały również podstawo-
we biochemiczne parametry poszczególnych prób 
wskazujące na ich homogeniczność lub jej brak. 
Należy do nich – przede wszystkim – sama zawar-
tość „żelatyny” w dostarczonych do datowania pró-
bach osteologicznych (%coll). Ogromne znaczenie 
ma również udział węgla (%C i δ13C) i azotu (%N 
i δ15N) w kolagenie, jak również proporcja C:N. 
Wartości te traktować należy jako wskaźniki ewen-

2  Należy jednak zastrzec, że nawet w przypadkach, w których 
informacje takie były przez autorów odnośnych prac poda-
wane lub – dzięki ich pomocy – udało się je uzupełnić, po-
zostają one bardzo zgeneralizowane. Częstokroć po prostu 
nie dokonano szczegółowych oznaczeń gatunkowych lub 
anatomicznych szczątków organicznych wysłanych do labo-
ratorium radiowęglowego. Uwagę tę należy odnosić przede 
wszystkim do pozostałości faunistycznych. Kostne pozosta-
łości ludzkie najczęściej posiadają oznaczenia antropologicz-
ne, a jednocześnie powszechną praktyką jest poświęcanie na 
potrzeby datowania radiowęglowego praktycznie nieprzy-
datnych dla analiz osteometrycznych żeber.

tualnych kontaminacji próbki przez węgiel pocho-
dzący z rezerwuaru(-ów) o poziomie 14C odbiegają-
cym od jego zawartości w powietrzu atmosferycz-
nym współczesnym obumarłym tkankom organicz-
nym tworzącym tęże próbę. Pozwala to zniwelować 
ryzyko wystąpienia odstających prób typu r (r-type 
outliers wg definicji Bronk Ramsey 2009b). Dodat-
kowo, choć nie jest to powszechnie przyjętą prakty-
ką, wzięto pod uwagę zawartość aktywnego węgla 
w masie poszczególnych prób poddawanych spala-
niu. Wartość ta odzwierciedla czystość prób bota-
nicznych poddawanych datowaniu. Zgodnie z tymi 
kryteriami dokonano również preselekcji i specyfi-
kacji dat służących do zbudowania referencyjnych 
modeli chronologicznych wykorzystywanych w dal-
szej części niniejszej dyskusji.
 Jako niezależną aprioryczną bayesowską przesłan-
kę porządkującą pomiary radiowęglowe wykorzysta-
ne przy budowie modelu sekwencyjnego dla moraw-
skiej grupy kultury pucharów lejkowatych, przyjęte 
zostało zaproponowane przez M. Šmída chrono-ty-
pologiczne następstwo zespołów ceramicznych oraz 
form pochówków, do których datowania te się od-
nosiły. Z racji zbyt małej liczby oznaczeń 14C dla nie-
których faz, model ten został zgeneralizowany do po-
ziomu etapów (tab. 1). Zarówno zasadnicza symula-
cja chronologiczna odnosząca się do formacji epilen-
dzielskich i kultury pucharów lejkowatych na Mora-
wach oraz w przyległej części Dolanej Austrii, jak też 
podobne sekwencje referencyjne dla innych regio-
nów stworzone zostały zgodnie z metodyką stosowa-
ną wcześniej z powodzeniem przez badaczy austriac-
kich (Stadler i in. 2006; Stadler, Ruttkay 2007; Rutt-
kay, Teschler-Nicola, Stadler 2014: 167-169). Kalibra-
cja i modelowanie datowań wykonane zostały przy 
wykorzystaniu programu OxCal, ver. 4.3 (Bronk 
Ramsey 2009a), opierając się na krzywej kalibracyj-
nej IntCal13 (Reimer et al. 2013). 
 Podstawę chronologii radiowęglowej reprezen-
tatywnych zespołów ceramicznych z wczesnej fazy 
morawskiej grupy kultury pucharów lejkowatych 
oraz poprzedzających je zespołów epilendzielskich 
stanowią głównie oznaczenia wykonane dla zdepo-
nowanych razem z nimi w przydennych częściach 
jam pozostałości faunistycznych (tab. 2). Wykorzy-
stane kości cechują generalnie dobre parametry bio-
chemiczne, które nie wskazują na możliwość konta-
minacji. Pewne obawy może budzić jedynie znacz-
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na degradacja kolagenu w próbie z Mostkovic, nie 
jest to jednak wartość krytyczna (coll% poniżej 
0,5 – zob. van Klinken 1999: 689-690). Ponowna 
analiza uzyskanych przy ich wykorzystaniu dat ra-
diowęglowych, dokonana tym razem w ramach mo-
delu sekwencyjnego (tab. 1), stawia kwestię datowa-
nia absolutnego tej formacji kulturowej w nowym 
świetle. Jak widać (ryc. 2), mamy do czynienia z po-
ważnym rozdźwiękiem pomiędzy intuicyjną propo-
zycją datowania absolutnego, przedstawioną przez 
M. Šmída, a możliwym do zaakceptowania wyni-
kiem modelowania dat radiowęglowych. Przedsta-
wione rezultaty jednoznacznie lokują początek fazy 
przedbaalberskiej (I, dawniej IA) z największym 
prawdopodobieństwem (1 sigma) w przedziale oko-
ło 3950-3800 BC, natomiast wykształcenie się wła-
ściwej stylistyki baalberskiej (fazę IIa, dawniej IB1) 
dopiero w 38. lub na początku 37. stulecia BC (oko-
ło 3770-3680 BC). 
 Oczywiście, ma to swoje konsekwencje dla syn-
chronizacji rytmu zmian kulturowych obserwowa-
nego na Morawach z innymi regionami. W komen-
towanej pracy za szczególnie istotne obszary refe-

rencyjne uznano: sąsiadującą z Morawami Austrię 
Dolną oraz Górny Śląsk. Dlatego gwoli uzupełnie-
nia najpierw osobno podniesiona zostanie tutaj 
kwestia synchronizacji morawskiej grupy kultury 
pucharów lejkowatych z ugrupowaniami kulturo-
wymi na obszarze Dolnej Austrii.
 Obszar Dolnej Austrii nie jest w eneolicie jed-
nolity kulturowo – na południu dominują wpływy 
z Transdanubii, podczas gdy społeczności zasiedla-
jące jego północną część w większej mierze hołdują 
wzorcom „morawskim”. Nieostra granica na Dunaju 
rysuje się tu już co najmniej na etapie kształtowania 
się wyraźnych regionalizmów w obrębie wspólnoty 
epilendzielskiej. Lokalnie mamy tam do czynienia 
z tak zwaną grupą Bisamberg-Oberpullendorf – 
jednostką kulturową o dość niejasnej pozycji takso-
nomicznej, łączącą głównie elementy kultury Bala-
ton-Lasinja (I) i morawskiego wariantu kultury jor-
danowskiej. Te pierwsze dominują naturalnie na ob-
szarze Burgenlandu i w południowej części Dolnej 
Austrii, drugie – w północnej części tego ostatniego 
kraju związkowego – przy granicy czeskiej (zob. np. 
uwagi w Ruttkay 1985: 15-17). Podział ten utrzymu-

Ryc. 1.  Tabela porównawcza systemów periodyzacyjnych według wcześniejszych oraz w najnowszej pracy Miroslava Šmída poświęconych 
kulturze pucharów lejkowatych w dorzeczu Morawy
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Tab. 1.  Etapy wczesnego i starszego eneolitu na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju). Zakres trwania poszczególnych “faz ce-
ramicznych” na podstawie modelowania sekwencyjnego dat radiowęglowych uzyskanych dla zespołów osad i grobów z wyposażeniem 
ceramicznym (wg tab. 2). Wszystkie podane wartości (BC) mają prawdopodobieństwo 1σ. Skróty jak na ryc. 2 

faza n
początkowa granica fazy końcowa granica fazy zakres trwania fazy

maks. min. maks. min. maks. min.

GMD KL IIb-c 5 4355 4263 4237 4067 288 26

KJ 1 4237 4067 3949 3804 433 118

KPL I 8 3949 3804 3770 3681 268 34

KPL II 3 3770 3681 3493 3338 432 188

Tab. 2.  Wczesny i starszy eneolit na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju). Daty radiowęglowe uzyskane dla zespołów z osad 
i grobów z wyposażeniem ceramicznym. Wykaz skrótów: b.d. – brak danych; k.l. – kość(-ci) ludzka(-ie); k.z. – kość(-ci) zwierzęca(-e); 
o. – ość(-ci) ostnicy; w.d. – węgle drzewne; z.t. – ziarno(-a) traw(-y); z.z. – ziarno(-a) zboża(-óż); pozostałe skróty jak na ryc. 2. 
Kursywą zaznaczono niepublikowane dane uzupełniające

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KL IIb Bernhardstal,
jama ofiarnicza k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-233 5432 ±34 Stadler et al. 

2006: Tab. 2

KL IIb Bernhardstal,
jama ofiarnicza k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-233 5429 ±30 Stadler et al. 

2006: Tab. 2

KL IIb Wetzleinsdorf,
grób k.l. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-231 5381 ±31 Stadler et al. 

2006: Tab. 2

KL 
IIb-c

Bisamberg-Par-
kring,
jama

k.l. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-232 5318 ±34 Stadler et al. 
2006: Tab. 2

KL IIc Slatinky, ob. 
532/2002 k.z. b.d. b.d. b.d. 4,7 1,4 3,16 b.d. b.d. Poz-54088 5340 ±40 Šmíd 2017: 

16 a)

KJ Mostkovice, ob. 
506/2006 k.z. 0,7 -25,3 b.d. 10,0 2,2 3,17 8,0 3,41 Poz-60109 5315 ±30 Šmíd 2017: 

16

KPL I
Kostelec na Ha-
né-Kozí brada, 
ob. 511/2000

k.z. 0,7 -24,2 b.d. 6,3 1,4 3,16 7,0 2,76 Poz-60107 5015 ±35 niepubliko-
wana b)

KPL I
Kostelec na Ha-
né-Kozí brada, 
ob. 508/2001 

k.z. 3,6 -21,7 b.d. 10,3 8,0 3,21 14,0 5,31 Poz-60104 4985 ±35 Šmíd 2017: 
tab. 51

KPL I
Kostelec na Ha-
né-Kozí brada, 
ob. 555/1997 

k.z. 6.7 b.d. b.d. 9,9 4,0 b.d. b.d. b.d. Poz-67998 5025 ±35 Šmíd 2017: 
tab. 48

KPL I
Kostelec na Ha-
né-Kozí brada, 
ob. 555/1997

k.z. 6,0 -25,2 b.d. 10,5 3,0 3,12 9,0 4,03 Poz-60108 4995 ±35 Šmíd 2017: 
tab. 48

KPL I Olgersdorf k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. KN-2263 4980 ±100 Stadler 1995
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je się na późniejszych etapach, gdy na południu po-
jawiają się zespoły epilendzielskie z ceramiką zdo-
bioną ściegiem bruzdowym (w typie Balaton-Lasin-
ja II i III), natomiast w północno-wschodniej Au-
strii zespoły kultury pucharów lejkowatych, w któ-
rych zresztą również dość często pojawia się Fur-
chenstichkeramik (zob. np. Ruttkay 1997).
 Wobec tych obserwacji, za dość słabą uznać nale-
ży zarówno stawianą obecnie przez M. Šmída hipote-
zę, zgodnie z którą początki morawskiej grupy kultu-
ry pucharów lejkowatych powinny być postrzegane 
jako etap następujący konsekutywnie po zaniku ze-
społów typu Bajč-Gajary, jak i powiązaną z tym kon-
cepcję podziału etapu przedbaalberskiego na fazy Ia 
i Ib. W ujęciu tym najbardziej reprezentatywne dla 
fazy inicjalnej mają być znaleziska z jam odkrytych 
w Olgersdorfie (publikowane przez Ruttkay 1971)3 

3  Zespół z Olgersdorf sprawia Autorowi komentowanej pra-
cy ewidentną trudność chronologiczną, skoro jednocześnie 
umieszcza go wśród materiałów datowanych na fazę Ia i Ib eta-
pu przedbaalberskiego (Šmíd 2017: tab. 15; zob. tutaj ryc. 1).

oraz Brnie-Malomeřicach (publikowane przez Šmíd, 
Bíško, Příchystal 2017), w których wystąpiła ceramika 
zdobiona ściegiem bruzdowym starszego typu (szer-
sza dyskusja zob. Šmíd 2017: 34-35 i 228). Nie kwe-
stionując “przejściowego” charakteru tych zespołów, 
należy zwrócić uwagę na ich geograficzne położenie 
w południowej strefie zasięgu przedbaalberskich ze-
społów kultury pucharów lejkowatych. W tym przy-
padku zatem wspomniana szczególna technika zdo-
bienia powierzchni naczyń niekoniecznie musi być 
postrzegana jako transmitowany wertykalnie (mię-
dzypokoleniowo) przeżytkowy element tradycji epi-
lendzielskich, ale raczej jako świadectwo wzajem-
nych (międzygrupowych) odziaływań horyzontal-
nych. Przepływ różnego rodzaju wzorców w tym cza-
sie obserwujemy zresztą także w kierunku przeciw-
nym – do środowiska epilendzielskiego.4 Oparcie su-

4  W tych samych kategoriach należałoby rozpatrywać choć-
by zauważoną przez M. Šmída (2017: 26, obr. 10), a wcze-
śniej przez innych badaczy (zob. np. Horváth 2010), obec-
ność przedbaalberskich elementów kultury pucharów lejko-

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KPL I Platt-Reitlüsse, 
ob. 1/2000 k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-2959 5110 ±30

Fera 2010: 
29; 2011: 
124, Abb. 

34 c)

KPL I Platt-Reitlüsse, 
ob. 1/2000 k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-2960 5030 ±30

Fera 2010: 
29; 2011: 
124, Abb. 

34 c)

KPL I Podolí-V Hlavách,
ob. 506/2011 k.z. 0,8 -24,5 b.d. 6,0 1,2 3,17 7,0 4,24 Poz-60110 4990 ±35

Kos, Šmíd 
2015: 
70-71

KPL II
Kostelec na Ha-
né-Kozí brada, 
ob. 512/1999

k.z. b.d. b.d. b.d. 2,3 0,6 3,18 b.d. b.d. Poz-54087 4850 ±35 Šmíd 2017: 
158, tab. 58 a)

KPL II
Držovice na Mora-

vě-U hřbitova,
ob. 557/H5-1

k.z. 8,0 b.d. b.d. 10,6 4,8 b.d. b.d. b.d. Poz-68001 4640 ±35 Šmíd 2017: 
tab. 8

KPL II
Přemyslovice-

Nad rybníkem, 
ob. 501/1998

k.z. 2,1 b.d. b.d. 7,9 2,7 b.d. b.d. b.d. Poz-68005 4725 ±35 niepubliko-
wana d)

a) Daty uzyskane w ramach projektu NCN nr 2012/04/S/HS3/00269.
b) Miroslav Šmíd (2017, tab. 49) chcąc opublikować datę wykonaną dla kości zwierzęcych z obiektu 511/2000 omyłkowo po-
wtórzył oznaczenie odnoszące się do jamy oznaczonej numerem 555/1997 (Poz-67998). Datowanie próby sfinansował Ar-
cheologický ústav AV ČR, v.v.i. Brno.
c) Datę sfinansował Universität Wien.
d) Datę sfinansował Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Brno.

Tab. 2.  Wczesny i starszy eneolit na Morawach i w Dolnej Austrii...  (ciąg dalszy)
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gerowanego od wielu lat podziału zespołów horyzon-
tu michelsbersko-baalberskiego na dwie fazy na opi-
sanych przesłankach typologicznych nie wydaje się 
więc na razie zasadne.5 
 W każdym razie takiej sekwencji nie potwierdza-
ją uzyskane dotąd daty radiowęglowe odnoszące się 
do znalezisk morawskiej grupy kultury pucharów 
lejkowatych. W tym kontekście większość zorien-
towanych w problematyce czytelników komentowa-
nej monografii na pewno ze zdziwieniem przyjmie 
brak jednoznacznego odniesienia do wyników ba-
dań chronometrycznych dotyczących austriackich 

watych w zachodniej Słowacji (zob. np. Bučany, publikowane 
przez Farkaš 1996).

5  Co jeszcze wcale nie wyklucza ewentualnego starszeństwa 
znalezisk z Brna-Malomeřic. Czy aby na pewno są to jednak 
materiały, które powinniśmy przypisywać przedbaalberskie-
mu etapowi kultury pucharów lejkowatych?

zespołów epilendzielskich z Burgenlandu i połu-
dniowo-wschodniej części Dolnej Austrii, obejmu-
jących przecież także zespoły z ceramiką zdobioną 
ściegiem bruzdowym. Są to daty stosunkowo wia-
rygodne, uzyskane w większości z kości zwierzę-
cych (tab. 4). Otrzymany na ich bazie zakres trwa-
nia fazy Balaton-Lasinja II (tab. 3) wskazuje wpraw-
dzie na możliwe wcześniejsze pojawienie się tzw. fa-
cjesu Gajary w południowo-wschodniej Austrii (już 
pomiędzy 4100-3900 BC), ale pozwala też stwier-
dzić utrzymywanie się tam tej tradycji stylistyki ce-
ramicznej przez cały okres odpowiadający etapowi 
przedbaalberskiemu kultury pucharów lejkowatych 
na Morawach i w przyległej części Austrii (ryc. 3). 
Nieco inaczej natomiast przedstawia się w tej chwi-
li kwestia synchronizacji morawskiej grupy kultu-

Ryc. 2.  Etapy wczesnego i starszego eneolitu na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju): A – wizualizacja chronologii zespołów 
ceramicznych z osad według Miroslava Šmída (2017); B – wizualizacja chronologii absolutnej zgodnej z symulacją na podstawie dat 
radiowęglowych uzyskanych dla zespołów ceramicznych z osad (wg tab. 1); C – symulacja granic etapów (na szaro) na podstawie dat 
radiowęglowych uzyskanych dla zespołów ceramicznych osad (wg tab. 2). Wykaz skrótów: GG KL – grupa górnośląska kultury Len-
gyel; GMD KL – Grupa morawsko-dolnoaustriacka kultury Lengyel; KBL – kultura Balaton-Lasinja; KJ – kultura Joradnów Śląski, 
KPL – kultura pucharów lejkowatych
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ry pucharów lejkowatych z ugrupowaniami kultu-
rowymi na obszarze Górnego Śląska.
 Górny Basen Odry od początku neolitu jest ob-
szarem, którego mieszkańcy – niczym w amerykań-
skim wyborczym swinging state – raz optują ze trady-
cjami małopolskimi, by po kilku pokoleniach pod-
dać się z kolei wpływom z Moraw. Dopiero w ene-
olicie, u schyłku tradycji naddunajskich, obserwu-
jemy wykształcenie się formacji kulturowej o dość 
wyraźnej regionalnej odrębności – grupy ocickiej. 
Koniec tego ugrupowania wiąże się z pojawieniem 
się lokalnej grupy kultury pucharów lejkowatych. 
Kluczowym problemem dla tego wątku wywodu 
jest więc zagadnienie schyłku tradycji lendzielskich 
(górnośląskiej grupy kultury lendzielskiej wg. Vra-
tislava Janáka – por. tenże 2006; 2007). Wydaje się, 

że kwestię tę rozstrzygają oznaczenia 14C (tab. 5).6 
Są to daty uzyskane niedawno wyłącznie na podsta-
wie ściśle powiązanych z materiałem archeologicz-
nym szczątków roślin jednorocznych (traw i zbóż), 
z zachowaniem wszelkich zasad „higieny radiome-
trycznej”. Wyniki ich modelowania (tab. 6) nie po-
zostawiają w zasadzie wątpliwości, że w momen-
cie pojawienia się przedbaalberskich (michelsber-

6  Dla porządku wspomnieć należy, że chociaż zasadnicze stu-
dium nad chronometrią radiowęglową dla najmłodszych 
epilendzielskich materiałów z Górnego Śląska ukazało się 
dopiero na początku roku, w którym opublikował swoją 
książkę dr Šmíd, to dwie daty 14C opublikowano już wcze-
śniej (Chmielewski et al. 2014: 115, ryc. 2–5, tab. 1, nr 20). 
Może szkoda, że Autor dyskutowanego opracowania do tych 
danych nie dotarł, bo mogły by się one okazać pomocne. Nie 
należy jednak czynić z tego zarzutu, gdyż merytoryczna i ję-
zykowa specyfika wcześniejszego artykułu zawęziła możli-
wość jego odbioru do dość hermetycznego kręgu badaczy.

Ryc. 3.  Etapy wczesnego i starszego eneolit na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju) na tle eneolitu w Dolnej Austrii (na południe 
od Dunaju) i Burgenlandzie: A i B – jak na rycinie 2; C - wizualizacja chronologii absolutnej zgodnych z symulacją na podstawie dat ra-
diowęglowych uzyskanych dla zespołów z osad i grobów z wyposażeniem ceramicznym w Dolnej Austrii (na południe od Dunaju) i Bur-
genlandzie (wg tab. 3); D – symulacja granic etapów (na szaro) na podstawie dat radiowęglowych uzyskanych dla zespołów z osad i gro-
bów z wyposażeniem ceramicznym w Dolnej Austrii (na południe od Dunaju) i Burgenlandzie (wg tab. 4). Skróty jak na ryc. 2
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sko-baalberskich) zespołów kultury pucharów lej-
kowatych na Morawach i w przyległej części Austrii, 
społeczności osiadłe w górnym basenie Odry kul-
tywowały jeszcze tradycje naddunajskie (Chmielew-
ski et al. 2017: 264; ryc. 4). Kultura pucharów lejko-
watych pojawiła się więc tam nie wcześniej niż oko-
ło 3850-3750 BC. Niestety, nie dysponujemy data-
mi 14C dla fazy następnej, co pozwoliłoby bardziej 

precyzyjnie wyznaczyć granicę początków recepcji 
wzorców „pucharowych”.
 Chociaż w przypadku wczesnej kultury pucha-
rów lejkowatych na Górnym Śląsku, wobec braku 
stosownych analiz, nie możemy się na razie wypo-
wiadać o ich wieku radiowęglowym, same materia-
ły, do których takie oznaczenia radiometryczne po-
winny się odnosić, znane są od dawna. Autor ko-

Tab. 3.  Wczesny i starszy eneolit w Dolnej Austrii (na południe od Dunaju) i Burgenlandzie. Zakres trwania poszczególnych “faz ceramicz-
nych” na podstawie modelowania sekwencyjnego dat radiowęglowych uzyskanych dla zespołów z osad i pochówków z wyposażeniem 
ceramicznym (wg tab. 4). Wszystkie podane wartości (BC) mają prawdopodobieństwo 1σ. Skróty jak na ryc. 2

faza n
początkowa granica fazy końcowa granica fazy zakres trwania fazy
maks. min. maks. min. maks. min.

GMD KL IIb 3 4418 4272 4236 4105 313 36

KBL I 3 4236 4105 4085 3906 330 20

KBL II 3 4085 3906 3856 3728 357 50

Tab. 4.  Wczesny i starszy eneolit w Dolnej Austrii (na południe od Dunaju) i Burgenlandzie. Daty radiowęglowe uzyskane dla zespołów z osad 
i pochówków z wyposażeniem ceramicznym. Skróty jak na ryc. 2 i w tab. 2.

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KL IIb Unterlanzendorf k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-1915 5329 ±35 Stadler et al. 
2006: Tab. 2

KL IIb Unterlanzendorf k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-1916 5485 ±35 Stadler et al. 
2006: Tab. 2

KL IIb Unterlanzendorf k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-1917 5304 ±35 Stadler et al. 
2006: Tab. 2

KBL I Sommerein-Fuchs-
bicheläcker k.l. <1% -26,22 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-4404 5280 ±40

Ruttkay, Te-
schler-Ni-

cola, Stadler 
2014: Abb. 13

KBL I Sommerein-Fuchs-
bicheläcker k.l. <1% -22,10 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-4405 5305 ±40

Ruttkay, Te-
schler-Ni-

cola, Stadler 
2014: Abb. 13

KBL I Pitten k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. GrN-14015a) 5240 ±70 Stadler et al. 
2006: Tab. 2

KBL II Puch-Scheibenfeld k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-? 5024 ±24 Ruttkay 2006: 
Abb. 11

KBL II Purbach k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-2653 4975 ±30 Ruttkay 2004: 
Abb. 6

a) Data ta została początkowo opublikowana pod numerem GrN-15015 (zob. Ruttkay 1987: Anm. 2)
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Tab. 5.  Wczesny i starszy eneolit na Górnym Śląsku. Zakres trwania poszczególnych “faz ceramicznych” na podstawie modelowania sekwen-
cyjnego dat radiowęglowych uzyskanych dla zespołów z osad i pochówków z wyposażeniem ceramicznym (wg tab. 6). Wszystkie po-
dane wartości (BC) mają prawdopodobieństwo 1σ. Skróty jak na ryc. 2

faza n
początkowa granica fazy końcowa granica fazy zakres trwania fazy

maks. min. maks. min. maks. min.
GG KL III
(GMD KL 

IIb-c)
2 4528 4236 4319 4096 432 -83

GG KL III
(Ocice I) 0 4319 4096 - - - -

GG KL IV 
(Ocice II) 12 3951 3856 3896 3757 194 -40

KPL II 0 3896 3757 - - - -

Tab. 6.  Wczesny i starszy eneolit na Górnym Śląsku. Daty radiowęglowe uzyskane dla zespołów ceramicznych z osad. Skróty jak na ryc. 2 
i w tab. 2. Kursywą zaznaczono niepublikowane dane uzupełniające

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

GMD 
KL IIb

Samborowice,
st. 13, ob. 6 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 3,0 2,2 Poz-70843 5420 ±35 niepubliko-

wana a)

GMD 
KL IIb-

-c

Velké Hoštice.
ob. 4/1984 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. GrN-13151 5385 ±40

Pavelčik 
2001:

335, Tab. 2
GG KL 

IV
(Ocice 

II)

Otice-Rybníčky, 
obj. 561/2011 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,8 0,41 Poz-62037 5130 ±70

Chmielewski 
et al. 2017: 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Otice-Rybníčky, 
obj. 561/2011 z.t. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1,1 0,58 Poz-62039 5070 ±40

Chmielewski 
et al. 2017: 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Otice-Rybníčky, 
obj. 518/2011 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1,6 0,85 Poz-70837 5015 ±40

Chmielewski 
et al. 2017: 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Otice-Rybníčky, 
obj. 518/2011 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1,4 0,82 Poz-62040 4990 ±25

Chmielewski 
et al. 2017: 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Otice-Rybníčky, 
obj. 518/2011 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 1,6 1,09 Poz-62041 4950 ±40

Chmielewski 
et al. 2017: 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Owsiszcze, st. 36,
ob. 1/2000 z.t. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 4,1 2,68 Poz-70838 5060 ±25

Chmielewski 
et al. 2017: 

table 3
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mentowanej tu pracy, jako najbardziej reprezenta-
tywne dla najstarszej fazy kultury pucharów lejko-
watych, wskazuje konsekwentnie znaleziska pocho-
dzące z Opavy-Vavrovic. Do niedawna, razem z ma-
teriałami z nieodległych Brumovic, skłonny był je 
jednak traktować jako współczesne michelsbersko-
baalberskiemu horyzontowi na Morawach (Šmíd 
2001: 286, obr. 7). Obecnie natomiast (Šmíd 2017: 
21, obr. 77) są one łączone przez niego z oddziały-
waniami grupy morawskiej na wczesnym baalber-
skim (IIa, dawniej IB1) etapie jej rozwoju. Ta zmiana 
stanowiska odnośnie do datowania i genezy wawro-
wickich znalezisk7 zdecydowanie zbliża nas do kon-
sensusu w sprawie momentu pojawienia się kultu-
ry pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku. Nie-
mniej, kwestia ta wymaga kilku dodatkowych uwag.
 Materiały tego typu znane są również z nieodle-
głych stanowisk położonych w polskiej części Pła-

7  Dzięki uprzejmości Panów Michala Zezuli i Jaroslava Peški 
miałem okazję zapoznać się z wyborem znalezisk z tego sta-
nowiska. Znajomość części materiałów z autopsji utwierdza 
mnie w słuszności obecnych poglądów M. Šmída.

skowyżu Głubczyckiego. Najbardziej znanym spo-
śród nich pozostaje na razie grób odkryty w Ra-
ciborzu-Studziennej (zob. Chmielewski 2014, tam 
też wcześniejsza literatura). To ostatnie znalezi-
sko przywołuję tu nieprzypadkowo, gdyż wyrażo-
ny przeze mnie niedawno pogląd na jego pozycję 
chrono-typologiczną, wskutek ewidentnego nie-
porozumienia, został przez M. Šmída wypaczony. 
Gwoli sprostowania pozwolę sobie zatem jeszcze 
raz przedstawić swoje stanowisko. Ze względu na 
niezwykle charakterystyczną amforę z uchami tar-
czowatymi (niem. Scheibenhenkel), w konkluzjach 
cytowanego artykułu (Chmielewski 2014: 206) od-
wołałem się do periodyzacji i chronologii znalezisk 
z Wielkiej Niziny Węgierskiej. Dość jasno opowie-
działem się tam za datowaniem grobu ze Studzien-
nej na okres odpowiadający już horyzontowi proto-
bolerazkiemu (dawniej Balaton-Lasinja III), a nie 
grupie Hunyadihalom, jak imputuje mój  „Adwer-
sarz”. Jest jednak znamienne, że powołuje się on 
przy tym na mój prowadzony kilka stron wcze-

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Owsiszcze, st. 36,
ob. 1/2000 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 4,1 2,77 Poz-70839 5050 ±30

Chmielewski 
et al. 2017, 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Owsiszcze, st. 36,
ob. 3/2000 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,7 0,48 Poz-66068 5110 ±60

Chmielewski 
et al. 2017, 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Owsiszcze, st. 36,
ob. 3/2000 z.z. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,6 0,42 Poz-66070 5050 ±40

Chmielewski 
et al. 2017, 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Pietrowice Wielkie, 
st. 8, ob. 118/1964 o. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 5,3 4,31 Poz-70841 5080 ±25

Chmielewski 
et al. 2017, 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Pietrowice Wielkie, 
st. 8, ob. 118/1964 o. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 6,7 5,19 Poz-62043  5050 ±40

Chmielewski 
et al. 2017, 

table 3

GG KL 
IV

(Ocice 
II)

Pietrowice Wielkie, 
st. 8, ob. 118/1964 o. - b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 8,7 3,30 Poz-62042 4990 ±50

Chmielewski 
et al. 2017, 

table 3

a) Data uzyskana w ramach projektu NCN nr 2012/04/S/HS3/00269.

Tab. 6.  Wczesny i starszy eneolit na Górnym Śląsku. Daty radiowęglowe...  (ciąg dalszy)
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śniej, ale zupełnie niewiążący w tej sprawie, wy-
wód odnoszący się do tzw. pucharów michelsber-
sko-baalberskich (zob. Šmíd 2017: 21). Niewątpli-
wym pożytkiem z tej krótkiej polemiki, nawet jeśli 
spowodowanej przez prozaiczne qui pro quo wyni-
kające z niepełnego zrozumienia anglojęzycznego 
tekstu, jest otwarte sformułowanie przez M. Šmída 
jego stanowiska w tej kwestii. Dzięki temu nie ma 
przynajmniej wątpliwości, że nasza aktualna oce-
na chronologii najstarszych znanych zespołów kul-
tury pucharów lejkowatych na Górnym Śląsku jest 
w tej chwili zbieżna. Wykształcenie się górnoślą-
skiej grupy kultury pucharów lejkowatych nastąpi-
ło pod ewidentnym wpływem społeczności moraw-
skich, ale dopiero na etapie, gdy wzorce  „pucharowe” 
uległy już na południu pełnemu uformowaniu (faza 
baalberska). Recepcja wzorców tradycyjnie uważa-
nych za „północne” z południa kieruje naszą uwagę 
na kolejne z kluczowych dla dyskutowanej pracy za-

gadnień, jakim jest kwestia genezy morawskiej gru-
py kultury pucharów lejkowatych.
 W jednej ze swoich wcześniejszych prac M. Šmíd 
(2001: 286, obr. 8) jasno usytuował się pośród zwo-
lenników poglądu, zgodnie z którym wczesnopu-
charowe tradycje zarówno górnośląskie, jak i mo-
rawskie miały się uformować pod wpływem wzor-
ców północno-zachodnich, wykształconych w ob-
rębie obszaru grupy północnej. Choć nie wyra-
ża tego już tak jednoznacznie w swojej najnowszej 
pracy, również tam, poszukując źródła zmian kul-
turowych prowadzących do wykształcenia się kultu-
ry pucharów lejkowatych na obszarze basenu Mo-
rawy i górnej Odry, zwraca się w tamtym kierun-
ku (zob. Šmíd 2017: 28-29). Zdecydowana różni-
ca polega jednak na tym, że obecnie bardzo silnie 
akcentuje rolę lokalnego epilendzielskiego substra-
tu kulturowego. Nie jest w tym bynajmniej odosob-
niony, gdyż takie ujęcie pochodzenia kultury pucha-

Ryc. 4.  Etapy wczesnego i starszego eneolit na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju) na tle eneolitu na Górnym Śląsku: A i B – 
jak na rycinie 2; C - wizualizacja chronologii absolutnej zgodnych z symulacją na podstawie dat radiowęglowych uzyskanych dla ze-
społów ceramicznych z osad na Górnym Śląsku (wg tab. 5); D – symulacja granic etapów (na szaro) na podstawie dat radiowęglowych 
uzyskanych dla zespołów ceramicznych z osad na Górnym Śląsku (wg tab. 6). Skróty jak na ryc. 2
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rów lejkowatych nadal silnie determinuje narracje 
prehistoryczne (zob. np. Czekaj-Zastawny, Kabaciń-
ski, Terberger 2013: 205-207; Grygiel 2016: 970-977, 
ryc. 707; Nowak 2017a: 164-166, ryc. 24-25; 2017b: 
172-173; Kozłowski, Nowak 2018: 295-296). Jednak 
dane, których dostarcza w swojej najnowszej pracy, 
skonfrontowane z ustaleniami poczynionymi rów-
nolegle dla innych regionów, skłaniają do rewizji 
poglądów w tym zakresie. 
 Staje się mianowicie coraz bardziej oczywiste, że 
poszczególne regionalne ugrupowania kultury pu-
charów lejkowatych powstawały mniej więcej w tym 
samym czasie przy udziale lokalnych społeczności 
pod różnokierunkowymi silnymi wpływami kul-
tury Michelsberg. Kulturotwórcza rola tej ostatniej 
formacji rysuje się dziś coraz wyraźniej zarówno 
w przypadku północnej i zachodniej (ostatnio np. 
Sørensen 2014; Mischka, Roth, Struckmeyer 2015; 
Schlenker, Wollenweber, Friedrich 2016: 63-66, tam 
też dalsza literatura), jak również wschodniej grupy 
kultury pucharów lejkowatych (Kukawka 2015: 283-
284; Grygiel 2016: 972-973). Ekspansywność wzor-
ców michelsberskich nie objawia się zresztą jedy-
nie na wschodnich peryferiach. Takie oddziaływa-
nia doskonale widoczne są w tym samym czasie tak-
że w strefie alpejskiej (zob. np. Matuschik 2010, tam 
też wcześniejsza literatura). W przypadku Moraw 
pojawienie się zespołów horyzontu michelsbersko-
baalberskiego (będę obstawał przy używaniu rów-
nież dotychczasowego nazewnictwa) można natu-
ralnie tłumaczyć oddziaływaniami ze strony kulty-
wujących te tradycje społeczności zamieszkujących 
Kotlinę Czeską (por. Zápotocký, Černá, Dobeš 1989; 
Zápotocký 1991; Neustupný 2008a; Zápotocký 2013). 
 Oczywiście, powyższa glosa w sprawie kierun-
ków rozchodzenia się impulsów genetycznych pro-
wadzących do powstania kultury pucharów lej-
kowatych w dorzeczu Morawy, bazująca w pew-
nej mierze na publikacjach wchodzących do obie-
gu naukowego niemal równocześnie z najnowszą 
pracą M. Šmída, nie ma zabarwienia polemiczne-
go. Uwagi te wydają mi się jednak nieodzowne jako 
osnowa dla wprowadzenia kolejnego poruszanego 
tam istotnego wątku w dyskusji nad przenikaniem 
wzorców „pucharowych” z północy. Jest nim kwe-
stia chronologii i genezy „przedbaalberskich” po-
chówków morawskiej grupy kultury pucharów lej-
kowatych. 

 Obrządek pogrzebowy zajmuje M. Šmída w za-
sadzie od początku Jego studiów nad kulturą pu-
charów lejkowatych. Wyniki tych badań, regular-
nie i szybko prezentowane przez ich Autora, są po-
wszechnie znane i cieszą się dużym uznaniem śro-
dowiska archeologicznego. Nie ma zatem potrze-
by ich referować. Streszczanie ich w tym miejscu 
nie ma sensu tym bardziej, że takie zadanie do-
skonale spełnia większa część wywodu poświęco-
nego tej problematyce w komentowanym studium 
(Šmíd 2017: 88-113). Jedynie dla porządku zaznaczę, 
że duża jego część została poświęcona zmienności 
form architektury grobowej oraz innych elementów 
obrządku pogrzebowego mieszczących się w dawno 
już zdefiniowanej sekwencji faz ewolucyjnych ob-
rzędowości funeralnej na Morawach (baalberska→
drahanovicka→ohrozimska), przypadającej na roz-
winięty etap rozwoju kultury pucharów lejkowatych 
(zob. ryc. 1). Zagadnieniem na swój sposób nowym, 
bo nigdy wcześniej przez badacza aż tak szeroko nie 
dyskutowanym, jest obecność coraz liczniej identy-
fikowanych znalezisk orientowanych przeważnie 
zgodnie z osią W-E pochówków, w których zmar-
li składani byli w pozycji wyprostowanej na plecach, 
niemal bez darów pośmiertnych. 
 Ujęcie tego rodzaju pochówków w jeden, stosun-
kowo krótkotrwały horyzont poprzedzający pojawie-
nie się właściwych cmentarzysk baalberskich (o czym 
wspominałem już powyżej), możliwe było przede 
wszystkim dzięki uzyskanej w ostatnich latach se-
rii datowań 14C. Moja ocena tych odkryć przez pry-
zmat ich chronologii radiowęglowej odbiega jednak 
nieco od wniosków wyciągniętych w dyskutowanej 
pracy (Šmíd 2017: 106-109). Wyniki modelowej ana-
lizy (tab. 7), wykonanej głównie na podstawie opubli-
kowanych tam wyników pomiarów chronometrycz-
nych (tab. 8), każą poddać w wątpliwość sugerowany 
przez M. Šmída związek tego typu pochówków z fazą 
IIa (dawniej IB1) kultury pucharów lejkowatych na 
Morawach. W świetle tych ustaleń należy przyjąć, że 
groby takie pojawiają się w już w późnym horyzoncie 
michelsbersko-baalberskim (czyli na etapie przed-
baalberskim; ryc. 5). 
 Niezależnie od sugerowanej tutaj konieczności 
korekty datowania momentu pojawienia się w re-
gionie dolno-austriacko-morawskim pochówków 
szkieletowych składanych w pozycji wyprostowa-
nej na plecach, zdefiniowanie takiego horyzontu 
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pozostaje osiągnieciem bardzo ważnym. Wywód 
M. Šmída odnoszący się do tego rodzaju grobów 
nie ogranicza się zresztą do kwestii chronologicz-
nych. W zgodzie z dyfuzjonistycznym duchem ca-
łej książki, również ta jej część została uzupełnio-
na dociekaniami odnośnie do obszaru kulturowego, 
z którego takie elementy kulturowe mogły się roz-
przestrzenić w dorzecze Morawy (Šmíd 2017: 109). 
Wydaje się, że całkowicie słusznie wykluczona zo-
stała przy tym z dyskusji ewentualność pochodzenia 
tych wzorców z regionu nadłabskiego. Na chowa-
nie zmarłych w pozycji „baalberskiej” (podkurczo-
nej) od samego początku rozwoju kultury pucharów 

lejkowatych w Kotlinie Czeskiej dawno już wska-
zywały znaleziska z Března (zob. Zápotocký 2013: 
424-430 tam też wcześniejsza literatura), a ostat-
nio potwierdziły to też daty 14C dla grobów z Eu-
lau i Esperstedt w Niemczech (Schwarz 2016: Tab. 8). 
Pomijając także – braną wprawdzie przez M. Šmída 
pod uwagę, ale zupełnie niemożliwą do przyjęcia ze 
względów geograficznych i chronologicznych – pro-
pozycję powiązania obecności tego rodzaju grobów 
na terenie Dolnej Austrii i Moraw z odziaływania-
mi z kręgu Gumelniţa-Kodżadermen-Karanovo VI 
(kultury warneńskiej), skupię się na drugiej z roz-
ważanych przez niego możliwości. Jako alternatyw-

Tab. 7.  Najstarsze pochówki kultury pucharów lejkowatych na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju). Zakres trwania 
poszczególnych typów pochówków na podstawie modelowania sekwencyjnego dat radiowęglowych uzyskanych dla grobów 
(wg tab. 8). Wszystkie podane wartości (BC) mają prawdopodobieństwo 1σ. Skróty jak na ryc. 2

faza n
początkowa granica fazy końcowa granica fazy zakres trwania fazy
maks. min. maks. min. maks. min.

KPL I 5 3795 3729 3743 3667 128 -14

KPL II 2 3743 3667 3498 3294 449 169

Tab. 8.  Najstarsze pochówki kultury pucharów lejkowatych na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju). Daty radiowęglowe 
uzyskane dla grobów. Skróty jak na ryc. 2 i w tab. 2. Kursywą zaznaczono niepublikowane dane uzupełniające

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KPL I Maissau, 
ob. 7117 k.l. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. VERA-5361 4970 ±35 Schmitsber-

ger 2011: 102

KPL I Olomouc-Hejčin,
grób 2 k.l. b.d. b.d. b.d. 4,9 1,8 3,25 b.d. b.d. Poz-54086 4940 ±40 Šmíd 2017: 

108 a)

KPL I
Prostějov-
Čechůvky,

grób 6/2004
k.l. 7,0 b.d. b.d. 7,6 2,3 b.d. b.d. b.d. Poz-68002 4960 ±30 Šmíd 2017: 

108

KPL I
Prostějov-
Čechůvky,

grób 7/2004
k.l. 9,0 b.d. b.d. 10,8 4,1 b.d. b.d. b.d. Poz-68003 4960 ±35 Šmíd 2017: 

108, 149

KPL I
Prostějov-
Čechůvky,

grób 10/2004
k.l. 6,0 b.d. b.d. 9,5 3,7 b.d. b.d. b.d. Poz-68004 5000 ±40 Šmíd 2017: 

108

KPL II
Držovice na Mora-

vě-U hřbitova,
grób 1/2011

k.l. 8,8 -22,7 b.d. 11,6 4,3 3,12 6,0 2,42 Poz-60099 4795 ±30 Šmíd 2017: 
93, 106

KPL II
Slatinky-Kosíř,
grobowiec 1, 
grób 1/1976

k.l. b.d. b.d. b.d. 8,2 2,2 b.d. b.d. b.d. Poz-54085 4620 ±40 Šmíd 2017: 
93, 94, 106 a)

a) Daty uzyskane w ramach projektu NCN nr 2012/04/S/HS3/00269.
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ny wskazywany jest mianowicie właśnie genetycz-
ny związek interesujących nas pochówków (a może 
nawet grobowców?) morawskich z tradycjami fune-
ralnymi wschodniej grupy kultury pucharów lejko-
watych (zob. Šmíd 2017: 105-106, 109). Dosyć szczę-
śliwie, tę hipotezę można w tej chwili weryfikować 
na drodze konfrontacji z nowymi danymi do badań 
nad chronologią wczesnych faz kultury pucharów 
lejkowatych na Kujawach.
 Przez wiele lat na potwierdzenie tezy o znacznym 
starszeństwie kujawskich zespołów kultury pucha-
rów lejkowatych przytaczane były daty z Sarnowa 
i Łącka. Coraz liczniejsze i poważniejsze przesłan-
ki kazały jednak w końcu zakwestionować adekwat-
ność tych oznaczeń, w konsekwencji czego począt-
ki wschodniej (kujawskiej) grupy kultury pucharów 
lejkowatych zostały przesunięte na okres nie wcze-
śniejszy niż 4000 BC (Nowak 2009: 280-282). Słusz-
ność takiej konkluzji w pełni potwierdza modelo-
wanie (ryc. 6, tab. 9) wykonane na podstawie kon-

tekstualnie dużo pewniejszych dat radiowęglowych 
opublikowanych ostatnio przez Ryszarda Grygiela 
(tab. 10). W świetle odnoszących się do tego samego 
obszaru danych chronometrycznych dla zespołów 
funeralnych (tab. 12), cmentarzyska, w obrębie któ-
rych zmarłych chowano niemal bez wyposażenia 
w pozycji wyprostowanej na plecach (początkowo 
w grobach bez obstawy kamiennej – faza pikutkow-
ska, a następnie w kamiennych „wannach” – faza 
wiórecka), powstają dopiero w rozwiniętym etapie 
fazy I (tab. 11). Sytuacja wydaje się więc przedsta-
wiać analogicznie jak na Morawach. Należy jednak-
że zwrócić w tym miejscu uwagę na niewielką skazę 
danych wyjściowych, jaką jest w tym przypadku wy-
jątkowo słaby stan zachowania kolagenu w szcząt-
kach ludzkich z grobów kultury pucharów lejkowa-
tych ze Smólska (szczególnie grobu 7). Z uwagi na 
teoretycznie możliwą kontaminację, nie da się cał-
kowicie wykluczyć, że daty te są nieznacznie odmło-
dzone. Co jednak istotniejsze dla ustalenia kierun-

Ryc. 5.  Najstarsze formy pochówków kultury pucharów lejkowatych na Morawach i w Dolnej Austrii (na północ od Dunaju) na tle etapów 
eneolitu: A i B – jak na rycinie 2; C - wizualizacja chronologii absolutnej zgodnych z symulacją na podstawie dat radiowęglowych uzy-
skanych dla pochówków typu przedbaalberskiego i baalberskiego (wg tab. 7); D – symulacja granic etapów (na szaro) na podstawie 
dat radiowęglowych uzyskanych dla pochówków typu „przedbaalberskiego” i baalberskiego (wg tab. 8). Skróty jak na ryc. 2
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ku ewentualnych związków genetycznych między 
pochówkami kujawskimi a takimi samymi groba-
mi z Dolnej Austrii i Moraw, nie wydaje się możli-
we aby te pierwsze pojawiły się wcześniej. Już choć-
by z tego względu ostrożnie sformułowane przez M. 
Šmída przypuszczenie o północnej genezie „przed-
baalberskich” (określenie moje) norm grzebalnych 
nie znajduje na razie potwierdzenia.
 Pomimo znacznych różnic w podejściu do ge-
nezy nowej formacji społeczno-gospodarczej zde-
finiowanej jako kultura pucharów lejkowatych, 
badacze zajmujący się tą problematyką są raczej 
zgodni co do tego, że jej pojawienie się związane 
było z fundamentalną zmianą kodu kulturowego. 
Odejście od obyczajów „naddunajskich” i przyję-

cie przez część tych wspólnot wczesnoagrarnych 
„mezolitycznych” obyczajów grzebalnych (bo tak 
tłumaczy się rozpowszechnienie szkieletowych 
pochówków w pozycji na wznak – zob. np. Häu-
sler 1975) jest jednym z najbardziej ewidentnych 
a zarazem spektakularnych przejawów końca „Sta-
rej Europy”. Zbiega się to w czasie z powstawaniem 
monumentalnej architektury grobowej w postaci 
tak zwanych grobowców bezkomorowych, poja-
wiających się ewidentnie wskutek transpozycji me-
galitycznych wzorców „atlantyckich” przez wspól-
notę michelsberską (zob. np. Rzepecki 2018: 96-98, 
tam też wcześniejsza literatura). Hipoteza normo-
wania się obrzędów pogrzebowych kultury pucha-
rów lejkowatych dopiero po pewnym czasie od na-

Ryc. 6.  Najstarsze formy pochówków kultury pucharów lejkowatych na Morawach i w Dolnej Austrii na tle najstarszych pochówków kultu-
ry pucharów lejkowatych na Kujawach i regionalnych etapów eneolitu: A – jak na rycinie 5B; B – jak na rycinie 5A; C – wizualizacja 
chronologii absolutnej najstarszych zespołów ceramicznych z osad kultury pucharów lejkowatych na Kujawach (wg. tab. 9 i 10); D – 
wizualizacja chronologii absolutnej zgodnych z symulacją na podstawie dat radiowęglowych uzyskanych dla pochówków typu „pikut-
kowskiego” i „wióreckiego” na Kujawach (wg tab. 11); E – symulacja granic etapów (na szaro) na podstawie dat radiowęglowych uzy-
skanych dla pochówków typu „pikutkowskiego” i „wióreckiego” na Kujawach (wg tab. 12). Skróty jak na ryc. 2
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Tab. 9.  Najstarsze fazy kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Zakres trwania poszczególnych “faz ceramicznych” na podstawie modelo-
wania sekwencyjnego dat radiowęglowych uzyskanych dla zespołów ceramicznych osad (wg tab. 10). Wszystkie podane wartości (BC) 
mają prawdopodobieństwo 1σ. Skróty jak na ryc. 2 

faza n
początkowa granica fazy końcowa granica fazy zakres trwania fazy
maks. min. maks. min. maks. min.

KPL I 3 4006 3791 3668 3592 414 123

KPL II 14 3668 3592 3496 3401 267 96

Tab. 10. Najstarsze fazy kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Daty radiowęglowe uzyskane dla zespołów ceramicznych z osad. 
Skróty jak na ryc. 2 i w tab. 2. Kursywą zaznaczono niepublikowane dane uzupełniające

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KPL I Smólsk, st. 2,
ob. 1400A k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Poz-34053 5060 ±40

Grygiel 2016:
tab. 1, ryc. 

3, 7

KPL I Smólsk, st. 2,
ob. 644 k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Poz-34057 5010 ±50

Grygiel 2016:
tab. 1, ryc. 

3, 7

KPL I Smólsk, st. 2,
ob. 1412 w.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Poz-34052 5005 ±35

Grygiel 2016:
tab. 1, ryc. 

4, 7

KPL II Smólsk, st. 2,
ob. 1300 k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Poz-34056 4820 ±35

Grygiel 2016:
tab. 1, ryc. 

5, 7

KPL II Smólsk, st. 2,
ob. 1300 k.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Poz-34055 4750 ±35

Grygiel 2016:
tab. 1, ryc. 

6, 7

KPL II Smólsk, st. 2,
ob. 1779 w.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Lod-1456 4730 ±50

Grygiel 2016:
tab. 1, ryc. 

6, 7

KPL II Konary, st. 1,
glinianka 12 k.z. 0,4 b.d. b.d. 4,4 0,9 b.d. b.d. b.d. Poz-51402 4710 ±35 Grygiel 2016:

ryc. 383

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 108 z.z. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Poz-73724 4820 ±60

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

388;
Mueller-Bie-

niek 2016: 
758

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 153 k.z. 4,0 b.d. b.d. 11,3 3,2 3,12 b.d. b.d. Poz-57304 4805 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

388

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 36 k.z. 1,1 b.d. b.d. 8,6 2,8 3,26 b.d. b.d. Poz-57251 4755 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

389

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 203 k.z. 1,8 b.d. b.d. 7,6 2,4 3,37 b.d. b.d. Poz-57296 4750 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

389
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faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 62 k.z. 2,3 b.d. b.d. 7,0 1,8 3,33 b.d. b.d. Poz-57252 4735 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

390

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 144 k.z. 3,9 b.d. b.d. 10,2 3,9 3,24 b.d. b.d. Poz-57305 4720 ±40

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

390

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 71 k.z. 2,4 b.d. b.d. 9,3 3,2 3,26 b.d. b.d. Poz-57255 4705 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

391

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 66 k.z. 0,3 b.d. b.d. 6,3 1,8 b.d. b.d. b.d. Poz-57254 4670 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

391

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 21 k.z. 1,4 b.d. b.d. 7,3 1,8 3,29 b.d. b.d. Poz-57250 4660 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

392

KPL II Osłonki, st. 2,
ob. 127 k.z. 1,4 b.d. b.d. 9,3 3,2 3,39 b.d. b.d. Poz-57292 4610 ±35

Grygiel 2016:
tab. 11, ryc. 

392

Tab. 10. Najstarsze fazy kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Daty radiowęglowe...  (ciąg dalszy)

Tab. 11.  Najstarsze pochówki kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Zakres trwania poszczególnych typów pochówków na podstawie 
modelowania sekwencyjnego dat radiowęglowych uzyskanych dla grobów (wg tab. 12). Wszystkie podane wartości (BC) mają praw-
dopodobieństwo 1σ.

faza n
początkowa granica fazy końcowa granica fazy zakres trwania fazy
maks. min. maks. min. maks. min.

KPL I 3 3776 3672 3643 3612 164 29

KPL II 12 3643 3612 3623 3495 148 -11

Tab. 12. Najstarsze pochówki kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Daty radiowęglowe uzyskane dla grobów. Skróty jak na ryc. 2 i w 
tab. 2. Kursywą zaznaczono niepublikowane dane uzupełniające

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KPL I Smólsk, st. 2,
ob. 1265 (grób 2) k.l. 0,5 b.d. b.d. 5,1 1,1 b.d. b.d. b.d. Poz-57303 4945 ±35 Grygiel 2016: 

tab. 1, ryc. 4

KPL I Smólsk, st. 2,
ob. 1043 (grób 7) k.l. 0,1 b.d. b.d. 5,3 0,9 b.d. b.d. b.d. Poz-57302 4930 ±30 Grygiel 2016: 

tab. 1, ryc. 5

KPL I Pikutkowo, st. 6,
grób 6 k.l. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. GrN-13354 4950 ±60 Grygiel 2016: 

ryc. 119

KPL II Pikutkowo, st. 6,
grób 7 k.l. 1,5 b.d. b.d. 0,9 4,7 3,28 b.d. b.d. Poz-71309 4750 ±35 Grygiel 2016: 

ryc. 119
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płynięcia zachodnich impulsów kulturotwórczych, 
prowadzących do jej niezależnego wykształcenia 
się na Morawach czy Kujawach, stanowi niezwykle 
ciekawy trop badawczy. Zgodnie z nią pojawienie 
się nowego rytuału pogrzebowego jawi się bowiem 
jako jeden z widocznych dopiero po kilku (?) po-
koleniach skutków zmian.

Uwagi końcowe
 Możliwość poczynienia powyższych obserwa-
cji dowodzi, że studium stanowiące punkt wyjścia 
dla prowadzonych rozważań – choć samo w so-
bie zasadniczo nie dotyczy społecznych czy ekono-
micznych mechanizmów transformacji prowadzą-
cej do wykształcenia się kultury pucharów lejkowa-

tych – przynosi informacje pomagające wieloaspek-
towo scharakteryzować proces tych przemian. Two-
rzy zatem stabilny grunt pod dalsze badania w tym 
kierunku. Komentowana książka ma jednocześnie 
tę zaletę, że trafia na forum niemal równocześnie 
z kilkoma innymi ważnymi pracami poświęconymi 
początkom kultury pucharów lejkowatych. Ta oko-
liczność sprzyja podjęciu szerokiej dyskusji. Ocze-
kując więc na reakcje ze strony innych badaczy za-
interesowanych problematyką, zachęcam do wnikli-
wego studiowania książki M. Šmída.8 

8  Artykuł został w znacznej mierze oparty na wynikach badań 
prowadzonych przez autora na podstawie decyzji nr DEC-
2012/04/S/HS3/00269 w ramach projektu Narodowego Cen-
trum Nauki nr 2012/04/S/HS3/00269 pt. Brama Morawska – 
komunikacyjny węzeł środkowej Europy w epoce miedzi. Kon-
takty kulturowe eneolitycznych społeczności Górnego Śląska.

faza stanowisko, obiekt mat. coll% d13C d15N %C %N C:N

masa 
spa-
lana 
[mg]

masa 
węgla 
[mg]

kod lab. wiek
[BP] literatura

KPL II Pikutkowo, st. 5,
grób 9 k.l. 10,0 b.d. b.d. 11,6 3,2 3,28 b.d. b.d. Poz-71311 4745 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 3, ryc. 
130, 133

KPL II Pikutkowo, st. 5,
grób 10 k.l. 8,5 b.d. b.d. 12,0 3,6 3,44 b.d. b.d. Poz-71312 4720 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 3, ryc. 
131, 133

KPL II Pikutkowo, st. 5,
grób 12 k.l. 8,6 b.d. b.d. 5,9 0,6 3,32 b.d. b.d. Poz-71313 4720 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 3, ryc. 
132, 133

KPL II Pikutkowo, st. 5,
grób 15 k.l. 3,6 b.d. b.d. 9,3 2,7 3,37 b.d. b.d. Poz-71315 4735 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 3, ryc. 
130, 133

KPL II Pikutkowo, st. 5,
grób 18 k.l. 7,0 b.d. b.d. 7,6 1,3 3,40 b.d. b.d. Poz-71316 4730 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 3, ryc. 
131, 133

KPL II Stary Brześć Kol., 
st. 1, grób 1 k.l. 0,8 b.d. b.d. 8,7 1,8 b.d. b.d. b.d. Poz-57097 4820 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 9, ryc. 
306, 308

KPL II Stary Brześć Kol., 
st. 1, grób 3 k.l. 0,5 b.d. b.d. 7,4 1,1 b.d. b.d. b.d. Poz-57299 4635 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 9, ryc. 
306, 308

KPL II Stary Brześć Kol., 
st. 1, grób 4 k.l. 1,4 b.d. b.d. 9,6 2,1 3,25 b.d. b.d. Poz-57300 4760 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 9, ryc. 
307, 308

KPL II Stary Brześć Kol., 
st. 1, grób 5 k.l. 2,4 b.d. b.d. 6,0 1,3 3,15 b.d. b.d. Poz-57301 4705 ±35

Grygiel 2016: 
tab. 9, ryc. 
307, 308

KPL II Brześć Kujawski,
st. 4, grób 43 k.l. 2,0 b.d. b.d. 5,5 1,1 3,20 b.d. b.d. Poz-57249 4720 ±30 Grygiel 2016: 

ryc. 314

KPL II Brześć Kujawski,
st. 4, grób 44 k.l. 0,7 b.d. b.d. 5,5 1,3 3,32 b.d. b.d. Poz-57289 4710 ±35 Grygiel 2016: 

ryc. 314

Tab. 12. Najstarsze pochówki kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Daty radiowęglowe...  (ciąg dalszy)
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Early phases of the Funnel Beaker culture 
development in the Morava basin. 

Comments on the margin of the recent synthesis
Summary

In 2017, in Brno, as the 33rd volume of the series Pravěk. Supple-
mentum, a monographic work by Miroslav Šmíd titled Nálevk-
ovité poháry na Moravě was published. Already while getting 
acquainted with the structure of the book and its initial reading, 
one becomes convinced that this is a solid and thoughtful mon-
ograph, however, burdened with a peculiar  “original sin”, which 
is the author’s classic cultural-historical approach. The analysis 
of the study in question leads to a quite clear conclusion that its 
central concept is the proposal of a new periodisation, chronol-
ogy, and the origins of the Moravian group of the Funnel Beaker 
culture (further referred to as FBC). The comments contained 
in the summarised article also relate to this topic, but they are 
limited to the issues connected with the early phases of the 
above-mentioned cultural unit. 
 The first scheme of the development of the Moravian branch 
of the FBC based on pottery finds was proposed by M. Šmíd 
nearly 25 years ago. Then, he also distinguished three stages of 
development of the Moravian forms of megalithic chamberless 
tombs, which he linked with the mentioned “ceramic periodisa-
tion”. In the analysed monograph this chronological and typo-
logical scheme which developed over the years is subjected to 
some modifications (fig. 1). 
 The majority of the proposed changes placing older (pre-
Baalberge and Baalberge) groups of the FBC within this “new” 
periodisation do not raise any objections. Quite weak is only 
one of the theses currently put forward by M. Šmíd, which 
says that the beginnings of the Moravian group should be con-
sidered the stage that followed the demise of the Bajč-Gajary 
type assemblages, and the related concept of the division of the 
pre-Baalberge stage into phases 1a and 1b. In this perspective, 
the most representative for the initial phase are finds from pits 
discovered in Olgersdorf and Brno-Malomeřice, where pot-
tery ornamented with a furrow-stitch decoration of an older 
type occurred. Without questioning the “transitional” nature 
of the indicated groups, one should pay attention to their geo-
graphical location in the southern range of the pre-Baalberge 
assemblages of the FBC. In this case, pottery should not neces-
sarily be seen as a vertically (intergenerationally) transmitted 
relict element of Epilengyel traditions, but rather as a testimony 
of the mutual (inter-group) horizontal interactions. Therefore, 
it does not seem justified to base the division of groups of the 
Michelsberg-Baalberge horizon into two phases, as suggested 
for many years now, on the premises described above. Such 
a sequence is not confirmed by radiocarbon dating, either. The 
absolute chronology proposed by dr. Šmíd raises even greater 
reservations. This is due to the purely intuitive delimitation 
of time frames. The re-analysis of radiocarbon dates used by 
him (tab. 1 and 2.) puts the problem under scrutiny in a dif-
ferent light (fig. 2). The Moravian group of the FBC developed 
evidently later than is suggested by the author of the discussed 
study; also classic Baalberge assemblages evolved later. This 
also has consequences for the synchronisation of the pace of 
cultural changes observed in Moravia with other regions.
 Although the duration time of the Balaton-Lasinja II phase 
(tab. 3), obtained on the basis of available dates (tab. 4), indi-
cates the appearance of the so-called facies Gajary in south-

eastern Austria already between 4100 and 3900 BC, it also 
allows us to conclude that this pottery stylistic tradition was 
maintained there for the whole period corresponding to the 
pre-Baalbege stage of the FBC in Moravia and in the adjacent 
part of Austria (fig. 3). A similar case is the issue of synchro-
nisation of the Moravian group of FBC with cultural units of 
the Upper Silesia. The results of modelling the dates obtained 
so far for the latter period (tab. 6) leave no doubt that at the 
time of the appearance of pre-Baalberge groups of the FBC 
in Moravia and in the adjacent part of Austria, the Danube 
traditions among the communities inhabiting the upper Oder 
basin were still alive. The FBC appeared there not earlier than 
about 3850-3750 BC, which is fully consistent with the view 
of the author of the discussed work. According to M. Šmíd, 
the most representative objects for the oldest phase of FBC on 
the Głubczyce Plateau include finds from Opava-Vávrovice. 
Until recently he was inclined to treat them as contemporary 
to the Michelsberg-Baalberge horizon in Moravia. Currently 
though, he links them with the influences of the Moravian 
group at the early Baalberge (IIa) stage of its development. 
The formation of the Upper Silesian group of the FBC was 
thus under the evident influence of the Moravian commu-
nities, in the time when the “Funnel Beaker” patterns in the 
south had already been fully developed.
 The reception of the patterns conventionally consid-
ered  “northern” from Moravia draws our attention to further is-
sues crucial for the work under discussion, i.e. the origins of the 
Moravian group of the FBC.
 In his previous works, M. Šmíd clearly stated his support for 
the idea that both early Upper Silesian and Moravian “Beak-
er” traditions were to develop under the influence of models 
formed within the northern group of the FBC. Although he 
does not express it so clearly, he turns in that direction also in 
his latest work, while searching for the source of cultural chang-
es which led to the development of this cultural unit within the 
area of the Morava and Upper Oder basins. The decisive differ-
ence is that he very strongly emphasises the role of the local 
Epilengyel substrate. He is not isolated in this, because such 
an approach strongly determines narrations concerning pre-
history. However, the data provided by him in his latest work, 
confronted with findings made parallelly in other regions, lead 
to a serious revision in this matter. It is becoming increasingly 
evident that the Moravian group is one of the FBC variants, 
developed approximately at the same time on local substrates 
under the diverse, strong influences of the Michelsberg cul-
ture tradition. The funeral rite has been of interest for M. Šmíd 
since the beginning of his studies of the Eneolithic. Also a large 
part of the study under discussion is dedicated to the changing 
forms of funeral architecture and other elements of funeral rites 
within the long defined sequence of evolution phases of the 
funeral rite in Moravia (Baalberge→Drahanovice→Ohrozim), 
characteristic for the advanced stage of the FBC development 
(see fig. 1). A new and important issue in the context of the ear-
liest phases of development of this cultural unit in the Moravia 
region is the presence of increasingly numerous finds of burials 
oriented usually along the W-E axis, where the deceased were 
buried in supine position, almost without grave goods. It was 
possible to include this kind of burials in a short-term horizon 
thanks to a series of radiocarbon dates obtained in recent years. 
However, my assessment of these discoveries from the point 
of view of their radiocarbon chronology differs slightly from the 
conclusions drawn in the study under discussion.
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 First of all, the results of the model analysis (tab. 7) of the 
available radiocarbon (tab. 8) measurements lead us to ques-
tion the relationship, suggested by M. Šmíd, between this kind 
of graves and phase IIa distinguished by him. Such graves ap-
pear already at the pre-Baalberge stage (fig. 5). The same dates 
shed some light on the problem of origins of the burial form 
under study. In line with the diffusionist spirit the whole com-
mented book, M. Šmíd points to a possible relationship of this 
kind of Moravian burials (and maybe even tombs?) with fu-
neral traditions of the Eastern group of the FBC. However, ac-
cording to chronometric data related to the funeral finds from 
Kuyavia (tab. 12), cemeteries on which the deceased were bur-
ied in this way, similarly as in Moravia, appeared only in the 
developed stage of phase I (tab. 11). In addition, they seem to 

be slightly younger. Thus, the assumption about the northern 
genesis of the “pre-Baalberge” funeral norms has not been con-
firmed yet. The same dates, however, allow us to formulate the 
hypothesis that funeral rites of the FBC were standardised only 
some time after the inflow of western (Michelsberg) cultural 
impulses leading to its independent development in Moravia 
or Kuyavia (see fig. 6).
 The possibility of making various inferences, such as the one 
regarding changes in funeral rites, proves that the study under 
conideration - even if in principle it does not address social or 
economic questions - brings valuable pieces of information that 
can help us to shed more light on them. Therefore, the work of 
M. Šmíd provides a solid basis for further research. 
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Grupa białopotocka jako zagadkowy problem 1. połowy II tys. przed Chr. 
na zachodnim Podolu

Introduction
 In 2018, it has been ninety years since Józef Kos-
trzewski distinguished the Biały Potok Group (orig. 
culture) based on the results of his research in West 
Podolia (Kostrzewski 1928). The term for described 
taxonomic unit has been used very often in the 
Polish, Ukrainian and Romanian archaeological lit-
erature (c.f. inter alia Kozłowski 1928; Swiesznikow 
1967; Sulimirski 1968; Dumitroaia 2000; Cavruc, 
Dumitroaia 2001; Dascalu 2007; Romaniszyn 2015; 
Makarowicz 2016; Makarowicz et al. 2016a; Makaro-

wicz, Szmyt 2016). However, a closer examination 
of the literature reveals it is commonly utilized 
without a thorough understanding of its definition 
or interpretative consequences. The purpose of this 
article is to present a source database, which mainly 
originates from pre-war research, and to attempt 
to redefine and characterise the Biały Potok group 
(BPG) based on contemporary knowledge.
 For archaeologists from Poznań the BPG has 
special importance. The name of this cultural phe-
nomenon originated from the Biały Potok site, at 

The Biały Potok group as an enigmatic problem in the first 
half of the 2nd millenium BC in West Podolia

Jan Romaniszyn, Przemysław Makarowicz

The Biały Potok group is one of the most enigmatic phenomena of the Middle Bronze Age in Central and Eastern Europe. This 
group is known solely for its sepulchral sites, which were investigated mainly in the pre-war period by Polish archaeologists. In the 
opinion of J. Kostrzewski, who identified the Biały Potok group (originally “culture”), it was distinguished from other ritual tradi-
tions by a number of specific features, such as grave architecture and the inventory of the deceased. 
 This paper presents the data-base related to the discussed cultural unit and confronts previous concepts and interpretation 
attempts appearing in the archaeological literature. The authors of this text characterise the Biały Potok group on the basis of the 
latest interpretations proposed by different research circles. Specifically, a critical consideration of the chronology of the Biały Potok 
group, an in-depth analysis of their ritual behaviour and grave goods, as well as identifying specific directions of cultural patterns 
of influence are discussed. 
 The data presented in the article lead to the general conclusion that the key identifiers of the Biały Potok group include: a com-
mon occurrence within a compact area (West Podolia), a lack of mound construction, and specific grave architecture.
Keywords: Biały Potok group, Middle Bronze Age, West Podolia, plane cemeteries, stone constructions 

Grupa białopotocka jest jednym z najbardziej zagadkowych zjawisk środkowej epoki brązu w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Ugrupowanie to znane jest wyłącznie ze stanowisk o charakterze sepulkralnym, badanych głównie w okresie przedwojennym przez 
polskich archeologów. Zdaniem J. Kostrzewskiego, który wyodrębnił grupę (oryginalnie kulturę) białopotocką, na tle pozostałych 
tradycji obrzędowych wyróżniała się ona szeregiem specyficznych cech, takich jak architektura grobowa czy inwentarz zmarłego. 
 W niniejszym artykule zaprezentowano aktualną bazę danych na temat omawianej jednostki, którą następnie skonfrontowano 
z koncepcjami wcześniej pojawiającymi się literaturze przedmiotu. Autorzy tekstu poprzez studia nad chronologią, kompleksową ana-
lizę zachowań obrzędowych i darów grobowych, a także identyfikację kierunków napływu konkretnych wzorców kulturowych, scha-
rakteryzowali grupę białopotocką na podstawie najnowszych propozycji interpretacyjnych, pochodzące z różnych kręgów badawczych. 
 Dane zaprezentowane w artykule prowadzą do ogólnego wniosku, że kluczowymi identyfikatorami grupy białopotockiej jest wystę-
powanie cmentarzysk na zwartym terytorium zachodniego Podola, brak nasypów nad grobami oraz specyficzna architektura grobowa. 
Słowa kluczowe: grupa białopotocka, środkowa epoka brązu, zachodnie Podole, cmentarzyska płaskie, konstrukcje kamienne
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that time in Czortków County, which was exca-
vated by J. Kostrzewski in the autumn of 1925. He 
was the creator of the Poznań archaeological school, 
the head of the Poznań Archaeological Museum for 
many years, and one of “the founding fathers” of the 
Poznań University (Stolpiak 1984; Szmyt 2014). 
This was the only excavation he carried out in the 
south-eastern Poland. His motives for the investi-
gations at Biały Potok are poorly known, although 
likely related to his acquaintance with Mieczysława 
Ruxerówna, who was working in the Poznań Ar-
chaeological Museum and showed materials from 
this site to J. Kostrzewski (more: Cieszewska, Szmyt 
2016). Perhaps his decision to excavate this site was 
influenced by research in vogue among archaeolo-
gists during the interwar years. This direction was 
popular among archaeologists such as L. Kozłowski 
with G.V. Childe or T. Sulimirski in the West Podo-
lia and Precarpathian areas (Sulimirski 1968; Lech 
1999: 23). 
 Originally, J. Kostrzewski included several cem-
eteries and particular graves as part of the BPG. 
Thus, this group was known solely from funeral 
contexts. These sites are concentrated on the west-
ern edge of the Podolian Upland, though some ne-
cropolises (like Horodnica and Czernelica) are lo-
cated on the right bank of the Dniester River. BPG 

sites are mainly located in the Upper Dniester area, 
concentrated in the eastern part of the settler’s clus-
ter of the Komarów culture (KC) distinguished by 
T. Sulimirski (1936; 1938) (fig. 1). The area extends 
along this river and its borders decline on the left 
tributaries of the Dniester – on the western border 
is the Zbruch River and the Seret River is to the 
east (fig. 2). The landscape of this terrain is char-
acterized by the occurrence of karst topography 
and uplands, which formed parallel to the rivers 
(Rąkowski 2006: 20-22). Furthermore, sandstone 
deposits used to build BPG grave constructions 
are located in the area around Trembowla (Howe 
1910: 170).

1. History of the Biały Potok group
 Józef Kostrzewski distinguished the BPG in his 
article Groby neolityczne z skurczonemi szkieletami 
w Białym Potoku (w pow. czortkowskim) published 
in „Przegląd Archeologiczny” (Kostrzewski 1928). 
In his opinion, material documented from this site 
differed from that known from this territory (trans-
lation by the authors): 
  „The fact is, the pottery of Biały Potok type does 

not demonstrate any connections with pot-
tery from barrows with crouched skeletons, nor 
with Podolian stone graves, and also the forms 

Fig. 1.  Location of Komarów culture cemeteries in the Upper Dniester area (red stars – barrow-graves cemeteries, white trapezoids – 
flat cemeteries) and random finds from the Biały Potok group context (black diamonds). For the sites excavated before WW II, 
the original Polish names were used
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of graves 1-3, omitting the same ritual of the 
burials deceased in a crouched position, are dif-
ferent from the forms of graves from both north-
ern cultures, which occur in south-eastern Po-
land. In place of the previous two cultures, there 
should be recognized three cultures of northern 
provenance in this territory, adding as third the 
Biały Potok culture. The extent of this culture is 
mark by the characteristic two-handled vase that 
reaches from Dubno in Volhynia to Żezawa on 
the Dniester River” (Kostrzewski 1928: 16).

 The following years saw the emergence of a new 
research and the reanalysis of archive data, which 
instigated a number of further interpretations and 
transformations of this term. Prior to World War II, 
the name Biały Potok culture had been changed to 
the Biały Potok group (Sulimirski 1936: 276). After 
WWII, T. Sulimirski (1968) also was using the term 
the Komarów-Biały Potok culture. In the meantime, 
L. Kozłowski (1928) used the name the Biały Potok 
grave type, which defined features similar to those 
from the Biały Potok site. 

Fig. 2.  Location of Biały Potok group cemeteries and random finds (white trapezoids – flat cemeteries, red stars – barrow-graves cemeteries, 
black diamonds – random finds from the Biały Potok group context)
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 After the war, supervened a new order on the 
European geopoliticial map and the BPG became 
a feature of interest for Ukrainian researchers. In 
their original research approach, the BPG was re-
garded as a local group of the KC (Rybałowa 1953; 
Swiesznikow 1967), or even as an earlier, separate 
cultural horizon. M. Gimbutas regarded the BPG 
as an initial (first) phase of the KC (Gimbutas 1965: 
456-457). In recent years, the BPG term appears 
quiet often in considerations of Romanian research-
ers (e.g., Dumitroaia 2000; Dascalu 2007; Niculică 
2015). A variety of other terms have also been used, 
including the Biliy Potik-Komariv, the Komariv-
Biały Potok-Costişa, and the Costişa-Komariv-Biały 
Potok (Dumitroaia 2000: 127-128; Cavruc, Dum-
itroaia 2001: 7-8; see also: Ignat 2013). Undoubtedly, 
all of these terms are the result of a continued lack 
of a precise comprehension of the BPG.
 In the Polish literature, during the post-war pe-
riod this cultural unit was disregarded. However, in 
the last several years the BPG has again appeared in 
research conducted in the Ukraine by Polish archae-
ologists (Makarowicz 2010; 2016; Romaniszyn 2015; 
Makarowicz, Szmyt 2016; Romaniszyn, Gwizdała, 
Makarowicz 2016). Recently, the BPG has been re-
garded as a local variant of the KC, comprising the 
south-eastern part of the Trzciniec cultural circle 
(TCC) (Makarowicz 2010; 2016: 462).
 The characteristics and comprehension of the 
described problem are still largely based on the cri-
teria proposed by J. Kostrzewski prior to World War 
II. In his assumption, this group may be character-
ized by the original grave form. Compared to the 
KC barrow-grave necropolis located more to the 
west, the BPG graves consisted of non-mound ver-
sions that frequently contain stone constructions. 
A vessel form J. Kostrzewski took notice of, which 
included double-handled vases and their origins or 
analogies from the direction of Scandinavia, Czech 
and Austria, is characteristic for this group (Ko-
strzewski 1928). He found similar analogies in the 
case of hatched-triangle ornamentation. In his opin-
ion, this pattern may have been known from “Neo-
lithic pottery” in Denmark, Nordic pottery from 
the German territory, or pottery from the Globular 
Amphore Culture (GAC) area. The handles above 
the rim were connected to cultures from the Lesser 
Poland area (the Corded Ware Culture – CWC, the 

Złocka Culture) and also with those from the Czech 
and Saxony territories (Kostrzewski 1928). Specifi-
cally within the Czech and western regions, Kos-
trzewski saw the most common features. Despite 
some doubts (Sulimirski 1936: 57-58), the identifiers 
listed by Kostrzewski, including the compact area 
of occurrence, grave form, funeral architecture, po-
sition of the deceased and grave inventory, became 
the main determinants of the BPG.

2. Source database
 The above criteria are still cited and repeated in 
the archaeological literature. Here, we critically ex-
amine whether J. Kostrzewski’s conceptions remain 
justified. For this purpose, we characterise previ-
ously excavated BPG sites and collate these data with 
the above criteria. To date, this cultural grouping 
is known from six cemeteries of relatively certain 
context, several sites from which the context raises 
doubts and multiple single finds of random vessels 
characteristic of this group. Therefore, the sources of 
evidence for this culture are minimal. Moreover, no 
necropolis were investigated using current archaeo-
logical methods or large-scale excavations. These 
outdated research methodologies are important to 
consider. Excluding the Stavky site, which was rec-
ognized by I. Sveshnikov in 1964, the others BPG 
cemeteries were excavated either at the end of 19th 
century or during the interwar period. The explora-
tion method used at that time would largely not meet 
current acceptable standards. Also, documentation 
from these excavations are very meagre and the ma-
jority have not survived to the present day. Despite 
this, archaeological material registered in nearly all 
BPG sites has survived in better condition.

2.1. Beremiany, Niwa Czerwona
 Only one grave was investigated by A. Kirkor 
in 1877. It was located to the south of Beremiany 
village (fig. 3.1). During the excavations, this site 
was called Niwa Czerwona, although it is currently 
known as Cherwona Gora (Orobchuk 2008; Babi-
ok 2010). The grave was a hill located on a terrace 
very near the Dniester River and is currently over-
grown by a young pine forest (fig. 3.2). The origi-
nal researchers documented at the depth around 
0.5 m a grave of stone construction, within which 
were human remains, a bronze pin and a large piece 
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of vessel (fig. 3. 3). The skeletons were probably in-
terred in the crouched position, with heads to the 
east (Kirkor 1878). Recently, the osteological and 
archaeological records from the grave were reana-
lysed (Romaniszyn, Gwizdała, Makarowicz 2016). 
The anthropological analysis revealed the presence 
of at least two deceased (one adult female, one male 
of unknown age, and likely a third unidentified in-
dividual?). The results of this analysis confirmed the 
earlier conclusions of J. Kopernicki’s analysis con-
ducted at the end of the 19th century (Kopernicki 
1879: 137-138). Two samples were tested using radio-
carbon analysis. These dates confirmed that Beremi-
any was synchronous with the majority of features 
from the KC barrow-graves cemetery in Bukivna 
(Makarowicz 2016a) and predated the Biały Potok 

graves (Makarowicz 2016; Romaniszyn, Gwizdała, 
Makarowicz 2016; Szmyt, Goslar 2016). 

2.2. Biały Potok 
 The eponimic necropolis is located in the cur-
rent field northeast of the village owned by Michał 
Zatylny (figs. 4.1 and 4.2). The site is situated on 
an eminence by the Młynkówka (or Biała) river 
(Hildenrandt-Radke 2016: 64). During the excava-
tion, a Tripolye culture (TC) settlement and four 
graves were documented. The chronology of grave 
III indicates connections with GAC societies, which 
developed in this territory in the 3rd millennium BC. 
However, graves I-II and IV were assigned to the 
BPG (Kostrzewski 1928; Makarowicz 2016; Makaro-
wicz, Szmyt 2016; Szmyt 2016). 

Fig. 3.  1 – Location of the Beremiany site (GoogleMaps®); 2 – Current view of Niwa Czerwona, (photo by J. Romaniszyn); 
3 – Picture of the circular stone construction (photo by Kirkor?); 4 – Spiral pin with disc-shaped head (Romaniszyn, 
Gwizdała, Makarowicz 2016); 5 – Fragment of a double-handled vase (Romaniszyn, Gwizdała, Makarowicz 2016)

35



Jan Romaniszyn, Przemysław Makarowicz

Fig. 4.  1. Location of the Biały Potok site (GoogleMaps®); 2 – Plan of the graves in the Biały Potok village drawn by J. Kostrzewski 
(Cieszewska-Braniecki, Szmyt 2016); 3 – Plan of grave I-II (Makarowicz 2016); 
4 – Pottery from grave I-II in Biały Potok (Makarowicz 2016)
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 Grave I-II. In this grave were documented two 
heavily damaged skeletons, which lay along an 
east-west axis (fig. 4.3). The first individual was a 
female (probably adultus age) who was placed in an 
extended position with flexed legs. The second skel-
eton was a male located north of the first. This skel-
eton was in a crouched position resting on his side 
with flexed legs (Kostrzewski 1928: 9-10; Makaro-
wicz 2016: 457-458). The grave was dug into a TC 
dwelling, which largely obscured field observations, 
making it difficult to circumscribe the shape and 
character of the burial pit. Ceramic material was 
registered inside, which included a double-handled 
vase and non-ornamentation bowl (fig. 4.4). In ad-
dition to the vessels, archaeological material from 
the TC dwelling (pottery, wattle and daub, and ani-
mal bones) were documented (Kostrzewski 1928: 
9-10; Makarowicz 2016: 458).
 Grave IV was located to the east of the others. 
This feature also was dug into a TC house. It was 
heavily destroyed, especially in the southern part, 
because of its location on steep terrain. The burial 
was entrenched by stone construction. Inside, at 
a depth of 0.85 m, lay a skeleton in the crouched po-
sition with the head to southwest (fig. 5.1). A green 
patina was visible on the teeth of the deceased, sug-
gesting the presence of metal (jewellery?) which was 
not preserved. Moreover, a flint knife was docu-

mented in the grave (fig. 5.2), which is likely con-
nected with the TC settlement context (Kostrzewski 
1928: 11, ryc. 1, ryc. 2; Makarowicz 2016: 458, 461).
 Both Biały Potok graves were dated using the 
AMS method in the Poznań Radiocarbon Labora-
tory. The date made of human bone from grave I-II 
(Poz-70477, 3260±35 BP; 1σ: 1608-1581 BC – 20%, 
1562-1500 BC – 48,2%; 2σ: 1621-1450 BC – 95,4%) 
is compatible with the chronology of KC barrow-
graves, while two combine determinations from 
grave IV (Poz-83096, Poz-82547, R_Combine 
3676±22 BP, 1σ: 2130-2085 BC – 40,8%; 2056-2024 
BC 27,4%, 2σ: 2138-2012 BC – 88,1%; 2000-1978 
BC – 7,3%, more see: Goslar, Szmyt 2016: Table 
22.2) indicate it that it may be BGP feature or an 
earlier phenomenon (transiton stage between GAC 
and KC?) that occurred 150-200 years prior to the 
KC classic barrow-grave cemeteries.

2.3. Czernelica
 The excavation of a single grave documented in 
Czernelica is only known from the literature (Ja-
nusz 1918: 114; Kozłowski 1939: 186; Sulimirski 1968: 
200). Based on the archive information, its excava-
tion was supposedly „watched” by W. Przybysławski 
in 1878, although the actual excavator is unknown. 
This feature had a stone construction 1.19 m long 
and 0.61/0.55 m wide. The bones and grave goods 

Fig. 5.  1 – Stone construction and plan of grave IV in Biały Potok (Makarowicz 2016); 2 – Flint tool from grave IV in Biały Potok (Makarowicz 2016)
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found within were then taken to the Krakow Acad-
emy for curation (Janusz 1918: 114). Currently, Ar-
chaeological Museum in Kraków curates one vessel 
(vase) with horizontal, vertical and inclined rite 
lines (fig. 6)1.

2.4. Horodnica, Niwa Priskie 
 Five graves were excavated on the arable field lo-
cated on the headland above the Dnister River me-
ander, four of which should be attributed to from the 
BPG (figs. 7.1 and 7.2) (Kopernicki 1878; Sulimirski 
1968: 200-201). The excavation was carried out in 
1877 by J. Kopernicki and the results were precisely 
presented in the Zbiór Wiadomości do Antropologii 
Krajowej, T.2 (Kopernicki 1878: 19-72) (Fig. 7.3). The 
head of the excavations mentioned that during field 
observations, he noticed several small knolls, which 
does not preclude the presence of mounds that have 
not survived to the present (Kopernicki 1878: 47-53). 
 Grave Aa. This grave was characterised by an ex-
tended, three-chamber stone construction, oriented 
on a NNW – SSE axis and measuring 1.55 m long 
and 0.75 m wide (fig. 7.4). In the main section (A) 
lay a skeleton in a supine position, head to the SSE. 
Surrounding the individual were several vessels 

1  The authors would like to thank Prof. Jacek Górski, the head 
of the Archaeological Museum in Kraków, for the opportuni-
ty to photograph the vessels from the Beremiany, Czernelica 
and Horodnica sites.

(a double-handled vase, handled vessel and tulip-
shape pot (fig. 7.5). Additionally, a flint arrow-head 
was documented near this burial. The next burial 
(B) included a child and was adjacent to burial A 
to the east. An non-ornamented bowl was found 
near this burial. The next burial (C) was located to 
the north of burial A and only one slab stone and 
large tulip-shape vessel were preserved inside (Ko-
pernicki 1878: 48-50). It should be emphasized that 
the mentioned double-handled vase from this grave 
is distinguished from vessels found in Biały Potok 
and Żezawa by specific ornamentation. The main 
design patterns are diamonds, which do not have 
any known analogies from other BPG sites. 
 Grave Ab was located 8 m from grave Aa. It was 
characterized by a stone construction with dimen-
sions of 1.25 m long, 0.45-0.65 m wide and 0.75 
m high, and was oriented on a NNW – SSE axis. 
A poorly preserved skeleton (three teeth, femur? 
fragment) with the head to northwest was excavat-
ed inside (fig. 8.1). Furthermore, a destroyed ves-
sel, charcoal and pig teeth were found (Kopernicki 
1878: 51). 
 Grave Ac had a stone construction. This grave 
was found 7 m NNE from feature Ab, at a depth 
of 0.25 m. Two (?) almost completely destroyed in-
dividuals, one mature and a second child, were re-
corded inside (fig. 8.2). In addition to the deceased, 

Fig. 6.  1 – Vessel from the Czernelica grave (photo by J. Romaniszyn); 2 – Archive information about excavation 
of the grave from Czernelica (Janusz 1918)
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Fig. 7.  1 – Location of the cemetery in Horodnica Niwa Priskie (GoogleMaps®); 2 – Current view of Czerwona Gora (photo by J. Romaniszyn); 
3 – Location of the cemetery on the archive map (Kopernicki 1878); 4 – Plan of grave Aa (based on Kopernicki 1878, 
drawn by J. Romaniszyn); 5 – Inventory of grave Aa (photo by J. Romaniszyn)
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a small vessel, pottery and charcoal were document-
ed in the grave (Kopernicki 1878: 51-52).
 Grave Ad was characterized by a complex stone 
construction. This feature was located 3 m southeast 
of grave Ac, at a depth of 0.3 m. Two skeletons in ex-
tended positions were documented inside with heads 
oriented in opposite directions (first to south and the 
second to north) (fig. 8.3). Two vessels were found 
near the skeletons, including a vase with hatched-
triangle ornamentation (Kopernicki 1878: 52).

2.5. Nagórzanka, Szubienica Hill
 The research on the hill in the contempo-
rary Buchach city suburbs was carried out by 
L. Kozłowski in 1923 (Kozłowski 1928: 56-57) 

(Fig. 9.1). The necropolis is located on the ham-
mock above the Strypa River valley (fig. 9.2). Five 
graves were excavated from this site.
 Grave I was a stone construction with dimen-
sions of 1.0 m × 0.4 m × 0.3 m, and was found at 
a depth of 0.2 m (Fig. 9.3). No skeletons were found 
inside2, only a poorly preserved, non-ornamented 
double-handled vase (Kozłowski 1928: 57).
 Grave II was a stone box-shaped feature but was 
totally destroyed. Only the remains of a skull with no 
grave goods were found within (Kozłowski 1928: 57).
 Grave III. L. Kozłowski excavated at a depth 
of 0.50 m three stone slabs, which may be part 

2  L. Kozłowski (1928) was convinced a skeleton was present, 
but this has not been confirmed.

 Fig. 8.  Plans of the graves from Horodnica Niwa Priskie (based on Kopernicki 1878, drawn by J. Romaniszyn). 
 1 – Grave Ab; 2 – Grave Ac; 3 – Grave Ad

40



The Biały Potok group as an enigmatic problem in the first half of the 2nd millenium BC in West Podolia

of a grave construction. In his opinion, a cavity 
found beneath the stones confirms the occurrence of 
the grave. No funeral furniture was identified inside 
(Kozłowski 1928: 57).
 Following information from T. Sulimirski’s book 
(1968), two other stone graves on the Szubienica hill 
were supposedly excavated (graves IV and V for the 
purpose of this article).
 Grave IV was explored prior to 1923 and was 
built of five slab stones, two of which formed the 
floor and one the roof. A vessel and stone axe were 
documented inside (Sulimirski 1968: 202). Classifi-
cation of this grave to the BPG is uncertain.
 Grave V was found in 1932. Probably, it had 
a stone construction. A few pieces of pottery were 

documented (Sulimirski 1968: 202). As with grave IV, 
classification of this grave to the BPG is uncertain.

2.6. Stavky, Olenove Pole
 The grave was excavated in 1964 by I. K. Sveshni- 
kov, who classified it to the BPG of the KC (Swieszni-
kow 1967). The site is located on a hill above the Tulpa 
River (fig. 10.1; 10.2). A grave with a complex stone 
structure was documented during the excavations. 
This feature had a rectangular shape with dimensions 
measuring 2.45-2.65 m × 1.30-1.50 m. It was oriented 
on an east-west axis and an individual lay inside. The 
skeleton rested in a crouched position on the left side 
with the head to the west. Near the legs, the bones 
of a second skeleton, thought to have been buried 

Fig. 9.  1 – Location of the cemetery in Nagórzanka (Buchach) on Szubienica hill (GoogleMaps®); 2 – Current view of the Nagórzanka site 
(photo by J. Romaniszyn); 3 – Plan of grave I in Nagórzanka (based on Kozłowski 1928, drawn by J. Romaniszyn)
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prior to the first by I.K. Sveshnikov, were identified. 
The second skeleton was not in anatomical arrange-
ment (fig. 10.3). No grave goods were found inside 
(Swiesznikow 1967: 53-55). During the 2016 field sur-
vey of this grave, ceramic material characteristic of 
the KC was collected. However, the position of the 
deceased, the post-mortem behaviours and extended 
stone construction do not preclude the connection of 
this grave with GAC societies. 

2.7 Other sites 
 In T. Sulimirski’s opinion, the stone grave from 
Rużdżwiany uncovered in 1932 should also be in-
cluded in the BPG. Three vessels characteristic of the 
BPG were documented in the grave. The artefacts 
and documentation from this site were deposited in 

the Trembowla Museum; however, they disappeared 
during World War II. (Sulimirski 1968: 202-203).
 Similarly, T. Sulimirski described two graves 
from Rakowica excavated in 1932, which at that time 
was part of the city of Trembowla. The materials 
also disappeared during the war. Grave 1 was built 
from stones in a trapeze plan. The burial chamber 
had dimensions of 2.3 m × 0.7-0.43 m. Inside, the 
deceased was interred in the extended position with 
the head to west. Near the individual were deposited 
two vessels characteristic of the KC and a flint tool 
(Sulimirski 1968: 203). Grave 2 was located three 
meters to the south-east of the first. In the feature, 
an individual in an extended position resting on the 
stone pavement was documented. The construction 
was built in a circular plan 12 m in diameter. Near 
the skeleton, a bronze, non-ornament necklace was 
found (Sulimirski 1968: 203).
 In addition to cemeteries, the BPG is related to 
a number of random finds that do not have speci-
fied contexts. The double-handled vase from Żezawa 
(currently Zeleny Gay) was found in a trench dug 
around a forest plot (fig.11.1). Probably, the vessel 
comes from a destroyed grave and is almost iden-
tical in form and ornamentation to that from the 
Biały Potok site. The described vase is ornamented 
with incised hatched triangles and horizontal lines, 
as well as punctured lines between the rim and body 
(Kozłowski 1928: 56; Rogozińska 1959: 105; Sulimir-
ski 1968: 205).
 In 1899, W. Demetrykiewicz investigated a cem-
etery partly destroyed by the construction of the 
railway to Trembowla city. During the excavations, 
a bowl fragment characteristic of the KC and a cup 
with incised hatched triangles were found (fig. 11.2). 
In the excavator’s opinion, the site represented the 
remains of a plane cemetery with inhumed skele-
tons, which was subsequently destroyed by cremat-
ed graves. More doubts surround the vessels from 
Podgórzany, which were excavated by the same 
archaeologist. A double-handled vase and tulip-
shaped vessel were found at this site (Demetrykie-
wicz 1900: 100, Fig. 3e; see fig. 11.3), although the 
context of these artefacts is not fully known. 
 J. Kostrzewski indicated the grave from Dubno 
should also be connected with the BPG (Kostrzews-
ki 1928: 13). However, it may be argued that the dis-
tance of this find far from the highly concentrated 

Fig. 10. 1 – Location of Stavky, Olenove Pole cemetery (Goog-
leMaps®); 2 – Current view of the Stavky, Olenove Pole site 
(photo by. J. Romaniszyn); 3 – Plan of the plane grave with 
stone construction from Stavky (Swiesznikow 1967)
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area of BPG cemeteries and the vessel form (more 
characteristic of the Noua culture [NC]) make this 
proposition questionable. In the literature, it is 
common to encounter sites in this territory with re-
mains of stone constructions similar to the Biały Po-
tok type (for example Semenów), although a dearth 
of information precludes confirmation of their clas-
sification.
 In terms of the KC, it is worth mentioning exam-
ples of graves with stone constructions from Roma-
nia. In the village of Hartop on the Suceava Plateau, 
a grave was located on a terrace above the left tribu-
tary of the Ursul River. Cremated human bones and 
animal remains (deer, pig, sheep and horse) were 
identified inside (Ursulescu, Popovichi 1986: 72:76). 
The cremation ritual, distance from other cemeter-
ies and unique construction of the described fea-
ture suggest it cannot be connected with the BPG. 
Similar grave constructions to those from Podolia 
were documented in Suceava (Strada Parcului site). 
A skeleton crouched on the right side, pieces of pot-
tery and a stone axe were excavated inside (Mareş et 
al. 2008; Mareş 2010: 45-72).

3. Discussion 
 From the information presented above, it is evi-
dent that none of the graves classified to the BPG 
fulfil all of the criteria originally distinguished by 

J. Kostrzewski and modified later by other research-
ers (Kostrzewski 1928; Kozłowski 1928; Swiesznikow 
1967; Sulimirski 1968). Specifically, each grave lacked 
at least one of the following characteristics: location 
within the highly concentrated area (western Podolia, 
between the Zbruch and the Seret Rivers), grave form 
(flat grave – no mound), funeral architecture (stone 
construction), method of burying the deceased (in-
humation, mostly in the crouched position), grave 
goods (double-handled vase with hatched triangles, 
other vessels characteristic of the KC). 
 From fig. 12, it is evident that two identifiers are 
most common in BPG graves. First, most are locat-
ed within the compact occurrence area measuring 
80 × 35 km around the current cities of Trembowla, 
Buchach, Chortkiv and Zaleschyki. The second di-
agnostic trait is the lack of mounds and persistence 
of plane grave cemeteries. However, the second case 
should be carefully regarded. This is because prior 
to World War II, excavation methods were based on 
digging narrow trenches with the purpose of explor-
ing only grave burials. In many cases this process 
did not allow for the context and stratigraphy of fea-
tures to be observed. Presently, the most intensively 
researched KC barrows are known from the upper 
Dniester area and have an average diameter around 
16 to 18 m (Romaniszyn 2015: Fig. 6; Makarowicz 
et al. 2016). Thus, it cannot be excluded that some 

Fig. 11. The Biały Potok group vessels from sites of questionable context; 1 – Żezawa (Zeleny Gay) (Rogozińska 1959); 
2 – Trembowla (Kopernicki 1900); 3 – Podgórzany (Kopernicki 1900)
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plane graves could have possessed a mound that 
was subsequently levelled and, therefore, not docu-
mented during excavation.
 One quite common feature of BPG graves was 
the occurrence of stone constructions. However, 
a homogeneous construction pattern has not been 
recognized. The most common stone feature was 
a stone box (stone cist). This type of construction 
was excavated in the Horodnica, Nagórzanka and 
Biały Potok (grave IV) cemeteries. A similar con-
struction was documented by I.K. Sveshnikov in 
Stavky; however, it was more complex and two 
chambers were observed inside. An example of an 
even more composite structure comes from Horod-
nica. The Aa grave had three chambers, which is 
unique among BPG funeral features. Finally, an en-
tirely different type of the stone construction is that 
of a structure based on a circular plan. This type is 
known from Beremiany and grave 2 from Rako-
wica (Kirkor 1878; Sulimirski 1968; Romaniszyn, 
Gwizdała, Makarowicz 2016).
 Another recurring identifier of the BPG was 
the burial of inhumated deceased individuals in 
pit graves. Inhumation was registered in all graves, 
which consisted of skeletal remains. The exception 
is Podgórzany site, where some cremated bones 
were registered; however, the wider context and 
documentation of this site are unknown. Neverthe-
less, differences between graves appear if the posi-
tion and orientation of the deceased are compared. 
The data of previous investigations do not allow for 
a detailed statistical analysis; however, information 
from the archived excavations indicate the position 
of the deceased within the grave was not standard-
ized. Moreover, differences are visible within the 
same grave. An example is burial I-II from the 
eponymic cemetery in Biały Potok. The first indi-
vidual rested in the crouched position on the side, 
while the second lay on the back with flexed legs. 
A deceased from grave IV in the Biały Potok was 
also in the same position as the second individual 
from burial I-II. An individual in the crouched po-
sition on the left side is similarly known from the 
Stavky site. In addition to the main burial of this 
grave, a second deceased not in anatomical position 
was documented. On the contrary, different exam-
ples of individual position in burial came from the 
Horodnica cemetery. There, mainly skeletons in the 

extended position were found. Additionally, two 
individuals in the antithetical positions (different 
directions) were observed in the Ad grave. 
 An equally important feature of the BPG is the oc-
currence of double-burial graves. Graves of this type 
were found in the Biały Potok, Beremiany, Horodni-
ca and Stavky necropolis. This phenomenon reflects 
the simple, collective graves from the TCC area (c.f. 
Makarowicz 2010). On the basis of available data, 
it is difficult to indicate general rules in deceased 
orientation. Heads to the west were documented in 
the Stavky and Biały Potok (I-II) graves. Conversely, 
east-oriented heads of two deceased were identified 
in a Beremiany grave. In the Horodnica funeral fea-
tures, the skeletons lay with heads to the north or 
south. Finally, the orientation of heads to the south 
was identified in grave IV from Biały Potok. 
 The burial grave goods usually consisted of one 
to three vessels. Moreover, a bronze pin was exca-
vated in the Beremiany grave (Kirkor 1878; Roma-
niszyn, Gwizdała, Makarowicz 2016). After T. Suli-
mirski (1968), a similar situation occurred in grave 
2 from Rakowica. Bronze artefacts were possibly 
deposited with the skeleton from grave IV in Biały 
Potok, where, during the excavation, J. Kostrzewski 
observed patina traces on the bone (Kostrzewski 
1928; Makarowicz 2016). The situation where grave 
goods were not included with the deceased was re-
corded in Nagórzanka (grave II and III) and Stavky. 
The most characteristic artefact from the described 
area is the double-handled vase, which will be dis-
cussed in more detail in the section on chronology. 
The predominant type of good in BPG graves was 
pottery. Also, simple stone and flint items were com-
monly documented in the graves. There is a notice-
able disproportion of wealth between graves from 
plane and barrow cemeteries. Specifically, there were 
more artefacts, especially those made of bronze, in 
the barrow-graves relative to BPG graves (cf. Sulimir-
ski 1968; Makarowicz, Lysenko, Kočkin 2013; 2015; 
Romaniszyn 2013: 137-140; Makarowicz 2016a). 

4. Chronology and periodization
 Until recently, the chronology of the BPG was pri-
marily based on pottery material from the cemeter-
ies. In the opinion of M. Gimbutas, the “Biały Potok 
culture” was an Early Bronze Age formation that had 
arisen before the KC communities that were existing 
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during the Middle Bronze Age. She identified strong 
connections and parallels between the “Biały Potok 
culture” and southern cultures located west of the 
Black Sea and the Únetiče culture (Gimbutas 1965). 
Alternatively, following A. Vulpe, the BPG was re-
garded as an early stage of the KC. This researcher 
rightly emphasized compelling relations between the 
BPG and the Costişa (CC) and Monteoru culture 
(MC) formations (Vulpe 1961; Swiesznikow 1967). 
However, the most popular BPG chronology was 
proposed by T. Sulimirski and I. K. Sveshnikov, at the 
end of the 1960s (Swiesznikow 1967; Sulimirski 1968). 
I.K. Sveshnikov argued there were intense connec-
tions between the KC and Trzcinec culture (TC). He 
defined these subjects as two “factions” of a single cul-
ture that was “one huge mass of tribes” (Swiesznikow 

1968: 80; authors translation). In his opinion, it was 
one moderately homogeneous societal structure 
(Trzciniec-Komarov culture) that settled in areas 
between the Odra and Dnieper Rivers (Swiesznikow 
1968: 80). In his conceptualization, the BPG consti-
tuted a local variant of the KC (Swiesznikow 1967: 
53-55). BPG was similarly perceived by T. Sulimirski; 
however, he regarded the wider problems associated 
with this issue. He linked the genesis of BPG societies 
with GAC communities (Sulimirski 1936: 276; 1968: 
199-205). This researcher distinguished three stages 
of the BPG (A, B, C), which corresponded with the 
II, III and IV stages of the KC. In his opinion, cem-
eteries of the described group were synchronous with 
the classic stage of KC development (including the 
most quintessential sites of Komarów, Bukówna and 

Fig. 12. Biały Potok group graves with their identifiers used for their classification: identifiers present (green), 
absent (red) and no or uncertain data (yellow)
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Okniany). In the absolute chronology, both of these 
groups occurred in the end of the 2nd millennium BC 
(uncalibrated; Sulimirski 1936: 276; 1968: Table 25).

4.1. Relative chronology 
 The chronological markers that came from the 
BPG cemeteries indicate a strong similarity with 
KC inventories. The spiral pin with a disc-shaped 
head and marked perforation found in Beremiany 
is comparable in style to the two specimens from 
the damaged barrow in Putiatyńce. Particularly, the 
vertical perforation occurring on the head of the 
Putiatyńce pins is also present on the Beremiany 
specimen (Swiesznikow 1967: Table VII; Sulimirski 
1968: Fig. 28). A similar pin, although with no spiral, 
was found in barrow 8 from Komarów (Sulimirski 
1968: Fig. 28).
 For the BPG, double-handled vases are a diag-
nostic trait documented in Biały Potok, Beremiany, 
Żezawa and similar specimens were also identi-
fied in the Nagórzanka, Podgórzany and Horod-
nica cemeteries. Analogies to this type of vessel are 
known from the upper Dniester area and Bucovina 
cluster of the KC, as well as from CC contexts in 
the Romania territory (figs 13; 14 and 15). Practical-
ly identical examples come from the barrow-grave 
cemeteries in Bukówna (barrow XIV and 6/2014) 
and Komarów (barrows 13, 28, 46) (Swiesznikow 
1967: Table. I; Sulimirski 1968: Plate 17, Fig. 28; 
Makarowicz 2016a; Makarowicz et al. 2016). The 
next two examples are known from the barrow ne-
cropolis in Okniany (barrow II) (Swiesznikow 1967: 
Table.VI; Sulimirski 1968: Pl. 17, Fig. 28). Likewise, 
similar vases were documented in the barrow-
grave cemetery in Adâncata (barrow 2) in the Bu-
covina area and Dumeni in the Moldova territory 
(Demčenko 1988: Fig. 3; Niculică 2015: Fig. LXI). 
Specimens of this type also come from CC con-
texts in the Moldova Highlands. These vessels were 
documented in the plane cemetery in Prâjeni and 
also at the Crasnaleuca site (Ursulescu, Sadurschi 
1986; Dumitroaia 2000: Fig. 109; Dumitroaia 2001: 
Pl. 55). Moreover, identical vases were found in the 
eponymic site of the CC (Dumitroaia 2001: Pl. 23, 
24, 25). A container with an analogous pattern was 
observed in the Costâna necropolis, which is related 
to the Babino culture (Boghian et al. 2012). All these 
examples provide evidence of synchronism between 

the BPG and the Middle Bronze Age cultures from 
the Ukraine, Moldova and Romania territories. 

4.2. Absolute chronology
 The hypothesis of simultaneous occupation 
of these cultures has been confirmed by absolute 
chronology, which is based on infrequent radiocar-
bon determintions. For this analysis several samples 
from the Biały Potok and Beremiany cemeteries 
have been collected to radiocarbon dating (table 1), 
from which three dates were obtained (one from 
the Biały Potok grave I-II, and two from Beremi-
any). Furthermore, two additional 14C dates were 
obtained from Biały Potok grave IV but they are 
much earlier than the others (see chapter 2.2.; Ma-
karowicz 2016; Romaniszyn, Gwizdała, Makarowicz 
2016; Szmyt, Goslar 2016).
 In recent years, the database of 14C values has 
greatly expanded for both Ukraine (Górski, Lysenko, 
Makarowicz 2003; Makarowicz 2010; Makarowicz, 
Lysenko, Kočkin 2013; 2013a; Makarowicz 2016a; 
Makarowicz et al. 2016) and Romania territories 
(Bolohan, Gavifincu, Stoleriu 2015). Based on these 
results, it can be stated that the BPG societies were 
existing during the first half of the 2nd millennium 
BC. The radiocarbon determinations from Biały 
Potok grave I-II and Beremiany correspond well 
with the dates obtained from the 2010-2014 excava-
tions of barrow-graves from the Bukivna cemetery 
(Makarowicz, Lysenko, Kočkin 2013; 2013a; Lysenko 
et al. 2015: 76; Makarowicz, Cwaliński, Romaniszyn 
2016; Makarowicz 2016a). The dating results from 
BPG sites were concentred in the interval between 
1800/1750-1500 BC. The absolute dates from Be-
remiany and Biały Potok (grave I-II) confirm the 
conclusion from the typochronological analysis 
that the barrow-grave variant from the upper Dnis-
ter area, Bucovina and Volhynia (Ivanye – Makaro-
wicz 2008) were developing simultaneously with 
non-barrow-grave versions in Western Podolia. The 
comparison of the samples from the upper Dnister 
area and Podolia to those from the CC and Monte-
oru Culture contexts (Bolohan, Gavifincu, Stoleriu 
2015) also confirm the development of these socie-
ties in the first half of the 2nd millennium BC.
 The radiocarbon values from the osteological 
material of the deceased from grave IV in Biały 
Potok, in which no pottery was registered, raised 
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more doubts. The radiocarbon dates oscillate close 
to end of the 3rd and beginning of the 2nd millen-
nium BC and suggest that the initiation of the BPG 
could be older than previously thought or, what is 
more probable, this grave should be connected with 
another cultural horizon or linked with the tran-
sitional phase between the GAC and the KC/BPG 
(Makarowicz 2016). 

5. The origin of the Biały Potok Group 
 The genesis of the KC, and also the BPG, remains 
an unsettled issue. In the literature, the dominat-
ing notion is that KC societies evolved as a CWC 

substratum with significant contributions from TC 
populations (cf. Swiesznikow 1967; Sulimirski 1968). 
Recently, more attention has been paid to the south-
ern direction, which had been previously described 
by A. Vulpe (Vulpe 1961). This opinion connects the 
Bronze Age societies of the KC and the CC (Dum-
itroaia 2000; Ignat 2013; Niculică 2015; Romaniszyn, 
Niculică, Ignat 2017).
 At this stage of research, it can be stated that 
populations living in Western Podolia and linked 
with the BPG developed a different cultural base 
and funeral tradition than classical (barrow-graves) 
KC representatives who occupied the upper Dni-

Fig. 13. Comparison of the double-handled vases from the Biały Potok group, Costişa culture and Komarów culture 
(barrow-graves) contexts (Sulimirski 1968; Dumitroaia 2001; Makarowicz et al. 2016; Makarowicz 2016; 
Romaniszyn, Gwizdała, Makarowicz 2016; photo by J. Romaniszyn, drawn by A. Wawrusiewicz)
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Fig. 14. Comparison of the double-handled vase specimens from the Biały Potok group (1 – Biały Potok; 2 – Żezawa) and Costişa 
culture contexts (3 – Prâjeni; 4 – Crasnaleuca) contexts (Rogozińska 1959; Dumitroaia 2001; Makarowicz 2016)

Fig. 15. Distribution of the double-handled vases characteristic of the Biały Potok group in central-eastern Europe (Esri®)
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ester area. Therefore we propose two non-exclusive 
conceptions, which are the most probable scenarios 
for the formation of the described taxonomic group.
The first assumes that the Middle Bronze Age popu-
lation in western Podolia who was characterised by 
distinct and unique funeral rites that simultaneously 
adopted some cultural patterns from conterminous 
societies. This refers primarily to the vessel inven-
tory, in which the analogies described above dem-
onstrated links between the KC and the CC. The 
local specificity of funeral rites in western Podolia 
is confirmed by distribution of the stone construc-
tion graves with inhumed skeletons. The tradition 
of strengthening the graves using local stones in 
this region dates back to the Neolithic. The outcrop 
of Trembowla sandstones and highly available raw 
stone material, which are a result of the karst land-
scape, caused this material to be used throughout 
different periods. To prove this thesis a distribution 
of barrow necropolis and plane cemeteries with stone 
constructions in the Precarpathian and Podolian ar-
eas has been compiled (fig. 16) (Janusz 1918; Sulimir-
ski 1968). The difference between the upper Dniester 
area and western fragment of Podolia is very evident. 
The flat necropolises with stone constructions are 
concentrated in the west of the analysed area, while 
the most numerous barrow-grave cemeteries exist 
primarily along the Dniester River and extend paral-
lel to the Carpathians and into the current area of the 
Lviv Oblast (the western part of the analysed area). 
This cemetery distribution confirms the local exploi-
tation of raw stone material, regardless of the historic 
period. This is reaffirmed by the stone constructions 
made of local materials that date to the early Medi-
eval Age (Maiarchak 2008).
 The second theory asserts that the described so-
cieties represented the “post-GAC” horizon who si-
multaneously adopted typical KC artefacts. T. Sulim-
irski (1936: 276) mentioned this eventuality prior 
to World War II. This conception argues the BPG 
population acquired and duplicated funeral pat-
terns from their GAC “ancestors”. The desire of BPG 
societies to distinguish themselves from people 
who built barrows also contributed to their identity. 
Similar mechanisms based on anthropological con-
ceptions are known in the archaeological literature 
(Kadrow 1995; Górski, Kadrow 1996; Makarowicz 
2010; 2011). The lack of barrow cemeteries in this 

territory allowed BPG communities to distinguish 
themselves from other societies (before the CWC, 
then the KC) and create a new identity (Makarow-
icz 2016: 474). This custom was widespread among 
GAC representatives in the 3rd millennium BC in 
Podolia; thence, it cannot be ruled out that this rite 
survived into the beginning of the 2nd millennium 
BC. From this point of view, grave IV in Biały Potok, 
which had a stone construction, was radiocarbon to 
the transition between the 3rd and 2nd millennium 
BC and is crucial. It cannot be excluded that there 
were cultural continuities, which may confirm ge-
netic connections between these formations. How-
ever, current radiocarbon dates suggest consider-
able chronological distance between the KC and the 
GAC graves (cf. dates from the GAC context for the 
Siret subgroup – Mihăilescu-Birliba, Szmyt 2003: 
Table 1; Makarowicz, Szmyt 2016). 
 The role of “southern” societies in the develop-
ment of KC communities, especially the BPG, is not 
well recognized. The vessels from Prâjeni, Crasnal-
euca and Costişa in Northern Romania are practi-
cally identical to these from Biały Potok and Żezawa, 
and very similar to those from Beremiany, Horodni-
ca and some barrow-graves in Bukivna (Bukówna), 
Komarów and Okniany. The vases with two hori-
zontal grooves around the neck, incised hatched-
triangle ornamentation and two profiled handles 
above the rim are characteristic of the southern area. 
It seems likely the popular style of adorning vessels 
with hatched triangles derived from this direction 
(Florescu 1970; Dascalu 2007; Munteanu 2010), as 
this design is also documented on vessels from MC 
sites (Motzoi-Chicideanu 2011). It should be added 
that the CC funeral rites are still not well known. 
The examples from Prâjeni, where plane, inhumed 
graves with skeletons in the crouched position were 
found, are similar to individuals from Biały Potok 
grave I-II and suggest some connections in funer-
al rites between these areas. Unfortunately, on the 
basis of current sources, it is not possible to recon-
struct intercultural relations between areas occupied 
by CC and BPG societies. Nevertheless, similarities 
in archaeological material and, to a lesser extent, in 
funeral rites are visible.
 The BPG is most strongly connected with the 
KC and is regarded as a local variant of this culture 
(Swiesznikow 1967; Sulimirski 1968; Makarowicz 
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2010). This thesis may be supported primarily by 
the artefacts found in graves (both in mound and 
plane variants – Kostrzewski 1928; Sulimirski 1968; 
Makarowicz 2016) and the proximity of the BPG 
area in relation to barrow-grave sites. To date, BPG 
graves were documented in a highly compact ter-
ritory (about 2500 sq. km in a 80 km × 35 km rec-
tangle). These Biały Potok cemeteries are in close 
proximity to classic barrow-grave complexes re-
lated to KC societies (the closest mound necropolis 
are know from Bukówna, Milovanye, Okniany and 
Tłumacz), at a distance of about 25-30 km. The ra-
diocarbon dates obtained to this time confirm the 
parallel coexistence of both of societies. 
 Moreover, doubts are raised because of varia-
tions of the funeral rites used by both groups, which 
are different at most aspects of the burial ceremony. 
The occurrence of the barrow-graves, differences in 

types of grave construction, complex funeral prac-
tices concerning the corpse (miscellaneous types 
of cremation, mostly in the graves borders) and 
richer grave inventories suggest a quite different fu-
neral tradition in the classic barrow-grave cemeter-
ies variant of the KC.
 The explanation of this issue is not supported by 
the quality of the data base from the BPG necropo-
lises. None of the cemeteries were completely exca-
vated and the funeral patterns are not homogene-
ous and do not overlap territorially. The differences 
that appear in the stone constructions suggest that, 
although in some cases the researchers investigated 
the barrow-graves, their excavation methods did 
not allow them to capture the details of the mound 
outlines. The next aspect is the lack of a standard 
position of the deceased in the burial. The analogies 
in the archaeological records documented between 

Fig. 16. Distribution of barrow (orange circles) and plane stone construction graves (white squares) in the upper Dniester and western Podolia 
areas (compile from Janusz [1918] and Sulimirski [1968])
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the BPG and KC graves are slight. In many of the 
BPG burials, either there was no inventory inside 
(like Biały Potok, grave IV or Nagórzanka, graves 
II and III) or the material was characteristic of dif-
ferent cultural contexts (like in some graves from 
Horodnica). Another problem is that the eastern 
border of described phenomenon is very poorly rec-
ognized. Analogies (mostly concerning the incised 
hatched triangles) are documented in the Dnieper 
area, in the eastern part of the TCC (Berezanska 
1972; Górski et al. 2003) and in the Pokrovka and 
Berezhnivka-Maivka groups of the Srubna Culture 
(Otroshchenko 2001; Chernykh et al. 2003).
 Vases diagnostic for the BPG and KC, in the more 
characteristic form appear in the CC and NC. Most 
likely, the representatives of this formation were the 
successors of the territory that had been previously 
occupied by BPG societies. For the NC communities, 
double-handled vases with no ornamentation were 
more common (Florescu 1991; Sava 2002). However, 
vases with incised, hatched-triangle ornamentation 
was documented in some grave units. Representa-
tives of the NC appeared throughout the Western 
Podolia territory in the middle of 2nd millennium BC 
(Sava 2002: Abb 57; Wietemberger 2005).

Conclusions
 While the BPG was distinguished 90 years ago, 
there remains a terra incognita on the cultural 
Bronze Age map (Szmyt [eds.] 2016). The pri-
mary problem is insufficient recognition based on 
a dearth of data from a handful of cemeteries and 
single finds without context. The BPG has only 
again become a feature of research interest in recent 
years (Makarowicz 2010; 2016; Makarowicz, Szmyt 
2016; Romaniszyn 2015; Romaniszyn, Gwizdała, 
Makarowicz 2016; Romaniszyn, Niculică, Ignat 
2017). It will be difficult to answer basic questions 
about this cultural group without new data. It seems 
that ‘the Biały Potok group’ survived in the archae-
ological literature mainly because of the authority 
of J. Kostrzewski, who was a founder the term for 
this phenomenon. 
 As demonstrated herein, none of the graves clas-
sified to this group meet all the criteria according to 
which the BPG was originally settled out. Among 
all BPG cemeteries, none were excavated using the 
wide plane methodology. Additionally, grave good 

inventories are lacking from several necropolises. 
Some burial grounds have also been linked with the 
BPG only in an intuitive way. Experts who study this 
issue continue to base their research on a scarcity 
of data and uncertain contexts, which are repeated 
in the literature but have no cognitive value. 
 The data verification presented herein led to the 
conclusion that the identifiers of the BPG are: (1) 
common occurrence within a compact area; (2) lack 
of mounds; and (3) specific grave architecture. How-
ever, the second and third criteria should be care-
fully regarded. For example, it cannot be excluded 
that barrow-graves previously existed at some sites 
but have since been levelled. This fact could be con-
firmed by the oval stone constructions and field 
observations recorded at the end of the 19th century, 
when researchers reported “hummocks” above the 
graves (Kirkor 1878; Kopernicki 1878; Romaniszyn, 
Gwizdała, Makarowicz 2016). Regardless of the pres-
ence of mounds, the grave architecture which encir-
cled BPG burials was not duplicated in a consistent 
pattern. Among the grave constructions the follow-
ing features were registered: stone boxes (simple 
and more complex), multi-chambered structures or 
circle stone constructions. Thus, there is no homog-
enous type of BPG funerary construction. 
 It is also difficult to say that the BPG can be 
identified by a specific burial type. Although, the 
remains were inhumed in all burials, the position 
of the skeletons within the grave chamber varied. 
The non-uniformity of this issue is evidenced by 
both the position of the deceased and their orienta-
tion along the axes of the cardinal directions. In rec-
ognized BPG graves to date, the deceased have been 
found in the extended, crouched, extended with 
flexed legs and non-anatomical positions. The BPG 
grave inventories, which have only been observed 
in some burials, primarily include pottery. The most 
characteristic form is the two-handled vase. While 
a double-handled vase was found at Horodnica, the 
remainder of the inventory presents doubts and 
should be linked with a later cultural horizon. 
 Both the KC and BPG are known practically 
from funeral contexts. Admittedly, the arguments 
which certified the relationship between repre-
sentatives of these formations are: close proximity 
of these phenomena, and similarity in their archae-
ological materials and chronologies. Referring to 
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the second point, it should be recalled that double-
handled vases found in BPG graves are also close in 
morphology and stylist patterns to those from CC 
contexts. It cannot be excluded that the main direc-
tion of influence on the BPG was from the south, 
which has recently been confirmed by radiocarbon 
dates. The interesting aspect is the problem of the 
origin this formation. In particular, how influential 
was GAC societies that had been previously existing 
in this area on the creation of the BPG?
 Without further fieldwork in western Podolia to 
collect a series of radiocarbon dates, it will be diffi-
cult to characterize the intercultural dependencies 
of the BPG. To this end, innovative interdisciplinary 
field research is necessary to address this alluring 
and enigmatic phenomenon. 
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Grupa białopotocka jako zagadkowy problem 
1. połowy II tys. przed Chr. 

na zachodnim Podolu
Streszczenie

Przez lata termin grupy białopotockiej przywoływany był w lite-
raturze przedmiotu, choć trudno doszukać się wspólnej defini-
cji czy interpretacji tego zagadnienia. Dla poznańskiego ośrod-
ka archeologicznego grupa białopotocka ma szczególne znacze-
nie. Została ona bowiem wyodrębniona w 1928 roku przez Józe-
fa Kostrzewskiego – twórcę poznańskiej szkoły archeologicznej 
i wieloletniego dyrektora Muzeum Archeologicznego w Pozna-
niu. Badania wykopaliskowe w Białym Potoku, pow. czortowski, 
były jedyną ekspedycją archeologiczną, której ten wybitny ba-
dacz podjął się w ówczesnej wschodniej Polsce. 
 Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zebranej dotych-
czas bazy źródłowej oraz charakterystyka grupy białopotockiej 
(GBP) na podstawie najnowszych propozycji interpretacyjnych 
pochodzących z różnych kręgów badawczych. 
 Omawiana jednostka taksonomiczna pierwotnie została wy-
różniona jako „kultura”. Jednakże wraz z upływem lat przecho-
dziła kolejne transformacje i stała się obiektem zainteresowania 
już nie tylko badaczy polskich, ale również ukraińskich, rosyj-
skich, rumuńskich czy mołdawskich. Mimo pojawiających się 
kolejnych propozycji interpretacyjnych czy terminologicznych, 
ich autorzy wciąż opierali się wyłącznie na kryteriach identyfi-
kacji kulturowej tego ugrupowania, zaproponowanych pierwot-
nie przez J. Kostrzewskiego. 
 W celu skonfrontowania wspomnianych kryteriów z bazą 
źródłową scharakteryzowano stanowiska archeologiczne, na 
których pojęcie GBP miałoby się opierać. Szczególnie wyeks-
ponowany został problem ograniczeń źródłowych (niewielka 
liczba rozpoznanych stanowisk, brak badań szerokopłaszczy-
znowych). Nekropole omawianej jednostki kulturowej rozpo-
znano głównie w XIX i 1. połowie XX w., kiedy metodyka badań 
odbiegała od współczesnych standardów. 
 Zebrana baza danych zawiera sześć cmentarzysk o stosunko-
wo pewnym kontekście, kilka, których kontekst odkrycia budzi 
wątpliwości, a także pojedyncze, luźne znaleziska naczyń. Ko-
lejnym krokiem, było zestawienie bazy stanowisk z kryteriami 
wcześniej wyróżnionymi przez J. Kostrzewskiego, a w później-
szym okresie modyfikowanymi przez kolejnych badaczy. Anali-
za ta ujawniła, że żadne ze stanowisk nie spełnia wszystkich za-
proponowanych kryteriów, a cechami najczęściej występujący-
mi są: brak nasypu kurhanu nad grobem oraz konstrukcje ka-
mienne. Trudno jednak mówić o jednorodnej tradycji obrzędo-
wej, specyficznej dla GBP.

 W kolejnej części artykułu zajęto się szczegółowymi studiami 
nad chronologią względną oraz bezwzględną omawianego ugru-
powania. W przypadku pierwszej z nich, nacisk położono na dia-
gnostyczną pozycję waz dwuuchych, które poza cmentarzyska-
mi  „białopotockimi” rejestrowane są również na stanowiskach 
kultur komarowskiej oraz Costişa. Grupa białopotocka rozwija-
ła się równoczasowo do wspomnianych jednostek kulturowych, 
a potwierdzają to także znaleziska innych darów grobowych 
(m.in. szpile tordowane z tarczowatą główką). Tezę o jednoczaso-
wości tych fenomenów poświadczają także oznaczenia radiowę-
glowe, wykonane techniką AMS. Daty uzyskane z Białego Potoku 
i Beremian wpisują się w chronologię opracowaną dla nekropo-
li kurhanowej kultury komarowskiej w Bukivnej oraz stanowisk 
badanych na północnym-wschodzie Rumunii, związanych z kul-
turą Costişa (1. połowa II tys. przed Chr). 
 W opinii autorów społeczności GBP z Podola powstały na in-
nym podłożu kulturowym, reprezentowały też odmienne zwy-
czaje pogrzebowe niż reprezentanci klasycznej („kurhanowej 
wersji”) kultury komarowskiej, zajmującej obszary dorzecza gór-
nego Dniestru. W artykule zwrócono uwagę na inspiracje z kie-
runku południowego (kultura Costişa), wskazanego wcześniej 
przez A. Vulpe. Autorzy artykułu proponują dwie niewyklucza-
jące się koncepcje genezy GBP, będące najbardziej prawdopodob-
nymi scenariuszami uformowania się omawianej jednostki kul-
turowej. Pierwsza z nich zakłada miejscową specyfikę tradycji 
obrzędowej, związaną z dużą dostępnością surowca kamienne-
go. Potwierdzeniem tej tezy jest dystrybucja cmentarzysk kurha-
nowych oraz płaskich z kamiennymi konstrukcjami w różnych 
okresach dziejów. Na zachodnim Podolu widoczny jest znaczą-
cy wzrost frekwencji cmentarzysk beznasypowych z konstrukcja-
mi kamiennymi, podczas gdy w dorzeczu górnego Dniestru do-
minują nekropole kurhanowe. Według drugiej hipotezy, opisy-
wane społeczności reprezentowały horyzont „postamforowy”, ge-
netycznie związany z kulturą amfor kulistych. Zdaniem autorów, 
adaptując jednocześnie wyroby typowe dla kultury komarow-
skiej praktykowano wzorce obrzędowe przejęte od swoich przod-
ków, związanych genetycznie z kulturą amfor kulistych, która 
rozwijała się na omawianym terytorium w III tys. przed Chr. 
 W konkluzjach podkreślono niedostateczny stan rozpozna-
nia GBP. Zwrócono uwagę, że można wyróżnić pewne powta-
rzające się cechy tego ugrupowania. Przede wszystkim cmen-
tarzyska „białopotockie” występują w zwartym obszarze na za-
chodnim Podolu. Pomimo braku jednorodnego kanonu trady-
cji obrzędowej, przyjęto że wszystkie spośród zbadanych gro-
bów były beznasypowe, a w licznych wypadkach udokumento-
wano konstrukcje kamienne. Jako dystynktywne traktowane są 
również charakterystyczne wazy dwuuche z ornamentem ry-
tych trójkątów. Podkreślono także fakt, że we współczesnej lite-
raturze przedmiotu wariant „białopotocki” traktowany jest jako 
regionalny komponent kultury komarowskiej pomimo tego, że 
wiele elementów rytuału pogrzebowego (z wyjątkiem identyfi-
katorów przedmiotowych) różni się od siebie. 
 Zdaniem autorów artykułu bardziej systemowa charaktery-
styka GBP wymaga wznowienia badań terenowych na zachod-
nim Podolu. Tylko kolejne, interdyscyplinarne badania terenowe, 
umożliwią sformułowanie koncepcji genezy i rozwoju tego feno-
menu kulturowego oraz jego związków z innymi ugrupowaniami.
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Cultural dynamics of the early phases of the Bronze Age in the Noteć area. 
Rosko, site 4 in the regional perspective

Wstęp
Czasy przełomu – niezależnie czy mające miejsce 
tysiące lat temu, czy współcześnie – zawsze są za-
równo interesujące, jak i trudne do opisu i katego-
ryzacji. Źródła znane z badań wykopaliskowych 
prowadzonych w latach 2002-2004 pod kierownic-
twem H. Machajewskiego na stanowisku o numerze 
4 w Rosku (gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcia-
necki, woj. wielkopolskie) rzucają nowe światło na 
specyfikę procesów kulturowych w czasach przeło-
mu, jakimi były początki epoki brązu. 
 Region, z którym związane jest opisywane miej-
sce, określany jest w systematyce geograficznej jako 

Dolina Dolnej Noteci. Jego krajobraz kształtuje sze-
roka i wyraźnie odcinająca się od wysoczyzn post-
glacjalna dolina rzeki. Na północy znajduje się Poje-
zierze Wałeckie, którego morenowy krajobraz obfi-
tuje w liczne wyniesienia. Na południu zlokalizowa-
ne jest Międzyrzecze Warty i Noteci, które jest stre-
fą wyjątkowo niekorzystną dla osadnictwa: na po-
łudnie od Miałki (rzeki płynącej równolegle do No-
teci) nie występują żadne cieki i zbiorniki wodne, 
a całość tego obszaru pokrywają wydmy, które - tak 
jak współcześnie - również w pradziejach pokrywa-
ły lasy iglaste (Kondracki 1994: 39, 79-81; Maciejew-
ski 2016: 125-126). Samo opisywane stanowisko ar-

Dynamika kulturowa wczesnych faz epoki brązu 
w strefie nadnoteckiej. Stanowisko Rosko 4 

w perspektywie regionalnej

Marcin Maciejewski

Badania wykopaliskowe na stanowisku Rosko 4 ujawniły szereg znalezisk: 246 obiektów archeologicznych i około 15 000 źródeł ru-
chomych. Opisują one 10 000-letnią historię zasiedlania piaskowego wyniesienia zlokalizowanego w dolinie Noteci. Zarówno w tym 
miejscu, jak i w tej części dorzecza Noteci, najbardziej intensywne osadnictwo przypada na okres funkcjonowania łużyckich pól 
popielnicowych. Źródła wiązane z wcześniejszymi fazami epoki brązu również są bardzo istotne. Ilościowo zbiór ten nie jest oka-
zały, ale z racji ograniczonej wiedzy na temat wczesnych stadiów epoki brązu w tej części północnej Wielkopolski, ma on dużą war-
tość naukową. Równie interesujące jest położenie tego wyniesienia sugerujące jego znaczenie w kontaktach zarówno wzdłuż Note-
ci, jak i między Wielkopolską a Pomorzem. Analiza typologiczna opisywanego zbioru jest wstępem do krótkich rozważań nad cią-
głością i powtarzalnością zasiedlenia badanego piaskowego wyniesienia oraz refleksji nad postrzeganiem miejsca i rolą pamięci w 
społecznościach tradycyjnych. 
Słowa kluczowe: wczesna i środkowa epoka brązu, kultura ceramiki sznurowej, kultura mogiłowa, trzciniecki krąg kulturowy, 
archeologia krajobrazu, pamięć zbiorowa 

The excavation research carried out at Rosko, site 4 revealed a number of finds: 246 archaeological features and approximately 
15,000 portable sources. They describe a 10,000 year history of settlement of a sand elevation located in the Noteć valley. Both in 
this location and in this part of the Noteć basin, the most intense settlement took place in the period of functioning of the Lusatian 
Urnfield culture. Sources associated with earliest phases of the Bronze Age are also very important. In terms of quantity, this assem-
blage is not impressive, but due to the limited knowledge about the early stages of the Bronze Age in this part of northern Greater 
Poland, it is of great research value. Equally interesting is the location of this elevation, suggesting its significance in contacts both 
along the Noteć and between Greater Poland and Pomerania. The typological analysis of the assemblage in question is an introduc-
tion to short considerations on the continuity and repeatability of settlement of the studied sand elevation, and the reflection on the 
perception of the place and the role of memory in traditional societies. 
Keywords: Early and Middle Bronze Age, Corded Ware culture, Tumulus culture, Trzciniec culture, Landscape Archaeology, Cul-
tural Memory
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cheologiczne zajmuje piaszczyste wyniesienie po-
łożone na dnie opisywanej szerokiej doliny Noteci. 
Zlokalizowane jest ono około 2,5 km na południo-
wy wschód od zabudowań wsi Rosko i około 300 m 
na południe od współczesnego nurtu rzeki (ryc. 1). 
Zdjęcia lotnicze wskazują, że wyniesienie to położo-
ne jest nad starorzeczem Noteci (ryc. 1D). Określe-
nie biegu rzeki w II tys. p.n.e. wymagałoby bardziej 
szczegółowych badań. Na wschód od stanowiska 
i częściowo wzdłuż wspomnianego starorzecza pły-
nie uchodzący do Noteci pomniejszy ciek. Gulczan-
ka – bo taką nazwę nosi współcześnie – była istot-
nym elementem krajobrazu, który mógł wpłynąć 
na intensywność osadnictwa pradziejowego w tym 
miejscu (Maciejewski 2006: 211-213).
 Stanowisko Rosko 4 znane jest od 1926 roku, kie-
dy to zostało zarejestrowane podczas prospekcji po-
wierzchniowej prowadzonej przez Z. Zakrzewskie-
go. Materiał pozyskany podczas tych badań pozwa-
lał zidentyfikować tam osadnictwo kultury pucha-
rów lejkowatych, kultury niemeńskiej (kultury cera-
miki grzebykowo-dołkowej w myśl nomenklatury 
używanej przez autora badań) oraz łużyckich pól po-
pielnicowych (Archiwum Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu, teczka 168). Fakt występowania osad-
nictwa pradziejowego i historycznego w tym miej-
scu został również zweryfikowany podczas badań po-
wierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdję-
cia Polski (obszar 42-22, nr 15 na obszarze).
 Opisywane wyniesienie jest w znacznym stopniu 
zniszczone. Podczas trzech sezonów badań eksplora-
cja objęła 5,66 arów w ramach wykopów zlokalizo-
wanych na zachowanej części wyniesienia (ryc. 1D). 
Dodatkowo jeden wykop został założony poza nim, 
nie odnotowano tam jednak żadnych znalezisk ar-
cheologicznych. W trakcie badań pozostałych wy-
kopów zarejestrowano warstwę zantropogenizowa-
ną, 246 obiektów archeologicznych oraz liczne za-
bytki ruchome: wykonane z brązu dwie szpile i frag-
menty zniszczonej bransolety spiralnej oraz pojedyn-
cze grudki tego surowca, 8825 fragmentów cerami-
ki, 5713 artefaktów krzemiennych, liczne fragmenty 
kości, węgle drzewne, fragment przepalonego szkła 
oraz kamień ze śladami obróbki, mogący być rozcie-
raczem. Można je łączyć z fazami osadniczymi repre-
zentującymi mezolit, neolit (kulturę pucharów lejko-
watych i kulturę amfor kulistych), epokę brązu, wcze-
sną epokę żelaza i wczesne średniowiecze (Jankow-

ska, Pyżewicz 2006; Maciejewski 2005a; 2005b; 2006; 
Michałowski 2006: 192-193; Niedźwiecki 2005). Cha-
rakterystyka zbioru wskazuje, że najbardziej inten-
sywnie miejsce to było wykorzystywane w późnej 
epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, przez ludność 
związaną z łużyckimi polami popielnicowymi. Osad-
nictwo tej fazy prawdopodobnie zniszczyło relikty za-
siedlenia z okresów wcześniejszych.
 Potencjał poznawczy omawianego miejsca, 
szczególnie dla badań nad epoką brązu i wczesną 
epoką żelaza, z wielu względów jest bardzo duży. 
W późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w tej 
części biegu Noteci ogniskuje się bardzo intensyw-
ne osadnictwo. Praktycznie co kilka kilometrów zlo-
kalizowane są rozległe cmentarzyska z tego okresu. 
W okolicach samego Roska zostały złożone cztery 
skarby brązowe: jeden z wczesnej, a trzy z późnej 
epoki brązu (Kaczmarek 2002b; 2006; Maciejewski 
2016: 124-126, 135-140, 147-148). Stylistyka ceramiki 
i metali pozwala zaliczyć tę strefę do nadodrzańskiej 
prowincji łużyckich pól popielnicowych (por. Kacz-
marek 2012: 236). Dalej na północ – za niezasiedlo-
ną strefą morenową – źródła z tego okresu mają od-
mienną specyfikę, odpowiadającą już stylistyce po-
morskiej (por. Kaczmarek 2002a: 304). W tym cza-
sie Noteć nie stanowiła granicy przyrodniczej, lecz 
skupiała osadnictwo. W literaturze archeologicznej 
sugeruje się, że w kilku miejscach istniały dogod-
ne warunki do forsowania rzeki i w związku z tym 
dynamizowały się tutaj kontakty między społecz-
nościami ze strefy pomorskiej i wielkopolskiej (por. 
Bukowski 1990: 193, 201, ryc. 1).
 Kolejnym aspektem, który należy podnieść 
wskazując na znaczenie tego miejsca w pradziejach, 
jest położenie samego stanowiska Rosko 4. Jego 
specyfika wynika z krajobrazu naturalnego tej strefy. 
Z jednej strony istotna jest jego lokalizacja nad rze-
ką. Niewątpliwie pozwalało to wykorzystywać go-
spodarczo szerokie dno doliny. Należy zwrócić rów-
nież uwagę, że możliwe było w tym miejscu forso-
wanie nurtu Noteci, szczególnie, że niedaleko swo-
je ujście ma Gulczanka, która mogła stanowić azy-
mut wyznaczający szlak biegnący w kierunku stre-
fy ujścia Wełny do Warty, czyli najintensywniej za-
siedlanego regionu północnej Wielkopolski zarów-
no w dobie funkcjonowania łużyckich pól popielni-
cowych, jak i wcześniej (Kaczmarek 2002a: 221-222; 
2005: 133-149; Maciejewski 2006: 211-213; ryc. 1B). 
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Co równie ważne, z opisywanego miejsca rozcią-
gał się widok na całą dolinę i krawędzie wysoczyzn. 
Potwierdza to test potencjalnej widoczności, czyli 
jedno z narzędzi systemów informacji geograficz-
nej (Geographical Information System – GIS), któ-
re w oparciu o dane na temat ukształtowania tere-
nu wskazuje, z jakich stref dane miejsce jest widocz-
ne lub jakie strefy widoczne są z tego miejsca. Ryc. 2 
przedstawia właśnie tę drugą możliwość, przy zało-
żeniu, że obserwator miał 1,5 m wzrostu, a obserwo-
wane punkty: znajdowały się na powierzchni grun-
tu lub miały 2 m wysokości (np. budynki). 
 Wreszcie zwrócić należy uwagę na zbiór zabyt-
ków pozyskanych podczas badań powierzchnio-

wych i wykopaliskowych, który wskazuje, że miej-
sce to było wykorzystywane przez różne społeczno-
ści na przestrzeni kilku tysięcy lat, od mezolitu po 
początki epoki żelaza, jak również w czasach wcze-
snohistorycznych. Wyjątkowo interesujące wyda-
ją się znaleziska, które łączyć można z początkami 
epoki brązu, przed pojawieniem się w tej strefie spo-
łeczności wiązanych z kręgiem kultur pól popielni-
cowych, które jak to opisano wcześniej, bardzo in-
tensywnie zasiedlały całą opisywaną strefę. Waga 
tych źródeł związana jest ze stanem poznania tego 
przedziału dziejów w strefie nadnoteckiej, jak rów-
nież z perspektywy całej północno-zachodniej Pol-
ski (por. Czebreszuk 2008; Kaczmarek 2003; Bu-

Ryc. 1.  Lokalizacja stanowiska Rosko 4, gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie. 
Legenda: B 1 – potencjalne szlaki/azymuty łączące strefę nadnotecką i nadwarciańską; C 1 – wczesnobrązowy skarb ze stanowiska 
Rosko 5; C 2 – stanowiska znane z powierzchniowych badań AZP i datowane na schyłkowy neolit lub wczesny okres epoki brązu; 
D 1 – lokalizacja wykopów badawczych w sezonach 2002-2004. Na podstawie: A-C – Maciejewski 2005a; 2005b; 
D – ortofotomapa z zasobów geoportal.gov.pl – dostęp 09.07.2017
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kowski 1998). Ich analiza pozwala wzbogacić lokal-
ny schemat rozwoju społeczności w tej strefie Wiel-
kopolski oraz nakreślić kierunki kontaktów kulturo-
wych. Jest to szczególnie istotne, gdyż okres, na któ-
rym skupia się prezentowana analiza, w wielu przy-
padkach wymyka się z opisu w oparciu o jednolite 
taksony archeologiczne. Należy zwrócić uwagę, że 
zabytki odkryte podczas badań wskazują na kontak-
ty z różnymi, często bardzo oddalonymi strefami, co 
również wskazuje na ponadlokalne znaczenie tego 
miejsca (ryc. 3).
 Szczegółowa analiza stylistyczna ceramiki z epo-
ki brązu i wczesnej epoki żelaza (analizy technolo-
gicznej ceramiki zaniechano z powodu braku moż-
liwości porównania wyników takich obserwacji dla 
najliczniejszych w zbiorze zabytków łużyckich pól 
popielnicowych z innymi opracowaniami tego typu 
z Wielkopolski, wykorzystując tę analizę w opraco-
waniu jedynie jako procedurę pomocniczą) pozwo-
liła wyznaczyć trzy fazy: I – reprezentowaną przez 
kulturę ceramiki sznurowej (dalej również KCSZ); 

II – związaną z okresem funkcjonowania społecz-
ności trzcinieckiego kręgu kulturowego i kultury 
mogiłowej; III – reprezentującą zabytki w typie łu-
życkich pól popielnicowych (szerzej M. Maciejew-
ski 2005a; 2005b; 2006). W myśl klasycznych po-
działów chronologii względnej należy stwierdzić, że 
notujemy tutaj hiatus między fazami I i II, przypa-
dający na okres funkcjonowania grup kulturowych 
synchronizowanych z czasem rozwoju kultury unie-
tyckiej i pokrewnych jej ugrupowań. Zawarte poni-
żej rozważania w dużej mierze będą poświęcone 
temu właśnie problemowi. 

Faza I. Perspektywa regionalna
 Przemiany zachodzące na terenach Niżu Polskie-
go na przełomie epoki kamienia i brązu nie były rów-
noczesne ani synchroniczne (por. Czebreszuk 1996). 
Jednym z pojęć charakteryzujących ów proces jest za-
proponowany przez J. Machnika (1978: 28-29) termin 
protobrąz. Wiązać ma się on z taksonami (społeczno-
ściami) włączanymi do środkowoeuropejskiej cywi-

Ryc. 2.  Strefy widziane przez obserwatora o wzroście 1,5 m ze współczesnej kulminacji wyniesienia, na którym zlokalizowane jest stanowisko 
Rosko 4. Legenda: 1 – widoczność miejsc na poziomie gruntu; 2 – widoczność miejsc o wysokości 2 m (np. budynków). Na podsta-
wie: analizy wykonanej za pomocą narzędzia Viewshed w testowej wersji programu ArcGIS PRO 1.4 z wykorzystaniem danych na te-
mat ukształtowania terenu pochodzących ze skanowania laserowego wykonanego z promu kosmicznego – SRTM (Shuttle Radar Topo-
graphy Mission) o interwale siatki 30 m). Zobrazowanie satelitarne dostarczane przez producenta programu
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lizacji wczesnobrązowej lub też ze znajdującymi się 
pod jej dużym wpływem, lecz nie wykorzystujących 
na szeroką skalę wyrobów z miedzi i jej stopów. Dla 
terenu Niżu Polskiego jako protobrązowe określane 
mogą być zespoły wiązane z kulturą protounietycką 
oraz wpływy kultury pucharów dzwonowatych noto-
wane w późnych zespołach kultury grobów jednost-
kowych (kultury ceramiki sznurowej), które dla pod-
kreślenia specyfiki tego zjawiska kulturowego okre-
ślane są przez J. Czebreszuka (1996: 113-147) jako Pu-
chary Dzwonowate (dalej również PDZ). Z kolei tra-
dycje neolityczne w opisywanej strefie kontynuowa-
ne były przez wspomnianą już kulturę ceramiki sznu-
rowej, kulturę amfor kulistych i kultury subneolitycz-
ne (Szmyt, Czebreszuk 2010).

 Spośród taksonów kultywujących tradycje w ty-
pie neolitycznym, najistotniejsza w niniejszym uję-
ciu jest późna faza kultury ceramiki sznurowej (ho-
ryzont grup lokalnych) zaliczana do circumbałtyc-
kiego kręgu kulturowego. Rozprzestrzenianie się 
tradycji północnej odmiany kultury grobów jed-
nostkowych (kultury ceramiki sznurowej) zwią-
zane jest z funkcjonowaniem zwartej grupy okre-
ślanej jako wkrzańska, uckermarkska, nadodrzań-
ska lub dolnoodrzańska, której osadnictwo skupia 
się na terenach dorzecza dolnej Odry (Czebreszuk 
1996: 93-96, 100-113; Machnik 1979: 408; Matuszew-
ska 2011). Główne inspiracje kulturowe rejestrowa-
ne w zespołach tej grupy związane są z oddziaływa-
niami ze strefy meklembursko-jutlandzkiej. Róż-

Ryc. 3.  Potencjalne pochodzenie artefaktów lub cech ich stylistyki źródeł znanych z różnych okresów zasiedlenia stanowiska Rosko 4. 
Na podstawie: Maciejewski 2005a i 2005b
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nie prezentowany jest charakter tych kontaktów: 
wpływy (por. Machnik 1978: 108; Matuszewska 2011: 
146-150) lub migracja (Kośko 1979: 141; 1991: 39). 
Istotne jest, że Noteć była jedną z głównych arte-
rii, na bazie których funkcjonowała wspólnota ko-
munikacyjna circumbałtyckiego kręgu kulturowego, 
stanowiąca substrat dla rozwoju ugrupowań wcze-
snobrązowych (Czebreszuk 1996; 2001; Kośko 1988; 
1991; Matuszewska 2011: 146-150).
 W omawianym okresie oddziaływanie innych tra-
dycji kulturowych mających swe korzenie w neolicie, 
czyli kultury amfor kulistych i społeczności subneoli-
tycznych, było w północnej Wielkopolsce znikome 
(szerzej Maciejewski 2005a; 2005b; Szmyt 1996: 75, 
248-254; Szmyt, Gajda, Makowiecka, Rola 1997; No-
waczyk 2006; Józwiak 2003: 216-217, 246-252, 296).
 Wśród zjawisk wpisujących się w horyzont pro-
tobrązowy, najistotniejszym jest proces genezy kul-
tury grobsko-śmiardowskiej (w literaturze nazywa-
nej również kulturą/grupą/fazą/stylem grobską II 
lub płońską). Tradycyjnie była ona wiązana z akul-
turacją lokalnego, postsznurowego środowiska 
przez ekspandującą terytorialnie na północ kultu-
rę protounietycką (Machnik 1978: 29). Podstawy dla 
jej wydzielenia stanowiły dwa eponimiczne stano-
wiska badane w pierwszej połowie XX wieku (Kna-
powska-Mikołajczykowa 1957: 47; Suchorska-Rola 
2006), natomiast obszar zaliczany do tego taksonu 
jest bardzo rozległy (np. Gedl 1989a : 415, mapa 22). 
Warto wspomnieć, że cmentarzysko w Śmiardo-
wie Krajeńskim (gm. Krajenka, pow. złotowski, woj. 
wielkopolskie) również jest zlokalizowane w stre-
fie nadnoteckiej, dalej na wschód w ramach Krajny, 
skąd znane są też kolejne wczesnobrązowe nekro-
pole (Rola 2009: 251, 259). Z kolei Grobia położona 
jest na południe od analizowanego stanowiska, nad 
Wartą. Wzdłuż biegu tej rzeki zlokalizowanych jest 
również kilka skarbów i znalezisk pojedynczych ar-
tefaktów metalowych, datowanych na wczesną epo-
kę brązu (Knapowska-Mikołajczykowa 1957; Macie-
jewski 2005a i 2005b).
 Początek szerszej dyskusji nad początkami i cha-
rakterem kultury grobsko-śmiardowskiej umożliwi-
ła publikacja, przez lata niedostępnych, materiałów 
archiwalnych z prac prowadzonych na stanowisku w 
Śmiardowie Krajeńskim (Schäfer 1987) oraz wyniki 
nowych badań (Suchorska-Rola 2006). Reinterpre-
tacja źródeł pochodzących z tego cmentarzyska wy-

kazała, że część zespołów ma analogie wśród zabyt-
ków najwcześniejszej fazy kultury unietyckiej z te-
renów południowo-wschodnich Niemiec oraz póź-
nej fazy środkowoniemieckiej kultury grobów jed-
nostkowych (Bokiniec, Czebreszuk 1993: 129). Tak 
więc wprowadzała ona nową hipotezę o równoleż-
nikowym, zachodnim kierunku wpływów lub mi-
gracji mających związek z powstaniem tego cmen-
tarzyska – protobrązowej enklawy w ramach Krajny. 
Kierunek ten byłby różny od inspiracji protounie-
tyckich na Kujawach, które miały mieć południowe 
pochodzenie (Kośko 1979; 1988; 1991). Geneza kul-
tury grobsko-śmiardowskiej byłaby jednym z prze-
jawów ogólnośrodkowoeuropejskiego horyzontu 
kultury protounietyckiej.
 W literaturze proponowane są trzy sposoby ro-
zumienia kultury grobsko-śmiardowskiej: jako lo-
kalnego ugrupowania postsznurowego znajdują-
cego się pod wpływem kultury unietyckiej (m.in. 
Machnik 1978), jako grupy kultury unietyckiej (Sar-
nowska 1969), lub jako późnej (II – płońsko-śmiar-
dowskiej fazy kultury ceramiki sznurowej na Pomo-
rzu (Siuchniński 1972: 130-131).
 Pierwszą interpretację poświadcza charakterysty-
ka archiwalnych zespołów ze Śmiardowa Krajeńskie-
go (Bokiniec, Czebreszuk 1993) i wyniki badań pro-
wadzonych na tym stanowisku w ostatnich latach 
(Suchorska-Rola 2006). Należy podkreślić, że spo-
łeczności składające swoich zmarłych na śmiardow-
skiej nekropoli charakteryzowały się dużym trady-
cjonalizmem, wyrażanym w wytwórczości garncar-
skiej, co poświadczają zespoły, w których współwy-
stępuje ceramika o cechach stylistycznych wczesnych 
faz kultury unietyckiej z brązami faz późniejszych 
(Machnik 1978: 135; Suchorska-Rola 2006; alterna-
tywna interpretacja współwystępowania kubków 
o łagodnych profilach i klasycznounietyckich brązów 
por. Kadrow 2016). Wskazać można, że wobec braku 
rodzimej metalurgii, wytwórczość ceramiczna była 
dla tej społeczności podstawowym (dostępnym dla 
badań archeologicznych) sposobem wyrażania tre-
ści kulturowych. Dlatego tak istotny wydaje się tra-
dycjonalizm w tej sferze życia, szczególnie, że obser-
wacje typologiczne potwierdzone są wynikami dato-
wań 14C (Suchorska-Rola 2006). Według J. Machni-
ka (1978: 134-135) wzrost liczby tak zwanych brązów 
unietyckich wskazuje na jedynie  „handlowe” znacze-
nie kontaktów z kulturą unietycką. To przywiązanie 
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do tradycji świadczyć może o tym, że system kulturo-
wy społeczności funkcjonującej w ramach protobrą-
zowej enklawy na Pojezierzu Krajeńskim – być może 
również innych grup, których kultura związana była 
z podobnymi procesami genetycznymi – rozwijał się 
w ramach społeczności poddanej akulturacji bądź 
migracji protounietyckiej, a kolejne pokolenia kul-
tywowały ten protobrązowy model w głąb wczesne-
go okresu epoki brązu (Bokiniec, Czebreszuk 1993), 
tworząc najbardziej zachowawcze ugrupowanie o ce-
chach cywilizacji wczesnobrązowej na terenach mię-
dzyrzecza Odry i Wisły, z tendencjami do przeży-
wania się nawet w następnym okresie epoki brązu 
(por. Kwapiński 1974; 1985; Kłosińska 1997: 138-139). 
Mniej zachowawczy charakter mogła mieć społecz-
ność wykorzystująca cmentarzysko Szczecin-Płonia, 
stan. 2 (gm. Szczecin, pow. szczeciński, woj. zachod-
niopomorskie). Badania, prowadzone tam na przeło-
mie XIX i XX wieku oraz na początku lat 90. XX wie-
ku, ujawniły szereg zespołów grobowych. Analiza od-
krytych zabytków wskazuje na lokalny substrat sznu-
rowy, wpływy Pucharów Dzwonowatych, a przede 
wszystkim umożliwia wskazanie form ceramicznych 
znajdujących analogie w kulturze unietyckiej w fa-
zach od protounietyckiej po późną (Kozłowska 2004).
 Kolejna propozycja, wysunięta w monografii 
kultury unietyckiej pióra W. Sarnowskiej (1969), 
jest odrzucana jako niepoparta odpowiednimi prze-
słankami taksonomicznymi w zestawach zabytków 
ceramicznych (Machnik 1978). 
 Z kolei ostatnia z interpretacji zwraca uwagę na 
kontynuację wcześniejszych tradycji neolitycznych 
oraz podkreśla mały wpływ południowych prądów 
kulturowych. Biorąc pod uwagę obecny stan pozna-
nia wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej 
Polsce, sugestie K. Siuchnińskiego (1972) w dalszym 
ciągu odpowiadają sytuacji kulturowej, którą moż-
na opisać jako mozaikę wczesnobrązowych enklaw 
(takich jak grupy wykorzystujące cmentarzyska w 
Śmiardowie Krajeńskim, Grobii i Szczecinie-Pło-
nia) na tle grup kultywujących starsze, neolityczne 
tradycje (Czebreszuk 2008). W odniesieniu do za-
rysowanego obrazu zostanie przedstawiona specy-
fika źródeł wpisujących się w ten horyzont czasowy 
na stanowisku Rosko 4.
 Z okolic omawianego stanowiska pochodzą nie-
liczne źródła archeologiczne, które datowane są na 
przełom epoki kamienia i brązu. Na podobnym 

do opisywanego wyniesieniu, które również usy-
tuowane jest w dolinie Noteci, odkryto skarb pię-
ciu niezdobionych ozdób obręczowych (Rosko 
stan. 5), których chronologia niestety jest mało pre-
cyzyjna: BrA1/A2-BrA2. Depozyty takie występu-
ją w zgrupowaniu, które obejmuje głównie Pomo-
rze Zachodnie i wskazują na znaczenie kontaktów 
z tą strefą w opisywanym okresie (Blajer 1990: 81-82, 
ryc. 1, tabl. LXXXVII; 2001: 39-40, 322, poz. kat. 21). 
Z trzech stanowisk znanych z badań powierzchnio-
wych pochodzi ceramika kwalifikowana jako schył-
kowoneolityczna lub wczesnobrązowa (Maciejew-
ski 2005b: 130; ryc. 1C). Dalsze dwa znaleziska ma-
jące większą wartość poznawczą: naczynie z Boru-
szyna (gm. Połajewo, pow. czarnkowsko-trzcianec-
ki, woj. wielkopolskie; Maciejewski 1960: 210) i sie-
kierka z Białej, stan. 154 (gm. Trzcianka, pow. czarn-
kowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie; Rola 2013) 
pochodzą z miejsc oddalonych od Roska.

Faza I. Rosko 4 – analiza taksonomiczna
 W perspektywie taksonomicznej zabytki zali-
czone do fazy I można odnieść do dwóch schema-
tów. Pierwszy został wypracowany dla Kujaw przez 
J. Czebreszuka (1996: 94, tabela 19, 100-113), drugi 
przygotowany dla dolnoodrzańskiego ugrupowa-
nia kultury ceramiki sznurowej przez A. Matuszew-
ską (2011: 93-124). Pulę analogii wzbogaca również 
kompleksowa analiza wielkopolskich zespołów gro-
bowych kultury ceramiki sznurowej pióra Ł. Po-
spiesznego (2009). Jedynym aspektem, jaki może 
być rozpatrywany w przypadku omawianego zbio-
ru, są wątki zdobnicze. Fragmentaryczny stan za-
chowania ceramiki powoduje, że analiza form na-
czyń oraz rozmieszczenia omawianych wątków 
w ramach całych naczyń jest niemożliwa. W całym 
zbiorze zarejestrowano 24 fragmenty ceramiki łą-
czone z tą fazą (ryc. 4).
 Ornamentyka taka jak odciski sznura w pro-
stych wątkach zdobniczych (ryc. 4:8) występu-
je w zespołach datowanych od KCSZ 2 po PDZ 2 
na Kujawach oraz od KCSZ 2 do KCSZ 3a nad dol-
ną Odrą. Podwójnie segmentowane odciski sznu-
ra (ryc. 4:7) pojawiają się od KCSZ 3 po PDZ 2 na 
Kujawach. Nad dolną Odrą ornament ten nie jest 
przyjmowany jako wyznacznik chronologiczny, za-
tem należy przyjąć datowanie od KCSZ 2 do KCSZ 
3a. Wątkiem o starszej metryce jest ornament uko-
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śnych nacięć i poziomych linii rytych w układzie na-
przemianległym (ryc. 4:3) pochodzący z zespołów 
od KCSZ 2 do KCSZ 3 na Kujawach oraz KCSZ 2 
nad dolną Odrą. Natomiast bardziej skomplikowa-
ne wątki zdobnicze, wśród których wymienić na-
leży odciski sznura w układach krokwiastych (ryc. 
4:1-2), wiązać można z ugrupowaniami od KCSZ 4 
do PDZ 2 na Kujawach oraz w grupach KCSZ 3a 
i 3b nad dolną Odrą. Charakterystyczne jest, że wąt-
ki krokwiaste wykonane dwoma odciskami sznura 
znane są z Kujaw z zespołów łączonych z PDZ 1 ze 
stanowisk 39 i 49 w Smarglinie (gm. Dobre, pow. ra-
dziejowski, woj kujawsko-pomorskie; Czebreszuk 
1996: 297, tabl. VI:7, 8; poz. kat. 366). Wątek trój-
kątów zaplatanych wykonanych z wykorzystaniem 
odcisków sznura (ryc. 4:6) znajduje analogie w ze-
społach KCSZ 4 i być może PDZ 1 na Kujawach oraz 
KCSZ 3a i 3b nad dolną Odrą. Wśród wielkopol-
skich znalezisk wątek taki znany jest z zespołu z Bia-
łośliwia (gm. Białośliwie, pow. pilski, woj. wielko-
polskie) – jeden ze znalezionych tam pucharów do-
niczkowatych zdobiony był wątkiem zwisającego 
trójkąta wykonanego odciskami sznura, zdwojone-
go w przypadku jednego z ramion rzeczonej figu-
ry (Pospieszny 2009: 135, nr kat. 1, ryc. 19c). Orna-
ment trójkątów rejestrowany jest także na ceramice z 
Grabionnej (gm. Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, 
woj. wielkopolskie; Pospieszny 2009: 136, nr kat. 15, 
ryc. 19b), Łęk Małych (gm. Kamieniec, pow. grodzi-
ski, woj. wielkopolskie; Pospieszny 2009: 36, 136, ryc. 
2, nr kat. 21) oraz w grobie ciałopalnym z Przespole-
wa (gm. Ceków-Kolonia, pow. kaliski, woj. Wielko-
polskie; Pospieszny 2009: 136, nr kat. 29, tabela 2, ryc. 
20). Fragment ceramiki zdobiony horyzontalnym or-
namentem grzebykowym, który przedzielony jest ry-
tymi „iksami” (ryc. 4:5), w kontekście znalezisk z Ku-
jaw mógłby wskazywać na wpływy Pucharów Dzwo-
nowatych, jednak w przypadku tego fragmentu tak 
jednoznaczne stwierdzenie nie jest możliwe – jego 
rozmiar sprawia, iż wiązany może być również ze 
starszymi tradycjami kultury ceramiki sznurowej.
 Zaprezentowana analiza typologiczna wskazu-
je, że zabytki fazy I znajdują analogie w zespołach 
KCSZ 3 i 4 oraz ornamentyce zaliczanej do PDZ 1 
i 2 na Kujawach oraz KCSZ 3a i 3b nad dolną Odrą. 
Zbiór ów zatem należy wiązać z horyzontem grup 
lokalnych kultury ceramiki sznurowej i wskazać, że 
widoczne są cechy zbieżne z cechami stylistyki ze-

społów znajdujących się pod wpływem wiązanych 
z początkiem epoki brązu ugrupowań Pucharów 
Dzwonowatych. W skali lat kalendarzowych moż-
na wskazać na okres między 2500-1950/1900 BC.

Faza II. Perspektywa regionalna
 Specyfika procesów kulturowych zachodzących 
w zachodniej części ziem polskich w okresie fun-
kcjonowania kultury przedłużyckiej (Gedl 1975; 
1992) lub lokalnej grupy kultury mogiłowej (Gedi-
ga 1978), mimo szczegółowej wiedzy na temat typo-
logii wytworów brązowych, nadal pozostaje trudna 
do opisania (ostatnio najszerzej Makarowicz 2017).
 Zaliczanie północnej Wielkopolski w tym cza-
sie do kultury mogiłowej wydaje się nieuprawnio-
ne. Do ekumeny rzeczonego taksonu (określanego 
jako kultura przedłużycka) tereny te zaliczał 
między innymi J. Kostrzewski (1958). Inni autorzy 
pozostawiają sytuację kulturową w tym przedziale 
czasu jako nieokreśloną (por. Gedl 1989c). Zabytki 
wiązane z tym ugrupowaniem znane są zarówno 
z rejonu nadnoteckiego, jak i z Pomorza (szerzej 
Gedl 1990). Jednak na północ od środkowego biegu 
Obry są to jedynie nieliczne i w większości niepewne 
pochówki (Kaczmarek 2003: 101). Zazwyczaj znale-
ziska łączone z tym ugrupowaniem to pojedyncze 
brązy lub fragmenty ceramiki pochodzące z badań 
powierzchniowych, które często posiadają  „cechy 
trzcinieckie” (Kłosińska 1997: 162).
 Zjawisko współwystępowania cech mogiłowych 
i trzcinieckich tłumaczone jest funkcjonowaniem 
tzw. strefy przemieszania zaproponowanej przez 
A. Gardawskiego (1959) i rozmaicie definiowa-
nej przestrzennie (wraz z przeglądem koncepcji 
odnoszących się do strefy przemieszania Kłosińska 
1997: 11-16). Żadna z propozycji kartograficznych 
nie obejmuje jednak omawianego stanowiska w Ro-
sku, znajdującego się wyraźnie na zachód od  „stre-
fy przemieszania”. Należy pamiętać, że zjawisko 
określane jako „przemieszanie” narzuca zbieżność 
chronologiczną elementów mieszanych, zatem 
późną – równoczasową z mogiłowymi – metrykę 
zabytków trzcinieckich w definiowanej strefie.

Faza II. Rosko 4 – analiza taksonomiczna
Dla fazy II materiał zabytkowy ze stanowiska Ro-
sko 4 pozwala wyróżnić dwie tradycje stylistycz-
ne: trzcinieckiego kręgu kulturowego oraz kultury 
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Ryc. 4.  Wybór źródeł ruchomych z faz I i II odkrytych w trakcie badań na stanowisku Rosko 4. Na podstawie: Maciejewski 2005a i 2005b
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mogiłowej w jej śląsko-wielkopolskiej wersji. Usta-
lenie ich wzajemnych relacji nie jest już tak jednoz-
naczne, szczególnie, że zbiór źródeł nie jest okazały: 
jedna (ewentualnie dwie) szpila, jedno naczynie i 35 
fragmentów ceramiki naczyniowej.
 Wśród elementów związanych z trzcinieckim 
kręgiem kulturowym należy wskazać fragmenty 
naczyń o cechach charakterystycznych dla garnków 
trzcinieckich, czyli dookolną listwę plastyczną 
oraz rozszerzoną i skośnie ściętą krawędź wylewu 
(ryc. 4:13; Makarowicz 2010: 19-30). Poza gładkimi 
listwami plastycznymi popularnym elementem 
zdobniczym w tej sekwencji czasowej są listwy plast-
yczne z ornamentem palcowym lub paznokciowym 
(ryc. 4:11). Tego typu ornamenty występują na Ni-
zinie Wielkopolsko-Kujawskiej i wiązane są tam 
z HT 3-5 (Makarowicz 2010: 20, tab. 1.1; HT – 
horyzont trzciniecki). Taka stylistyka znana jest 
również z terenów zaliczanych do „strefy przemie-
szania” i według E.M. Kłosińskiej (1997: 45-46, ryc. 
2) nawiązywać ma do tradycji mogiłowej. Kolejny 
element stylistyczny, który związany jest z tradycją 
trzciniecką, to występujący na dwóch fragmentach 
ceramiki ornament skośnych i krótkich rytych linii, 
ewentualnie odcisków paznokciowych (ryc. 4:12). 
Ten typ zdobienia naczyń ceramicznych związany 
jest z tradycją trzciniecką – jednak co jest ewene-
mentem – ma analogie jedynie w ornamentyce 
naczyń z grupy północno-poleskiej (typ ornamen-
tu A1, A3 i A5 według M.M. Kryvalceviča 1998: 
27, ryc. 11; również osobiste konsultacje z autorem, 
za które serdecznie dziękuję). Wszystko to wska-
zuje, że zespół ten można łączyć z klasycznym lub 
późnym horyzontem wyznaczanym dla ugrupowań 
trzcinieckich na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, 
tak więc najwcześniej można datować opisane ele-
menty stylistyczne na początki HT 3, czyli około 
1750 BC.
 Z kolei z tradycją mogiłową związana jest szpi-
la o główce wątorowatej, wariant Jeziora według 
M. Gedla (1983: 58-59; ryc. 4:15; szerzej Ma-
ciejewski, Niedźwiecki 2007). Zabytki takie da-
towane są na BrC i są typowymi wytworami dla 
śląsko-wielkopolskiego odłamu kręgu mogiłowego 
w późnej fazie jego rozwoju. Pozycja chronologiczna 
drugiej, nie mającej dotąd analogii, szpili jest dysku-
syjna. Szpile uchate występują zarówno w zespołach 
mogiłowych, jak też wczesnołużyckich. Należy 

nadmienić w tym miejscu, że zabytki w stylistyce 
początków kultury w typie pól popielnicowych od-
kryto na omawianym stanowisku, ba, nawet w tym 
samym obiekcie. Ukształtowanie ucha i trzonka tego 
przedmiotu, odpowiadające segerowskiemu typowi A 
(Seger 1909:55-64), nie determinuje dokładnej chro-
nologii opisywanego zabytku. Ukształtowanie główki 
w pewnym stopniu nawiązuje do szpil występujących 
zarówno w późnych zespołach mogiłowych, jak 
i łużyckich (Maciejewski, Niedźwiecki 2007). Należy 
wspomnieć, że szpile z podobnie ukształtowanymi 
główkami – choć mającymi inne proporcje i bez 
uszka – występują w późnobrązowych zespołach ze 
strefy nordyjskiej (Baudou 1960: Taf. XVII, karte 41).
 Z kolei wśród elementów stylistyki ceramiki, które 
można wiązać z tradycją mogiłową, należy wymienić 
amforę z pionowo przekutymi uchami (ryc. 4:14), 
która to cecha mikromorfologiczna jest charakte-
rystyczna dla tego taksonu (Gedl 1975: 64-66; Ge-
diga 1978: 160). Również fragment wazy (ryc. 4:10) 
nawiązuje do form kultury mogiłowej, choć analogie 
można znaleźć także w późnych zespołach trzcinie-
ckiego kręgu kulturowego (HT 5) ze stanowiska nu-
mer 7 w Opokach (gm. Aleksandrów Kujawski, pow. 
aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie; Maka-
rowicz 1998: 45, 48-49, ryc. 11-12). Przyjmując, że 
szpila brązowa (wątorowata) jest najlepszym datow-
nikiem oraz mając na uwadze datowanie HT 5 należy 
przyjąć, że osadnictwo lub wpływy mogiłowe w Ro-
sku przypadają na 1400-1300 BC.
 Ustalenie wzajemnych relacji między opisanymi 
tradycjami stylistycznymi jest utrudnione z racji 
braku homogennych zespołów z tego okresu, gdyż 
żaden z obiektów odkrytych w Rosku nie jest da-
towany na opisywaną fazę. Można zaproponować 
kilka modeli, które zakładają różny początek osad-
nictwa trzcinieckiego w opisywanym miejscu, w ho-
ryzoncie klasycznym lub późnym oraz różne relacje 
między wskazywanymi tradycjami stylistycznymi 
(ryc. 5). Dla opisywanego zbioru źródeł wszystkie 
są równie prawomocne.

Faza I-III. Narzędzia krzemienne
 Inwentarz ceramiki naczyniowej i wytworów me-
talowych uzupełniają również narzędzia krzemien-
ne. Analiza tych znalezisk autorstwa D. Jankowskiej 
i K. Pyżewicz (2006), poza wytworami starszymi 
niż okres analizowany w niniejszym opracowaniu, 
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pozwoliła również wydzielić grupę artefaktów, któ-
re mogły być wykorzystywane przez społeczności 
epoki brązu. Jakiekolwiek uścielenia chronologi-
czne są jednak, na obecnym etapie badań, bardzo 
trudne. Są to w zdecydowanej przewadze narzędzia 
łuszczniowe. Jedyną spektakularną formą jest nóż 
sierpowaty. Podobne bifacjalne formy notowa-
ne są na ziemiach polskich w dwóch skupieniach. 
Większość takich narzędzi pochodzi z południowo-
wschodniej Polski i Ukrainy, mniejsze skupienie 
notowane jest na Pomorzu Zachodnim i zaliczane 
jest do zachodnobałtyckiej strefy występowania 
form bifacjalnych (Libera 2001: 102-103, ryc. 36, 
mapa 51). O ile w pierwszej strefie możliwe jest 
rozróżnienie form charakterystycznych dla kultury 
mierzanowickiej od późniejszych, tak w północno-
zachodniej Polsce nie można dokonać jakiegoko-
lwiek podziału chronologicznego wytworów tego 
typu (Libera 2001: 120-121, 128-130). Ostateczne 
wskazanie datowania tego przedmiotu wymaga dal-
szych badań.

Specyfika wykorzystania stanowiska Rosko 4 
przez społeczności początków epoki brązu
 Zabytki pochodzące z omawianego sta-
nowiska wskazują na wielokierunkowe kontakty 
wykorzystujących je społeczności w różnych fa-

zach zasiedlenia (ryc. 3). Nie bez znaczenia jest 
położenie opisywanego wyniesienia przy jednym 
z najważniejszych naturalnych szlaków Niżu Pol-
skiego – Noteci oraz przy ujściu doń mniejszego 
cieku, który wraz z innymi tworzyć mógł dogodną 
lądową lub rzeczną trasę łączącą strefę nadnotecką 
z nadwarciańską (ryc. 1B). Należy wskazać na długi 
okres wykorzystania – zasiedlenia lub penetracji – 
stanowiska od mezolitu po wczesną epokę żelaza. 
Jednak jaką funkcję pełniło to miejsce w początkach 
epoki brązu?
 W przypadku III fazy osadnictwa, określenie 
tego miejsca jako osady jest jak najbardziej 
prawomocne. Wskazują na to liczne obiekty in-
terpretowane jako pozostałości zabudowy, które 
są datowane w oparciu o zalegające w nich źródła 
ruchome oraz z wykorzystaniem stratygrafii pozio-
mej (Maciejewski 2005a; 2005b; 2006). Natomiast 
dla faz I i II brak jest tak ewidentnych przesłanek 
pozwalających ustalić charakter tego miejsca. Nie 
występują obiekty nieruchome datowane na te fazy, 
większość zabytków pochodzi z warstwy zantropo-
genizowanej lub złoża wtórnego. Brak jest również 
jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że cerami-
ka i inne artefakty łączone z fazami I i II pochodziły 
z grobów. Określenie funkcji tego miejsca jako 
krócej lub dłużej wykorzystywanego osiedla wyma-

Ryc. 5.  Potencjalne relacje między tradycjami stylistycznymi w fazie II.  TKK – trzciniecki krąg kulturowy; 
KM – śląsko-wielkopolska grupa kultury mogiłowej
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ga odniesienia się do obserwacji na temat specyfiki 
osadnictwa z innych stref Niżu Polskiego.
 Kultura ceramiki sznurowej znana jest głównie 
z kontekstów sepulkralnych, istnieją jednak znale-
ziska, które interpretowane są jako ślady krótkie-
go pobytu grup zaliczanych do tych społeczności 
w danym miejscu. Mają to potwierdzać skupiska 
ceramiki o promieniu około 10 m notowane na 
niektórych stanowiskach na Kujawach (Czebres-
zuk 1996: 200). W przypadku osadnictwa drugiej 
fazy można wskazać na dość liczne osady wiązane 
z trzcinieckim kręgiem kulturowym. Liczne analo-
gie z Kujaw i dorzecza środkowej Warty pozwalają 
opisać sposoby zabudowy i wykorzystania osie-
dli tych grup w strefie niżowej. Społeczności te 
cechowały się dość dużą mobilnością, stąd też osady 
nie były długo zasiedlane, ich zabudowa to różnego 
typu konstrukcje wziemne i słupowe. W niektóry-
ch przypadkach można wskazać podział osiedla na 
zagrody. Widoczna jest również wyraźna tenden-
cja do zasiedlania gleb lekkich (Makarowicz 2010: 
55-130). Z kolei charakter osad kultury mogiłowej 
w strefie niżowej nie jest znany. Brak jest reliktów 
osiedli, które byłyby jednoznacznie łączone z tym 
taksonem. Wyjątkiem jest niedawno opublikowana 
osada w Szczepidle, stan. 17 (gm. Krzymów, pow. 
koniński, woj wielkopolskie; Makarowicz 2016). Po-
dobnie jak Rosko 4, znajduje się ona na obrzeżach 
strefy łączonej z kulturą mogiłową. Stylistyka od-
krytej tam ceramiki oraz datowanie radiowęglowe 
wskazuje na funkcjonowanie w tym miejscu osady 
grupy, która wyraźnie odróżniała się od wcześniej 
zamieszkującej to miejsce społeczności trzcinie-
ckiej. Czy zatem społeczności mogiłowe i trzcinie-
ckie miały takie same preferencje osadnicze? W pr-
zypadku Szczepidła niewątpliwie tak, dla innych 
stref – zaliczanych do śląsko-wielkopolskiej grupy 
kultury mogiłowej – nadal brakuje źródeł dla tego 
typu rozważań. Wyjątkiem potwierdzającym tę 
regułę może być opisywane Rosko 4.
 Mając na uwadze sposoby zabudowy i wykorzy-
stywania osiedli przez społeczności sznurowe i tr-
zcinieckie oraz specyfikę analizowanego stanowiska 
można przyjąć, że w fazie I mogło to być miejsce 
wykorzystywane jako obozowisko, a w przypadku 
fazy II mogło być – podobnie – bardziej stabilnym 
osiedlem, którego ślady zostały zniszczone przez 
późniejsze osadnictwo. Należy również przyjąć, 

że źródła pochodzące z tego miejsca mogą być 
poświadczeniem wielu epizodów osadniczych. Jed-
nak ich liczba, czas trwania i charakter nie mogą być 
opisane w oparciu o posiadane dane.
 Zważywszy na brak obiektów, które mogą być 
łączone z osadnictwem z faz I i II, analizie można 
poddać dyspersje zabytków z nimi łączonych. Nie-
stety, zabytki były inwentaryzowane jedynie w ra-
mach wykopów, więc zaprezentowany obraz jest dość 
ogólny. Jednak w przypadku fazy I można wskazać 
na istnienie dwóch skupisk. W przypadku fazy II 
dyspersja znalezisk ceramicznych jest bardziej regu-
larna, można jednak zaproponować podział na trzy 
strefy z większą liczbą artefaktów (ryc. 6).
 Zważywszy na zaprezentowaną specyfikę sta-
nowiska – tak w perspektywie jego lokalizacji, jak 
też inwentarza pochodzącego z badań – można 
zaproponować hipotezę mówiącą, że miejsce to 
w początkach epoki brązu (fazy I i II), jak i później, 
spełniało lub pełniło dodatkowo inną funkcję. 
Mogło być miejscem kontaktów/wymiany, rozumia-
nej nie w wąskim sensie pozyskiwania surowców, ale 
szeroko w ramach proponowanego przez M. Maus-
sa „systemu świadczeń całościowych” (1973: 217; 
por. Kowalski 1999: 14; Maciejewski 2016: 45-51), 
obiegowi, w ramach którego mieszczą się wszelkie-
go rodzaju dobra: „uprzejmości, festyny, obrzędy, 
usługi wojskowe, kobiety, dzieci, tańce, święta, 
jarmarki, rynek” (Mauss 1973: 217). Miejsce takie 
zyskiwało wysoką waloryzację w skonceptualizowa-
nej przestrzeni kulturowej społeczności pierwszych 
faz epoki brązu, szczególnie na etapie postępującej 
stabilizacji (por. Kośko 1979: 196), prowadzącej 
do wytworzenia się kultury reprezentowanej przez 
społeczności rozwiniętej epoki brązu – łużyckich 
pól popielnicowych (por. Maciejewski 2016: 29-39).

Zakończenie
 Przedstawiona wyżej analiza wskazuje na 
pewną dwufazowość procesów mających miejsce 
w tej strefie, nie tylko w perspektywie taksono-
micznej, ale również relacji z centrami kulturo-
twórczymi epoki brązu. Pierwsza związana byłaby 
z kręgiem południowo-zachodniobałtyckim. Pr-
zytoczony opis procesów zachodzących na Niżu 
Polskim wskazuje na jego znaczenie na przełomie 
epoki kamienia i brązu. Brak jest bezpośrednich 
źródeł wskazujących na wpływy ze stref wiązanych 
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z kulturą unietycką. Natomiast przywoływany już 
skarb z Roska stan. 5 potwierdza wagę kontaktów ze 
strefą dolnoodrzańską w tym czasie, chociaż sama 
forma nieornamentowanej ozdoby obręczowej 
znajduje analogie w zespołach unietyckich. Fun-
kcjonowanie w południowo-zachodniobałtyjskiej 
sieci wymiany idei, którą możemy utożsamiać 
z późną fazą kultury ceramiki sznurowej, mogło 
mieć wpływ na pojawienie się w tym miejscu grupy, 
której kultura materialna odpowiadałaby temu, co 
w języku taksonomii archeologicznej nazywamy 
trzcinieckim kręgiem kulturowym. W genezie 
tego ugrupowania, istotnymi komponentami były 
właśnie tradycje społeczności sznurowych i pu-
charów dzwonowatych (Makarowicz 2010: 387). 
Z kolei wpływy z południa potwierdzają dopiero 
artefakty w stylistyce mogiłowej, których poja-
wienie się można uznać za preludium do proce-
sów kulturowych następujących w tej strefie wraz 

z początkiem kultury w typie pól popielnicowych. 
W późnej epoce brązu strefa nadnotecka bezdysku-
syjnie funkcjonuje w strefie stylistyki – co można 
uważać za równoznaczne z siecią wymiany treści kul-
turowych – nadodrzańskiej prowincji łużyckich pól 
popielnicowych (Kaczmarek 2012: 236) bazującej na 
strefie rozwoju, obiegu treści kulturowych, lokalnej 
odmiany kultury mogiłowej. Kolejna zmiana kierun-
ku dominujących oddziaływań przypada na młodsze 
stadium wczesnej epoki żelaza i pojawienie się kul-
tury pomorskiej, a później jastorfskiej. Jednak to już 
jest inna „historia”, w przypadku której znaleziska 
z Roska 4 również są istotne (por. Niedźwiecki 2005; 
Michałowski 2006; Maciejewski 2016: 36-37, 126).
 Opisany okres obejmuje ponad tysiąc lat, a anali-
zowany zbiór zawiera potwierdzenie źródłowe jedy-
nie dla krótszych faz. Osadnictwo kultury ceramiki 
sznurowej przypada na okres odpowiadający KCSZ 
3 i 4 i PDZ 1 i 2 na Kujawach oraz KCSZ 3a i b nad 

Ryc. 6.  Dyspersja zabytków ruchomych związanych z: A – faza I; B – faza II. Na podstawie: Maciejewski 2005a i 2005b z korektami
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dolną Odrą, tak więc między 2500 a 1950/1900 BC. 
Przywołane zabytki w stylistyce trzcinieckiej mogą 
odpowiadać przedziałowi czasu o podobnej długości, 
bo najwcześniejszą datą jest początek HT 3 na Ni-
zinie Wielkopolsko-Kujawskiej, a najpóźniejszą ko-
niec HT 5, zatem jest to okres między 1750-1300 BC. 
Należy wskazać że w świetle posiadanych źródeł jest 
to maksymalna cezura. Biorąc pod uwagę fragmen-
ty naczyń zdobione skośnymi i krótkimi liniami 
rytymi lub odciskami paznokciowymi oraz formę 
naczynia mającego analogię w zespole z Opok, 
należy zasugerować ograniczenie tego okresu do 
przedziału odpowiadającego HT 5 na Nizinie Wiel-
kopolsko-Kujawskiej, czyli 1500-1300 BC. Początki 
wpływów południowych utożsamianych ze znalezi-
skami mogiłowymi należy wyznaczyć na początek 
BrC, tj. 1400 BC. Co istotne, synchronizować 
możemy ją z pojawieniem się metali mogiłowych na 
Pomorzu, głównie zachodnim (Gedl 1990: 26-27). 
Datę tę wyznacza datowanie szpili wątorowatej. 
Określa ono również przypuszczalny koniec 
epizodu mogiłowego – około 1300 BC (koniec 
BrC). Należy pamiętać, że społeczności mogiłowe 
funkcjonowały jeszcze w BrD, czyli maksymalnie 
do około 1150 BC. Ta data wyznacza też pojawie-
nie się najwcześniejszych zespołów grobowych 
z ceramiką guzową w tej strefie dorzecza Noteci, 
które datowane są na HaA1 (Kaczmarek 2006: 158-
159). Wczesnołużyckie zabytki ceramiczne odkryte 
podczas badań na stanowisku Rosko 4 nie dają 
podstawy, aby podważać taki sposób wyznaczania 
początków pól popielnicowych w okolicach Roska 
(Maciejewski 2005a; 2005b; 2006). Druga ze szpil 
może się wpisywać w datowanie szpili wątorowatej, 
ale również może wskazywać, że opisywane wynie-
sienie wykorzystywane było w BrD (por. Gediga 
1978: 151; Kłosińska 1997: ryc. 12) zarówno przez 
społeczności funkcjonujące w tradycji mogiłowej, 
jak i popielnicowej. 
 Wartością prezentowanych źródeł jest ich 
unikalność. Z tym wiąże się jednak również trudność 
ich interpretacji, szczególnie, że stanowią one je-
den z nielicznych zbiorów danych pozwalających 
na opisanie procesów kulturowych zachodzących 
w początkach epoki brązu – rozumianej jako okres 
przed pojawieniem się intensywnego osadnictwa 
w typie pól popielnicowych – w tej części dorzecza 
Noteci. O ile analiza stylistyczna pozwala określić 

ich charakter i chronologię względną, to opis pro-
cesów społeczno-kulturowych i osadniczych raczej 
rodzi pytania niż prezentuje klarowny obraz.
 Poza opisywaniem relacji kulturowych i tak-
sonomii, zaprezentowana analiza może również 
posłużyć do rozważań nad postrzeganiem miej-
sca i jego funkcjonowaniem w zbiorowej pamięci 
społeczności pradziejowych. Z jednej strony 
możemy wskazać na znaczące hiatusy osadni-
cze między poszczególnymi potwierdzonymi 
źródłowo fazami zasiedlenia (ryc. 7: A), szczegól-
nie jeśli przyjąć równoczasowość – mieszanie 
się – mogiłowego i trzcinieckiego epizodu osadni-
czego. Z drugiej zasugerować można dość trwałe 
zasiedlenie okolic współczesnego Roska (ryc. 7: B) 
nawet bez poświadczenia tego w samym badanym 
zbiorze. Pierwsza propozycja wskazuje raczej na 
odkrywanie na nowo tego miejsca przez różne 
społeczności – grupy ludzkie, które funkcjonowały 
w pewnych dość dużych sieciach kontaktu i wy-
miany treści kulturowych, również informacji na 
temat fizycznych cech świata, takich jak miejsca 
dogodnych przepraw czy przebieg szlaków. Jednak 
zachowanie informacji o tym miejscu w pamięci 
społecznej wydaje się mało prawdopodobne przez 
tak długi – co najmniej czterechsetletni – okres, 
nawet w społecznościach tradycyjnych, chyba, że 
miejsce to nadal stanowiłoby punkt odniesienia po-
dczas fizycznego przemieszczania się i tym samym 
jego pozycja w wyobrażonej mapie świata byłaby 
podkreślana i odnawiana. Podobnie byłoby, jeśli 
obraz przedstawiony jako propozycja druga (B), 
uznać za bardziej wiarygodnie oddający specyfikę 
zasiedlenia badanego wyniesienia nad Notecią. Jed-
nak tutaj to miejsce funkcjonowałoby cyklicznie 
jako obozowisko lub osiedle, a wiedza na temat jego 
walorów stanowiłaby element przekazywanej z po-
kolenia na pokolenie tradycji. Czy miejsce to było 
na nowo odkrywane, na nowo doceniane w ko-
lejnych stuleciach z racji jego znaczenia w krajobra-
zie, czy może funkcjonowało w tradycji i stanowiło 
punkt cyklicznie zasiedlany, wyraźny znacznik na 
mentalnych mapach, które odtwarzano podczas 
snucia opowieści przy ognisku? Oba te spojrzenia 
wskazują, że miało ono duże, ponadlokalne znacze-
nie. Jedynie przyszłe badania w strefie nadnoteckiej 
mogą uzupełnić ten obraz i wskazać na zasadność 
jednej z przedstawionych propozycji. 
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Cultural dynamics of the early phases 
of the Bronze Age in the Noteć area. 

Rosko, site 4 in the regional perspective
Summary

Portable sources discovered during three excavation seasons 
at Rosko, site 4 (Wieleń commune, Czarnków-Trzcianka dis-
trict, Greater Poland province, indicate the importance of this 
site in the Stone, Bronze, and Iron Ages. Not only was it in-
habited many times but also for the acquired assemblage of ar-
tefacts analogies can be found in different regions of Central 
Europe (fig. 3). This may have resulted from the importance 
of the Noteć river in the network of prehistoric routes as well 
as from the nearby location of the Gulczanka river, which may 
have been an azimuth marking a more local route (Maciejewski 
2006). This place made it also possible to “control” the wide val-
ley of the Noteć river (fig. 2). In the case of the Bronze Age, three 
phases can be distinguished: The first (I), the Proto-Bronze one, 
associated with the late phases of the Corded Ware culture; the 
second (II), including artefacts characteristic for the Trzciniec 
and Tumulus cultures styles; the third one (III), corresponding 
to the period of development of the Urnfield culture. The text 
focuses on the two first phases (fig. 4), whose research value 
results from the uniqueness of the presented finds and their 
potential to describe processes taking place in the early phases 
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of the Bronze Age. The assemblages in question were subject 
to the detailed stylistic analysis, which, together with the re-
sults of investigations carried out in other regions, provided the 
data to consider two possible versions of dating the settlement 
of Rosko, site 4, in phases I and II (fig. 7). Particularly interest-
ing in the context of stylistic findings is the issue of the settle-
ment hiatuses and the functioning of this place in the memory 
of the Bronze Age communities. On the one hand, it is possible 
to point to significant hiatuses between individual settlement 
phases confirmed by sources (fig. 7, version A), especially if 
one accepts the view of the simultaneous – mixing – Tumulus 
and Trzciniec settlement episode. On the other hand, it is pos-
sible to suggest a fairly permanent settlement of the area of the 
present-day Rosko (fig. 7, version B) even without any evidence 
of this in the examined assemblage itself. The first version indi-
cates rather that this place was rediscovered by different com-
munities. Human groups which operated within considerably 
large networks of contact and cultural exchange as well as infor-

mation about physical features of the world such as convenient 
crossings or routes. However, it was not possible to preserve 
this place in public memory for such a long – at least five hun-
dred years – period, even in traditional communities, unless it 
continued to be a reference point during physical movement, 
and in this way its position in the imaginary map of the world 
would be emphasised and renewed. It would be similar if the 
idea presented as the second proposal was to be considered 
true or more credible in terms of reflecting the specifics of set-
tlement of this sand elevation. However, in this case, the place in 
question would have functioned periodically as a campsite or a 
settlement site, and the information about its advantages would 
have been passed down from generation to generation becom-
ing part of the tradition. Whether this place was rediscovered 
and re-appreciated in subsequent centuries due to its specific 
location, or perhaps it functioned in the tradition and was set-
tled periodically, both these perspectives indicate that it was of 
great, supra-local significance.
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Geese and goose meat in the light of archaeo-ornithological research. From the study 
on the importance of birds in the prehistoric and historic times

Martyna Wiejacka, Daniel Makowiecki

Gęsi i gęsina na ziemiach polskich w świetle badań 
archeoornitologicznych. Ze studiów nad znaczeniem ptactwa 

w czasach prahistorycznych i historycznych

Wstęp
 Obecnie na terenie Europy Środkowej żyją 
przedstawiciele dwóch rodzajów gęsi Anser i Bran-
ta. Do pierwszego należą gatunki takie, jak: gęgawa 
(Anser anser), gęś zbożowa (Anser fabalis), gęś bia-
łoczelna (Anser albifrons), gęś mała (Anser erythro-
pus), a do drugiego bernikla obrożna (Branta ber-
nicla) i bernikla białolica (Branta leucopsis). Więk-
szość z nich to duże ptaki, jedne z największych, ja-
kie można spotkać na tych obszarach. Bytują w du-
żych stadach, preferując obszary podmokłe, z dostę-
pem do zbiorników wodnych. Okres lęgowy, wio-
senno-letni, spędzają m.in. w Polsce, wschodnich 
Niemczech, Skandynawii, na Węgrzech i Islandii, 
a więc w centralnej i północnej Europie, natomiast 

na czas zimy przenoszą się na południe (Benecke 
1994a; Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W związku 
z tym, że ich podstawowym pokarmem jest trawa, 
preferują obszary otwarte, porośnięte taką właśnie 
roślinnością.
 We współczesnej kuchni gęsina należy do su-
rowców uzyskiwanych przede wszystkim z hodowli. 
Jednak w pogłowiu ptactwa hodowlanego gęsi sta-
nowią zaledwie 0,51% (Tylkowska-Siek et al. 2018). 
Dominującym gatunkiem jest tu kura domowa – 
blisko 92%, kolejne to indyk i kaczka. Jednak z per-
spektywy badań archeozoologicznych, badających 
najstarsze dzieje spożycia mięsa, w tym pochodzą-
cego od ptactwa, pozycja gęsiny i gęsi na przestrzeni 
tysiącleci ulegała zmianom.

Artykuł jest próbą syntetycznego zrelacjonowania najważniejszych zagadnień dotyczących znaczenia gęsi dla społeczności ludzkich 
w holocenie. Na podstawie danych archeoornitologicznych stwierdzono wykorzystywanie dzikich gęsi co najmniej od wczesnego 
neolitu, co kontynuowano w kolejnych okresach poprzez polowania na różne gatunki. Dopiero jednak od okresu wpływów rzym-
skich prawdopodobnie użytkowano formę domową. We wczesnym średniowieczu gęś była drugim (po kurze), ważnym gospodar-
czo ptakiem. Była prawdopodobnie doceniana głównie przez ludność o wysokim statusie społecznym. Tak jak w innych częściach 
Europy, jej znaczenie wzrosło w późnośredniowiecznych miastach (np. Gdańsku, Poznaniu, Toruniu). Chociaż podstawową kwe-
stią rozważaną w pracy była konsumpcja gęsi, omówiono również wykorzystanie ich piór, pierza i kości. Poruszono także ich zna-
czenie symboliczne i magiczne oraz wykorzystanie w medycynie. 
Słowa kluczowe: gęsi, ziemie polskie, archeoornitologia, wykorzystanie ptaków, holocen 

The article is an attempt to provide a synthesis of the crucial  issues related to the importance of geese for human communities in 
the Holocene. Archaeo-ornithological data have indicated that wild geese were used from at least the Early Neolithic period, which 
was continued in subsequent periods by hunting on various species. However, it was not until the Roman Influence period that 
the domestic form was probably used. In the Early Middle Ages, the goose was the second (after the hen) economically important 
bird. It was probably appreciated mainly by people with a high social status. Similarly as in other parts of Europe, its importance 
increased in late medieval towns (e.g. Gdańsk, Poznań, Toruń). Although the main issue addressed in the article was the consump-
tion of goose meat, other problems were also discussed, including the use of feathers and bones. In addition, symbolic and magical 
significance of geese as well as their use in medicine were studied. 
Keywords: geese, Polish lands, archaeo-ornithology, use of birds, Holocene
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 Mimo że szczątki ptaków są odnotowywa-
ne w większości kolekcji faunistycznych z tere-
nów Polski (por. Wyrost 1994), rzadziej niż ssaki 
były i wciąż są przedmiotem szczegółowych ana-
liz. Wynika to w pewnym stopniu z ich niskiego 
udziału w zbiorach i przyznaniu im na tej pod-
stawie mniejszego znaczenia gospodarczego (np. 
Makowiecki 2010; 2016). Niniejsza praca jest pró-
bą wskazania i opisania zagadnień dotyczących hi-
storii gęsi i ich znaczenia u ludów zamieszkujących 
ziemie polskie od mezolitu do czasów nowożyt-
nych. Została przygotowana na podstawie danych 
zebranych w bazie archeoornitologicznej, two-
rzonej w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu 
(Wiejacka, Makowiecki 2019). Zawiera ona dane 
kontekstowe (archeologiczne, kulturowe) oraz or-
nitologiczne (listy taksonomiczne, skład anato-
miczny, dane biometryczne itd.). Zważywszy na 
to, że szczątki różnych gatunków gęsi zidentyfiko-
wano na stosunkowo licznych stanowiskach arche-
ologicznych w Polsce (ryc. 1), podjęto próbę prze-
śledzenia znaczenia gęsi i ukazania potencjału po-
znawczego, jaki mają analizy archeoornitologiczne.
 Praca niniejsza powstała w ramach szerszego 
projektu zmierzającego do zebrania i omówienia 
znaczenia ptaków u ludów zamieszkujących zie-
mie polskie w holocenie1, czyli zagadnienia wska-
zanego w podtytule niniejszego artykułu. Zwa-
żywszy na brak w literaturze archeologicznej i ar-
cheozoologicznej przekrojowych ujęć dotyczą-
cych znaczenia ptactwa u ludów zamieszkujących 
ziemie polskie, poniższe rozważania są próbą 
uzupełnienia tej luki, stanowiąc zarazem rozwi-
nięcie zagadnień poruszonych przez autorów na 
konferencji poświęconej tradycji konsumpcji gę-
siny w Polsce i we Francji (Wiejacka, Makowiec-
ki 2016). W tym przypadku wybór gęsi jako gru-
py ptactwa dobrze wpisuje się we współczesne za-
interesowanie tradycją hodowli gęsi i konsump-
cją gęsiny na ziemiach polskich, w tym w Wielko-
polsce (Bielińska 2014; Dumanowski 2016). Jed-
nocześnie należy zaznaczyć, że niniejszy artykuł 
nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych 
z podjętym tematem.

1  Projekt pt. Łowiectwo, hodowla i symbolika ptactwa u ludów 
zamieszkujących ziemie polskie. Studium archeozoologiczne, 
realizowany w ramach doktoratu w Instytucie Archeologii 
UMK w Toruniu.

Materiał i metody
 Podstawę opracowania stanowią przede wszyst-
kim dane dotyczące stanowisk, na których ziden-
tyfikowano co najmniej jedną kość gęsi. Zebra-
no je podczas kwerendy źródłowej oraz uwzględ-
niono wyniki niepublikowanych danych (Wiejac-
ka, Makowiecki 2019). Nie brano pod uwagę opra-
cowań, w których zamieszczono jedynie listę roz-
poznanych gatunków bez podania liczby ich kości. 
W efekcie przeanalizowano 134 zbiory holoceńskie 
(ryc. 2). Wśród nich 32 pochodzi z czasów prahi-
storycznych, a 102 z okresu historycznego, zwłasz-
cza z młodszych faz wczesnego średniowiecza. Taki 
obraz odzwierciedla stan badań awifaunistycznych 
w Polsce (Bocheński, Tomek 2007; Bocheński et al. 
2012) i wynika w dużej mierze z intensywności ich 
prowadzenia na stanowiskach archeologicznych 
związanych z początkami polskiej państwowości 
(badania tzw. milenijne). W przypadku zbiorów ze 
stanowisk wielofazowych w miarę możliwości roz-
dzielono materiały według ich chronologii, odwo-
łując się do podziałów na epoki i okresy stosowane 
w archeologii. 
 Prezentowane wyniki otrzymano stosując po-
równawczą analizę czasowo-przestrzenną opiera-
jącą się na procedurach stosowanych powszechnie 
w archeozoologii polskiej (m.in. Bocheński et al. 
2000; Bocheński et al. 2012) oraz światowej (Serje-
antson 2009, tam dalsza literatura).

Gęsi u ludów łowiecko-zbierackich 
i wczesnorolniczych
 Mimo że szczątki gęsi są znane z paleolitycznych 
stanowisk jaskiniowych położonych na południu 
Polski (Cyrek 2002; Bocheński et al. 2012) i przy-
najmniej częściowo można je łączyć z działalnością 
ludzi, nie odnotowano ich dotychczas na stanowi-
skach mezolitycznych. Na tych ostatnich odnalezio-
no natomiast pozostałości dzikich kaczek i innego 
ptactwa wodnego, na które polowano (Tomek, Gu-
miński 2003). Podobne wyniki uzyskano dla osiedli 
mezolitycznych z obecnych krajów nadbałtyckich 
(Mannermaa 2008).
 W materiałach neolitycznych szczątki gęsi od-
notowano na większości stanowisk, w około 63% 
wszystkich zbiorów awifaunistycznych (ryc. 1). Jest 
to duża odmienność w porównaniu do wcześniej-
szego okresu. Zmiana ta nastąpiła więc wraz z po-
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jawieniem się ludności bazującej na nowej strate-
gii zdobywania pożywienia, czyli rolnictwie. Jed-
nak wówczas nie znano jeszcze ptactwa domowego, 
natomiast polowania były wciąż formą zdobywa-
nia pożywienia i surowców pochodzących od pta-
ków. Jednocześnie do uprawy roślin i hodowli bydła 
oraz owiec i kóz potrzebne były tereny pozbawio-
ne lasów. Konsekwecją tego było trzebienie drzew 
wokół osiedli (Dynowska et al. 1991; Latałowa 2003). 
Pojawiało się więc coraz więcej rozległych obszarów 
otwartych – rolniczych, porośniętych trawami, za-
pewniających odpowiednie pożywienie dla dzikich 
gęsi. Możemy przypuszczać, że mięso z upolowa-
nych gęsi było ważnym składnikiem diety, szcze-
gólnie wiosną i latem. W tym czasie u ludów rolni-
czych kończyły się zapasy zimowe, a rośliny upraw-
ne (głównie zboża) znajdowały się w stadium wzro-
stu oraz rozpoczynał się okres pastwiskowy ssaków 
hodowlanych. Przykładami dostarczającymi prze-
słanek dla powyższego poglądu są rezultaty badań 
archeozoologicznych z osiedli, na których występu-

ją gęsi (ryc. 2), stanowiąc w niektórych przypadkach 
ponad 25% zbioru (Osłonki, woj. kujawsko-pomor-
skie; Ćmielów, woj. świętokrzyskie; Gródek Nad-
bużny, woj. lubelskie). Dodatkowo powrót stad gęsi 
z południa mógł mieć wymiar symboliczny, zwia-
stował bowiem koniec zimy, czyli rozpoczęcie cie-
plejszej, a więc lepszej części roku. 

Początki gęsiny domowej
 W miarę rozwoju kulturowego i gospodarczego 
człowiek szukał nowych doznań kulinarnych. Coraz 
lepsza znajomość technik hodowlanych prowadzi-
ła do stałego zwiększania liczby i jakość produktów. 
Odbywało się to poprzez udomowianie nowych ga-
tunków. Miejsce i czas procesu udomowienia gęsi 
od dawna są przedmiotem rozważań archeozoolo-
gów (Benecke 1994a; 1994b; Lasota-Moskalewska 
2005; Serjeantson 2009; Heikkinen 2017; tam dalsza 
literatura). Pierwsze poglądy na ten temat opierały 
się na źródłach ikonograficznych i pisanych. Na ich 
podstawie wskazano przede wszystkim bezpośred-

Ryc. 1.  Odsetek stanowisk z udziałem szczątków gęsi: NE – neolit, EB-WEŻ – epoka brązu i wczesna epoka żelaza, LT-OWR – okres lateński 
i okres wpływów rzymskich, WS – wczesne średniowiecze, PS – późne średniowiecze, NW – okres nowożytny
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Ryc. 2.  Miejsca w których zostały odkryte zbiory/kolekcje kości w których zidentyfikowano gęsi: a) prahistoryczne, b) średniowieczne 
i nowożytne (w ramach jednego punktu może znajdować się kilka zbiorów różniących się kontekstem archeologicznym – 
np. fazą, wykopem). Oprac. M. Wiejacka, D. Makowiecki

   1. Bardo Śląskie – Zamek; 2. Biskupin stan. 4; 3. Bnin stan. 2B; 4. Brodnica-Michałowo stan. 1; 5. Brześć Kujawski stan. 3, 4; 6. Cedynia; 7. Ciebłowice stan. 1; 8. Ciecierzyn stan. C; 
9. Czarnków stan. Plac Wolności, ul. Zamkowa; 10. Człuchów stan. 1; 11. Ćmielów stan. Góra Gawroniec; 12. Dąbek stan. 29; 13. Dąbki stan. 9; 14. Dudka stan. 1; 15. Dziekanowice; 
16. Gdańsk stan. 1; 17. Giecz; 18. Gniew nad Wisłą stan. 2, 3, 5; 19. Gniezno stan. 5, 14, 15, 22, 37, 43, 47; 20. Gorzędziej stan. 1; 21. Grążawy stan. G1; 22. Gródek Nadbużny stan. 1C; 
23. Grzybowo; 24. Gwieździn; 25. Inowrocław stan. 11, 19, 20, 2a, 4b, 95; 26. Janikowo stan. 11; 27. Jankowo Wielkopolskie; 28. Kałdus stan. 2, 3; 29. Kamień Pomorski; 30. Kamień-
czyk stan. 1; 31. Kaszowo stan. 1; 32. Kołobrzeg; 33. Komorowo stan. 1; 34. Konary stan. 28; 35. Kraków-Pychowice; 36. Krępsk; 37. Krosno Odrzańskie stan. 1C; 38. Krusza Zamko-
wa stan. 3; 39. Kruszwica stan. 4, 9; 40. Legnica; 41. Lembarg stan. 6; 42. Lubin; 43. Lubrza stan. 42; 44. Łęgonice Małe stan. 2; 45. Łojewo stan. 4; 46. Międzyrzecz-Rynek, -Zamek; 
47. Myślibórz; 48. Nadkole stan. 1; 49. Nakło nad Notecią; 50. Nowe Miasto nad Wartą stan. 2; 51. Opole-Ostrówek; 52. Osłonki stan. 1; 53. Ostrów Lednicki stan. 1, 2; 54. Piekary; 
55. Polanowice stan. 4; 56. Poznań: Ostrów Tumski (Katedra, Ogród Arcybiskupi, Plac Katedralny), Stary Rynek 97/98, Zagórze, ul. Masztalarska 3-5, ul. Szyperska 21, ul. Żydow-
ska 13/14; 57. Radzim stan. 1; 58. Ryczyn Duży; 59. Samborzec; 60. Sąsiadka; 61. Sobiejuchy; 62. Stare Drawsko; 63. Stargard stan. 11a; 64. Szarlej stan. 1, 5; 65. Szczecin: Podzamcze, 
Mścięcino; 66. Tum k. Łęczycy; 67. Ujście stan. 1, 5; 68. Węgierce stan. 12; 69. Węgry; 70. Włocławek stan. 1, 2; 71. Wolin stan. 1, Wolin-Przedmieście; 72. Wrocław, Wrocław-Ołbin; 
73. Złotów; 74. Żerniki.
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nie otoczenie Nilu lub Grecję jako miejsca, gdzie 
zaczęto trzymać gęsi w niewoli i skąd już jako do-
mowe miałyby zostać rozpowszechnione poprzez 
kontakty kulturowe, szczególnie handlowe, na ob-
szar Europy (Benecke 1988; 1994b; Albarella 2005; 
Serjeantson 2009). Zapoczątkowane niedawno ba-
dania genetyczne zdają się to potwierdzać (Heikki-
nen 2017). Bez względu na to, która z koncepcji jest 
prawdziwa, wydaje się, że konsumpcja gęsiny wraz 
z rozwojem demograficznym i cywilizacyjnym od-
grywała coraz większą rolę.
 Koncentrując się na Europie możemy kontynu-
ować historię gęsi w cywilizacjach antycznych, sku-
piających się wokół basenu Morza Śródziemne-
go. Rozwinięta forma hodowli udokumentowana 
w rzymskich tekstach agrarnych, m.in. u Columel-
li i Warona, świadczy, że była to już praktyka dobrze 
znana (za Albarella 2005). W tym kontekście warto 
podkreślić, iż hodowla gęsi nie była prowadzona je-
dynie w celach kulinarnych. Wynikało to z nadawa-
nia gęsiom pewnego znaczenia magicznego w wie-
rzeniach religijnych. W mitologiach Greków i Rzy-
mian gęś symbolizowała bogów i pomagała w wę-
drówce dusz ludzkich do Niebios. Ich wartość w sfe-
rze religijnej najlepiej wyrażono w legendzie o gę-
siach kapitolińskich, które miały ostrzec Rzymian 
przed najazdem Gallów. Jak informuje Tytus Li-
wiusz, mimo panującego w mieście wielkiego gło-
du, ptaki te nie zostały zabite, gdyż były poświęcone 
Junonie (Dzieje od założenia miasta Rzymu, ks. XV, 
47) i trzymane były przy jej świątyni w celach wró-
żebnych (Kowalski 1998).
 Podobnie, pozakonsumpcyjne znaczenie mia-
ły gęsi u ludów zamieszkujących obszar obecnych 
Wysp Brytyjskich w początkach pierwszego stulecia 
n.e. Z tego czasu pochodzi relacja Juliusza Cezara, 
w której stwierdza, iż mieszkańcy Brytanii uważa-
ją spożywanie niektórych zwierząt, m.in. gęsi za za-
kazane, jednak hodują je dla rozrywki i przyjemno-
ści (Wojna Galijska, ks. V, 12). Relacja ta byłaby więc 
odzwierciedleniem pewnych emocjonalnych wię-
zi pomiędzy tamtejszą ludnością a ptakami, co być 
może wynikało też z ich magicznego znaczenia.

Gęsi i gęsina w Barbaricum
 O hodowaniu gęsi przez ludy zamieszkujące ob-
szary poza granicami Imperium Rzymskiego świad-
czy relacja Pliniusza Starszego, piszącego o dosko-

nałej jakości pierza pochodzącego od gęsi hodowa-
nych przez Germanów (Historyi naturalnej ksiąg 
XXXVII, ks. X, 27). Według tego autora, najwyższej 
jakości towar dostarczały ptaki o białym upierzeniu, 
które skubano nawet dwa razy do roku. Wskazuje 
to na znajomość i doświadczenie w hodowli. Zwa-
żywszy na to, iż z osiedli wymienionego ludu, a tak-
że innych społeczności ze strefy Barbaricum, szcząt-
ki kostne gęsi znajdowane są wśród odpadków kost-
nych pokonsumpcyjnych takich gatunków jak by-
dło, świnia, owca i koza, hodowla gęsi dostarcza-
ła nie tylko pierza, lecz również pożywnego mięsa, 
którego walory smakowe doceniali Rzymianie (Hi-
storyi naturalnej ksiąg XXXVII, ks. X, 27).
 Niestety, notatka Pliniusza to jedyna informacja 
historyczna o hodowli gęsi w barbarzyńskiej czę-
ści Europy w okresie rzymskim. W związku z po-
wyższym dotychczasowa wiedza o wykorzystywa-
niu gęsi na tych terenach opiera się przede wszyst-
kim na znaleziskach kości tych ptaków w miejscach 
użytkowanych przez człowieka, takich jak osady 
(wsie), cmentarzyska i miejsca obrzędowo-kultowe 
(Benecke 1994a).
 Są podstawy do tego, aby sądzić, iż jednym 
z możliwych impulsów do trzymania gęsi w niewo-
li mogła być znajomość obchodzenia się w ten spo-
sób z kurą – jedynym ptakiem domowym, który zo-
stał sprowadzony z Indochin do Europy już około 
2000 lat temu (Benecke 1994b; Serjeantson 2009). 
Przypuszcza się, iż wszędzie tam, gdzie hodowla 
kur była lepiej rozwinięta, gęsi na potrzeby domo-
we zdobywano poprzez podbieranie jaj dzikich gęsi, 
które podkładano do wysiadywania kurom. Wyklu-
te w ten sposób osobniki trzymano w niewoli, z cza-
sem uzyskując z nich domowe potomstwo.
 Wraz z udomowieniem, u gęsi zmieniły się nie-
które cechy fizyczne. Po pierwsze – doszło do wzro-
stu masy ciała, a zatem hodowcy uzyskiwali wię-
cej mięsa i tłuszczu. Po drugie – utraciły one zdol-
ność latania, co ułatwiło człowiekowi kontrolę nad 
nimi. W efekcie nastąpiły również zmiany w wiel-
kości i proporcjach kości kończyn górnych i dol-
nych (Serjeantson 2009). Pierwsze stały się mniej-
sze, drugie zaś większe i bardziej krępe u ptaków 
domowych. To właśnie te zmiany pozwoliły arche-
ozoologom na rozróżnienie po raz pierwszy obu 
form w szczątkach kostnych ze Słowacji, datowa-
nych na wczesną epokę żelaza, tj. około 800-600 
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r. p.n.e. (Benecke 1994b). Można więc spodziewać 
się, iż konsumpcja mięsa gęsi domowej była znana 
w Europie co najmniej od tego czasu, tym bardziej, 
że kości gęsi, obok szczątków kury, są podstawo-
wym komponentem w materiałach osteologicznych 
z osad i cmentarzysk środkowej i północnej Europy 
(Benecke 1988).
 W takim kontekście kości gęsi, odkryte na sta-
nowiskach archeologicznych, datowanych na obsza-
rze ziem polskich od wczesnej epoki żelaza, można 
traktować nie tylko jako efekt polowań, lecz także, 
przynajmniej częściowo, jako pochodzące od pta-
ków hodowlanych.
 Z danych archeozoologicznych zebranych z osad 
typu wiejskiego wynika, iż w okresie wpływów 
rzymskich spadło znaczenie polowań na ptactwo, 
a mięso z dzikich gatunków zastąpiono drobiem, 
zwłaszcza kurą. Prawdopodobnie ich hodowla była 
zdecydowanie mniej złożona niż gęsi. Wystarcza-
ły im resztki kuchenne i plewy z uprawianych po-
wszechnie zbóż. Naturalnym pokarmem były też 
larwy i owady. Inaczej było w przypadku gęsi, które 
wymagały określonych nakładów na stworzenie im 
dobrych warunków do bytowania, tj. terenów tra-
wiastych do wypasu, najlepiej z dostępem do wody 
(Pruski 1967; 1975). Dlatego hodowla gęsi była bar-
dziej powszechna u wybrzeży Morza Północnego 
oraz w niektórych rejonach Niżu Środkowoeuro-
pejskiego, gdzie były odpowiednie dla nich warun-
ki naturalne (Benecke 1993). Tam też częściej zala-
tywały na okres wiosny, lata i jesieni dzikie gęsi, na 
które nadal polowano dla mięsa.
 Mimo trudności, jakie sprawiała hodowla gęsi 
w okresie wpływów rzymskich, jej znaczenie rosło 
(ryc. 3). Świadczą o tym ich szczątki rejestrowane 
zarówno na osadach, jak i cmentarzyskach. Jednym 
z ważnych znalezisk w tym względzie jest pochó-
wek mężczyzny odkryty w Ciebłowicach Dużych, 
woj. łódzkie, w którym rozpoznano kości skrzy-
deł co najmniej 19 osobników (Makowiecki 2008). 
W innych pochówkach na tym stanowisku oraz 
na innych nekropolach stwierdzano jedynie poje-
dyncze kości gęsi; zdecydowanie częściej natrafia-
no na kury (Wiejacka, Makowiecki 2019). Zaobser-
wowano również zróżnicowanie w składzie anato-
micznym obu gatunków. Kura reprezentowana jest 
niemal przez wszystkie rodzaje kości występujące 
w zbliżonych proporcjach na cmentarzyskach i osa-

dach (ryc. 4). W przypadku gęsi, nawet wykluczając 
opisywany pochówek, można wskazać na domina-
cję kości skrzydeł na cmentarzyskach i zupełny brak 
w tych kontekstach kości pochodzących z innych 
niż kończyny partii szkieletu. Wobec występowa-
nia na osadach elementów całego szkieletu można 
założyć, że ptaki były tam zabijane i prawdopodob-
nie spożywane. Odwołując się do znaczenia skrzy-
deł, które są podstawowym elementem aparatu lot-
nego ptaka, nasuwa się przypuszczenie, iż taką samą 
funkcję miałyby pełnić/symbolizować w obrządku 
pogrzebowym. Ułatwiałyby one zmarłemu, a ściślej 
jego duszy, pokonać etap przejścia ze świata żywych 
do świata umarłych. Byłby to zatem wyraz wiary w to, 
iż poza doczesnym wymiarem nowy byt (pozbawio-
ny ciała) porusza się przy pomocy skrzydeł, tak jak 
ptaki. Tak więc w tym przypadku zabito ptaki po to, 
aby zmarły uzyskał zdolności, których nie posiada 
człowiek. Dobrą perspektywą do interpretacji znale-
ziska z Ciebłowic są też wzmiankowane przez Mircea 
Eliade (1994) płaszcze szamana. U niektórych ludów 
zdobiono je skrzydłami gęsi, co miało pomagać sza-
manowi w przeistoczeniu się w ptaka i dotarciu pod-
czas rytualnego transu do Niebios.

Gęsi i gęsina u ludów słowiańskich 
we wczesnym średniowieczu
 Z wczesnego średniowiecza przeanalizowano 71 
zbiorów. Są one zróżnicowane zarówno ze wzglę-
du na liczbę szczątków ptaków (od 2 do ok. 3500 
kości), jak i udziału wśród nich gęsi (3% do 52%). 
Chociaż w porównaniu do wcześniejszego okresu 
w generalnym obrazie udział gęsi maleje i wynosi 
zaledwie 12% (ryc. 3), to – jak wskazano poniżej – 
nie należy tego jednoznacznie wiązać z małym ich 
znaczeniem. 
 Mając na uwadze przedstawione ustalenia pod-
jęto próbę porównania ilości gęsi występujących 
na stanowiskach różnych kategorii, co nie przynio-
sło jednak oczekiwanych rezultatów. Średnie wyni-
ki uzyskane dla grodzisk są niemal identyczne jak 
dla osad. W przypadku porównania ze sobą mezo-
regionów można wskazać te, w których gęsi stano-
wią ponad 20% (n=26379) kolekcji awifaunistycz-
nych (Dolina Drwęcy, Dolina Kwidzyńska, Kotlina 
Milicka, Pojezierze Drawskie, Pojezierze Krzywiń-
skie, Pojezierze Myśliborskie, Równina Legnicka), 
ale trudno wyjaśnić uzyskany obraz, ponieważ na 
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innych obszarach z podobnymi cechami środowi-
ska przyrodniczego udział jest niższy.
 Warto zwrócić jeszcze uwagę, że dane o spoży-
waniu gęsiny nie są jednakowe w skali różnych stref 
poszczególnych osiedli. Może to pośrednio wyja-
śniać omawiane powyżej zróżnicowanie pomię-
dzy stanowiskami, które nie były badane w takim 
samym stopniu. Z drugiej strony dają one możli-
wość obserwacji znaczenia funkcjonalnego i ekono-
micznego różnych obszarów osiedla. Dobrym przy-
kładem są badania jednego z ważniejszych ośrod-
ków tzw. protomiejskich, którym był Culm (obec-
nie wieś Kałdus, woj. kujawsko-pomorskie), położo-
ny niedaleko współczesnego Chełmna (Makowiec-
ki 2010). Analiza obecności szczątków gęsi według 
wydzielonych stref socjotopograficznych pozwoliła 
na wskazanie jednej strefy, w której udział gęsi był 
wyjątkowo wysoki, wynosząc aż 23% (n=320), pod-
czas gdy w pozostałych osiągał zaledwie 4% (n=318). 
Na tej podstawie można wnioskować, iż konsump-
cja gęsi była uwarunkowana statusem społecznym 
mieszkańców osiedla. Warto też dodać, iż strefa ta 
sąsiadowała bezpośrednio z miejscem, w którym 
mieściła się karczma (Chudziak et al. 2016).

 Chociaż, jak starano się wykazać, hodowla gęsi 
była znana już wcześniej, jej potwierdzenie w X w. 
u Słowian połabskich znajdujemy w dokumencie 
Ottona I, a w XII w. - w źródłach ruskich (Niederle 
1921). O docenianiu przez Słowian zachodnich mięsa 
z gęsi już w X w. świadczy zapis Ibrahima ibn Jakuba 
z podróży po krajach słowiańskich, odbytej w latach 
961/962. Według niego Słowianie niechętnie jedzą 
kurczęta, które – w przeciwieństwie do gęsiny i wo-
łowiny – powodują choroby (Relacja Ibrāhīma Ibn 
Jakūba z podróży do krajów słowiańskich w prze-
kazie al-Bekrīego 1946). Jednak w konfrontacji z da-
nymi archeozoologicznymi relacja ta nie jest jed-
noznaczna, gdyż wynika z nich, że konsumpcja kur 
była powszechnie przedkładana nad gęsinę. Wyja-
śnienia tej rozbieżności możemy upatrywać w fakcie, 
że wzmiankowany podróżnik poczynił swoje zapisy 
głównie na podstawie wizyty w Pradze i mogą one 
dotyczyć przede wszystkim goszczących go duchow-
nych (Lewicka-Rajewska 2004). Można również 
przypuszczać, że kury trzymane w dużych stadach 
roznosiły więcej bakterii, a w konsekwencji częściej 
dochodziło do zachorowań po spożyciu ich jaj i mię-
sa, co mógł mieć na myśli Ibrahim ibn Jakub pisząc o 

Ryc. 3.  Trend diachroniczny konsumpcji drobiu na ziemiach polskich, na podstawie udziału procentowego szczątków kostnych gęsi, kury, 
kaczki: NE – neolit, EB-WEŻ – epoka brązu i wczesna epoka żelaza, LT-OWR – okres lateński i okres wpływów rzymskich, 
WS – wczesne średniowiecze, PS – późne średniowiecze, NW – okres nowożytny
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wysypce, którą wywołuje jedzenie kurcząt. W takiej 
sytuacji możemy się domyślać, że osoby które dyspo-
nowały odpowiednimi środkami wybierały bezpiecz-
niejszą dla zdrowia gęsinę.
 Gęsi miały też dla Słowian znaczenie wróżebne 
(Kowalski 1998). Migracje dzikich gatunków łączo-
no z odwiedzinami w innym świecie, przepowiada-
no też pogodę na podstawie ich przelotów. O tym, 
jaki będzie kolejny rok, świadczyć miał również ko-
lor kości oraz zawartość przewodu pokarmowego. 
Pióra, odchody, język i żółć gęsi wykorzystywano 
w medycynie ludowej (Kowalski 1998).

Gęsi i gęsina w miastach
 Wzrost spożycia gęsiny jest widoczny w materia-
łach kostnych odkrywanych na obszarach późno-
średniowiecznych miast w całej Europie (Serjeant-
son 2002; 2009). Dotyczy to również Gdańska, woj. 
pomorskie (Makowiecki, Gotfredsen 2002); Pozna-
nia, woj. wielkopolskie (Makowiecki 2016) czy To-
runia, woj. kujawsko-pomorskie (Makowiecki, Ma-
kowiecka 2013). Pomimo że mięso kurze wciąż prze-
ważało nad gęsiną, to jednak udział tej drugiej syste-
matycznie wzrastał od XIII aż do XVI-XVIII w. Nie 
można wykluczyć, iż „moda” na konsumpcję gęsi-
ny w Prusach była efektem wprowadzenia nowych 
strategii w hodowli ptactwa przez osadników spro-
wadzanych z zachodu przez administrację krzyżac-
ką. Według danych archeozoologicznych uzyska-
nych z badań reliktów zamku krzyżackiego w Małej 
Nieszawce (woj. kujawsko-pomorskie), zakonnicy 
gustowali w spożywaniu gęsiny, gdyż szczątki gęsi 
stanowiły prawie 20% odpadków po konsumowa-
nym ptactwie (Nogalski 1991, Nogalski et al. 1992).
 Wyniki badań archeozoologicznych wskazujące 
na wzrost znaczenia gęsiny są zbieżne z informacja-
mi zamieszczonymi w spisach i księgach majątko-
wych sporządzanych dla zamku w Malborku (woj. 
pomorskie). Według nich niektóre wsie płaciły 
czynsz w kurach lub gęsiach (Ziesemer 1916). Znana 
jest również lista miejsc, w których odbywała się ich 
hodowla oraz zapisy o zakupie ptaków na potrze-
by kuchni zamkowej. Ponadto pojawia się wzmian-
ka o łące do wypasu. W wyposażeniu zbrojowni 
wymieniono dwie siatki na gęsi, a wśród persone-
lu znajdował się łapacz tych ptaków. Trudno jednak 
rozstrzygnąć, czy chwytano gęsi domowe podczas 
wypasu, czy dzikie podczas polowania. Wiadomo 

też, że Krzyżacy spożywali nie tylko gęsi pieczone, 
lecz szczególnie cenili ich wątróbki.
 Wzrost zainteresowania gęsiną jest też dobrze 
czytelny w Toruniu. Wprawdzie najstarsze materia-
ły z tutejszego zamku (2 poł. XIII – XV w.) poświad-
czają spożywanie tego mięsa na takim samym po-
ziomie, jak we wczesnym średniowieczu, to jednak 
w młodszych materiałach (XIV – XVIII w.), z oko-
lic kościoła św. Jakuba i klasztoru OO. Dominika-
nów, upatrywać można większego znaczenia gęsi-
ny niż mięsa kurzego (Makowiecki, Makowiecka 
2013). Wzrost konsumpcji gęsiny wśród mieszczan 
na początku czasów nowożytnych jest trendem po-
wszechnym w całej Europie. W przypadku Polski 
uchwycono go w Gniewie, woj. pomorskie (Nogal-
ski 1992); Gdańsku (Makowiecki, Gotfredsen 2002); 
Poznaniu (Makowiecki 2016) i Białogardzie, woj. 
zachodniopomorskie (Makowiecki 2005), a także 
na zamkach w Grudziądzu, woj. kujawsko-pomor-
skie (Makowiecka et al. 2012) i Wąbrzeźnie, woj. ku-
jawsko-pomorskie (Makowiecka, Makowiecki 2014).
 Wysoki udział gęsiny w materiałach nowożytnych 
(ryc. 3) możemy wyjaśniać na podstawie danych histo-
rycznych (Majewski 1957; Topolski 1958) i etnograficz-
nych (Moszyński 1929). Wynika z nich, że gęsina była 
ceniona wśród ludności o wyższym statusie społecz-
nym. Dowodzą tego również wyniki badań dotyczące 
dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (Topolski 1958). 
Według nich w wielu folwarkach powszechne były 
kury i gęsi, przy czym w XVI w. te drugie w liczniej-
szych stadach, jednak chłopi nie hodowali tak licznie 
tego gatunku na potrzeby własne, lecz na daninę. Prze-
pisy na dania z gęsiny, aczkolwiek nie tak powszech-
nie jak z kur, prezentują staropolskie książki kuchar-
skie (Dumanowski et al. 2016). Z drugiej strony we-
dług ustaleń dotyczących Galicji (Pruski 1975), polscy 
mieszczanie nie gustowali w gęsinie – ani w mięsie, ani 
w smalcu. Gęsi hodowano głównie na eksport do kra-
jów niemieckich, zaś na miejscu jej głównymi odbior-
cami byli Żydzi (Pruski 1969). Przepędzanie stad pta-
ków lub ich transport za zachodnią granicę potwier-
dzone jest również w XVIII w. (Baranowski 1964). Po-
wodem wzrostu hodowli gęsi w niektórych regionach/
folwarkach było również pierze i puch stanowiące to-
war eksportowy.
 Zróżnicowanie w dostępności gęsiny zrelacjono-
wał etnograf Kazimierz Moszyński (1929). Według 
zebranych przez niego informacji na Słowiańsz-
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Ryc. 4.  Skład anatomiczny szczątków gęsi i kur na stanowiskach z okresu wpływów rzymskich
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czyźnie istniały obszary gdzie hodowla gęsi i ka-
czek nie była praktykowana. Jedynym powszechnie 
spotykanym na wsiach drobiem były kury. Nieste-
ty, brak opracowań archeozoologicznych z innych 
niż wymienione ośrodki miejskie nie pozwala po-
twierdzić takiego zróżnicowania. Tym samym obraz 
otrzymany dla czasów nowożytnych dotyczy jedy-
nie miejsc zamieszkiwanych przez elity. Oczywiście, 
do czasów nowożytnych przetrwała tradycja polo-
wania na dzikie gęsi. Jak podkreślił Walerian Ku-
rowski, pozyskane w ten sposób młode ptaki ucho-
dziły za smaczniejsze od swoich domowych „kuzy-
nów” (Kurowski 1865). Z ich obecnością w zbiorach 
archeozoologicznych musimy się liczyć bez wzglę-
du na omawiany okres.

Podsumowanie
 Jak wynika z powyższego szkicu, gęsi niemal we 
wszystkich epokach i okresach były użytkowane 
przez społeczności zamieszkujące dzisiejszą Polskę. 
Zebrane informacje, uzyskane na podstawie szcząt-
ków kostnych oraz źródeł pisanych i etnohistorycz-
nych, z jednej strony umożliwiły wskazanie etapów 
w rozwoju tej gałęzi gospodarki, ale z drugiej nie 
dają podstaw do rozstrzygnięcia kilku zasadniczych 
kwestii. Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie od-
różnić kości należących do ptaków domowych od 
dzikich, a tym samym ustalić, kiedy rozpoczęto ich 
hodowlę i jakie znaczenie po jej wprowadzeniu mia-
ły polowania. Jest to utrudnione tym bardziej, że na 
początku gęsi mogły być jedynie oswojone. Ich sta-
da pozyskiwano przez podbieranie jaj dzikim pta-
kom, a wypas na otwartych obszarach pozwalał na 
swobodne mieszanie się z nimi. Takie praktyki mo-
gły mieć również miejsce w czasach stosunkowo do-
brze rozwiniętej hodowli (Searjentson 2002).
 Nie będzie chyba jednak zbyt odważną teza, że 
poświadczona w źródłach antycznych rozwinięta 
hodowla gęsi (Kokoszko 2014) rozprzestrzeniała się 
w Europie Środkowej i przyczyniła się do ich wyko-
rzystywania w okresie wpływów rzymskich. Praw-
dziwy wzrost hodowli gęsi i konsumpcji gęsiny do-
konał się dopiero w drugiej połowie XIII w. n.e. i był 
efektem przeobrażeń społeczno-kulturowych i kuli-
narnych elit oraz mieszczaństwa.
 Jednocześnie aż do czasów współczesnych, gęsi 
(przede wszystkim gęgawa i białoczelna) są częstym 
obiektem polowań. Zważywszy na to, że udział dzi-

czyzny w diecie od okresu wpływów rzymskich miał 
dużo mniejsze znaczenie niż zwierząt hodowlanych, 
należy przyjąć, że również mniejsza część odkrywa-
nych kości należy do dzikich gęsi. Można się także 
pokusić o stwierdzenie, że mamy z nimi do czynie-
nia na stanowiskach archeologicznych, gdzie szcząt-
ków tego gatunku jest niewiele. Byłyby to miejsca, 
w których ze względów ekonomicznych bądź śro-
dowiskowych nie prowadzono hodowli gęsi a jedy-
nie okazjonalnie na nie polowano. Możliwości roz-
wiązania zagadnienia początków i zakresu hodowli 
gęsi należy spodziewać się w podejmowanych ostat-
nio badaniach genetycznych (Heikkinen 2017; Hon-
ka et al. 2018) oraz prowadzonych obserwacjach 
osteometrycznych.
 Do ważniejszych zagadnień, które można spo-
strzec w powyższym, historycznym ujęciu, należy 
rozbieżność w konsumpcji gęsiny u społeczeństw 
z okresu neolitu oraz z czasów historycznych. 
Pierwsze z nich polowały na dzikie gęsi wiosną, zaś 
drugie prowadziły ubój stad domowych jesienią, np. 
z okazji dnia św. Marcina. Wydaje się, że w przy-
szłych badaniach warto podjąć ponowne rozważa-
nia nad tym problemem w oparciu o nowe materiały 
oraz przesłanki archeooarnitologiczne i historyczne. 
 Ważną kwestią przyszłych rozważań są zauwa-
żone rozbieżności pomiędzy danymi historycznymi 
a archeoornitologicznymi. Jedna z nich wprost in-
formuje o preferowaniu gęsiny przez Słowian (Ibra-
him ibn Jakub), druga zaś o niewielkim jej znacze-
nia u mieszczan (Pruski 1969). Z kolei dane ilościo-
we uzyskiwane z badań szczątków ptaków sugerują 
interpretację odwrotną.
 Do tej pory skoncentrowano się na znaczeniu 
tych ptaków w diecie, co wynikało z tego, że więk-
szość kolekcji faunistycznych zawierających szcząt-
ki gęsi określano jako resztki pokonsumpcyjne (np. 
Nogalski 1991; Makowiecki 2016). Jednak równie 
ważnym powodem hodowli tego gatunku było pie-
rze i pióra. To pierwsze już od czasów antycznych 
służyło do wypełniania np. poduszek, drugimi po-
sługiwano się przy pisaniu, upierzaniu strzał czy 
jako plektronami (kostkami) do gry na instrumen-
tach strunowych. Gęsi mogły służyć również jako 
zwierzęta stróżujące, a nawet brać udział w walkach. 
Ze względu na niską nieśność raczej w marginal-
nym stopniu wykorzystywano w celach konsump-
cyjnych ich jaja (Serjeantson 2002; 2009). 
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 Jeszcze trudniejsze od wymienionych zagadnień 
są te, które dotyczą nieutylitarnego znaczenia tych 
ptaków w magii, obrzędach i wierzeniach.
 Zamierzeniem powyższego zarysu historii gęsi 
było uporządkowanie dotychczasowych ustaleń, 
próba ich skomentowania, ale przede wszystkim 
ukazanie potencjału, jaki mogą mieć badania ar-
cheoornitologiczne poświęcone konkretnej grupie 
ptaków. Uznano też, że takie ujęcie to dobry przy-
czynek do prowadzenia dalszych badań zbiorów, za-
równo z pojedynczych stanowisk, ale uwzględnia-
jących szereg często pomijanych informacji (wiek, 
płeć, pomiary), jak i studiów porównawczych w uję-
ciu chronologicznym i przestrzennym.
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Geese and goose meat in the light 
of archaeo-ornithological research. 

From the study on the importance of birds 
in the prehistoric and historic times

Summary

This work was created as part of a broader project aimed at 
gathering data and discussing the meaning of birds among the 
peoples inhabiting Polish lands in the Holocene2 , i.e. the issue 
stated in the subtitle of this article. It is the first comprehensive 
presentation of the history of the goose and its importance for 
the communities stated above. It also sets out further research 
directions, including above all observations of bone measure-
ments, genetic analyses as well as the confrontation of archaeo-
logical and historical data.

2  The project titled Hunting, breeding and symbolism of birds 
among people inhabiting the Polish lands. Archaeozoological 
study carried out as part of the doctorate at the Institute of 
Archaeology, Nicolaus Copernicus University, Toruń.
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Gęsi i gęsina na ziemiach polskich w świetle badań archeoornitologicznych. Ze studiów nad znaczeniem ptactwa...

 The use of birds by the communities inhabiting the area 
of the present-day Poland in the past is still poorly recognised. 
The issues related to the meaning of geese in the Holocene pre-
sented in this article are based on the analysis of 134 assemblag-
es of bird remains dating to from the Neolithic to the modern 
times (fig. 1, 2). The research results were combined with his-
torical and ethnographic information. 
  Already in the Palaeolithic, geese were one of the compo-
nents of avifauna of the Polish lands, which is testified by the 
investigations carried out in caves in the south. However, in the 
campsites of the Mesolithic hunters in the north of Poland only 
the remains of ducks, not geese, were found. Archaeo-ornitho-
logical research indicates that different species of wild geese 
were certainly hunted by agricultural communities already in 
the Early Neolithic period. Also people in subsequent, younger 
periods hunted on wild geese as well as on other bird species. 
The increase of the remains of these birds found at archaeologi-
cal sites dating to the Roman Influence period (fig. 3) allows us 
to assume that in this period in the Polish lands also the domes-
tic goose was kept. It cannot be excluded, however, that it hap-
pened earlier, similarly as in southern Europe. Apart from its 
use as a source of meat and fat, it was also important in magic. 
In this regard, its special meaning is evidenced by the burial of 
a man from Ciebłowice Duże, which contained bones of at least 
19 geese (Makowiecki 2008).  
 In the Early Middle Ages, similarly as in the previous period, 
the goose was the second, after the hen, economically impor-
tant bird, which is testified by the data gathered (fig. 3). Its share 
in bone assemblages from different settlements is diversified. 

There were places, e.g. the stronghold at Kałdus, where goose 
meat was consumed in distinctly larger quantities. Such places 
include a supposed inn recorded at this site (Chudziak et al. 
2016). The Slavs liking for goose meat was expressed by Ibra-
him ibn Jacob in his account. He claimed that Slavs preferred 
goose meat, but avoided chicken, after eating which they have 
health problems. Goose meat was probably appreciated and 
eaten mainly by the people of high social status. It also had an 
important place in beliefs and rituals. Probably both observing 
geese flights and inspecting their intestines were used in divina-
tion  (Kowalski 1998).
 Similarly as in other parts of Europe, the importance of the 
goose increased in late medieval towns (e.g. Gdańsk, Poznań, 
Toruń). It is confirmed both by the analysis of geese remains and 
historical information. These birds were valued by the Teutonic 
Knights, as geese remains constituted over 20% of bone material 
recorded at the castle of the Teutonic Order in Mała Nieszawka. 
The records from Malbork castle list the purchases of these birds, 
breeding places, and meadows suitable for grazing. They also 
mention persons responsible for catching geese; however, they 
do not specify whether the birds were domestic or wild. 
 Ethnohistorical data show that in the modern times goose 
breeding in Poland was regionally diversified. Where favour-
able conditions prevailed, they were kept on a larger scale, not 
only for meat but also for feathers and down, which were ex-
ported to the west (Baranowski 1964). Goose meat was also 
highly valued by the Jews. It was eaten by them even more will-
ingly than by Polish townsmen (Pruski 1975).
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Wstęp
Obecność pierwszych grup łowiecko-zbierackich 
na Nizinie Środkowoeuropejskiej po ustąpieniu 
ostatniego lądolodu związana jest z tzw. kulturą 
hamburską. Ślady bytności społeczności hambur-
skich koncentrują się w kilku regionach Niziny. Wy-
różnić możemy trzy główne obszary występowa-
nia stanowisk hamburskich w Europie: 1) północ-
ne Niemcy i Południowa Jutlandia, 2) Holandia, 3) 
tereny zachodniej Polski. Izolowane niewielkie in-
wentarze lub pojedyncze artefakty wiązane ze spo-
łecznościami hamburskimi znaleziono także w po-
łudniowej Skanii (Larsson 1994: 165), północnej Ju-
tlandii (Holm 1996), wschodniej Szkocji (Ballin i in. 
2010) oraz na Litwie (Satavicius 2002), aczkolwiek w 
tym ostatnim przypadku atrybucja kulturowa mate-
riału krzemiennego budzi wątpliwości (Bobrowski, 
Sobkowiak-Tabaka 2007). 
 W Polsce stanowiska łączone z kulturą hambur-
ską występują przede wszystkim na terenie Wielko-
polski oraz na pograniczu Wielkopolski i Dolnego 

Śląska. Obecnie znanych jest 9 stanowisk archeolo-
gicznych, z czego cztery - Olbrachcice 8, Siedlnica 17 
i 17a, Łęgoń - formują koncentrację w dolinie Kopa-
nicy (Burdukiewicz 1987; Burdukiewicz et al. 1998; 
Burdukiewicz, Szynkiewicz 2002), jedno mieści się 
w Rogowie Opolskim 9, dwa w dolinie Obry (Liny 
stan. 1 – Kobusiewicz 1975; Myszęcin stan 19 – Kaba-
ciński, Sobkowiak-Tabaka 2013), a dwa kolejne znaj-
dujące się w północno-wschodniej i wschodniej czę-
ści regionu (Mirkowice stan. 33 – Kabaciński et al. 
1999; Krągola stan. 25 – Kabaciński, Kobusiewicz 
2007; 2009). Ponadto zarejestrowano szereg śladów 
epizodycznego osadnictwa w formie pojedynczych 
artefaktów – przede wszystkim jednozadziorców lub 
przekłuwaczy z wygiętym żądłem (Sobkowiak-Taba-
ka 2011: 65-66). Znaleziska takie znane są z Cichmia-
ny, Rzuchowa (Kabaciński, Sobkowiak-Tabaka 2009), 
Wojnowa (Kobusiewicz 1999), Ośna Lubuskiego (Ka-
baciński, Sobkowiak-Tabaka 2010), Żółwina (Kaba-
ciński et al. 1998), Trzebicz Młyna (Bagniewski 2001) 
oraz Nowego Młyna (Schild, Królik 1981). 

Jakub Mugaj

The Hamburgian culture site at Krągola, Greater Poland province: reconstruction 
of lithic technology based on the analysis of refittings

Stanowisko kultury hamburskiej w Krągoli, 
woj. wielkopolskie: rekonstrukcja technologii obróbki 

krzemienia w oparciu o analizę składanek krzemiennych

Artykuł prezentuje analizę technologiczną składanek krzemiennych pochodzących ze stanowiska kultury hamburskiej w Krągo-
li . Specyficzna „pracowniana” struktura inwentarza spowodowała wysoką efektywność zastosowania metody składanek. Wybrane 
składanki, ilustrujące pełny cykl obróbki, umożliwiły zgeneralizowany opis technologii krzemieniarskiej społeczności hamburskich 
i porównanie ich z podobnymi rekonstrukcjami technologicznymi z regionów zachodniej i centralnej Europy.. 
Słowa kluczowe: późny paleolit, kultura hamburska, metoda składanek, technologia krzemienna, społeczności łowiecko-zbierac-
kie, późny glacjał 

The article presents a technological analysis of flint refittings from the site of the Hamburgian culture at Krągola . A specific, “work-
shop-like” structure of the inventory resulted in a high effectiveness of the refitting method applied. Selected refitted material, illustrat-
ing a full reduction sequence, enabled the general description of flint technology of the Hamburgian communities and comparing them 
with similar technological reconstructions from the regions of Western and Central Europe. 
Keywords: Late Palaeolithic, Hamburgian Culture, refitting method, lithic technology, hunter-gatherer societies, Late Glacial
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Stanowisko 25 w Krągoli, woj. wielkopolskie
 Stanowisko 25 w Krągoli, gm. Stare Miasto, pow. 
Konin, zostało zarejestrowane w 2003 r. podczas ba-
dań ratowniczych na trasie budowy autostrady A2. 
Położone jest we wschodniej części Niziny Wielko-
polskiej w miejscu przełomu Warty przez moreny 
fazy poznańskiej (ryc. 1). Znajduje się na północ-
nym stoku niewielkiego cieku wodnego wpadające-
go do rzeki Płowy będącej dopływem Warty. Mate-
riał zabytkowy zlokalizowano w obrębie pozostało-
ści gleby kopalnej o wymiarach około 6 × 8 m (Ka-
baciński, Kobusiewicz 2009: 19). Zebrany materiał 
liczy łącznie 1484 okazy krzemienne. Podczas ba-
dań wykopaliskowych nie zarejestrowano żadnych 
śladów paleniska ani materiałów organicznych, któ-
re wiązałyby się z osadnictwem hamburskim. Źró-
dła krzemienne zostały opracowane przy użyciu 
metody klasyfikacji dynamicznej, a wyniki analizy 
technologicznej wraz z wykazami statystycznymi 
oraz metrycznymi materiału krzemiennego opubli-
kowano w latach 2008-2009 (Kabaciński, Kobusie-
wicz 2008; 2009). Specyficzna struktura inwentarza, 
o wyraźnie „pracownianym” charakterze – z wyjąt-
kowo liczną grupą rdzeni (50 sztuk łącznie z frag-
mentami) oraz niewielkim udziałem narzędzi, su-
gerowała duży potencjał analityczny w kontekście 
użycia metody składanek i możliwość rekonstruk-
cji procesów technologicznych. 
 W efekcie zastosowania metody składanek uzy-
skano łącznie 61 bloków złożeń. Siedem z nich za-
wierało połączenia powyżej 10 okazów, zaś 24 skła-

danki to złożenia dwuelementowe. Całkowita liczba 
złożonych krzemieni to 301 okazów, co stanowi 21% 
inwentarza i jest wynikiem przekraczającym prze-
ciętny współczynnik złożeń uzyskiwany dla stano-
wisk hamburskich – współczynnik taki dla sta-
nowisk w Linach i Mirkowicach wynosi około 6% 
(Mugaj 2014: 33; 2016: 117), zaś dla Oldeholtwolde 
12% (Johansen, Stapert 2004: 111). Efektywność zło-
żeń potwierdza w tym wypadku specyficzny charak-
ter funkcjonalny stanowiska i jego odrębność na tle 
innych obozowisk hamburskich znanych z zachod-
niej Polski. 
 Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych 
składanek uzyskanych w trakcie analizy materiałów 
krzemiennych oraz przedstawienie na ich podsta-
wie charakterystyki technologii krzemiennej spo-
łeczności hamburskich. W artykule zaprezentowa-
ny jest wybór 13 najbardziej licznych składanek, któ-
re najpełniej ilustrują sekwencję technologiczną.

Składanka 1
 Składanka zawiera dwa bloki złożeń prawdopo-
dobnie pochodzących z jednej bryły (ryc. 2). Pierw-
szy z nich zawiera 13 elementów, w tym rdzeń, wió-
ry z zaawansowanej fazy eksploatacji oraz odłup-
ki z zaprawy pięty (ryc. 2A). Drugi blok złożony 
jest z 10 elementów, które obejmują etap wczesnej 
obróbki – zaprawy odłupni i formowania zatępi-
ska (ryc. 2B). Długość bryły wynosiła niewiele po-
nad 120 mm. Jej kształt był wąski, wydłużony, szer-
szy w części górnej. Na miejsce rozpoczęcia obrób-

Ryc. 1.  Lokalizacja stanowiska Krągola 25, gm. Stare Miasto, pow. Konin
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ki wybrano krawędź pomiędzy dwoma naturalny-
mi powierzchniami tworzącymi rodzaj naturalne-
go zatępiska. Po odbiciu pierwszych wiórów koro-
wych, które zniosły naturalną krawędź jedynie do 
połowy długości bryły, rozpoczęto intensywną obu-
stronną obróbkę odboczną krawędzi. Po odbiciu 
w ten sposób serii odłupków przystąpiono do od-
dzielania wiórów. Zachowany rdzeń jest jednopię-

towy, ale z serii wiórów z zaawansowanej fazy eks-
ploatacji wiemy, że obróbka odbywała się z użyciem 
dwóch pięt. Dolna pięta została zniesiona dopiero 
podczas ostatniego odbicia szerokiego wióra prze-
niesionego. Pięta dolna prawdopodobnie była pię-
tą przede wszystkim kontrolną – jedyny wiór odbity 
od dolnej pięty znajdujący się w składance posłużył 
zniwelowaniu zawiasów powstałych podczas wcze-

Ryc. 2.  Krągola, stan. 25. Składanka 1 
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śniejszej serii rdzeniowania i skorygowaniu krzywi-
zny odłupni. Negatywy odbić wskazują, że półsu-
rowiec większych rozmiarów, o regularnych kształ-
tach, nadających mu cechy półsurowca „doborowe-
go”, odbijano od górnej pięty. Zachowany wiór od-
bity od dolnej pięty wskazuje, że była ona gładka, 
a jej kąt był ostry – wynosił około 55°. Pięta gór-
na była piętą główną przez cały proces obróbki bry-
ły. Jej powierzchnia była gładka, a kąt rdzeniowania 
wynosił około 80°. Składanka zawiera elementy za-
prawy górnej pięty. Pierwszy krótki odłupek, który 
być może rozpoczął cały proces obróbki, odbito od 
przodu bryły, zaś całą serię kolejnych z jej bocznej 
krawędzi.

Składanka 2
 Składanka zawiera rdzeń, wióry z eksploatacji 
oraz odłupek z zaprawy odłupni (ryc. 3A). Do ob-
róbki wybrano część bryły (połowę?), która uległa 
rozpadowi tworząc wąską formę płasko-wypukłą. 
Płaska powierzchnia spękania termicznego two-
rzyła bok przyszłego rdzenia, zaś jej krawędź, wraz 
z korową powierzchnią konkrecji, stanowiła natu-
ralne zatępisko. Na początku eksploatacji odbito 
ukośnie masywny odłupek znoszący znaczną górną 
część bryły – w ten sposób uformowano płaską pię-
tę o ostrym kącie rdzeniowania wynoszącym oko-
ło 70° stopni. Następnie przystąpiono do kształto-
wania odłupni. W górnej części odbito serię odłup-
ków poprzecznie do osi bryły tworząc częściowe za-
tępisko. Następnie zniesiono zatępisko, rozpoczy-
nając od krawędzi bocznej i stopniowo poszerzając 
odłupnię odbijając kolejne serie wiórów. W ostat-
niej fazie obróbki rdzenia uformowano wtórne za-
tępisko na bocznej powierzchni spękania termicz-
nego. Odbito jedynie dwa wióry znoszące zatępisko, 
które zatrzymały się na zawiasach w około ⅓ długo-
ści odłupni. Przez cały proces eksploatacji używano 
jednej pięty. Znaczna krzywizna odłupni ukształto-
wana już na początku obróbki poprzez odbicie sze-
rokiego wióra przeniesionego utrzymywała się do 
końca eksploatacji.

Składanka 3
 Złożenie zawiera rdzeń oraz trzy wióry, w tym 
jeden przetworzony w rodzaj przekłuwacza z in-
tensywnie zaretuszowanym bokiem w formę tyl-
cową (ryc. 3B). Bryła była niewielkich rozmiarów, 

o kształcie zbliżonym do półkulistego. Jako miej-
sce rozpoczęcia eksploatacji wiórowej wybrano kra-
wędź pomiędzy dwoma naturalnymi powierzchnia-
mi, rozszerzając stopniowo odłupnię na bok bryły. 
Piętę rdzenia utworzono odbijając szeroki odłupek. 
Kąt rdzeniowania był ostry – wynosił około 75°. Tył 
i boki rdzenia pozostały całkowicie korowe. W skła-
dance nie ma również śladów zaprawiania odłupni. 
Na krawędzi pięciska widoczne są bardzo wyraźne 
ślady przecierania.

Składanka 4
 Składanka zawiera rdzeń oraz cztery produkty 
eksploatacji wiórowej (ryc. 4A). Bryła była wąską, 
niewielką konkrecją o szerokości około 25 mm. Bok 
i tył rdzenia były korowe, zaś jeden bok utworzony 
przez powierzchnię spękania termicznego. Na wió-
rach widoczne jest wtórne zatępianie obu krawę-
dzi bocznych rdzeni. Eksploatacja przebiegała przy 
użyciu dwóch naprzeciwległych pięt. Górna pięta 
była gładka, przy krawędzi częściowo facetowana, 
a kąt rdzeniowania wynosił około 80°. Dolna pięta, 
prawdopodobnie będąca piętą kontrolną, była cał-
kowicie gładka o ostrym kącie rdzeniowania (oko-
ło 60o). Krawędzie pięt noszą ślady intensywnego 
prawcowania.

Składanka 5
 Składanka zawiera rdzeń z pojedynczą łuską 
korekcyjną oraz cztery odłupki z zaprawy rdzenia 
i okruch (ryc. 4B). Rdzeń posiadał płaską odłup-
nię wykorzystywaną głównie do pozyskiwaniu wió-
rów. Do jej eksploatacji służyła gładka, skośna pię-
ta tworząca z odłupnią kąt około 55o. W dolnej czę-
ści odłupni znajduje się szeroki zawias uformowany 
przez spękanie, które podczas kolejnych odbić spo-
wodowało odpadnięcie dolnej części rdzenia. W tej 
partii odłupni widoczne są ślady intensywnej zapra-
wy dwustronnej krawędzi odłupni. Odłupki obecne 
w składance są wczesnymi produktami tej zaprawy. 
Wydaje się zatem, że kontrolne zaprawianie dolnej 
części odłupni było kontynuowane przez cały pro-
ces rdzeniowania, wraz ze skręcaniem odłupni. Ta 
zaprawiona dolna część odłupni stanowiła w pew-
nym momencie obróbki piętę dla eksploatacji na 
tyle rdzenia w kierunku przeciwnym kierunku w 
stosunku do głównej odłupni, a jej kąt rdzeniowa-
nia wynosił około 45°. Szerokość drugiej odłupni 
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była ograniczona przez powierzchnię spękania ter-
micznego do szerokości jednego wióra. Jeden z wió-
rów, mimo braku bezpośredniego połączenia ze 
składanką, możemy z całą pewnością uznać za pro-
dukt eksploatacji owej młodszej, tylnej odłupni.

Składanka 6 
 Składanka zawiera rdzeń, okruch, wiór retuszo-
wany z eksploatacji oraz 3 odłupki z zaprawy pięty 
(ryc. 5A). Dwie krawędzie bryły wyznaczały loka-

lizację odłupni (dłuższa krawędź) oraz pięty (krót-
sza krawędź). Obróbkę rozpoczęto formując piętę 
poprzez odbicie wzdłuż górnego zatępiska. Kolejne 
odłupki odbite odbocznie zaprawiły tylną część pię-
ty. Odłupki odświeżające płaszczyznę pięty w trak-
cie eksploatacji odbijano od przodu rdzenia. Kra-
wędź frontalną bryły zaprawiono szerokim odbi-
ciem z boku rdzenia, a następnie zniesiono poprzez 
oddzielenie długiego wióra. Stopniowo rozszerza-
no płaszczyznę odłupni na boki rdzenia, skręca-

Ryc. 3.  Krągola, stan. 25. Składanka 2 (A) oraz 3 (B)
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jąc oś w niewielkim stopni. Podczas obróbki, dol-
na część bryły uległa rozpadowi: okruch zniósł uko-
śnie boczną oraz dolną część rdzenia. Powierzchnia 
spękania posłużyła za dolną piętę korygującą znie-
kształcony relief odłupni. Na krawędzi pięciska wi-
doczne jest intensywne prawcowanie.

Składanka 7
 Składanka zawiera rdzeń, wykrojec, dwa wióry 
i wiórek z eksploatacji, odłupek z zaprawy odłup-
ni i wiór z zaprawy pięty (ryc. 5B). Proces obróbki 
rdzenia, którą możemy zaobserwować w składan-
ce, był niezwykle regularny. Bryła użyta do rdzenio-
wania była wąska, boki rdzenia w większości koro-
we, zaprawiane częściowo po obu stronach szeroki-
mi uderzeniami regulującymi kształt odłupni. Dwie 
skośne pięty rdzenia łączyły się w jego tylnej czę-
ści. Kąty rdzeniowania obu pięt są zbliżone i wyno-
szą około 55°. Regularna eksploatacja wiórowa od-
bywała się przy użyciu jednej z nich, zaś druga słu-
żyła do regulowania reliefu odłupni, przede wszyst-
kim kontrolowania jej krzywizny. Negatywy od-
bić wskazują na precyzyjną regularną eksploatację 
umożliwiającą pozyskiwanie prostych i szerokich 
wiórów. Szerokość odłupni pozwalała na odbicie 
maksymalnie trzech wiórów w jednej serii. Wykro-
jec, wykonany z jednego z wiórów, jest okazem nie-
typowym, krępym, o mocno skróconej części wierz-
chołkowej. Obie krawędzie pięcisk były prawcowa-
ne. Dzięki specyficznej barwie bryły do bloku moż-
na zaliczyć elementy, które z pewnością pochodzą 
z jej eksploatacji, ale nie mają bezpośredniego po-
łączenia ze składanką. Wśród owych elementów 
znaleźć można zatępiec, 3 fragmenty wiórów oraz 2 
wiórki korekcyjne.

Składanka 8
 Wieloelementowa składanka zawiera dwa rdze-
nie, 4 elementy pochodzące z zaprawy pięty, dwa 
przekłuwacze, rylec klinowy, dwa odłupki, 5 wió-
rów oraz okruch (ryc. 6A). Złożenie prezentuje 
skomplikowaną obróbkę masywnej bryły. Jej pier-
wotny kształt był owalny, wydłużony. Eksploatację 
rozpoczęto od węższego boku konkrecji. Piętę za-
prawiono szerokimi odłupkami odbijanymi zarów-
no od przodu konkrecji, jak i od boku. W toku ob-
róbki płaszczyzna odłupni rozszerzała się stopniowo 
na szerszy bok rdzenia, tak iż odłupnia w momen-

cie zakończenia rdzeniowania znajdowała się w po-
zycji przesuniętej o 90o w stosunku do pierwotne-
go położenia. Krawędź boczną zaprawiono przez 
wtórne zatępianie. Eksploatacja przebiegała jedno-
piętowo mimo obecności „pseudopięty” w dolnej 
części rdzenia na jego tyle. Na pewnym etapie ob-
róbki dolna część bryły rozpadła się wzdłuż spęka-
nia termicznego. Eksploatację kontynuowano nadal 
przy wykorzystaniu jednej pięty skracając odłup-
nię od dołu z prawej strony. Eksploatowano również 
okruch powstały podczas rozpadu rdzenia – przy-
gotowano jednym uderzeniem płaską piętę o kącie 
rdzeniowania 80°. Krawędź intensywnie prawco-
wano. Na powierzchni pięty przy krawędzi widocz-
ne są również niewielkie ślady sporadycznego „fa-
cetowania”. W składankach związanych z obrób-
ką rdzenia powstałego po rozpadzie nie ma narzę-
dzi. W przypadku „głównego” procesu rdzeniowa-
nia, z szerokiego długiego wióra zrobiono zdwojo-
ny przekłuwacz typu Zinken. Z podobnego półsu-
rowca, z następnej serii odbić, uformowano podob-
ny przekłuwacz, tym razem pojedynczy. Po rozpa-
dzie bryły, z masywnego dwupiętnika zrobiono ry-
lec klinowy, zwielokrotniony, o ostrzu usytuowa-
nym w proksymalnej części wióra.

Składanka 10 
 Składanka serii wiórów oraz odłupka z zaawanso-
wanej fazy eksploatacji (ryc. 6B). Wszystkie elementy 
zostały odbite od jednej pięty. W bocznej części skła-
danki widoczny jest pojedynczy negatyw po odłup-
ku odbity od dołu rdzenia. Prawdopodobnie nie jest 
on jednak wynikiem eksploatacji przy użyciu drugiej 
pięty, ale śladem zaprawy boku rdzenia wykonanej 
od dołu. Jeden z wiórów posiada w części dystalnej 
zaretuszowaną wnękę. Piętki wiórów są niewielkie – 
nieomal punktowe, krawędź jest prawcowana. Mimo 
braku bezpośredniego połączenia do bloku możemy 
zaliczyć również rdzeń (ryc. 6C). Złożona sekwencja 
wiórów znajduje się prawdopodobnie w „odległości” 
jednej serii wiórów. Rdzeń jest jednopiętowy, pięta 
gładka o kącie 50o. Na krawędzi bocznej rdzenia wi-
doczne są ślady wtórnego zatępiska.

Składanka 21
 Składanka niewielkiego rdzenia jednopiętowe-
go z zatępcem (ryc. 7A). Boki rdzenia są utworzone 
prze powierzchnie naturalne. Krawędź płaszczyzn 
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zaprawiono i wykorzystano jako frontalne zatępisko. 
Pięta rdzenia uformowana jest jednym uderzeniem 
oraz pojedynczym drobnym odbiciem przykrawęd-
nym. Kąt rdzeniowania jest zbliżony do prostego wy-
nosi 80°. Krawędź pięciskowa jest silnie prawcowana.

Składanka 39
 Składanka ilustrująca obróbkę wąskiej, płaskiej 
konkrecji („płytowatej”) złożona z dwóch bloków. 
Pierwszy z nich zawiera rdzeń, masywny odłupek 
odnawiający płaszczyznę pięty oraz serię elemen-
tów pochodzących z zaprawy pięty (ryc. 8A). Na 

drugą grupę złożeń składają się trzy wióry korowe 
z wczesnego etapu eksploatacji bryły (ryc. 8B). Ob-
róbka ograniczała się do dwóch przestrzeni rdze-
nia – pięty i odłupni. Tył i boki pozostały korowe. 
Wąska i długa pięta rdzenia była intensywnie za-
prawiana wieloma seriami krótkich odłupków, od-
bijanych od boku rdzenia. Odłupnia umiejscowio-
na została na węższym, długim boku bryły. Eksplo-
atację rozpoczęto znosząc naturalne zatępisko od-
biciem długiego wióra korowego. Krawędź wtórnie 
zatępiono w ostatniej fazie rdzeniowania. W późnej 
fazie obróbki odbito masywny odnawiak. Do skła-

Ryc. 4.  Krągola, stan. 25. Składanka 4 (A) oraz 5 (B)
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Ryc. 5.  Krągola, stan.25. Składanka 6 (A) oraz 7 (B)
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Ryc. 6.  Krągola, stan. 25. Składanka 8 (A) oraz 10 (B-C)
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danki można zaliczyć również elementy, których 
nie złożono w poszczególne bloki, choć niewątpli-
wie pochodzą z obróbki omawianej bryły: odłupki 
z zaprawy pięty oraz wióry z eksploatacji.

Składanka 40
 Złożenie wieloelementowe prezentujące skom-
plikowany proces obróbki dużej konkrecji (ryc. 7B). 
Składanka zawiera rdzeń, zatępiec oraz wiór koro-
wy z wczesnego etapu obróbki, serię 11 wiórów i 2 
odłupków z różnych etapów eksploatacji. Obróbkę 

rozpoczęto poprzez zniesienie naturalnego zatępi-
ska odbijając masywne wióry korowe przy użyciu 
dwóch naprzeciwległych pięt. Eksploatację kon-
tynuowano w dwupiętowym modelu rozszerza-
jąc w niewielkim stopniu odłupnię na boki w czę-
ści górnej bryły. Rdzeń uległ w pewnym momen-
cie rozpadowi, po czym dolna, większa część rdze-
nia była eksploatowana ponownie – tym razem 
od jednej pięty z odłupnią przesuniętą i skręconą 
o około 90°, w stosunku do pierwotnego jej usytu-
owania.

Ryc. 7.  Krągola, stan. 25. Składanka 21 (A) oraz 40 (B)
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Technologia krzemieniarska społeczności 
hamburskich
 Dotychczasowe rekonstrukcje hamburskiej tech-
nologii obróbki krzemienia w Polsce formułowane 
były głównie na podstawie analizy całości inwenta-
rzy krzemiennych przy pomocy klasyfikacji dyna-
micznej (Burdukiewicz 1987; Kabaciński, Kobusie-
wicz 2008). W ciągu ostatnich kilku lat do analizy 
materiału krzemiennego ze stanowisk hamburskich 
z powodzeniem zastosowano metodę składanek 
(dla stanowisk w Linach – Mugaj 2016 oraz Mirko-

wicach – Mugaj 2014). Inwentarz krzemienny z Krą-
goli, dzięki jego „pracownianej” strukturze i wyso-
kim współczynniku złożeń, doskonale nadaje się do 
opisania technologii krzemieniarskiej społeczności 
hamburskich w Wielkopolsce.

Ekonomia surowcowa
 Surowcem używanym przez społeczności ham-
burskie na Nizinie był wyłącznie narzutowy krze-
mień kredowy bałtycki, pozyskiwany najprawdopo-
dobniej z najbliższego otoczenia z lokalnych źródeł 

Ryc. 8.  Krągola, stan.25. Składanka 39
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– dolin rzecznych, rozcięć erozyjnych itp. Rozmia-
ry brył wykorzystywanych w obróbce nie były duże. 
Największe w pełni zrekonstruowane bryły osią-
gają maksymalnie kilkanaście centymetrów długo-
ści. Dostrzec można wyraźną preferencję w dobo-
rze brył do obróbki. Dobór ten był implikowany 
przez generalną koncepcję obróbki i geometrię bry-
ły. Najczęściej poddawane redukcji były zatem brył-
ki o kształcie „płytowatym”, a więc płaskie konkre-
cje, gdzie jeden z wymiarów jest wyraźnie krótszy 
od dwóch pozostałych. Umożliwiało to umiejsco-
wienie już od początku obróbki pięty i odłupni na 
odpowiednich płaszczyznach bryły. Planując przy-
szłą obróbkę starano się ustawić krzemienną kon-
krecję w taki sposób, aby uzyskać rodzaj naturalne-
go zatępiska frontalnego utworzonego z krawędzi 
pomiędzy płaszczyznami.

Przygotowanie pięty
 Obróbkę rozpoczynano od przygotowania pięty, 
odbijając kilka odłupków zaprawiakowych odbocz-
nie lub jeden masywniejszy, formujący płaszczy-
znę pięty. Kąt utworzony pomiędzy piętą a odłup-
nią wynosił około 60-70°. Drugą piętę formowano 
zwykle pod bardziej ostrym kątem, zaś sama pięta 
zachodziła często w znacznym stopniu na tył rdze-
nia. Proces zaprawy pięty jest doskonale widoczny 
w składance 1, gdzie serię odłupków odbito od lewej 
strony rdzenia, zaś ostatni od strony odłupni, aby 
uzyskać całkowicie płaską powierzchnię w strefie 
pięty aktywnej.

Przygotowanie odłupni
 W następnej kolejności przygotowywano odłup-
nię, formując frontalne zatępisko, najczęściej jedno-
stronne. Jeśli naturalna krawędź umożliwiała peł-
nienie funkcji zatępiska, zaprawa ograniczała się do 
pojedynczych odbić. Frontalne zatępisko było wy-
łącznym sposobem rozpoczynania eksploatacji wió-
rowej.

Eksploatacja
 W celu uzyskania wiórów o możliwie prostym 
profilu, do eksploatacji używano dwóch naprzeciw-
ległych pięt, bądź wyłącznie jednej. Na podstawie 
składanek możemy wyróżnić trzy sposoby eksplo-
atacji. Pierwsza z nich to eksploatacja dwupiętowa 
z użyciem obu pięt naprzemiennie w taki sam spo-

sób, celem uzyskania regularnych wiórów przetwa-
rzanych następnie na formy narzędziowe. W tym 
modelu obróbki obie pięty spełniały tą samą funk-
cję, miały podobną charakterystykę morfologicz-
ną, tworzyły zbliżone kąty rdzeniowania i wykorzy-
stywały jednakowo przestrzeń odłupni. Na dwupię-
towości bazował również kolejny model obróbki. 
W tej koncepcji eksploatacji druga pięta była uży-
wana doraźnie do kontroli krzywizny odłupni i re-
dukowania centralnej wypukłości pojawiającej się w 
przypadku, gdy odbite wióry nie przekraczały po-
łowy długości odłupni. Druga pięta używana była 
również w przypadkach pojawiania się struktur za-
wiasowych. Funkcjonowanie drugiej pięty umoż-
liwiało „czyszczenie” odłupni po nieudanych od-
biciach pozostawiających niechciane zakończenia 
typu „hinge”. Przykładem zastosowania pięty dolnej 
w taki sposób jest składanka 1. W modelu obrób-
ki dwupiętowej z piętą pomocniczą, jej kąt rdzenio-
wania jest zwykle bardziej ostry niż pięty głównej, 
a obszar aktywny sięga do mniej niż połowy długo-
ści odłupni. Trzecim typem obróbki jest prosta eks-
ploatacja jednopiętowa, zwykle związana z ograni-
czoną zaprawą rdzenia. Należy podkreślić, że przed-
stawione modele obróbki nie wykluczają się, a na-
wet często stosowane są w różnych fazach jednego 
cyklu obróbki, najczęściej zgodnie z prezentowaną 
powyżej kolejnością, a więc regularna naprzemien-
na obróbka dwupiętowa we wczesnych fazach eks-
ploatacji, po jednopiętową na etapie znacznie zredu-
kowanej już bryły.

Naprawy
 W trakcie obróbki na krawędzi odłupni formo-
wano zatępisko wtórne. Następstwem jednostron-
nej krawędziowej naprawy często był efekt rotacyj-
nej progresji eksploatacji, a więc stopniowego prze-
suwania się płaszczyzny odłupni na bok rdzenia. 
Składanka 8 ilustruje aż 90 stopniowe przesunięcie 
odłupni względem jej pierwotnego położenia. Na-
prawie podlegała również pięta rdzenia, choć było 
to działanie podejmowane najczęściej jedynie raz 
podczas cyklu redukcji, być może ze względu na 
stosunkowo niewielkie rozmiary brył.

Technika eksploatacji
 W trakcie eksploatacji krawędź pięciska była in-
tensywnie przecierana przed odbiciem kolejnej se-
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rii wiórów. Do odbicia używano tłuków mineral-
nych, półsurowiec nosi ślady wskazujące na ten ro-
dzaj techniki uderzenia bezpośredniego – wydatne 
sęczki, obecność skaz przysęczkowych i rozszcze-
pień sęczków. Warto wspomnieć, że również na po-
zostałych stanowiskach hamburskich znanych z te-
renu zachodniej Polski potwierdzono użycie techni-
ki bezpośredniego uderzenia przy pomocy tłuków 
z piaskowca, które zostały zarejestrowane w mate-
riale ruchomym.
 
Podsumowanie
 Prowadzone w ostatnich dekadach badania sta-
nowisk hamburskich i pozyskanych z nich inwen-
tarzy krzemiennych pozwalają porównywać tech-
nologię krzemieniarską na wszystkich głównych ob-
szarach osadnictwa hamburskiego na Nizinie Środ-
koweuropejskiej. Dla regionu Jutlandii technolo-
gię krzemienną opisał Bo Madsen (1992), opiera-
jący się głównie na podstawie materiałów ze stano-
wiska w Jels I. Wzorcowym opracowaniem dla za-
chodniej strefy osadnictwa hamburskiego na obsza-
rze dzisiejszej Holandii jest publikacja materiałów 
ze stanowiska w Oldeholtwolde autorstwa D. Sta-
perta i L. Johansson (2004). Jest to równocześnie 
jedyne dotąd stanowisko związane ze społeczno-
ściami hamburskimi, gdzie do analizy źródeł krze-
miennych w pełni zastosowano metodę składanek. 
W ostatnich latach szczegółową analizę technolo-
giczną inwentarzy pochodzących z hamburskich 
stanowisk północnoniemieckich przedstawiła M. J. 
Weber (2012). 
 Przy porównaniu wyników z różnych obszarów 
osadnictwa hamburskiego wyłania się obraz sto-
sunkowo spójnej koncepcji technologicznej, która 
w ogólnym zarysie opiera się na eksploatacji dwu-
piętowej naprzemiennej, bądź z kontrolną funkcją 
drugiej pięty, z frontalnym jednostronnym zatępi-
skiem otwierającym odłupnię. Wspólna jest także 
koncepcja geometrii rdzenia: wykorzystywanie pły-
towatych konkrecji, z odłupnią umiejscowianą od 
początku obróbki na dłuższym wąskim boku. Pew-
ne odmienności zauważyć można w stopniu zapra-
wy rdzeni, która w przypadku zachodnich i central-
nych obszarów jest bardziej rozwinięta – występu-
ją tam szerokopłaszczyznowe zaprawy boków rdze-
ni oraz sporadyczne formowanie tylnych grzebie-
nisk. Takich metod obróbki wstępnej rdzeni próż-

no szukać w zespołach z terenu Polski, gdzie zapra-
wa jest często ograniczona do ubogiego formowa-
nia boku rdzenia. Również technika jest jednym z 
elementów różnicujących inwentarze hamburskie. 
O ile bowiem cechy świadczące o używaniu twar-
dego tłuka są dystynktywne dla zespołów polskich, 
o tyle w zachodniej i północnej strefie osadnictwa 
(związanego z młodszą fazą Havelte) w debitażu 
obecne są atrybuty techniczne wyraźnie wskazujące 
na możliwość użycia miękkiego tłuka organicznego 
(np. obecność wargi oraz stosunkowo płaskie, „roz-
lane” sęczki). Podobnie interpretuje się obecność 
techniki en éperon w klasycznych inwentarzach 
hamburskich z rejonu północnych Niemiec (Weber 
2012: 108-110) oraz Szkocji (Ballin et al. 2018: 58-59). 
Technika ta miała być używana na wstępnym eta-
pie obróbki, gdy za pomocą tłuka z poroża odbija-
no długie wióry w inicjalnej serii eksploatacji. Śla-
dy użycia tłuka organicznego i formowania piętek 
en éperon stanowią również argument na rzecz sil-
nej tradycji magdaleńskiej w technologii hambur-
skiej i wskazują na magdaleńską genezę społeczno-
ści hamburskich. O ile fakt ten na obecnym etapie 
badań wydaje się niezaprzeczalny, sam proces kolo-
nizacji i rozwoju osadnictwa hamburskiego na Ni-
zinie, głównie ze względu na skromny zasób pozo-
stałości osadniczych oraz ich bezpośrednich ozna-
czeń radiowęglowych, pozostaje stosunkowo słabo 
rozpoznany. Ważnym zagadnieniem staje się zatem 
wyjaśnienie odrębności technologicznych pomię-
dzy głównymi obszarami osadniczymi społeczno-
ści hamburskich oraz odpowiedź na pytanie, czy i 
w jaki sposób dynamika kolonizacji Niziny Środko-
woeuropejskiej, model mobilności i funkcjonowa-
nia hamburskich grup miały wpływ na zróżnicowa-
nie technologiczne.

Analiza technologiczna materiałów krze-
miennych ze stanowiska w Krągoli została 
przeprowadzona w ramach projektu „Spo-
łeczności kultury hamburskiej w Wielkopol-
sce – technologia krzemienna i organizacja 
przestrzenna osad w świetle analizy metodą 
składanek”, finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki na mocy umowy 2016/21/N/
HS3/03170.
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The Hamburgian culture site at Krągola, 
Greater Poland province: reconstruction of lithic 

technology based on the analysis of refittings
Summary

The process of settling northern Europe after the Baltic Glacia-
tion was associated with hunter-gatherer communities known 
as the Hamburgian culture. The Hamburgian settlement in 
Europe concentrated in several regions: western Poland, the 
Netherlands, northern Germany, and southern Jutland. Sites 
attributed to the Hamburgian culture in the area of Poland are 
located mainly in Greater Poland and on the border of Greater 
Poland and Lower Silesia. The campsite recorded at Krągola is 
one of such sites.
 The aim of the article is to present selected flint refittings ob-
tained during the analysis of flint material from the Krągola site 
and to discuss, on the basis of them, the characteristics of the 
lithic technology of the Hamburgian communities. The article 
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presents a selection of 13 most numerous refittings, which most 
fully illustrate the lithic reduction sequence. 
 The site at Krągola was localised within the framework of res-
cue excavations carried out along the route of planned road de-
velopment in 2003. It is situated in the eastern part of the Great-
er Poland Lowland, in the location where the Warta river gorge 
cuts through the moraines of the Poznań phase (fig. 1). The site 
is located on a northern slope of a small watercourse falling 
into the Płowa river, a tributary of the Warta river. The material 
obtained during the research is limited to the flint inventory 
of 1484 pieces. They were discovered within the remains of fos-
sil soil with the dimensions of approx. 6 m by 8 m (Kabaciński, 
Kobusiewicz 2009: 19). The technological structure of the in-
ventory, in which an exceptionally numerous group includes 
cores, indicates the “workshop-like” character of the site and 
a high potential of the application of the flint refitting method. 
In the result of the refitting analysis, a total of 61 refitted blocks 
were obtained. Among them, more than seven consisted of over 
10 pieces, while 24 refitted blocks were two-element ones. The 
total number of refitted flints was 301, which accounted for 21% 
of the inventory. 
 The only raw material used by the Hamburgian communities 
in Greater Poland was the erratic Baltic flint. The flint nodules 
were of small sizes – the largest reconstructed blocks reach 
a dozen centimetres in length. Most often the pieces selected 
for working included flat and elongated forms, where the nar-
rowest side was the width of the flaking surface limiting the ex-
ploitation. The flint working began with the preparation of the 
platform by striking off several preparation flakes from the side 
of the core and a massive flake from the front of the core, form-
ing a flat surface in the active part of the platform. The angle 
formed between the platform and the flaking surface was most 
often approximately 60-70°. The second platform was usually 
formed at a sharper angle, while the platform itself often over-
lapped the back of the core to a large extent. The blade produc-
tion most often began with the detachment of a frontal crest 
from a platform. Three modes of blade working can be distin-
guished. The first one consisted in striking off blades using two 
platforms alternately. The second way involved the use of one 

platform for the proper blade working and the other only for 
correcting the flaking surface. The third type of processing was 
a simple single-platform working. During the reduction proc-
ess, both the platform and the flaking surface were subject to 
slight corrections in the form of rejuvenation and secondary 
crests. This was not, however, a common practice due to small 
sizes of nodules and a relatively short sequence of coring. The 
traces visible on blades and cores indicate the use of the direct 
percussion technique, most probably mineral. 
 Comparing the results of the technological analysis of refit-
tings from the site at Krągola with the results of the research on 
the technology of other regions inhabited by the Hamburgian 
communities in Europe (Madsen 1992, Johansen, Stapert 2004, 
Weber 2012), we can say that the Hamburgian technology is 
a relatively coherent concept of lithics working. However, there 
are also some noticeable differences related mostly to the core 
preparation, which in the western part of settlement takes the 
wide-surface, advanced form of the preparation of the side. The 
technology is also an important differentiating feature. While 
the characteristics indicating the use of a hard hammer are 
distinctive for Polish assemblages, in the western and northern 
settlement zones (connected with the younger, Havelte phase) 
there are technical features of debitage which clearly point to 
the possibility of using the soft organic hammer (e.g. the pres-
ence of the lip, relatively flat, “irregular” bulbs, and butts of the 
en éperon type). 
 The explanation of the existence of the above-mentioned 
differences appears to be an important issue in the context of 
the conceptualisation of the colonisation process taking place 
in northern Europe, forms of settlement, and the functioning 
of hunter-gatherer communities in the North European Plain.

 The technological analysis of flint material from the 
site at Krągola was carried out within the frameworks 
of the project “The Hamburgian culture communities in 
Greater Poland – lithic technology and spatial organi-
sation of settlement sites in the light of the analysis by 
the refitting method”, funded by the National Science 
Centre under the agreement no. 2016/21/N/HS3/03170.
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W połowie VI tysiąclecia BC rozpoczęła się ekspan-
sja ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej (da-
lej KCWR) na znaczne obszary Europy Środkowej, 
w tym terytorium współczesnej Polski. Początko-
wo osadnictwo, datowane na fazę I (przednutową), 
koncentrowało się na terenach wyżynnych i niżo-
wych w dorzeczu Odry i Wisły. Stanowiska z tego 
okresu zostały rozpoznane na Płaskowyżu Głub-
czyckim, Przedgórzu Sudeckim, prawym i lewym 
brzegu górnej Wisły, a także w rejonie Rzeszowa, 
Gródka nad Bugiem, na Kujawach i ziemi chełmiń-
skiej (Czekaj-Zastawny 2017: 26-29). W następnych 
etapach ludność KCWR rozprzestrzeniła się na sze-
rokie obszary od zlewni górnej Odry aż do Wyży-
ny Podolskiej na wschodzie po ziemię chełmińską 
i Kujawy na północy (Pyzel 2010: 220).

 Jednym z najpóźniej powstałych skupisk osad-
niczych KCWR w strefie niżowej była enklawa dol-
noodrzańska. Zakłada się, że na tereny zlokalizowa-
ne w dorzeczu dolnej Odry społeczności tej kultu-
ry przybyły z lessów południowej Polski, a częścio-
wo także z obszarów położonych na południe od 
Bramy Morawskiej (Kabaciński 2010: 20). Ich eks-
pansja w tym rejonie łączona była przez badaczy 
z występowaniem urodzajnych gleb: czarnoziemów 
w rejonie Pyrzyc oraz gleb brunatnych w Marchii 
Wkrzańskiej (Kowalski 2007: 27-28). Na tej pod-
stawie na Pomorzu Zachodnim do lat 90. XX wie-
ku wyróżniane były dwa główne skupiska osadnicze. 
Jednakże rozwój badań, w tym także odkrycia do-
konane w trakcie prac ratowniczych, przyczynił się 
do weryfikacji tych poglądów. Zlokalizowane i prze-

Linear Pottery culture settlement at Czarnowo, site 58, 
West Pomerania province

Przemysław Bobrowski, Marzena Cendrowska, Ewa Dreczko, 
Mirosław Furmanek, Mirosław Masojć, Marta Mozgała-Swacha

Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 
Czarnowo 58, woj. zachodniopomorskie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Czarnowo 58. 
W ich trakcie odkryta została między innymi bardzo interesująca osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na podstawie 
lokalizacji przebadanych obiektów wydzielonych zostało 7 zagród, dla których następnie przeprowadzona została analiza materia-
łów zabytkowych. Materiały ceramiczne podzielone zostały na ceramikę delikatną i ceramikę grubej roboty, dla których przeanali-
zowane zostały typy naczyń, rodzaj zdobnictwa oraz skład masy garncarskiej. W wypadku artefaktów krzemiennych uwzględnio-
ne zostały cztery grupy, reprezentujące poszczególne stadia obróbki. Uwzględnione zostały informacje na temat surowca, techno-
logii produkcji i typologii zabytków kamiennych. Uzyskane wyniki zostały następnie porównane z innymi stanowiskami znanymi 
z rejonu współczesnej Polski. 
Słowa kluczowe: wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej, osadnictwo, ceramika, wytwory krzemienne 

The aim of this article is to present the results of archaeological research carried out at Czarnowo, site 58.  During these investi-
gations a very interesting settlement site of the Linear Pottery culture communities was discovered. On the basis of the location 
of the examined features, 7 residential units were distinguished, for which the analysis of finds was performed. Ceramic material 
was divided into tableware and kitchenware pottery, and then analysed in terms of vessel types, decoration, and the content of clay 
paste. In the case of flint artefacts, four groups were taken into account, representing the various stages of processing. The informa-
tion about the raw material, manufacture technology, and typology of stone artefacts was recorded. The obtained results were then 
compared with other archaeological sites known from the area of the present-day Poland. 
Keywords: Early Neolithic, Linear Pottery culture, settlement, pottery, flint artefacts
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badane zostały stanowiska w rejonie dolnego biegu 
Odry, pomiędzy wyróżnionymi wcześniej skupiska-
mi. Obecnie znanych jest ponad 90 punktów osad-
niczych o różnorakiej funkcji, od stanowisk świad-
czących o krótkotrwałym pobycie, jak np. Brzezi-
na, po wielofazowe osiedla, np. Karwowo, Mierzyna 
i Żalęcino (Słowiński 1991; Kozłowska 2004; Kowal-
ski 2007).
 Nowych danych na temat osadnictwa społecz-
ności KCWR w enklawie dolnoodrzańskiej dostar-
czyły również ratownicze badania wykopaliskowe, 
prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, na stanowisku Czarnowo 58. 
Jego lokalizacja została ustalona podczas prospek-
cji przeprowadzonej na trasie planowanego prze-
biegu drogi ekspresowej S3. Omawiane stanowisko 
zlokalizowane jest w gminie Banie, powiecie gry-
fińskim, województwie zachodniopomorskim, oko-
ło 10 km na południowy zachód od Pyrzyc (ryc. 1). 
Pod względem fizjograficznym znajduje się w ob-
rębie mezoregionu Pobrzeża Szczecińskiego (Kon-
dracki 2000: 44-53). Stanowisko położone jest na 
niewielkim wzniesieniu, otoczonym w części połu-
dniowo-zachodniej terenami podmokłymi. W jego 
obrębie na podstawie analiz geomorfologicznych 
i badań geologicznych wyróżniono szereg niewiel-
kich zagłębień, będących pozostałościami okreso-
wych rozlewisk (Sadowski, Włodarski 2007).
 Ratownicze badania wykopaliskowe na stano-
wisku 58 trwały od maja do listopada 2007 roku. 
Prowadzone były przez Zachodniopomorskie 
Konsorcjum Archeologiczne pod kierownictwem 
mgr Anny Laciejewskiej. Powierzchnię stanowiska 
odhumusowano przy użyciu sprzętu mechanicz-
nego, a następnie prowadzono ręczną eksplorację 
nawarstwień, warstwami mechanicznymi o miąż-
szości ok. 10 cm. Pracami terenowymi objęto po-
wierzchnię 8,6 ha, na której odkryto 746 obiektów 
o zróżnicowanej chronologii. Na podstawie znale-
zionych materiałów zabytkowych wyróżniono sze-
reg faz użytkowania stanowiska. Pierwszych pięć faz 
łączyć można z działalnością społeczności młodszej 
epoki kamienia: KCWR, późnej ceramiki wstęgo-
wej, kultury pucharów lejkowatych (KPL), kultury 
amfor kulistych (KAK) oraz kultury ceramiki sznu-
rowej (KCSz). W późniejszych okresach stanowisko 
było użytkowane przez społeczności kultury łużyc-
kiej, kultury pomorskiej, kultury wielbarskiej i kul-

tury jastorfskiej, a następnie we wczesnym średnio-
wieczu i nowożytności. Na relikty etapu zasiedlenia 
obszaru stanowiska przez społeczności pierwszych 
rolników, będące przedmiotem tego artykułu, skra-
dało się 42 obiektów osadowych, 4028 fragmentów 
naczyń, 938 krzemieni, 226 grudek polepy oraz 29 
fragmentów kości zwierzęcych. W niniejszym arty-
kule skupiamy się na analizie źródeł ceramicznych 
oraz krzemiennych.

Osada KCWR 
 Osady zakładane przez społeczności KCWR ce-
chowały się charakterystycznym układem prze-
strzennym. Na kompleks osadniczy składały się 
duże domy słupowe oraz przylegające do nich 
obiekty gospodarcze. Na stanowisku Czarnowo 58 
zachowały się jedynie skupiska obiektów gospodar-
czych, zróżnicowanych pod względem wielkości, 
formy, rodzaju wypełnisk, oraz liczebności i typów 
artefaktów (ryc. 2). Na ich podstawie, na przebada-
nym terenie wyróżniono siedem zespołów osadni-
czych (oznaczonych CZAR1 – CZAR7; ryc. 3-8). To-
warzyszyło im kilka pojedynczych obiektów rozpro-
szonych w różnych częściach stanowiska i przypusz-
czalnie związanych z inną, pozasiedliskową, formą 
eksploatacji terenu.

CZAR1 
 Zespół CZAR1 składał się z 9 obiektów oraz ze-
społu ceramiki (31 fragmentów) redeponowanej 
w młodszym chronologicznie obiekcie 229 (ryc. 3). 
Sześć spośród nich układało się w dwa rzędy po 
trzy obiekty, zorientowane w przybliżeniu na osi 
północ-południe. Najprawdopodobniej można je 
traktować jako jamy przydomowe, zlokalizowa-
ne wzdłuż ścian niezachowanego budynku słupo-
wego. Nie jest wykluczone, że stanowiły one dol-
ne partie większych jam tego typu, pierwotnie po-
łączonych w części stropowej, które uległy znisz-
czeniu w wyniku erozji stanowiska. W pewnej od-
ległości od nich, po stronie zachodniej, wystąpiły 
jeszcze trzy nieduże jamy związane z działalnością 
mieszkańców zagrody.
 Obiekty wchodzące w skład zespołu CZAR1 
można podzielić na trzy grupy ze względu na ilość 
odkrytego w nich materiału zabytkowego. Gru-
pę pierwszą stanowią obiekty 55, 68, i 191, w któ-
rych wystąpiła niewielka liczba fragmentów naczyń. 
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Ryc. 1.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja stanowiska. Rys. P. Wiktorowicz
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Ryc. 2.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Plan stanowiska, z lokalizacją omawianych zagród KCWR. Po lewej - część zachodnia; 
po prawej - część wschodnia. Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Ryc. 3.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja obiektów należących do zespołu CZAR1. Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Ryc. 4.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja obiektów należących do zespołu CZAR2. Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Ryc. 5.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja obiektów zaliczonych do zespołu CZAR3. 
Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Ryc. 6.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja obiektów należących do zespołów CZAR4 i CZAR5. 
Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Ryc. 7.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja obiektów należących do zespołu CZAR6. Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Ryc. 8.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Lokalizacja obiektów należących do zespołu CZAR7. Opr. B. Gruszka, M. Furmanek
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Były to niewielkie jamy, położone po zachodniej 
stronie domniemanego domu. Grupę drugą two-
rzą obiekty 115, 121, 208 i 210, w których liczba cera-
miki nieznacznie przekraczała 100 fragmentów. Po-
nadto znaleziono w nich pojedyncze artefakty krze-
mienne. Obiekty te grupowały się po północno-za-
chodniej i południowo-wschodniej stronie hipote-
tycznego budynku. Do trzeciej grupy zaliczyć nale-
ży obiekt 211, zlokalizowany w po wschodniej stro-
nie domu, w którym wystąpił najliczniejszy materiał 
ceramiczny (608 fragmentów), a także duża liczba 
krzemieni.
 Analiza dystrybucji ceramiki grubej roboty (da-
lej CGR) i delikatnej (CD) wskazuje, że największy 
odsetek tej ostatniej koncentrował się w obiektach 
występujących po obu stronach środkowych par-
tii domniemanego budynku słupowego (ryc. 9-11). 
W pozostałych partiach zagrody przeważała CGR.
 Łącznie zespół ceramiki z zagrody CZAR1 liczył 
1097 fragmentów. Zaznaczała się w nim (ryc. 10) mi-
nimalna przewaga CGR (52,5%) nad CD (47,5%). 
Wskaźnik zdobnictwa dla całego zespołu wyniósł 
30,2%, dla CGR 7,8%, a CD 22,1% (ryc. 9). Zarówno 
ceramika „kuchenna”, jak i „stołowa” najczęściej wy-
konywana były z gliny z domieszką piasku (ryc. 11).
 Biorąc pod uwagę morfologię naczyń odkrytych 
w omawianym zespole wśród CGR oraz CD do-
minowały fragmenty czar w kształcie odcinka kuli. 
Ich zróżnicowanie związane jest z różnymi stopnia-
mi nachylenia ścianek do wnętrza naczynia i wy-
odrębnienia krawędzi wylewu, jak również ogólny-
mi proporcjami. Drugą pod względem liczebności 
grupą morfologiczną były misy, także zróżnicowa-
ne pod względem formy od naczyń głębokich (np. 
ryc. 13: 6) po klasyczne (ryc. 13: 2). Najmniej licznie 
w CZAR1 wystąpiły naczynia flaszowate, o krótkiej, 
cylindrycznej szyjce.
 Wśród ornamentowanych naczyń GR domino-
wało tzw. zdobnictwo techniczne. Były to przede 
wszystkim elementy zdobnicze w postaci odci-
sków palcowych, paznokciowych i szczypanych (np. 
ryc. 13: 1, 4, 7, 8, 10) oraz elementy plastyczne w for-
mie guzów i uch zwykle owalnych pionowo przekłu-
tych (np. ryc. 13: 4, 5, 9). Ornamentyka techniczna 
występowała przede wszystkim w górnych partiach 
brzuśców, tworząc niezbyt skomplikowane wąt-
ki krzywolinijne czy kątowe (np. ryc. 13: 7, 10). Te 
dwa typy zdobnictwa (plastyczne i techniczne) czę-

sto współwystępowały, a elementy plastyczne były 
wkomponowane w układy wątków zdobniczych 
wykonywanych innymi technikami.
 Zdobnictwo CD zdominowane jest przez wątki, 
będące elementami różnych stylistyk. Zdecydowa-
nie przeważała stylistyka nutowa, w ramach której 
na liniach rytych występowały regularnie, ale dość 
rzadko rozmieszone dołki nutowe. Drugą grupę or-
namentacyjną tworzyły wątki tworzone przy uży-
ciu linii rytych pozbawionych nut na ich przebiegu. 
Ostatni rodzaj to stylistyka szarecka, w formie wąt-
ków złożonych ze zwielokrotnionych linii rytych 
z gęsto rozmieszczonymi nacięciami, w układach 
krzywolinijnych, krokwiastych (ryc. 13: 3).
 Większość spośród 158 artefaktów krzemien-
nych z CZAR1 odkryta została w obiekcie 211. 
W zbiorze tym dominują zabytki wykonane z wy-
stępującego lokalnie surowca, chociaż liczniej 
niż w pozostałych zespołach wystąpiły artefakty 
z krzemienia czekoladowego oraz rogowca (tab. 1). 
Odpady poprodukcyjne, okruchy i łuski stanowi-
ły niemal połowę inwentarza z tego zespołu. Drugą 
co do liczebności grupą był półsurowiec (ryc. 12). 
Zauważalna jest przewaga odłupków z wczesnych 
stadiów eksploatacji rdzeni (51% tej grupy). Wśród 
wiórów formy korowe wystąpiły znaczniej rzadziej 
(tab. 2). Półsurowiec negatywowy uzyskany został 
w większości z rdzeni jednokierunkowych; tylko 
jeden z odłupków miał negatywy dwukierunkowe. 
Z wczesnymi stadiami obróbki rdzeni wiązać moż-
na również znaleziska form technicznych. Były to 
głównie odłupki zaprawiakowe.
 Cechy półsurowca sugerują, iż pozyskiwany 
był on w większości z rdzeni jednokierunkowych, 
przy pomocy bezpośredniego uderzenia. Dość licz-
nie wystąpiły również artefakty wykonane techniką 
łuszczniową. Korespondujące z półsurowcem rdze-
nie znalezione zostały w dwóch obiektach. Mimo 
znaczącej ilości półsurowca i odpadów poproduk-
cyjnych, w jamie 211 znaleziono tylko trzy rdzenie. 
Dwa z nich to bardzo małe rdzenie łuszczniowe. Je-
den z nich wykonany został z reutylizowanego rdze-
nia wiórowego. Ostatni to rdzeń nieokreślony ze 
względu na zły stan zachowania. Podobny artefakt 
znaleziono również w obiekcie 115.
 Łącznie w obiektach zespołu CZAR1 znalezio-
no 19 narzędzi krzemiennych. Większość z nich od-
kryto w obiekcie 211. Było to 15 drapaczy, 1 tylczak, 
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Ryc. 9.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Udział ceramiki zdobionej w zespołach KCWR (n=4020). 
Opr. M. Furmanek

Ryc. 10. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Proporcja ceramiki grubej i delikatnej roboty (n=4028). 
Opr. M. Furmanek
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Tab. 1.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Struktura surowcowa zabytków krzemiennych 
w poszczególnych zagrodach KCWR, n=930

Zagroda narzutowy czekoladowy pomorski rogowiec nieokreślony Suma

CZAR 1
138 9 0 9 2 158
87% 6% 0% 6% 1% 100%

CZAR 2
314 4 0 4 12 334
94% 1% 0% 1% 4% 100%

CZAR 3
56 1 1 0 1 59

95% 2% 2% 0% 2% 100%

CZAR 4
49 2 0 0 1 52

94% 4% 0% 0% 2% 100%

CZAR 5
154 1 1 0 6 162
95% 1% 1% 0% 4% 100%

CZAR 6
121 2 0 0 3 126
96% 2% 0% 0% 2% 100%

CZAR 7
39 0 0 0 0 39

100% 0% 0% 0% 0% 100%

RAZEM
871 19 2 13 25 930

93,7% 2,0% 0,2% 1,4% 2,7% 100%

Tab. 2.  Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Udział rodzajów półsurowca w poszczególnych zagrodach KCWR, n=426

Półsurowiec
CZAR 1 CZAR 2 CZAR 3 CZAR 4 CZAR 5 CZAR 6 CZAR 7

W O W O W O W O W O W O W O

korowy
3 7 4 10 1 2 5 1 1 6 4 6 1 0

5% 12% 2% 6% 3% 6% 21% 4% 2% 9% 6% 10% 6% 0%

zaprawiakowy
0 13 0 39 0 6 0 6 0 11 0 11 0 4

0% 22% 0% 24% 0% 17% 0% 25% 0% 17% 0% 18% 0% 22%

jednokierunkowy
11 7 26 32 6 6 0 1 7 11 8 7 5 3

19% 12% 16% 20% 17% 17% 0% 4% 11% 17% 13% 11% 28% 17%

dwukierunkowy
0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

o zmienionej 
orientacji

0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0
0% 0% 0% 0% 3% 6% 0% 4% 2% 2% 0% 2% 0% 0%

nieokreślony
1 3 10 15 3 5 2 5 2 9 7 7 0 4

2% 5% 6% 9% 9% 14% 8% 21% 3% 14% 11% 11% 0% 22%

łuszczniowy
3 7 4 14 1 1 0 2 0 9 2 8 0 0

5% 12% 2% 9% 3% 3% 0% 8% 0% 14% 3% 13% 0% 0%

łuszczniowy 
korowy

0 2 0 8 1 0 0 1 0 6 0 1 0 1
0% 3% 0% 5% 3% 0% 0% 4% 0% 9% 0% 2% 0% 6%

Razem
18 40 45 118 13 22 7 17 13 53 21 41 6 12

31% 69% 28% 72% 37% 63% 29% 71% 20% 80% 34% 66% 33% 67%
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Ryc. 11. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Proporcje domieszki w ceramice delikatnej i grubej roboty 
w poszczególnych zespołach. Opr. M. Cendrowska

Ryc. 12. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Proporcje poszczególnych grup artefaktów krzemiennych w zagrodach. 
Udział procentowy dla całości analizowanego materiału, n=930. Opr. M. Cendrowska
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1 narzędzie zębate i 1 odłupek retuszowany. Narzę-
dzia te różnią się pod względem użytego surowca, 
półsurowca oraz jakości wykonania. Większość dra-
paczy (10) została wykonana z odłupków (ryc. 13: 
12, 13, 16). Trzy z nich zostały wykonane z rogow-
ca (ryc. 13: 14), a jeden z krzemienia czekoladowe-
go (ryc. 13: 16). Wśród drapaczy wiórowych były 3 
okazy o symetrycznie zakolonych drapiskach (jeden 
z krzemienia czekoladowego; ryc. 13: 11, 15) oraz 2 
o drapiskach prostych.
 Tylczak z krzemienia czekoladowego miał pro-
sty tylec, uformowany na lewej krawędzi za po-
mocą stromego retuszu na stronę górną; załuska-
no też fragment prawej krawędzi w części dystalnej 
(ryc. 13: 18). Narzędzie zębate, wykonane z odłup-
ka korowego, miało retusz na prawej krawędzi, się-
gający części proksymalnej i dystalnej (ryc. 13: 19). 
Odłupek retuszowany (nieokreślony) załuskany był 
na lewym boku półstromym retuszem (ryc. 13: 17). 
Jedynym narzędziem znalezionym poza obiektem 
211 był rylec wiórowy odkryty w jamie 171. Z pro-
dukcją rylców łączyć można też 2 rylczaki.

CZAR2
 Do zespołu CZAR2 zaliczono pięć obiektów, 
z których cztery (87, 163, 167, 194) zorientowane 
były w rzędzie wzdłuż osi SSE-NNW (ryc. 4). Naj-
prawdopodobniej znajdowały się one po zachod-
niej stronie ściany domniemanego budynku miesz-
kalnego i pełniły funkcję, pierwotnie nieco bardziej 
rozległych jam przydomowych. Jeden obiekt (200) 
odkryty został po jego wschodniej stronie.
 Najliczniejszy zespół ceramiki naczyniowej wy-
stąpił w obiekcie 163 (491 fragmentów), leżącym 
przy środkowej partii zachodniej ściany domnie-
manego domostwa. Mniej liczne inwentarze (11-42 
fragmentów) odkryto w pozostałych obiektach ze-
społu.
 Przy zachodniej ścianie domniemanego budyn-
ku słupowego wystąpiła prawie wyłącznie CD, prze-
ważając w obiektach przy jego środkowej partii (np. 
obiekt 167) i południowo-zachodnim narożniku. W 
pozostałych dominowała CGR.
 W obiektach tego kompleksu odkryto 691 frag-
mentów naczyń, wśród których przeważała CGR 
(63,1%) nad CD (36,9%) (ryc. 10). Wskaźnik zdob-
nictwa dla całego zespołu wyniósł 23,9%; dla CGR 
2,2%, a CD 21,7% (ryc. 9). Ceramika wykonana zo-

stała z gliny z domieszką piasku lub bez intencjonal-
nej domieszki (ryc. 11).
 Formy naczyń CGR to głównie czary w kształ-
cie odcinka kuli o ściankach lekko (ryc. 14: 10) lub 
mocno (ryc. 14: 5) zagiętych do wnętrza naczynia. 
Wśród CD występowały te same typy morfologicz-
ne (ryc. 14: 2, 8, 11), a także misy. Krawędzie wyle-
wów w tych grupach naczyń były zwykle proste (np. 
ryc. 14: 2, 5, 8, 13), ale pojawiały się także lekko wy-
odrębnione (ryc. 14: 6, 11), czasami lekko cylindrycz-
ne (ryc. 14: 12).
 Zdobnictwo ceramiki kuchennej ograniczało 
się do wątków wykonywanych ornamentem tech-
nicznym (szczypanym, palcowym i paznokciowym 

– ryc. 14: 1, 5, 10) oraz elementów plastycznych w for-
mie okrągłych lub owalnych guzów (ryc. 14: 5). Or-
namentyka CD była dość zróżnicowana. Wyróżnić 
można: ornamenty nutowe, zwykle w postaci po-
dwójnych lub potrójnych linii rytych z regularnie 
rozmieszczonymi dołkami nutowymi (zazwyczaj 
owalnymi); w postaci wątków krzywolinijnych i ką-
towych (ryc. 14: 2, 6, 7, 11); zdobnictwo w formie po-
dwójnych, potrójnych i poczwórnych pasów linii ry-
tych, bez dołków nutowych, z nacięciami zlokalizo-
wanymi na końcach rytych pasów (ryc. 14: 8, 9) oraz 
zdobnictwo w stylistyce szareckiej (ryc. 14: 3, 4).
 W obiektach należących do zespołu CZAR2 od-
kryto największą ilość artefaktów krzemiennych 
(36% wszystkich krzemieni KCWR). Większość 
z nich znaleziona została w jamach 163 i 167. In-
wentarz obiektu 163 był bardzo zróżnicowany. Od-
kryto w nim dużą ilość odpadków poprodukcyj-
nych oraz półsurowca z wczesnych stadiów obrób-
ki rdzeni (ryc. 12). W obiekcie tym znaleziono rów-
nież większość rdzeni oraz narzędzi z kompleksu 
CZAR2. W inwentarzu nielicznie wystąpiły artefak-
ty wykonane z krzemienia czekoladowego oraz ro-
gowca. Zdecydowana większość zabytków to przed-
mioty z lokalnego surowca (tab. 1).
 Niemal połowę materiałów krzemiennych znale-
zionych w tym zespole stanowił półsurowiec (tab. 2). 
Wyraźna jest przewaga odłupków (72%) nad wióra-
mi. Najliczniej wystąpiły odłupki korowe oraz czę-
ściowo korowe. W wypadku wiórów zauważalne 
jest ich uzyskiwanie w późniejszych etapach eksplo-
atacji rdzeni. Negatywy na stronie górnej świadczą 
o odbijaniu ich od rdzeni jednokierunkowych; tyl-
ko dwa artefakty miały dwukierunkowe negatywy. 
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Ryc. 13. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR1. 
1-10 – rys. N. Lenkow; 11-19 – rys. J. Sawicka
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Niecałe 30% półsurowca zostało wykonane techni-
ką łuszczniową. Wykorzystywany był głównie krze-
mień narzutowy, 3 odłupki wykonano z rogowca, 
a 3 wióry z krzemienia czekoladowego.
 Odkryte rdzenie nie korespondują bezpośred-
nio z tendencjami zaobserwowanymi dla półsurow-
ca. Były to w większości niewielkie łuszcznie (ryc. 14: 
21, 23). Cztery z nich znaleziono w obiekcie 163, dwa 
w 167. Dodatkowo, w obiekcie 163 znaleziono czte-
ry fragmenty rdzeni nieokreślonych. Może świadczyć 
to o reutylizacji bardziej regularnych rdzeni jedno-
kierunkowych. Na przygotowanie rdzeni do obróbki 
wskazuje obecność dwóch zastępców.
 Z zespołu CZAR2 pochodziło najwięcej narzędzi 
KCWR. Wszystkie z nich zostały wykonane z krze-
mienia narzutowego. Były to w głównej mierze dra-
pacze (25), z których większość (19) znaleziona zo-
stała w jamie 163. W przeciwieństwie do poprzed-
niej zagrody, drapacze odłupkowe były mniej licz-
ne od wiórowych – znaleziono ich dziewięć, w tym 
okazy zarówno z odłupków z rdzeni jednokierun-
kowych, jak i łuszczniowych (ryc. 14: 15, 18, 20, 22). 
Wśród narzędzi wiórowych (ryc. 14: 16, 17, 19) zna-
lazły się trzy drapacze zdwojone (ryc. 14: 10). Jedy-
nym narzędziem nie należącym do grupy drapaczy 
był pazur wykonany z niewielkiego wiórka. Miał on 
wydzielone, proste żądło, załuskane retuszem stro-
mym na obu bokach w części dystalnej.

CZAR3
 Podstawą wyróżnienia tego zespołu było skupi-
sko obiektów w typie dołków posłupowych, zloka-
lizowanych w obrębie arów 84-85. Układały się one 
w 2 do 4 rzędów i pozbawione były materiału zabyt-
kowego (ryc. 5). Ich układ i orientacja sugerują pew-
ne analogie do długich domów KCWR. Z tego po-
wodu przyjęto, iż była to najprawdopodobniej pół-
nocna część takiego budynku, a jego część połu-
dniowa nie zachowała się. Zabytki znalezione zosta-
ły tylko w jednym obiekcie (579), zlokalizowanym 
po zachodniej stronie domniemanego domostwa. 
W jego wypełnisku odkryto 72 fragmentów cerami-
ki naczyniowej oraz 59 artefaktów krzemiennych.
 W tym nielicznym zespole proporcje występo-
wania CGR i CD są zbliżone (odpowiednio: 51,4% 
i 48,6%) (ryc. 10). Wskaźnik zdobnictwa wyno-
si 30,5%. Wśród ceramiki „kuchennej” zdobione 
fragmenty stanowią 6,9%, a wśród ceramiki „stoło-

wej” 23,6% (ryc. 9). Masa garncarska, z której wy-
konano CGR posiadała przede wszystkim domiesz-
kę piasku (91,9%) i, w mniejszym stopniu, tłucznia 
kamiennego. Glina wykorzystywana do wykona-
nia CD schudzana była piaskiem (65,7%), przy zna-
czącym udziale (34,3%) naczyń z gliny pozbawionej 
domieszki (ryc. 11).
 Ze względu na niewielką liczbę artefaktów ze-
spół ten jest trudny do scharakteryzowania. Pod 
wieloma względami, zarówno pod względem mor-
fologii, jak stylistyki zdobnictwa (ryc. 15: 1-7), na-
wiązuje on do dwóch wcześniej opisanych zespołów.
 Również artefakty krzemienne wystąpiły w oma-
wianym zespole nielicznie. Wśród nich dominu-
ją zabytki z surowca narzutowego, przy incyden-
talnej obecności artefaktów z krzemienia czekola-
dowego, pomorskiego oraz rogowca (tab. 1). Więk-
szość (59%) odkrytych w zespole CZAR3 krzemie-
ni to półsurowiec (ryc. 12). W porównaniu do po-
zostałych zagród, zauważalna jest nieco wyższa pro-
porcja wiórów (37%) do odłupków (67%). Jedynie 
trzy artefakty uzyskane zostały techniką łuszcznio-
wą, pozostały półsurowiec odbito od rdzeni jedno-
kierunkowych. Rdzenie były bardzo nieliczne, a ich 
stan zachowania utrudnia klasyfikację. Dwa spo-
śród trzech odkrytych fragmentów noszą ślady eks-
ploatacji techniką łuszczniową (tab. 2). 
 Stosunkowo liczne były znaleziska narzędzi (7). 
Tak, jak w wypadku pozostałych zagród domino-
wały drapacze. Trzy z nich bazowały na odłupkach 
z krzemienia narzutowego (ryc. 15: 8, 9). Jeden spo-
śród czterech drapaczy wiórowych wykonany zo-
stał z krzemienia czekoladowego (ryc. 15: 7, 10, 12). 
Ostatnie z narzędzi to retuszowany odłupek korowy, 
załuskany fragmentarycznie w części dystalnej (ryc. 
15: 11).

CZAR4
 Dokładny zasięg kolejnego zespołu był trudny 
do jednoznacznego rozpoznania. Obiekty w tej czę-
ści stanowiska nie układały się w rzędy, które wska-
zywałyby dokładną lokalizację budynków miesz-
kalnych. Z tego względu, definitywne przypisanie 
poszczególnych obiektów do zespołów CZAR4 – 
CZAR5 było dość problematyczne. Zdając sobie 
sprawę z tych problemów, do zespołu CZAR4 za-
liczono sześć obiektów. Dwa największe (1 i 8), wy-
znaczały zapewne szerokość hipotetycznego budyn-
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Ryc. 14. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR2. 
1-13 – rys. N. Lenkow; 14-23 – krzemienie rys. J. Sawicka
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ku słupowego i znajdowały się po jego zachodniej 
i wschodniej stronie (ryc. 6). Pozostałe namierzono 
na północ od budynku (obiekt 2, 3, 6) i nieco dalej 
na północny wschód (obiekt 9). Najwięcej materia-
łów zabytkowych wyeksplorowano z obiektów sąsia-
dujących z budynkiem (obiekty 1 i 8, odpowiednio 
89 i 188 fragmentów naczyń). W pozostałych liczba 
zabytków była niższa (1-13 fragmentów).
 Rozkład CD w obiektach osadniczych tego ze-
społu wskazuje, że jej największy odsetek wystąpił 
w jamie przy środkowej partii hipotetycznego dłu-
giego domu (obiekt 8). W analogicznej jamie przy-
domowej po przeciwnej stronie budynku zaznacza-
ła się przewaga CGR. W obiektach północnej części 
zagrody wystąpiła wyłącznie CGR. 
 Zespół ceramiki pochodzący z tego zespołu liczy 
292 fragmentów naczyń (ryc. 10). Przeważała w nim 
CD (58,9%) nad CGR (41,1%). Wskaźnik zdobnic-
twa dla całego zbioru wyniósł 35,3%, rzadziej orna-
mentowana była CGR (4,8%), natomiast wśród CD 
30,5% naczyń posiadało na powierzchni ornament 
(ryc. 9). Do gliny, z której wykonywano CGR, do-
dawano przeważnie piasek (91,7%) i w mniejszym 
stopniu tłuczeń kamienny (8,3%). Z kolei CD wyko-
nywano albo z gliny z domieszką piasku (57%), albo 
bez intencjonalnej domieszki (43%) (ryc. 11). 
 Ornamenty, którymi ozdabiano CGR wykona-
ne były w technice plastycznej. Są to różne w for-
mie guzy, od małych okrągłych (ryc. 16: 5), okrą-
głych spłaszczonych (ryc. 16: 4) po krótkie listew-
ki (ryc. 16: 7). Ze zdobnictwem plastycznym często 
współwystępował dodatkowy ornament technicz-
ny, w formie nacięć, odcisków paznokciowych czy 
szczypanych (ryc. 16: 1, 2, 4, 7). Naczynia delikat-
ne zdobione były przede wszystkim wątkami orna-
mentacyjnym w postaci zwielokrotnionych linii ry-
tych – podwójnych, ale przede wszystkich potrój-
nych. Wzbogacano je regularnie rozmieszczonymi, 
niewielkimi, zazwyczaj okrągłymi dołkami nutowy-
mi (ryc. 16: 3, 9-11). Drobne nacięcia występowały 
również pomiędzy liniami rytymi (ryc. 16: 6). Ich 
ciągi zakończone były poprzecznymi liniami z na-
cięciami (ryc. 16: 8) lub wydłużonymi nacięciami 
(ryc. 16: 12).
 Z zagrody CZAR4 pozyskano niewielki zespół 
artefaktów krzemiennych, w sumie 52 okazy. Dwie 
główne grupy to półsurowiec i odpady (ryc. 12). 
Mimo niewielkiej liczby zabytków można zaobser-

wować pewne różnice pomiędzy inwentarzem tej 
zagrody a pozostałymi, wyróżnionymi na stanowi-
sku zespołami. Zauważalna jest wyraźna przewaga 
półsurowca korowego oraz pochodzącego z wcze-
snych stadiów obróbki rdzenia (tab. 2). Szczególnie 
istotny wydaje się być fakt, że dotyczy to również 
większości wiórów. Nielicznie wystąpił natomiast 
półsurowiec łuszczniowy. Większość zabytków wy-
konano z lokalnego surowca, wyjątek stanowią dwa 
narzędzia z krzemienia czekoladowego (tab. 1).
 W obiektach należących do zespołu CZAR4 zna-
leziono jedynie jeden nieokreślony rdzeń. Równie 
nieliczne były narzędzia. Wszystkie z nich to dra-
pacze. Dwa, z korowego wióra (ryc. 16: 16) oraz nie-
regularny odłupkowy (ryc. 16: 15), wykonane zosta-
ły z krzemienia narzutowego. Kolejne dwa wiórowe, 
z prostymi drapiskami, z krzemienia czekoladowe-
go (ryc. 16: 13, 14).

CZAR5
 Zespół CZAR5 składał się z sześciu obiektów 
zlokalizowanych w pobliżu hipotetycznego, nie-
zachowanego długiego domu. Jamy 18 i 34 wkopa-
no wzdłuż jego ścian, obiekt 72 zlokalizowany był 
w północno-zachodniej, a pozostałe we wschodniej 
części zagrody (ryc. 6).
 Największą liczbę ceramiki odkryto w hipotetycz-
nych jamach przydomowych (obiekt 18 – 358 frag-
mentów; obiekt 34 – 245 fragmentów), nieco mniej 
w jamie zlokalizowanej w zachodniej części zagro-
dy (obiekt 72 – 122 fragmenty). W pozostałych obiek-
tach wystąpiły tylko pojedyncze ułamki naczyń.
 Zespół ceramiki z zagrody CZAR5 liczył łącznie 
748 fragmentów naczyń. Zaznaczyła się w nim wyraź-
na przewaga CGR (67,25%) nad CD (32,8%) (ryc. 10). 
Ta ostatnia w największym odsetku wystąpiła w ja-
mach przydomowych, zlokalizowanych po obu ścia-
nach domniemanego budynku mieszkalnego. 
 Wskaźnik zdobnictwa dla całego zespołu wy-
niósł 27,1%. Ornament częściej umieszczano na CD 
(20,9%), rzadziej na CGR (6,2%) (ryc. 9). Formy de-
likatne najczęściej wykonywano z gliny z domiesz-
ką piasku (61,7%) lub bez intencjonalnej dodatków 
schudzających (38,3%) (ryc. 11). Z kolei do masy, 
z której wykonywano naczynia GR najczęściej do-
dawano piasek (90%), rzadziej tłuczeń kamienny 
(8,8%). Nieliczne naczynia lepiono z gliny pozba-
wionej domieszki (0,2%).
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 Wśród form naczyń grubej roboty dominowały 
czary w kształcie odcinka kuli, ze ściankami zwy-
kle niezbyt mocno nachylonymi do wnętrza naczy-
nia (np. ryc. 17: 1, 2, 5, 10); niemniej jednak zdarza-
ły się wyjątki (np. ryc. 17: 4). Brak w analizowanym 
zespole mis, wystąpiły natomiast naczynia flaszowa-
te z charakterystycznymi, krótkimi, cylindrycznymi 
szyjkami (ryc. 17: 12, 16). Również CD reprezento-
wana była prawie wyłącznie przez czary w kształ-
cie odcinka kuli, także o różnym stopniu nachyle-
nia ścianek do wnętrz naczyń (ryc. 17: 8, 9, 11, 13-15). 
Wylewy były zazwyczaj proste, ale odnotowano 
też lekko (ryc. 17: 7), lub wyraźnie wyodrębnione 
(ryc. 17: 19). 
 Ornamentyka CGR ograniczała się do elemen-
tów zdobnictwa technicznego, któremu towarzyszy-
ły okrągłe i owalne guzy (ryc. 17: 2, 6, 7), a także li-
stwy plastyczne (ryc. 17: 3). W CD ornamentyka nu-
towa występowała rzadziej niż we wcześniej opisa-
nych zespołach (ryc. 17: 13-15). Zdecydowanie do-
minował wątek zwielokrotnionych pasów linii ry-
tych (ryc. 17: 8, 9, 11, 17), pomiędzy którymi częściej 
niż w pozostałych zespołach aplikowano nacięcia 
i odciski (ryc. 17: 11, 17). Sporadycznie zauważalna 
była także ornamentyka szarecka (ryc. 17: 18, 19).

 Krzemienie z zagrody CZAR5 stanowiły drugi 
pod względem liczebności zespół odkryty na stano-
wisku. Dominowały w nim artefakty wykonane z su-
rowca narzutowego (tab. 1). Struktura jego inwenta-
rza różniła się nieco od wcześniej omówionych za-
gród. W sumie w obiektach łączonych z CZAR5 zna-
leziono 162 krzemienie (17% wszystkich krzemieni 
KCWR). Najliczniej wystąpiły one w jamie 18. Nie-
mal połowę materiałów z tego zespołu stanowiły od-
pady (ryc. 12). W porównaniu do pozostałych zagród, 
stosunek łusek do okruchów był wyższy.
 Drugą co do liczebności grupę stanowił półsuro-
wiec. Istotna jest wyraźna przewaga odłupków nad 
wiórami w tej grupie (odpowiednio 80 i 20%). Po-
nad połowa półsurowca to artefakty uzyskane we 
wczesnych etapach eksploatacji rdzeni. W porówna-
niu do pozostałych zagród dość licznie wystąpił pół-
surowiec łuszczniowy, aż 28% odłupków zostało uzy-
skane tą techniką. Większość wiórów odbita została 
od rdzeni jednokierunkowych. Do wyjątków należą 
dwa artefakty o negatywach dwukierunkowych oraz 
jeden uzyskany z rdzenia o zmienionej orientacji.
 Inaczej niż w pozostałych zagrodach, rdzenie sta-
nowiły dość liczną grupę. Zdecydowana większość 
z nich (5 okazów) to niewielkie łuszcznie. Oprócz 

Ryc. 15. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR3. 
1-6 – rys. N. Lenkow; 7-12 – rys. J. Sawicka

125



Przemysław Bobrowski et al.

tego, znaleziono fragment nieokreślonego rdzenia 
oraz szczątkowy rdzeń odłupkowy, którego wymiary 
nie przekraczały 2 cm (ryc. 17: 25). Zauważyć można 
różnice w ilości i typie znalezionych form technicz-
nych. Liczba odłupków zaprawiakowych jest dość ni-
ska w porównaniu z pozostałymi zagrodami.
 Narzędzia znalezione zostały w dwóch jamach: 
18 i 34. Było ich bardzo niewiele (9) w porównaniu 
do pozostałych kategorii zabytków. Z jamy 18 po-
chodzą cztery drapacze. Trzy z nich to okazy odłup-
kowe (ryc. 17: 22, 24), z czego dwa wykonane zosta-
ły z odłupków zaprawiakowych (jeden z krzemienia 
narzutowego (ryc. 17: 23), drugi z czekoladowego). 
Ostatni, wiórowy, miał proste drapisko (ryc. 17: 21). 
Oprócz nich w jamie 18 znaleziono również narzę-
dzie kombinowane. Był to skrobacz z narzędziem 
zębatym wykonany z odłupka łuszczniowego o wy-
miarach 55 × 45 × 12 mm (ryc. 17: 26). Posiadał on 
stromo załuskaną lewą krawędź i retusz zębaty wy-
konany na krawędzi prawej, na stronę górną. Wió-
rek retuszowany (fragment medialny, od rdzenia 
jednopiętowego; wymiary 20 × 10 × 3 mm) załuska-
ny był na stronę dolną drobnym retuszem na lewym 
boku (ryc. 17: 20). Znaleziono również cztery wiór-
ki, interpretowane jako rylczaki.

CZAR6
 Zespół CZAR6 składał się z sześciu jam KCWR 
oraz materiału redeponowanego w późniejszych 
obiektach. Większość ceramiki odkrytej w obrębie 
zagrody pochodziła z obiektu 552 (ryc. 7). W pozo-
stałych obiektach wystąpiła zdecydowanie mniejsza 
jej ilość (1-27 fragmentów).
 W obiektach po zachodniej stronie domniema-
nego domu słupowego została odkryta CD. Jej naj-
większy odsetek wystąpił w jamie przy południowo-
zachodnim narożniku budynku (obiekt 552). Stano-
wiła też domieszkę w obiektach z późniejszych faz 
osadniczych, zlokalizowanych w północno-zachod-
niej części zagrody.
 W obrębie zespołu znaleziono łącznie 739 frag-
mentów naczyń, wśród których CD (79,3%) zdecy-
dowanie dominowała nad CGR (20,7%) (ryc. 10). 
Wskaźnik zdobnictwa wyniósł 41,55%, (GR – 4,2%; 
CD – 37,3%) (ryc. 9). Naczynia GR wykonano wy-
łącznie z gliny z domieszką piasku, tak jak 92,5% 
fragmentów CD. Te lepiono także z gliny bez do-
mieszki schudzającej (7,5%) (ryc. 11).

 Pod względem morfologicznym do CGR zali-
czyć można czary w kształcie odcinka kuli oraz na-
czynia flaszowate o krótkich, cylindrycznych szyj-
kach (ryc. 18: 1, 2, 6). Wśród CD występowały pra-
wie wyłącznie czary w kształcie odcinka kuli. Misy 
były rzadkie i reprezentowane przez formy głębokie 
(np. ryc. 18: 3, 4). W niektórych czarach odnotowa-
no delikatnie wyodrębnioną krawędź i lekko spłasz-
czoną górną część, nadające im nieco esowaty profil 
(np. ryc. 18: 7-9).
 W zdobnictwie odnotowano elementy nutowe, 
w postaci linii rytych z dołkami nutowymi w ukła-
dach krzywolinijnych i kątowych (np. ryc. 18: 23, 
10-15). Prym wiodła ornamentyka w formie pasów 
zwielokrotnionych linii rytych pozbawionych innych 
elementów (np. ryc. 18: 3-5) lub z rzadko rozmiesz-
czonymi rzędami nacięć na samych liniach i na ich 
zakończeniach (ryc. 18: 22). Obecna była także sty-
listyka szarecka (ryc. 18: 11, 15-19). Zespół ten różni 
się od pozostałych z Czarnowa 58. Obecność zdob-
nictwa w formie nacięć i odcisków występujących 
pomiędzy dwoma liniami rytymi, zlokalizowanymi 
w partiach podkrawędnych (ryc. 18: 7-9) oraz odci-
sków i nacięć pomiędzy liniami rytymi występujący-
mi w układach na brzuścach naczyń (ryc. 18: 20-21) 
wydaje się być jego specyficzną cechą.
 W obiektach należących do zespołu CZAR6 
znaleziono łącznie 126 artefaktów krzemiennych, 
co stanowi 17% analizowanego materiału z zagród. 
Podobnie jak w wypadku zabytków ceramicznych, 
większość z nich zalegała w wypełnisku obiektu 552. 
W pozostałych natrafiono jedynie na pojedyncze 
wyroby. Większość zabytków krzemiennych wyko-
nano z lokalnego surowca (tab. 1).
 Najliczniejszą grupę, 49% inwentarza z zagrody, 
stanowił półsurowiec (ryc. 12). W porównaniu do 
pozostałych zagród, nieco liczniej wystąpiły wióry 
(34% półsurowca). Jeden z odłupków wykonany zo-
stał z krzemienia czekoladowego. Do produkcji po-
zostałych użyto krzemienia narzutowego. Również 
w wypadku tej zagrody najczęściej wystąpił półsu-
rowiec korowy oraz pochodzący ze wczesnych sta-
diów eksploatacji rdzenia.
 Większość z artefaktów uzyskana została z rdze-
ni jednokierunkowych (tab. 2). Drugą co do popu-
larności metodą produkcji półsurowca były odbicia 
na podkładce. Tylko jeden odłupek nosi ślady od-
bicia z rdzenia o zmienionej orientacji. Co ciekawe, 
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w tej samej jamie znaleziony został również rdzeń 
odłupkowy o zmienionej orientacji. Jest to niewielki 
artefakt o wymiarach 35 × 35 × 20 mm. Jego pierw-
sza pięta jest gładka, z naprzeciwległymi odłupnia-
mi, a druga naturalna, wykonana na jednym z bo-
ków; odbito od niej pojedynczy odłupek. Oprócz 
tego, znaleziono jeden rdzeń nieokreślony oraz trzy 
łuszcznie.
 Wszystkie znalezione w obrębie zagrody CZAR6 
narzędzia to drapacze. Artefakty te zostały odkry-
te w jamie przydomowej 552. Różnią się one jako-
ścią wykonania, typem retuszu oraz wykorzystanym 
półsurowcem. Cztery z drapaczy zostały wykonane 
z odłupków jednokierunkowych (ryc. 18: 24, 26); 
kolejny artefakt zrobiono z odłupka korowego. Mia-
ły one drapiska proste, lekko skośne lub zakolone. 
Jeden artefakt określić można jako mikrodrapacz. 

Wszystkie z drapaczy wiórowych wykonane zosta-
ły z półsurowca odbitego od rdzeni jednokierunko-
wych (ryc. 18: 25, 27-31). Jeden z artefaktów wióro-
wych wykonany został z krzemienia czekoladowego.

CZAR7
 Zespół CZAR7 wyróżniono w obrębie arów 75-
76 i 85-86 na hektarze LVI. Składał się on wyłącznie 
z dwóch niewielkich obiektów, będących być może 
reliktami zniszczonych jam przydomowych (ryc. 8). 
W zachodniej (obiekt 459) odkryto liczniejszy ma-
teriał ceramiczny (238 fragmentów); ze wschodniej 
(obiekt 583) pozyskano 67 ułamków naczyń.
 Po obu stronach budynku przeważała ilościowo 
CGR, chociaż odsetek CD jest większy przy zachod-
niej ścianie domniemanego domu słupowego. In-
wentarz ceramiki z tej zagrody liczył 305 fragmen-

Ryc. 16. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR4. 
1-12 – rys. N. Lenkow; 13-16 – rys. J. Sawicka
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tów. Zaznaczała się w nim nieznaczna przewaga 
CGR (55,4%) nad CD (44,6%) (ryc. 10). Wskaźnik 
zdobnictwa wynosi 26,9% dla całego zbioru i 7,2% 
dla CGR i 19,7% dla CD (ryc. 9). Oba typy cerami-
ki wykonywano przeważnie z gliny z domieszką pia-
sku (ryc. 11). 
 Zespół ten charakteryzował się obecnością czar 
w kształcie odcinka kuli i mis wśród obu rodzajów 
ceramiki (ryc. 19: 1-9). Dominowało zdobnictwo 
nutowe. Pojawiały się także płaszczyzny pokryte na-
kłuciami (ryc. 19: 9).
 Zespół CZAR7 dostarczył najmniej licznego 
zbioru artefaktów krzemiennych - w sumie 39 oka-
zów. Wszystkie artefakty wykonane były z krzemie-
nia narzutowego (tab. 1). Proporcje poszczególnych 
grup były analogiczne do pozostałych zagród. Naj-
liczniejszą grupę stanowił półsurowiec (ryc. 12). Po-
nad połowa z niego pochodziła ze wczesnych sta-
diów eksploatacji rdzeni. Znaleziono tylko jeden 
odłupek wykonany techniką łuszczniową. Pozosta-
łe artefakty odbite zostały od rdzeni jednokierun-
kowych. Znaleziony został natomiast jeden rdzeń 
łuszczniowy. 
 Odkryto stosunkowo dużo narzędzi, wszystkie 
z nich to drapacze (8). Wykonane zostały z półsu-
rowca o różnej jakości. Jeden z drapaczy odłupko-
wych zrobiony został z krzemienia czekoladowego 
(ryc. 19: 15), natomiast pozostałe z krzemienia na-
rzutowego (ryc. 19: 10-12, 14). Tylko jeden drapacz 
wykonano z wióra (ryc. 19: 13). Oprócz nich znale-
ziona została również płytka z piaskowca.

Pozostałe obiekty
 Sześć obiektów łączonych z KCWR (278, 299, 
307, 556, 580, 647), wystąpiło na badanym obszarze 
pojedynczo, nie tworząc wyraźnych skupisk. Z wy-
jątkiem jamy 580, zawierały inwentarze ceramiczne 
ograniczające się do pojedynczych fragmentów na-
czyń oraz nieliczne artefakty krzemienne. Obiekty 
te związane są zapewne z eksploatacją gospodarczą 
bezpośredniego zaplecza kolejnych faz osady.

Chronologia względna zespołów
 Wśród analizowanych materiałów pochodzą-
cych z wyodrębnionych zespołów można wyróż-
nić trzy grupy znalezisk. Do pierwszej należy zespół 
CZAR7 ze zdecydowanie dominującą ornamentyką 
nutową oraz obecnością taśm (płaszczyzn) wypeł-

nionych nakłuciami. Nie wystąpiły w nim elementy 
szareckie oraz cechy mikromorfologiczne związane 
z wyodrębnieniem krawędzi wylewów. 
 Do drugiej grupy należą zespoły CZAR1 – 
 CZAR5, charakteryzujące się występowaniem ele-
mentów nutowych i wątków pasmowych budowa-
nych ze zwielokrotnionych linii rytych. Zauważalna 
była również niewielka, ale stała obecność wątków 
szareckich. 
 Trzecią grupę stanowi CZAR6 – zespół o naj-
bardziej rozbudowanym zdobnictwie. Występowały 
tu wątki nutowe, pasmowe oraz szareckie. Oprócz 
nich, wykorzystywane było również zdobnictwo 
w formie nacięć i odcisków pomiędzy dwoma linia-
mi rytymi, zlokalizowanymi w partiach podkrawęd-
nych. Na brzuścach naczyń umieszczono także od-
ciski i nacięcia pomiędzy liniami rytymi.
 Porównując cechy stylistyczne w tych zespołach 
(ryc. 9-11) można wskazać, że zespół CZAR6 wyróż-
nia się dużą frekwencją ceramiki delikatnej w sto-
sunku do grupy zespołów CZAR1 – CZAR5, a tak-
że zespołu CZAR7. Wskaźnik zdobnictwa wydaje 
się zachowywać tendencję wzrostową od zespołu 
CZAR7, poprzez CZAR1 – CZAR5, aż do CZAR6. 
Trend ten dotyczy jednak wyłącznie ceramiki deli-
katnej i nie jest czytelny w przypadku naczyń grubej 
roboty (ryc. 9). 
 Pod względem typu domieszki w masie garncar-
skiej wykorzystywanej do lepienia naczyń z Czar-
nowa 58 zauważalna jest pewna odrębność zespołu 
CZAR7 (ryc. 11), w którym wzrósł odsetek piasku, 
przy równoczesnym zaniku tłucznia kamiennego 
oraz naczyń bez domieszki. Te obserwacje wskazują 
na średnią diagnostyczność wyróżnionych cech. Na-
leży jednakże pamiętać, że analizowane tu zespoły re-
prezentują w zasadzie jedną fazę stylistyczną KCWR.

Artefakty krzemienne
 W wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz i do-
okoła osady przez społeczność KCWR zaobserwo-
wać można kilka trendów. W większości zagród 
wyróżniają się obiekty cechujące się zdecydowa-
nie większą ilością zdeponowanego w nich mate-
riału. Jamy te lokalizowane były w środkowych czę-
ściach domniemanych domów słupowych, zazwy-
czaj wzdłuż ich zachodniej ściany. Cechował je nie-
regularny rzut oraz nieckowaty przekrój. Znalezio-
no w nich liczne fragmenty ceramiki, wyroby krze-
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Ryc. 17. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR5. 
1-19 – rys. N. Lenkow; 20-16 – rys. J. Sawicka
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mienne oraz kości zwierzęce i polepę. W pozosta-
łych obiektach przyporządkowanych do poszczegól-
nych zagród natrafiono natomiast jedynie na poje-
dyncze artefakty. Inaczej wygląda sytuacja w zagro-
dach CZAR2 i CZAR5. W ich wypadku można wy-
różnić dwie jamy z większą ilością materiału. Warto 
również zaznaczyć, że to właśnie w tych zagrodach 
wystąpiły najliczniejsze artefakty związane z osad-
nictwem KCWR. 
 Większość artefaktów krzemiennych zarejestro-
wanych na stanowisku wykonano ze stosunkowo 
dobrej jakości lokalnego krzemienia narzutowego. 
Do wyjątków należy 19 artefaktów z importowane-
go krzemienia czekoladowego, 13 okazów z rogowca 
oraz 2 okazy z krzemienia pomorskiego (tab. 1). Na 
tle pozostałych zagród wyróżnia się zespół CZAR1, 
który cechuje się największym zróżnicowaniem 
użytkowanego surowca. W jego obrębie znaleziono 
odłupki korowe z rogowca, a także fragmenty wió-
rów z krzemienia czekoladowego. Nieliczny półsu-
rowiec wykonany z tych skał znaleziono również 
w zagrodzie CZAR2. Są to jedyne przykłady moż-
liwej obróbki tych surowców w obrębie stanowiska. 
Z krzemienia czekoladowego znacznie częściej wy-
konywano narzędzia.
 Analizowane zagrody można podzielić na dwie 
grupy pod względem liczby artefaktów krzemien-
nych. Do pierwszej z nich zaliczają się zagrody 
w których znaleziono ponad 100 zabytków – CZAR1, 
CZAR2, CZAR5 i CZAR6. Tu wyróżnia się zagro-
da CZAR2, w której obiektach znaleziono aż 334 ar-
tefakty, co stanowi 36% materiałów krzemiennych 
KCWR ze stanowiska. Do drugiej grupy zaliczyć 
można zespoły z nielicznymi artefaktami. Są to ze-
społy CZAR3, CZAR4 oraz CZAR7. Warto zauwa-
żyć, że podobny trend występuje również w wypad-
ku ceramiki.
 Proporcje poszczególnych grup krzemieni są po-
dobne we wszystkich zagrodach. Nieznaczne różni-
ce można zaobserwować w relacji ilości półsurowca 
do odpadów (ryc. 12). We wszystkich wypadkach są 
to dwie najliczniejsze grupy. Ten fakt, oraz znaczny 
udział w obiektach okazów związanych ze wstępną 
fazą przygotowania i eksploatacji rdzeni, w posta-
ci zarówno odłupków jak i wiórów korowych oraz 
odłupków zaprawiakowych, może świadczyć o wy-
korzystaniu jam przydomowych w charakterze jam 
śmietnikowych.

 Obecność w obiektach kilku zatępców świadczy 
o stosowaniu bardziej złożonych zabiegów związa-
nych z przygotowaniem rdzeni. Na stanowisko przy-
noszono zapewne niewielkie bryłki lub okruchy lo-
kalnego surowca krzemiennego (narzutowego krze-
mienia kredowego bałtyckiego w odmianie nieoto-
czakowej i otoczkowej oraz rogowców). Ich wielkość 
nie przekraczała 6-7 cm długości, o czym świadczą 
pośrednio proporcje półsurowca. Natomiast impor-
towany krzemień czekoladowy był zapewne przyno-
szony na stanowisko w postaci gotowych wiórów lub 
narzędzi (drapacze), o czym świadczy niemal zupeł-
ny brak form rdzeniowych i związanych z zaprawą 
wstępną. Duża liczba łuszczni oraz rdzeni nieokre-
ślonych może świadczyć o długotrwałym użytkowa-
niu i recyklingu rdzeni.
 Wśród wyróżnionych na stanowisku narzędzi 
dominującą rolę odgrywały drapacze – ich różno-
rodne podtypy stanowiły 78 z 88 form retuszowa-
nych znalezionych w obiektach KCWR. Większość 
drapaczy (44 okazy) wykonano z odłupków prze-
ważnie oddzielonych od rdzeni jednopiętowych. 
Pozostałe 33 okazy określono jako wiórowe. Drapa-
cze miały przeważnie niskie drapiska, czasami lekko 
zakolone lub ukośne. Rzadziej występowały okazy 
wyraźnie symetrycznie lub asymetrycznie zakolone. 
Zarejestrowano również kilka okazów zdwojonych 
o analogicznych drapiskach. Półsurowiec wykorzy-
stany do produkcji drapaczy był raczej nieregularny, 
a jego długość i szerokość znacznie się wahała. Nie 
zaobserwowano również preferencji wobec kon-
kretnych wymiarów półsurowca dla poszczególnych 
rodzajów drapaczy.
 Pozostałe narzędzia to mało charakterystyczne 
rylce, tylczak, narzędzia zębate, oraz proste formy 
fragmentarycznie retuszowane (kilka z półsurowca 
łuszczniowego). Największa liczba narzędzi odkry-
ta została w obiektach zagrody CZAR2. Najbardziej 
zróżnicowany zbiór odkryto natomiast w zespole 
CZAR1.

Osady najwcześniejszych rolników ze stanowiska 
Czarnowo 58 na tle osadnictwa KCWR 
w Europie Środkowej 
 Cechy stylistyczne tych trzech grup zespołów 
pozwalają osadzić ich datowanie w ramach późnych 
faz rozwojowych środkowoeuropejskiej KCWR. 
Podobnie jak inne równoczasowe zespoły KCWR 
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Ryc. 18. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR6. 
1-23 – rys. N. Lenkow; 24-31 – rys. J. Sawicka
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z obszarów tej części Niżu Europejskiego, przede 
wszystkim kujawskie, ale również z ziemi chełmiń-
skiej, mają one charakter poligentyczny i łączą w so-
bie elementy stylistyczne wywodzące się z ośrod-
ków śląskich, małopolskich czy nadsolawskich (por. 
uwagi na ten temat: Czerniak 1994).
 W odniesieniu do znalezisk KCWR ze skupiska 
dolnoodrzańskiego (por. Kulczycka-Leciejewiczo-
wa 1996; Wechler 1996; Kowalski 2003), materiały 
z Czarnowa reprezentują młodszy etap zasiedlenia 
tego rejonu. Trzy wyróżnione tu grupy mogą suge-
rować ich zróżnicowanie chronologiczne, ale także 
różne związki genetyczne. Zespół CZAR7, chociaż 
nieliczny, wykazuje pewne powiązania ze starszy-
mi materiałami dolnoodrzańskimi (np. z Brzeziny, 
stan. 7, które charakteryzują się przede wszystkim 
obecnością wstęg wypełnionych nakłuciami i orna-
mentyką nutową – Słowiński 1991). Prawdopodob-
nie są jednak od nich młodsze i należałoby je dato-
wać na początek III fazy KCWR. 
 Młodsza typologicznie jest grupa znalezisk 
CZAR2 – CZAR5, która nawiązuje m.in. do mate-
riałów ze Szczecina-Płoni, stan. 2 (Kozłowska 2004). 
 Najmłodszym i wyróżniającym się stylistycznie 
zespołem jest CZAR6, który wiązać można z inny-
mi zespołami dolnoodrzańskimi (np. Pyrzyce, stan. 
30/II, Skalin, stan. 1 i częścią materiałów z Karwo-
wa – Wiślański 1974; Kowalski 2007), ale przede 
wszystkim kujawskimi (np. Brześć Kujawski, stan. 4, 
Smólsk, stan. 4, Węgierce, stan. 1; Czerniak 1994; 
Grygiel 2004), z ziemi chełmińskiej (Wielkie Rado-
wiska, stan, 22, i 24; Kirkowski 1994) oraz obszarów 
nadsolawskich (Kaufmann 1987; Kaufmann, York 
1985; Einicke 1995). W rozważaniach chronologicz-
nych niezwykle istotna jest późna chronologia abso-
lutna znalezisk z ziemi chełmińskiej oraz umiejsca-
wianie podobnych zespołów z obszarów nadsolaw-
skich w najmłodszym etapie rozwoju KCWR na tym 
obszarze. Ich geneza jest aktualnie niejednoznacz-
na. Wydaje się, iż należy ją postrzegać raczej jako 
świadectwo istnienia sieci wielokierunkowych kon-
taktów społeczności niżowej KCWR, czego efektem 
jest synkretyczny jej charakter w tej strefie.
 Inwentarze krzemienne z czarnowskich obiek-
tów KCWR znajdują liczne analogie, zarówno 
w krzemieniarstwie wyżynnej strefy lessowej jak 
i na wielu stanowiskach niżowych. Typowe jest 
przede wszystkim stosowanie techniki klasyczne-

go rdzeniowania opartej na eksploatacji rdzeni jed-
nopiętowych albo o zmienionej orientacji jak i, rza-
dziej, techniki łuszczniowej (Kabaciński 2010: 151; 
Osipowicz et al. 2015: 218).
 Wśród narzędzi dominującą rolę odgrywa-
ły krótkie lub krępe drapacze, które produkowano 
z łamanych wiórów lub odłupków. Najczęstsze były 
okazy o drapiskach symetrycznych, lekko zakolo-
nych, bądź też lekko skośnych, raczej smukłe. For-
my takie były powszechnie używane na osadach 
w Olszanicy pod Krakowem, Brześciu Kujawskim 
na Kujawach, Boguszewie stan. 41 i Stolnie stan. 2 
na ziemi chełmińskiej czy Zalęcinie i Żukowie na 
Pyrzycach (Balcer 1983; Małecka- Kukawka 1992; 
Grygiel 2004).
 Liczne analogie, przede wszystkim w krzemie-
niarstwie KCWR na Niżu, znajdują rejestrowane 
w Czarnowie formy łuszczni. Istotnym wyznaczni-
kiem kulturowym i chronologicznym jest odnajdy-
wany w obiektach kultury KCWR krzemień czekola-
dowy. Nie są znane z Pomorza Zachodniego importy 
tego surowca datowane na schyłkowy paleolit i młod-
szy mezolit (Sulgostowska 2005). Natomiast ważną 
rolę społeczną odgrywał on właśnie u społeczności 
wczesnorolniczych. Szczególnie licznie występował 
on w młodszych fazach KCWR na Niżu (Małecka-
Kukawka 2008: 63-64, Kabaciński 2010: 93-98).
 Na Kujawach wysoki udział krzemienia czekola-
dowego w inwentarzach KCWR zaznaczył się przy-
najmniej od początku fazy nutowej i utrzymywał się 
do zaniku tej kultury (Kabaciński 2010: 181). Uwa-
ża się, iż wynikało to przede wszystkim z faktu po-
chodzenia grup kolonizujących Kujawy z terenów 
wschodniej Małopolski. Prawdopodobnie już wte-
dy ustalony został trwały system zaopatrzenia, któ-
rego podstawą była prężna i w pełni lokalna popula-
cja (Czerniak 1994). Ważną rolę w dystrybucji tego 
surowca na Niżu odgrywała arteria wiślana, a Ku-
jawy były zapewne obszarem redystrybucji tego su-
rowca m.in. na tereny ziemi pyrzyckiej. Artefakty 
z tego surowca były rejestrowane na wspomnianych 
już stanowiskach np. w Zalęcinie i Żukowie (Balcer 
1983; Wierzbicki 2011: 15). Na obszary na zachód 
od Kujaw krzemień czekoladowy trafiał najprawdo-
podobniej w formie gotowych wiórów, odłupków 
i narzędzi. Stanowił on jedynie uzupełnienie dla po-
wszechnie wykorzystywanego lokalnego krzemie-
nia narzutowego (Kabaciński 2010: 93).
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 Wyniki przeprowadzonej powyżej analizy, 
przedstawione na tle ogólnych przemian stylistycz-
nych zaobserwowanych w innych regionach Europy 
Środkowej zdają się sugerować datowanie zespołów 
CZAR1  – CZAR5 i CZAR7 na koniec VI tysiąclecia 
BC. Zwłaszcza istotne są tu relacje ze śląskimi ma-
teriałami szareckimi (por. np. Kulczycka-Leciejewi-
czowa 1997). W przypadku zespołu CZAR6 i jego 
powiązań z datowanymi radiowęglowo zespołami 
KCWR z Kujaw (np. Smólsk 4; Grygiel 2004) i zie-
mi chełmińskiej (Wielkie Radowiska, stan. 22 – Kir-
kowski 1994; Trzciano, stan 40 – Osipowicz et al. 
2015: 236-238) wydaje się, iż można go datować na 
początek V tysiąclecia BC. Takie datowania należą 
do najmłodszych w ramach KCWR i sugerują dłuż-

sze niż pierwotnie uważano przetrwanie społeczno-
ści KCWR w marginalnych strefach zasięgu tej jed-
nostki kulturowej.

Podsumowanie
 Badania wykopaliskowe na stanowisku Czarno-
wo 58 dostarczyły istotnych informacji na temat 
funkcjonowania osadnictwa KCWR. Zestawienie 
cech stylistycznych i zdobnictwa ceramiki umożli-
wiło wyróżnienie trzech głównych faz zasiedlenia 
stanowiska. W analizowanych zespołach zauwa-
żalny jest wzrost zdobnictwa oraz większy udział 
procentowy ceramiki delikatnej w młodszych za-
grodach. Do najstarszych zaliczyć można materia-
ły z obiektów należących do zagrody CZAR7. Nie-

Ryc. 19. Czarnowo, stan. 58, woj. zachodniopomorskie. Ceramika oraz artefakty krzemienne z zespołu CZAR7. 
1-9 – rys. N. Lenkow, 10-15 – rys. J. Sawicka
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co młodsze mogą być zabytki pochodzące z zagród 
CZAR1– CZAR5. Z końcem osadnictwa ludności 
KCWR na osadzie można wiązać obiekty związane 
z zagrodą CZAR6.
 Podobne trendy nie zostały odnotowane w od-
niesieniu do artefaktów krzemiennych. We wszyst-
kich zagrodach wystąpiła znaczna ilość odpadów 
poprodukcyjnych oraz półsurowca. Nielicznie re-
prezentowane były natomiast narzędzia oraz rdze-
nie. Zarejestrowane różnice w udziale importowa-
nego surowca oraz narzędzi (głównie drapaczy), 
w poszczególnych zagrodach, można być może wią-
zać z długością ich funkcjonowania. Nie zaobserwo-
wano natomiast trendu chronologicznego w udzia-
le krzemienia importowanego w analizowanych in-
wentarzach.
 Osada KCWR odkryta na stanowisku Czarnowo 
58 dostarczyła ważkich informacji na temat funk-
cjonowania społeczeństw tej kultury w rejonie Po-
morza Zachodniego. Istotny dla przeprowadzonej 
analizy materiałów okazał się ich podział na po-
szczególne zagrody. Umożliwiło to dokładniejsze 
zrozumienie sposobów użytkowania stanowiska 
przez zamieszkującą je ludność. Uzyskane wyniki 
pozwalają również na prowadzenie dalszej dyskusji 
na temat ekspansji społeczności KCWR na szerokie 
terytorium Niziny Środkowoeuropejskiej.
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Linear Pottery culture settlement at Czarnowo, 
site 58, West Pomerania province

Summary

One of the youngest enclaves of the Linear Pottery culture 
(LBK) on Polish territory developed in the Lower Oder basin. 
It was formed by groups coming from fertile loess in the south 
of the country. Until the 1990s, two main settlement clusters in 
Western Pomerania were recognised by researchers. It was as-
sumed that the LBK presence in this region had been confined 
to the fertile soil zones: black soils in Pyrzyce area and brown 
earth in Marchia Wkrzańska (Uckermark). New developments, 
including rescue excavations, lead to the re-evaluation of these 
assumptions. Various types of settlements were discovered 
alongside Upper Oder, in between the aforementioned clusters. 
Currently, more than 90 locations are known. Their size and 
function differ, spanning from faint traces of temporary stays, 
for example at Brzeniny site, to large multiphase settlements 
such as Karwowo, Mierzyna or Żalęcino. 
 A new important site was discovered during rescue excava-
tions. Czarnowo 58 is located in Banie commune, West Pomera-
nia province, 10 kilometres south-west from Pyrzyce (fig. 1). It 
is situated on a small hill, surrounded by wetlands from the 
south-west. Chronology of the discovered features is based on 
the pottery style and technology. First five phases of the settle-
ment use were related to the activity of Neolithic societies: the 
Linear Pottery, late Linear Pottery, Funnel Beaker, Bell Beaker 
and Corded Ware cultures. In later periods the site was occu-
pied by groups attributed to the Lusatian, Pomeranian, Wiel-
bark and Jastorf cultures, and in the Early Middle Ages and the 
early modern period. 
 The basic residential unit of the LBK consisted of a long house 
and related features such as pits and ditches. InCzarnowo, only 
clusters of various pits were discovered during the excavations 
(fig. 2). Basing on their spatial distribution, 7 potential residen-
tial units were distinguished (CZAR1 – CZAR7, figs. 3-8). The 
analyses of ceramic and lithic artefacts were conducted for each 
of these units separately. Important differences and trends in 
the distribution patterns were observed. 

 The pottery analysis involved the study of types, decoration 
and composition of clay paste. The material was divided into 
three categories (figs. 9-11). Ceramics from CZAR7 are char-
acterised by the dominance of music note ornament and the 
use of bands filled with incised ornament. The next, more 
richly decorated group consists of pottery form units CZAR1 to 
CZAR5. There, musical notes motifs and compositions of mul-
tiplied incised lines were used. Additionally, the occasional use 
of Šárka phase stylistics was noted. Pottery from CZAR6 was 
the most elaborately decorated. The musical note motif, lin-
ear and Šárka ornaments were used. Moreover, compositions 
ofincisions and punctures between two lines were also applied. 
When comparing stylistic traits of the discussed residential 
units it can be also noted that the percentage of tableware to 
kitchenware is much higher in the case of CZAR6.
 The difference of composition of kitchenware and tableware 
pottery paste can also be underlined. In most cases kitchenware 
was produced using sand or break stone temper. In the case 
of tableware pottery without any admixture was more frequent, 
but sand temper was also used. 
 The number of lithic artefacts discovered in the features 
from each residential unit differed greatly. The highest number 
of flint artefacts was discovered in the CZAR2 unit: it constitut-
ed36% of all the analysed LBK material. Similarities in the com-
position of the analysed inventories were observed. Blanks and 
waste were dominant in each unit. Tools and cores were found 
significantly less frequently. Most of the artefacts were made 
of locally obtained erratic flint. Additionally, a few artefacts 
made from imported material such as chocolate flint, chert and 
Pomeranian flint were discovered. It can be noted that cores 
and blanks related to the early phases of core reduction were 
made predominantly from local material, whereas imported 
material was mostly found in the form of tools.
 The highest frequency of tools was discovered in CZAR2, but 
the most varied assemblage came from CZAR1.Various forms 
of scrapers dominated in the tools category. No preference for 
specific blank form for tool production was observed. Other 
types, such as burins, backed pieces or retouched blanks were 
found very rarely. 
 The recorded features are characteristic for later phases of the 
LBK culture development in Central Europe. Similarly to con-
temporary inventories from the North European Plain, pottery 
from Czarnowo 58 sites combines stylistic motifs absorbed from 
Silesia, Lesser Poland and Saale regions. Finds from the CZAR7 
unit, although not numerous, can be linked to the older material 
known from the lower Oder regions. Material from CZAR2 to 
CZAR5 units could represent next stage of use of the settlement. 
Unit CZAR6 was the youngest and stylistically different. 
 Lithic assemblages from Czarnowo have many analogies in 
the upland loess zone, – as well as in many lowland sites. The 
use of unidirectional cores was the most popular technique, 
supplemented by percussion on anvil. Tool types, although 
limited find their counterparts at other known sites from this 
period. Finally, the predominance of local erratic flint with 
a minute admixture of imported material is typical for sites in 
the Pyrzyce region. It is possible that the artefacts made from 
chocolate flint came to the siteas tools redistributed from the 
Kuyavia region. 
 A relative dating can be based on general trends in pot-
tery stylistics in other regions of Central Europe. As a result, 
it is possible to infer that residential units CZAR1 to CZAR5 
and CZAR7 date to end of 6th millennium BC. In the case 
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of CZAR6, similarities to well-dated assemblages from Kuyavia 
and Chelmno lands place its use around the beginning of the 
5th millennium BC. Such chronology situates Czarnowo 58 site 
amongst the youngest LBK settlements and suggests that the 
activity of this culture in its marginal zone lasted longer than 
previously assumed.
 Discovery of the LBK settlement at Czarnowo site yielded 
a considerable amount of information about the lives of past 
societies. On the small scale, rich lithic and pottery assemblag-

es provided excellent material for artefact analyses. The data 
about manufacture techniques, styles and types can be incorpo-
rated into broader studies. The location and distribution of vari-
ous features and trends in artefact deposition (most probably 
refuse from the residential units) reveals some trends in spatial 
organization within the settlement. Finally, the discovery of yet 
another site outside the widely recognized settlement network 
adds one missing piece to the puzzle of how the LBK culture 
spread and developed on the European
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The grave of the Złota culture community from Sandomierz, site 1 (Mały Rynek), 
Świętokrzyskie province

W kwietniu 2006 roku, podczas wykonywania przy-
łącza wodociągowego do fontanny na tzw. Małym 
Rynku w Sandomierzu (ryc. 1 i 2) natrafiono na 
grób szkieletowy wyposażony w kilka naczyń, jak 
się okazało, kultury złockiej. Część grobu przecię-
ta przez wykop pod przyłącze wodociągowe została 
zadokumentowana i wyeksplorowana przez Walde-
mara Urbaniaka, pracownika Muzeum Okręgowe-
go w Sandomierzu (Urbaniak 2006). Stwierdzono, 
że wykop przeciął zachodni skraj grobu, a jego po-
została, większa część znajduje się pod betonowym 
murkiem oraz przylegającymi do niego betonowy-
mi schodkami. Nie zdecydowano się jednak wów-
czas na pełne przebadanie grobu, ponieważ wyma-
gało to rozebrania części nawierzchni placu Małe-
go Rynku. Wstępna informacja o odkryciu zosta-
ła opublikowana w 2007 roku (Florek 2007), na-
tomiast szersze omówienie odkrytych zabytków 

w kontekście innych grobów kultury złockiej zna-
nych z Sandomierza zaprezentowano trzy lata póź-
niej (Bajka 2010). Okazja do przebadania pozostałej 
części grobu nadarzyła się dopiero w kwietniu 2012 
roku, kiedy to, w związku z wymianą sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, możliwe było zdjęcie płyt ka-
miennych i rozbiórka schodków, pod którymi znaj-
dowała się część grobu. Badania przeprowadziła 
Monika Bajka przy udziale Marka Florka. 
 Bezpośrednio na wschód od betonowego murku, 
wzdłuż którego w roku 2006 poprowadzono wkop 
pod wodociąg, w jakim po raz pierwszy zidentyfi-
kowano obiekt, wykonano wykop o wymiarach 2,2 
× 2,5 m (ryc. 2). Zarejestrowano w nim wschod-
nią część jamy grobowej oraz fragment dużego no-
wożytnego wkopu, który przecinał jej południowy 
fragment (ryc. 3). Ponieważ rozbiórka betonowe-
go murku znajdującego się nad środkową częścią 

Monika Bajka, Marek Florek, Wanda Kozak-Zychman, 
Daniel Makowiecki, Marzena Szmyt, Agnieszka Trzaska

Grób ludności kultury złockiej z Sandomierza, stan. 1 
(Mały Rynek), woj. świętokrzyskie

Artykuł prezentuje grób ludności tzw. kultury złockiej, odkryty w centrum Sandomierza, na Małym Rynku (stanowisko 1). Obiekt, 
badany ratowniczo w latach 2006 i 2012, stanowił część większego cmentarzyska, rozciągającego się w centrum miasta. Grób jest re-
konstruowany jako forma niszowa. Na dnie wydrążonej w lessie niszy została pochowana jedna osoba: mężczyzna w wieku ok. 25 
lat. Zmarłemu towarzyszyło bogate wyposażenie złożone z naczyń glinianych i wyrobów z krzemienia, z bursztynu, zębów zwie-
rzęcych, muszli i poroża. W obiekcie znaleziono także szczątki zwierząt, które poświadczają zdeponowanie w całości lub części ciał 
trzech świń, dwóch kóz, jednej owcy oraz jednej owcy lub kozy. Grób datowany jest na lata między 2760 a 2659 BC. 
Słowa kluczowe: eneolit, III tys. p. Chr., Wyżyna Sandomierska, kultura złocka, groby niszowe 

The article presents a grave of the so-called Złota culture, discovered in the central area of Sandomierz, on the Mały Rynek (site 1). 
The feature, explored during rescue excavation in 2006 and 2012, was part of a larger cemetery, stretching in the city center. The 
grave is reconstructed as a niche form. At the bottom of the niche, one person was buried: a man aged about 25 years. The body of 
the deceased were accompanied by rich furnishings made of clay vessels and artefacts made of flint, amber, animal teeth, mollusc 
shells and antler. Moreover, animal remains were found, which certify the deposition of whole bodies or parts of three pigs, two 
goats, one sheep and one sheep or goat. The grave is dated between 2760 and 2659 BC.
Keywords: Eneolithic, 3rd mill. BC, Sandomierz Upland, Złota culture, niche graves
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Ryc. 1.  Plan centrum Sandomierza z zaznaczonym miejscem odkrycia grobu kultury złockiej na Małym Rynku. Wyk. M. Bajka
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Grób ludności kultury złockiej z Sandomierza, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie

Ryc. 2.  Plan Małego Rynku w Sandomierzu z przyległościami z zaznaczonymi wykopami z lat 2006 (kolorem zielonym) 
i 2012 (kolorem czerwonym), w których odkryto grób kultury złockiej. Wyk. M. Bajka
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grobu była niemożliwa, eksploracja tej jego części 
była prowadzona od strony wykopu badawczego, co 
znacznie utrudniło zarówno same prace, jak i doku-
mentowanie odkrytych reliktów.

1. Grób
 Na podstawie obserwacji z lat 2006 i 2012 grób 
należy rekonstruować jako niszowy (ryc. 3 i 4). Wy-
drążona w lessie nisza w przekroju miała kształt wy-
dłużonego owalu, a jej wysokość wynosiła ok. 75 cm. 
Nie uchwycono wejścia do niej, które mogło znajdo-
wać się po stronie południowo-wschodniej, w części 
zniszczonej przez późniejszy wkop, co byłoby zgod-
ne z powszechnie stosowaną zasadą orientowania 
grobów niszowych. Dno niszy znajdowało się na głę-
bokości ok. 160 cm poniżej obecnej powierzchni Ma-
łego Rynku. W rzucie poziomym miało kształt nie-
regularnego trapezu z zaokrąglonymi narożnika-
mi o wymiarach ok. 2,1-2,2 m na osi północny za-
chód – południowy wschód i 1,60-2,10 m na osi pół-
nocny wschód – południowy zachód. W północnej 
i wschodniej części dna niszy znajdował się nieregu-
larny bruk kamienny ułożony z różnej wielkości pła-
skich płyt piaskowca (średnie wymiary płyt kamien-
nych wynosiły 20 × 20 cm). Pod szkieletem zmarłe-
go bruk był niekompletny. Wypełnisko niszy tworzy-
ła ciemnoszaro-brązowa, prawie czarna ziemia, miej-
scami z niewielkimi plamkami przemieszanego lessu. 
 Szkielet zmarłego – mężczyzny w wieku ok. 25 
lat (Adultus) – znajdował się w północnej części 
jamy grobowej, ułożony w pozycji skurczonej na le-
wym boku z silnie podkurczonymi nogami i z gło-
wą skierowaną na południe (ryc. 3). Na podstawie 
położenia kości trudno jest rekonstruować ułożenie 
rąk. Czaszka, zachowana we fragmentach, była roz-
wleczona, a żuchwa oddzielona. Kilka kości śródrę-
cza oraz paliczki leżały w oddaleniu od pozostałych 
części szkieletu (por. niżej część 2). 
 Kości zmarłego były przysypane warstwą les-
su. Nad szkieletem ludzkim, oddzielony od niego 
wspomnianą warstewką lessu, leżał szkielet świni 
zorientowany głową na północ, zaś nad nim znaj-
dowało się skupisko kamieni.
 W pobliżu nóg zmarłego znajdowały się naczy-
nia, z których w całości lub w większych częściach 
zachowało się sześć: dwie misy, kubek, puchar, gar-
nek i pokrywka. W jednej z mis znajdowała się żu-
chwa świni. W zachodniej części jamy grobowej 

znaleziono też kości zwierzęce, luźne fragmenty ce-
ramiczne oraz siedem zabytków krzemiennych, któ-
re częściowo są materiałem pochodzącym ze star-
szych etapów zagospodarowania obszaru stanowi-
ska, redeponowanym w jamie grobowej. 
 W pobliżu głowy zmarłego znajdowały się 
dwie amfory, w tym jedna z uszkodzonym brze-
giem i ubytkami brzuśca, dwie tarczki bursztyno-
we (w tym jedna zdobiona) oraz fragment wióra 
z krzemienia czekoladowego. Przy żebrach zmar-
łego leżał przydenny fragment kolejnego naczynia, 
rdzeń z krzemienia świeciechowskiego i luźne frag-
menty naczyń oraz dwie zawieszki z zębów zwie-
rzęcych. Na południe od głowy zmarłego odsłonię-
to dwa paciorki z muszli i grocik krzemienny. Przy 
szkielecie znaleziono ponadto odłupek i fragment 
wióra z krzemienia czekoladowego.

2. Antropologiczna charakterystyka 
szczątków ludzkich 
 Analizę kostnych szczątków ludzkich z odkryte-
go pochówku – po wyłączeniu licznych kości zwie-
rzęcych – wykonano zgodnie z metodami powszech-
nie stosowanymi w antropologii (Piontek 1996; Mali-
nowski, Wolański 1988). Wszystkie pomiary, zarów-
no czaszki jak i kości szkieletu pozaczaszkowego zdję-
to (w mm) stosując technikę i zachowując numerację 
Martina (Martin, Saller 1957). Cechy epigenetyczne 
czaszki odnotowano wg schematu A. Czarnetzky’ego 
(1972). Przyżyciową wysokość ciała zrekonstruowa-
no – w oparciu o pomiary kości długich kończyn – 
wg metody K. Pearsona (1899) oraz (dla porównania) 
wg metody M. Trotter i G. C. Gleser (1952). Przy opi-
sach cech kranioskopijnych i kategorii wzrostu i ba-
zowano na klasyfikacji Martina. Zaobserwowaną na 
czaszce zmianę patologiczną poddano ocenie makro-
skopowej (Gładykowska-Rzeczycka 1989).
 Stwierdzono, że pochówek należał najprawdopo-
dobniej do mężczyzny. Wiek zmarłego oceniono na 
ok. 25 lat (Adultus).
 Kości czaszki i szkieletu pozaczaszkowego były 
pokryte wytrąceniami wapiennymi. Zaobserwowa-
no liczne stare i świeże przełomy na kościach. Od-
notowano brak niektórych fragmentów kości. 
 Pomiary kości w większości przypadków przy-
bliżone ze względu na uszkodzenia warstwy koro-
wej i obecność wyżej wspomnianych wytrąceń wa-
piennych.
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Ryc. 3.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Plan grobu kultury złockiej – dno niszy na głębokości ok. 1,60 m. 
Rys. M. Bajka, M. Florek

Ryc. 4.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Przekrój niszy grobowej – profil N-S (zachodni). 
Rys. M. Bajka, M. Florek
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 Czaszka jest zniszczona, z zachowaną żuchwą 
(ryc. 5), lecz z fragmentacją większości kości. Sil-
na deformacja pośmiertna, szczególnie kości skle-
pienia, uniemożliwiła pełną rekonstrukcję. Zacho-
wały się: fragmenty kości czołowej z częścią noso-
wą, uszkodzoną częścią oczodołową i wyrostkiem 
jarzmowym lewej strony; uszkodzone przy brze-
gach dolnych kości nosowe zespolone z wymienio-
ną kością czołową; zniszczone przy brzegach łusko-
wych i zdeformowane obie kości ciemieniowe także 
we fragmentach; fragmenty łuski potylicznej i uła-
mek lewej części bocznej z uszkodzonym kłykciem 
potylicznym; fragment łuski z podstawą wyrostka 
jarzmowego, dołem żuchwowym, wyłamana pira-
mida i wyrostek sutkowaty prawej kości skronio-
wej oraz piramida i część sutkowa kości skronio-
wej lewej; fragment skrzydła większego kości klino-
wej ze strony prawej; fragment z wyrostkiem skro-
niowym i czołowym prawej kości jarzmowej; trzony 
obu szczęk; zniszczona lewostronnie żuchwa – frag-
ment wyłamanej gałęzi z uszkodzonym wyrostkiem 
dziobiastym luzem.
 W stropie lewego oczodołu zaobserwowano cri-
bra orbitalia będące skutkiem anemii (ryc. 6).
 Odcinki wszystkich głównych szwów czaszko-
wych (wieńcowego, strzałkowego i węgłowego) są 
wolne. 
 Zachowane zęby trzonowe: M3 prawej szczęki 
oraz M2 i M3, pochodzące ze zniszczonej lewej stro-
ny żuchwy, obecne luzem. W uszkodzonych zębo-
dołach P2, M1, M2 i M3 w prawej szczęce wytrące-
nia wapienne, a po brakujących I1 oraz C zębodo-
ły otwarte (o) – prawdopodobnie pośmiertna utrata 
zębów. Powierzchnie koron zębów trzonowych M2 
oraz M3, w obu szczękach i w żuchwie, starte słabo, 
natomiast M1 miernie. 
 Cechy kranioskopijne: zachowany łuk brwiowy 
miernie wykształcony, gładyszka – III?, nasada nosa 
normalna, kości nosowe miernie wystające, wyrost-
ki sutkowate dosyć duże, lecz wąskie. 
Pomiary żuchwy: 51; 66 go-go 104?; 69 id-gn 30; 70 
kdl. wys. 53; 71 szer. ram. ż. 31.

 Cechy niemetryczne czaszki: obustron-
nie odnotowano występowanie M3 w szczęce  
i w żuchwie. Prawostronnie obecny był processus 
marginalis, a lewostronnie foramen supraorbitale. 
 Szkielet pozaczaszkowy jest zniszczony i nie-
kompletny (ryc. 7; tab. 2). Zachowały się: oba oboj-
czyki, prawy bez końca mostkowego, w lewym ko-
niec mostkowy nie w pełni uformowany (M-1 L 
136); fragmenty 4 kręgów szyjnych (C) – C3-C6 
i 7 kręgów piersiowych (Th) – Th1-Th7 oraz ułam-
ki trzonów i łuków co najmniej 2 kręgów lędźwio-
wych (L); 10 żeber prawej i 11 lewej strony, większość 
zachowana fragmentarycznie; rękojeść i uszkodzo-
ny prawostronnie w partii dolnej trzon mostka; 
fragment prawej łopatki z brzegiem i kątem bocz-
nym oraz obydwoma wyrostkami – wydrążenie sta-
wowe i wyrostek barkowy uszkodzone (wyłamany 
fragment wyrostka barkowego luzem), a także grze-
bień z wyrostkiem barkowym i wyłamany wyro-
stek kruczy luzem łopatki lewej (szerokość wydrą-
żenia stawowego P 27?); prawa kość ramieniowa 
i ok. ¾ trzonu z uszkodzoną nasadą dolną (znisz-
czony nadkłykieć boczny) oraz luzem fragment gło-
wy lewej kości ramieniowej; lewa kość promienio-
wa z uszkodzonym w górnej partii trzonem oraz 
trzon z nasadą bliższą i fragment wyłamanej nasady 
dalszej prawej kości promieniowej; lewa kość łok-
ciowa bez wyrostka rylcowatego w nasadzie dalszej 
oraz ok. ¾ trzonu z nasadą górną prawej kości łok-
ciowej; kość łódeczkowata, księżycowata, wielokąt-
na większa, wielokątna mniejsza, główkowata i ha-
czykowata prawego nadgarstka oraz kość łódeczko-
wata, księżycowata, główkowata i haczykowata nad-
garstka lewego; komplet kości prawego śródręcza 
i komplet kości śródręcza lewego, przy czym IV bez 
nasady dalszej; 20 członów palców rąk (10 z odcin-
ka bliższego, 6 z odcinka środkowego i 4 z odcin-
ka dalszego); 3 ułamki pochodzące z I i II segmen-
tu kości krzyżowej, w tym jeden z wyrostkiem sta-
wowym górnym strony lewej; fragmenty obu kości 
miednicznych – z prawej pozostała kość biodrowa  
ze zniszczonym talerzem od strony powierzch-

Tab. 1.  Stan uzębienia

M3 - - - P1 o I2 o I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3
M3 M2 M1 P2 P1 C I2 I1 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3
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ni pośladkowej, na poziomie guzowatości bio-
drowej oraz uszkodzony trzon z guzem i kol-
cem kulszowym kości kulszowej, natomiast  
z lewej pozostał trzon i przednia część talerza 
biodrowego, prawie kompletna kość kulszowa  
i kość łonowa bez gałęzi górnej oraz uszko-
dzonym spojeniem łonowym, na obu gu-
zach kulszowych ślady nieukończonego zro-
stu; lewa kość udowa i trzon prawej kości udowej  
z nasadą górną – uszkodzona szyjka i krę-

tarz większy; obie rzepki (wys. P 41, L 40;  
szer. P i L 42); obie kości piszczelowe; ok. ¾ trzonu 
prawej i ok. ½ trzonu lewej kości strzałkowej z nasa-
dami górnymi, a wyłamana nasada dalsza lewej ko-
ści luzem; obie kości piętowe; prawa i lewa skokowa; 
kość łódkowata, klinowata przyśrodkowa, sześcien-
na lewego stępu; I i II kość lewego śródstopia.
 Przyżyciowa wysokość ciała badanego osobni-
ka – zrekonstruowana wg metody Pearsona – wyno-
siła nieco ponad 158 (158,3) cm, a wg metody Trotter 

Ryc. 5.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Kości czaszki zmarłego. Fot. A. Trzaska
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i Gleser – 163 (163) cm, co w przypadku mężczyzn 
odpowiada kategorii wzrostu niskiego w pierwszym 
przypadku, a poniżej średniego w przypadku drugim. 

3. Zwierzęce szczątki kostne 
 W materiale kostnym pochodzącym z eksplo-
racji grobu rozpoznano szczątki siedmiu zwierząt 
domowych (tabela 3, 4 i 5). Poświadczają one, że 
w grobie złożono w całości lub części ciała trzech 
świń, dwóch kóz, jednej owcy oraz jednej owcy lub 
kozy.
 Zidentyfikowano:
–  całą tuszę samca świni w wieku 2-3,5 roku, któ-

rą ułożono na tułowiu zmarłego mężczyzny,
–  żuchwę drugiej świni w wieku 2-3,5 roku, któ-

rą włożono do jednej z mis,
–  prawą kończynę prosięcia w wieku około 6-10 

miesięcy, którą zidentyfikowano w materia-
le kostnym rozproszonym w wypełnisku jamy 
grobowej,

–  prawie całą kozę, której kości znajdowały się 
w wypełnisku grobu, ale ich położenie nie zo-
stało udokumentowane,

–  część tuszy drugiej kozy, której szczątki były 
rozproszone w wypełnisku, 

–  głowę samicy owcy, którą złożono w nieokre-
ślonym miejscu jamy grobowej,

–  część tuszy owcy lub kozy, której szczątki były 
rozproszone w wypełnisku.

4. Wytwory złożone w grobie
 Poza omówionymi wyżej szczątkami ludzki-
mi i zwierzęcymi, w jamie grobowej znajdowały 
się wyroby z gliny, krzemienia, z bursztynu, zębów 
zwierzęcych, muszli i poroża.

4.1. Naczynia gliniane 
 Wyposażenie ceramiczne pochówku składało 
się z kilku naczyń, z których w całości lub w więk-
szych częściach zachowało się osiem: dwie misy, 
kubek, puchar, naczynie w formie garnka z listwą 
pod krawędzią, pokrywka oraz dwie amfory. Przy 
szkielecie znaleziono też fragment dna kolejnego 
naczynia oraz luźne fragmenty ceramiki, w tym 
górną część naczynia z wywiniętym brzegiem 
i karbowaną krawędzią. 

Ryc. 6.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Cribra orbitalia. Fot. A. Trzaska
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Tab. 2.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Szczątki ludzkie. Pomiary kości kończyn (wartości przybliżone 
ze względu na zniszczoną warstwę korową kości i uszkodzone nasady)

Humerus  L  P Radius  L  P Ulna  L

M-1 - 307 M-1 229 - M-1 250

M-7 67?  62? M-3  -  43 M-3  37

Femur  L  P Tibia  L  P Fibula  L  P

M-1 412 - M-1a 332 332 M-4a  37  38

M-2 410 - M-1 327 326

M-8  83?  82 M-10b  71  69?

Tab. 3.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Specyfikacja elementów szkieletu świni

Kość Liczba Opis Pomiary
Pierwszy osobnik - samiec 2-3,5 roku

Czaszka 1 11 fragmentów  

Żuchwa 1 lewa, prawa; 12 fragmentów; samiec 2-3,5 
roku (M+/+++) lewy M3: L=38,2, B=16; prawy M3: L=31,7 

Kręg szyjny I 1   
Kręg szyjny II 1   
Kręgi szyjne 3 +-/+-*; w porządku anatomicznym  
Kręgi szyjne 4 drobne fragmenty  
Kręgi piersiowe 2 wyrostki kolczyste  
Kręgi lędźwiowe 2 +-/+-  
Żebra 12 drobne fragmenty  
Łopatka 1 prawa, 12 SLC=-27,1
Łopatka 1 lewa, 12 SLC=26,3
Kość ramienna 1 lewa, 23**, o+  
Kość ramienna 1 lewa, 1; fragment  
Kość promieniowa 1 prawa, 3; o+  
Kość promieniowa 1 lewa, 123, ++  

Kość łokciowa 1 prawa, 123, +-; kość promieniowa i łokciowa - 
w porządku anatomicznym  

Kość łokciowa 1 lewa, 2  
Kości nadgarstka 1 pośrodkowa lewa  
Kość miedniczna 1 fragment kości biodrowej prawej  
Kość udowa 1 lewa, 23, o/+- Bd=45,6

Kość udowa 1 prawa, 2, zmiany patologiczne - deformacja 
trzonu po urazie  

Kość piszczelowa 1 prawa, 23 Bd=31,3
Kość piszczelowa 1 lewa, 23, cały trzon Bd=29,8
Kość strzałkowa 1   
Kość piętowa 1 lewa GL=80,7; WH=75,4 cm
Kość skokowa 1 prawa GLl=41,9; GLm=37,7; WH=75 cm
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Kość Liczba Opis Pomiary
Kości stępu 1 lewa  

Kość śródstopia III 1 prawa GL=80,5; Bp=14,4; SD=12,5; Bd=16,1; 
WH=75,2 cm

Kość śródstopia III 1 lewa GL=81,2; Bp=14,5; SD=12,2; Bd=16,1; 
WH=75,8 cm

Kość śródstopia IV 1 prawa GL=87,5; Bp=15,2; SD=12,3; Bd=16,5; 
WH=77,3 cm

Kość śródstopia IV 1 lewa GL=87,5; Bp=16; SD=12,3; Bd=16,6; 
WH=77,3 cm

Człon palcowy 1 tylny 1 ++ GL=37,5; Bp=16; SD=13,3; Bd=14,9
Człon palcowy 1 tylny 1 ++ GL=37,6; Bp=16; SD=13,6; Bd=15,4
Człon palcowy 1 tylny 1 ++ GL=36,6; Bp=15,7; SD=12,6; Bd=14,7
Człon palcowy 2 tylny 1 ++ GL=21,3; Bp=16,4; SD=13,3; Bd=14,9
Człon palcowy 2 tylny 1 ++ GL=23,1; Bp=15,7; SD=13,4; Bd=13
Człon palcowy 2 tylny 1 ++ GL=21,9; Bp=16,5; SD=13,7; Bd=15,3
Człon palcowy 2 tylny 1 ++ GL=23,1; Bp=15,2; SD=13; Bd=13,2
Człon palcowy 3 tylny 1   

Razem 57 średnia WH=76 cm
Drugi osobnik - 2-3,5 roku

Żuchwa 1 zachowane tylko zęby M3 - prawy i lewy; po-
miar lewego; osobnik 2-3,5 roku (M+/+++) L=34,7; B=15,2

Trzeci osobnik - około 6-10 miesięcy
Kość skokowa 1 prawa; prosię w wieku około 6-10 miesięcy  
Kość piętowa 1 prawa

Człon palcowy 1 1 -+*, oraz człon palcowy 2 sklejone w porząd-
ku anatomicznym  

Człon palcowy 2 1 -+  
Razem 4

Tab. 4.  Sandomierz, stan.1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Specyfikacja elementów szkieletu kozy

Kość Liczba Opis Pomiary
Pierwszy osobnik

Żuchwa 1 lewa; M3+/+++ - M3++ P+M alv=78,4
Żuchwa 1 prawa LM3=25,2; BM3=8,5
Kręg szyjny II 1 cały, ++*
Kręgi szyjne 5 III-VII, ++; porządek anatomiczny
Kręgi piersiowe 14 ++; porządek anatomiczny
Kręgi lędźwiowe 5 trzony, ++

Kręgi lędźwiowe 14 fragmenty wyrostków poprzecznych i kol-
czystych

Żebra 19 z główkami, prawe i lewe
Żebra 22 fragmenty krótsze i dłuższe
Mostek 1 5 segmentów
Łopatka 1 prawa, 12 SLC=22,8; GLP=35,6; LG=28; BG=23,8
Łopatka 1 lewa, 12 SLC=22,7; GLP=34,8; LG=27,2; BG=23,86

Tab. 3.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Specyfikacja elementów szkieletu świni (ciąg dalszy)
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Kość Liczba Opis Pomiary
Łopatka 16 fragmenty
Kość ramienna 1 lewa, cały trzon i koniec dalszy, 23** Bd=29,8
Kość ramienna 1 prawa, -o; 1

Kość promieniowa 1 prawa, ++; 123 GL=178,1; Bp=35,2; SD=19,2; Bd=32,7; 
WH=70,9 cm

Kość łokciowa 1 prawa, +o; 12
Kość miedniczna 2 lewa, prawa, trzony kości biodrowych
Kość piszczelowa 1 lewa, cały trzon, o+; 23
Kość piszczelowa 1 prawa, cały trzon, o+; 23
Kość skokowa 1 prawa; złączona z kością piszczelową
Kość śródstopia 1 lewa, 23 Bd=25,1
Człon palcowy 1 tylny 2 do kości śródstopia
Człon palcowy 1 tylny 1 inny
Człon palcowy 1 2 zniszczone
Człon palcowy 1 1  
Człon palcowy 2 1  
Trzeszczki 2 członów palcowych parzyste

Razem 120
Drugi osobnik

Łopatka 1 szyjka i duży fragment części środkowej; 
koza? SLC=21

Kość promieniowa 1 prawa, 12 Bp=31; SD=17,9
Kość promieniowa 
i łokciowa 1 lewa; ++; 123 GL=157,5; Bp=31,1; SD=17,9; Bd=29,4; 

WH=62,7 cm
Kości nadgarstka 5 lewe; komplet (bez dodatkowej)
Kości nadgarstka 3 prawe: pośrodkowa, łokciowa i IV
Kość śródręcza 1 12 Bp=24,6

Razem 12

N 300
+/- 300 drobnych nie diagnostycznych frag-

mentów (żebra, kręgi, kości płaskie, kości 
długie) świni i kozy

Tab. 5.  Sandomierz, stan.1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Specyfikacja elementów owcy/kozy i owcy

Element Liczba Opis
Owca/koza

Ząb górny 1 ząb Pd4; osobnik prawdopodobnie 4-8 miesięcy
Kość gnykowa 2 owca?
Kręgi piersiowe 2 -*
Kręgi lędźwiowe 1 oblepiony mocno substancją mineralną
Kość krzyżowa 1 fragment skrzydła z powierzchnią uchowatą
Kość piętowa 1 lewa, +o; 12; prawdopodobnie owca

Owca - samica

Czaszka 1
zachowana kość czołowa z możdżeniem i fragmentem lewego oczodołu, kość szczękowa 

prawa i lewa, fragment kości skroniowej, ciemieniowej + prawy i lewy kłykieć i fragmenty 
podstawy czaszki, część skalista

Tab. 4.  Sandomierz, stan.1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Specyfikacja elementów szkieletu kozy (ciąg dalszy)
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Ryc. 7.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Szkielet pozaczaszkowy. Fot. A. Trzaska

148



Grób ludności kultury złockiej z Sandomierza, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie

 Misa I (ryc. 8: a) – wysoka, z lejkowato rozsze-
rzającą się szyją i z załomem brzuśca w górnej części, 
dno wyodrębnione w formie niskiej stopki, lekko 
wypukłe na środku od strony wewnętrznej, od stro-
ny zewnętrznej płaskie, krawędź zaokrąglona, nie-
co ścieniona. Szyja zdobiona czterema podwójnymi 
pasmami falistymi odciśniętymi sznurkiem dwu-
dzielnym, ujętymi od góry i od dołu podwójnym 
pasmem poziomym. Poniżej, w górnej części brzu-
śca (powyżej załomu), znajdują się odciski wyko-
nane okrągłym stempelkiem o średnicy 0,3-0,4 cm 
ułożone w dwóch poziomych szeregach. Powierzch-
nia zewnętrzna starannie wygładzona, wyświecona, 
barwy jasnobrązowej. Wykonana z gliny z domiesz-
ką tłucznia ceramicznego. Wymiary: średnica wyle-
wu ok. 30 cm, maksymalna średnica brzuśca 28 cm, 
średnica dna 9,5 cm, wysokość 12,5-13,5 cm, gru-
bość ścianek 0,8-0,9 cm.
 Misa II (ryc. 8: b) – wysoka, z wysoką, lejkowato 
rozszerzającą się szyją i z załomem brzuśca w gór-
nej części, dno wyodrębnione w formie niskiej stop-
ki, wypukłe na środku od strony wewnętrznej, od 
strony zewnętrznej w przybliżeniu płaskie, nierów-
ne. Krawędź zaokrąglona, nieco ścieniona, zdobio-
na karbowaniem. Szyja zdobiona siedmioma po-
dwójnymi pasmami falistymi odciśniętymi sznur-
kiem dwudzielnym, ujętymi od góry i od dołu po-
dwójnym pasmem poziomym. Poniżej, w górnej 
części brzuśca znajduje się szereg odcisków stem-
pelkowych w formie pionowych słupków, pod nim 
dwa kolejne szeregi przerywane, złożone z grup pio-
nowych słupków (po 6-7). Powierzchnia zewnętrz-
na starannie wygładzona, wyświecona, barwy ja-
snobrązowej. Wykonana z gliny z domieszką tłucz-
nia mineralnego i ceramicznego. Wymiary: średni-
ca wylewu ok. 24 cm, maksymalna średnica brzuśca 
20,5 cm, średnica dna 8 cm, wysokość 10,5-11,5 cm, 
grubość ścianek 0,5-0,6 cm.
 Kubek (ryc. 9: a) – esowaty z taśmowatym uchem, 
którego górny zaczep znajduje się nieco poniżej kra-
wędzi wylewu, a dolny zaczep w górnej części brzuś-
ca, o proporcjach zbliżonych do niektórych egzem-
plarzy kultury pucharów dzwonowatych, jest od 
nich jednak nieco smuklejszy i wyższy oraz posia-
da ornament sznurowy i stempelkowy. Krawędź za-
okrąglona. Górna część naczynia (szyja oraz miej-
sce przejścia szyi w brzusiec) zdobiona jest ośmio-
ma podwójnymi, falistymi pasmami odciśniętymi 

sznurkiem dwudzielnym, ujętymi od góry (poni-
żej brzegu naczynia) dwoma pasmami podwójny-
mi poziomymi prostymi, a od dołu jednym prostym 
pasmem podwójnym. Poniżej, w górnej części brzu-
śca znajduje się dookolny poziomy szereg słupków 
odciśniętych stempelkiem. Ucho zdobione jest na 
całej wysokości poziomymi podwójnymi pasmami 
odciśniętymi sznurkiem. Powierzchnia zewnętrz-
na jasnobrązowa (wewnętrzna – popielato-brązo-
wa), wygładzona, dosyć równa, matowa. Wykonany 
z gliny z domieszką tłucznia ceramicznego o różnej 
ziarnistości. Wymiary: średnica wylewu i najwięk-
sza średnica brzuśca 13,5 cm, średnica dna ok. 6 cm, 
wysokość ok. 15,8 cm, grubość ścianek 0,3-0,4 cm.
 Puchar (ryc. 9: b) – o łagodnym, esowatym pro-
filu, z zaokrąglonym brzuścem przechodzącym 
w płaskie, nie wyodrębnione dno. Krawędź ścięta 
prosto, nieco ścieniona. Na wysokiej szyi, rozchy-
lonej lekko łukowato, a także w miejscu przejścia 
szyi w brzusiec znajduje się ornament w postaci po-
czwórnych i potrójnych pasm odciśniętych cienkim 
sznurkiem – na zmianę są to pasma poziome proste 
i faliste. Powierzchnie równe, starannie wygładzone, 
matowe, zabarwione nierównomiernie z przewagą 
odcieni jasnobrązowych i popielatych. Wykonany 
z gliny z domieszką niewielkiej ilości średnioziar-
nistego tłucznia ceramicznego. Zachowany we frag-
mentach (brak większej części brzuśca i części szyi 
z wylewem). Wymiary: średnica wylewu 11,8 cm, 
największa średnica brzuśca 12,2 cm, średnica dna 
5,5 cm, wysokość ok. 15,5 cm, grubość ścianek ok. 
0,4 cm. 
 Garnek (ryc. 10: a) – tzw. naczynie z listwą pod 
krawędzią, o w przybliżeniu esowatym profilu z sze-
rokim wylewem i z małym wyodrębnionym dnem, 
z największą wydętością brzuśca powyżej połowy 
wysokości naczynia. Krawędź pogrubiona, ścięta 
ukośnie na zewnątrz, karbowana, uformowana za 
pomocą odcisków palcowych, u nasady kołnierza 
listwa plastyczna zdobiona podobnymi, głębokimi 
odciskami palcowymi. Powierzchnie nierówne, ze 
śladami przecierania, od strony zewnętrznej jasno-
brązowo-pomarańczowawa, od strony wewnętrznej 
ciemnoszara. Wykonany z gliny z domieszką tłucz-
nia ceramicznego o różnej ziarnistości. Wymiary: 
średnica wylewu ok. 21,5 cm, maksymalna średnica 
brzuśca ok. 20,5 cm, średnica dna ok. 8,5-9 cm, wy-
sokość 23,5-25 cm, grubość ścianek 0,6-0,7 cm.
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Ryc. 8.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Naczynia z grobu kultury złockiej – misy. Rys. M. Bajka.
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Ryc. 9.  Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Naczynia z grobu kultury złockiej – kubek (a) i puchar (b). Rys. M. Bajka.
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 Pokrywka (ryc. 10: b) – w formie miseczki o ścian-
kach rozszerzających się lekko łukowato, z wklę-
słym dnem. Na stronie zewnętrznej cała powierzch-
nia pokrywki – dno i ścianki – pokryta jest orna-
mentem. Pośrodku dna znajdują się dwa krótkie, 
krzyżujące się pasma stempelków w kształcie łucz-
ków, objęte niewielkim okręgiem, ułożonym z odci-
śniętych stempelkiem pionowych słupków. Kolejny 
okrąg współśrodkowy znajduje się w miejscu przej-
ścia dna w ścianki naczynia, a pomiędzy obydwoma 
okręgami przebiegają, rozchodząc się promieniście, 
pojedyncze i podwójne rzędy łuczków odciśniętych 
stempelkiem. Wewnątrz większego okręgu z piono-
wych słupków znajdują się dwa okręgi współśrod-
kowe ułożone ze stempelków „łuczkowych”. Ścian-
ki pokrywki są zdobione czterema liniami falisty-
mi odciśniętymi sznurem, ujętymi od góry (przy 
brzegu) dwoma liniami prostymi, zaś od dołu (przy 
dnie) jedną linią prostą. Krawędź jest ścięta prosto 
i pokryta poprzecznymi odciskami stempelków-
łuczków. Powierzchnie wygładzone twardym gła-
dzikiem, miejscami wyświecone. Barwa powierzch-
ni jest jasnobrązowa, na powierzchni wewnętrznej 
znajdują się ślady przecierania. Wykonana z gliny 
z domieszką średniej ilości tłucznia ceramicznego 
o różnej ziarnistości z przewagą średnioziarniste-
go. Wymiary: średnica wylewu ok. 13 cm, średnica 
dna ok. 11 cm, wysokość 3,5-3,7 cm, grubość ścianek 
0,4-0,6 cm, grubość dna ok. 0,6 cm.
 Amfora I (ryc. 11) – duża, cienkościenna, zaopa-
trzona w cztery ucha, usytuowane w górnej czę-
ści brzuśca, którego największa wydętość znajdu-
je się nieco powyżej połowy wysokości naczynia. 
Ma krótką szyjkę, nieznacznie rozchyloną, prawie 
cylindryczną, krawędź ściętą w przybliżeniu pro-
sto i małe dno, lekko wklęsłe, wyodrębnione w for-
mie niskiej stopki. Na szyi znajduje się ornament 
sznurowy w postaci pięciu poziomych pasm, a po-
niżej, w miejscu przejścia szyi w brzusiec odciśnię-
te są w dwóch szeregach stempelki w formie łucz-
ków, skierowanych ramionami w dół, zaś jeszcze ni-
żej, w górnej części brzuśca łącznie z uchami wystę-
puje ornament w postaci grup podłużnych stem-
pelków prostokątnych/trapezowatych, ułożonych 
w 10-11 szeregach, oddzielonych w pionie pusty-
mi, nie zdobionymi przestrzeniami. Powierzchnia 
zewnętrzna zabarwiona nierównomiernie, w od-
cieniach brązowych, starannie wygładzona, w dol-

nej części brzuśca (poniżej największej wydętości) 
znajdują się wyraźne ślady przecierania. Wykonana 
z gliny z domieszką niewielkiej ilości tłucznia cera-
micznego drobno- i średnioziarnistego. Wymiary: 
średnica wylewu 11-11,4 cm, maksymalna średnica 
brzuśca 27-27,5 cm, średnica dna ok. 9 cm, wyso-
kość 21,2-22,1 cm, grubość ścianek 0,5-0,7 cm. 
 Amfora II (ryc. 12) – duża, cienkościenna, bez-
ucha, bez zachowanej krawędzi, z największą wy-
dętością brzuśca mniej więcej w połowie wysoko-
ści naczynia. Dno płaskie, nieznacznie wyodręb-
nione. Zdobiona na szyi przynajmniej czterema po-
dwójnymi liniami falistymi, odciśniętymi sznur-
kiem, ujętymi od dołu, w miejscu przejścia szyi w 
brzusiec, podwójnym pasmem poziomym odci-
śniętym sznurkiem oraz rzędem odcisków stem-
pelkowych w kształcie pionowych słupków. W gór-
nej części brzuśca znajduje się ornament w posta-
ci grup odcisków stempelkowych w formie piono-
wych słupków, ułożonych w 5 szeregach w rzędach 
po 5-12 odcisków. Powierzchnia zewnętrzna jasno-
brązowa, nieco zniszczona, pierwotnie była wygła-
dzona, powierzchnia wewnętrzna ciemnoszara. Wy-
konana z gliny z domieszką dużej ilości tłucznia ce-
ramicznego. Wymiary: średnica wylewu w zacho-
wanej części 14,5 cm, maksymalna średnica brzuś-
ca 27 cm, średnica dna 9,8 cm, zachowana wysokość 
20,4 cm, grubość ścianek 0,4-0,7 cm.
 Naczynie nieokreślone (ryc. 13: a) – zachowany 
fragment przydenny niewielkiego naczynia o śred-
nicy dna 5,5 cm, wykonanego z gliny z domiesz-
ką tłucznia ceramicznego; barwa powierzchni ja-
snobrązowa; dno nie wyodrębnione, niemal proste, 
z niewielkim wklęśnięciem pośrodku, grubość dna 
0,3-0,4 cm, grubość ścianek w części przydennej 
0,4-0,5 cm, zachowana wysokość fragmentu 2,3 cm.
 Fragmenty naczynia (zapewne w formie garnka) 
z wywiniętym na zewnątrz brzegiem i z karbowaną 
krawędzią, ściętą ukośnie na zewnątrz (ryc. 13: b), wy-
konanego z gliny z domieszką tłucznia ceramicznego; 
barwa powierzchni jasnobrązowa; rekonstruowana 
średnica wylewu 24 cm, grubość ścianek 0,8-0,9 cm.
 Naczynia stanowiące wyposażenie grobu są jed-
nolite pod względem technologicznym. Wszyst-
kie zostały ulepione z gliny zawierającej domieszkę 
tłucznia ceramicznego w postaci drobno potłuczo-
nych skorup. Jedna z mis zawiera dodatkowo tłu-
czeń mineralny. Pojawia się też piasek w niewielkiej 
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Ryc. 10. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Naczynia z grobu kultury złockiej – garnek (a) i pokrywka (b). Rys. M. Bajka
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ilości, będący przypuszczalnie naturalną domiesz-
ką w glinie. Powierzchnie zewnętrzne naczyń są ja-
snobrązowe, czasem nierównomiernie zabarwione, 
miejscami pomarańczowe lub w odcieniach ciem-
nobrązowych. Barwa powierzchni od strony we-
wnętrznej jest zazwyczaj ciemniejsza. Przełom jest 
ciemnoszary z jaśniejszą warstewką utlenioną od 
strony powierzchni zewnętrznej lub dwoma jasny-
mi warstewkami od strony obu powierzchni. Wyją-
tek pod tym względem stanowi kubek z przełomem 
dwubarwnym – jasnobrązowo-szarawym/popiela-
tym. Powierzchnie naczyń są najczęściej wygładzo-
ne i równe, matowe lub niemal wyświecone. Na nie-
których egzemplarzach (naczynie z listwą pod kra-
wędzią, powierzchnie wewnętrzne mis i przykryw-
ki, powierzchnia zewnętrzna w dolnej części amfo-

ry I) wyraźnie widoczne są ślady przecierania (tzw. 
wiechciowania). Z wyjątkiem kubka, który odzna-
cza się dużą kruchością, naczynia są dosyć dobrze 
lub średnio wypalone. Ceramika jest cienkościen-
na – przeważają ścianki o grubości do 6 mm, co jest 
charakterystyczne dla wytworów kultury złockiej 
(Krzak 1961: 142).
 Ceramika z grobu jest jednolita pod względem 
stylistycznym. Wszystkie okazy posiadają orna-
ment. Na zdobienia składają się odciski sznurowe – 
pasma poziome proste i faliste; stempelkowe – słup-
ki, koła i łuczki; odciski palcowe oraz listwy pla-
styczne. Motywy sznurowe występują na wszystkich 
naczyniach, oprócz garnka, który jest zdobiony kar-
bowaniem krawędzi i listwą plastyczną z odciskami 
palcowymi i naczynia zachowanego we fragmen-

Ryc. 11. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Naczynie z grobu kultury złockiej – amfora I. Rys. M. Bajka.
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tach, zapewne także w formie garnka – które było 
zdobione karbowaniem krawędzi. Z wyjątkiem pu-
charka, odciskom sznurka wszędzie towarzyszą od-
ciski stempelkowe o różnych kształtach. 
 Na amforach i pokrywce występuje ornament 
odcisków stempelka, układających się w moty-
wy  „festonowe” i geometryczne: koncentrycznych 
kół, kół z promieniami, krzyży, który nasuwa sko-
jarzenie ze słońcem i promieniami. Przypuszcza 
się, że takie motywy ornamentacyjne mają związek 
z kultem solarnym (Krzak 1973: 132).

4.2. Narzędzia, półsurowiec i odpadki krzemienne 
 Z wyposażeniem grobu należy łączyć przynaj-
mniej pięć wytworów krzemiennych, znalezionych 
w pobliżu szkieletu.

 Rdzeń – odłupkowy, dyskoidalny, szczątkowy, 
wykonany z krzemienia świeciechowskiego; wy-
miary: 5,1 × 4,3 × 3 cm (ryc. 14: a).
 Grocik – trójkątny o jednej powierzchni w peł-
ni załuskanej retuszem rynienkowatym, przeciw-
ległej – retuszem płaskim przykrawędnym, z krze-
mienia świeciechowskiego; wymiary: 2,2 × 1,6 × 
0,4 cm (ryc. 14: b).
 Dwa fragmenty wiórów – przypiętkowy i wierz-
chołkowy, z krzemienia czekoladowego, w tym je-
den z częściowo załuskaną krawędzią; wymiary: 8 × 
3,4 × 0,8 cm; 3,4 × 3,2 x 0,9 cm (ryc. 14: c-d).
 Odłupek – z krzemienia czekoladowego; wymia-
ry: 2,2 × 3 × 0,9 cm (ryc. 14: e).

Ryc. 12. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Naczynie z grobu kultury złockiej – amfora II. Rys. M. Bajka.
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4.3. Ozdoby z bursztynu, zębów zwierzęcych, 
muszli i poroża 
 W obiekcie z Małego Rynku znaleziono ozdoby-
amulety, w tym elementy stroju.
 Dwie tarczki bursztynowe z otworami:
–  prostokątną, z zaokrąglonymi narożnikami, 

z okrągłym otworem o średnicy 0,5 cm po-
środku, zdobioną po jednej stronie grupami 
rytych krzyżujących się linii prostych (po 3), 
a na obwodzie wzdłuż krawędzi rzędem punk-
tów; wymiary: 8,8 × 6,4 cm, największa gru-
bość 1,1 cm (ryc. 15: a);

–  w kształcie zbliżonym do wydłużonego trape-
zu z zaokrąglonymi rogami, z trzema okrągły-
mi otworami przy krawędziach; wymiary: 7,2 × 
3,6 cm, największa grubość 0,9 cm (ryc. 15: b).

 Dwie zawieszki z zębów (prawdopodobnie psa) 
z przewierconymi otworami, o długości 1,8 i 2,4 cm 
(ryc. 15: c-d).
 Dwa płaskie okrągłe paciorki z muszli małży 
z okrągłymi otworami pośrodku, o średnicy ok. 
0,5 cm (ryc. 15: e).
 Jeden paciorek cylindryczny wykonany prawdo-
podobnie z poroża (rozpadł się po odsłonięciu).

4.4. Materiały z wypełniska jamy grobowej, 
których związek z pochówkiem jest niepewny 
oraz redeponowane w zasypisku materiały 
innych kultur 
 Poza opisanymi naczyniami, w badanym wyko-
pie znaleziono luźne fragmenty ceramiki, z których 
przynajmniej część należy łączyć ze starszymi kul-

Ryc. 13. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Fragmenty naczyń z grobu kultury złockiej – część przydenna (a) i fragment 
wylewu (b). Rys. M. Bajka.
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Ryc. 14. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Wytwory krzemienne z grobu kultury złockiej – rdzeń (a), grocik (b), frag-
menty wióra (c-d), odłupek (e); a-b – krzemień świeciechowski, c-e – krzemień czekoladowy. Rys. M. Bajka
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Ryc. 15. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Ozdoby z grobu kultury złockiej – tarczki bursztynowe (a-b), 
zawieszki z zębów zwierzęcych (c-d), paciorki z muszli małży (e). Rys. M. Florek
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Ryc. 16. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Fragmenty wylewowe ceramiki neolitycznej z wypełniska jamy grobowej – 
fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych (a-d) i kultury lubelsko-wołyńskiej (e-h). Rys. M. Bajka
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turami neolitycznymi – kulturą lubelsko-wołyńską 
i kulturą pucharów lejkowatych. Źródła te dostały 
się do jamy grobowej w wyniku wtórnych przemiesz-
czeń. Wśród ułamków ceramicznych kultury pucha-
rów lejkowatych znajdują się cztery fragmenty wyle-
wowe, w tym dwa ornamentowane listwą plastyczną 
i odciskami stempelkowymi (ryc. 16: a-d). Cztery po-
zostałe fragmenty wylewowe można łączyć z kulturą 
lubelsko-wołyńską. Są wśród nich ułamki z charak-
terystycznymi zgrubieniami (guzkami) przy wylewie 
oraz z „wypustkami” na brzegu (ryc. 16: e-h).
 W zachodniej części grobu, poza brukiem ka-
miennym, odnaleziono siedem wytworów krze-
miennych (Urbaniak 2006). Nie można jednak wy-
kluczyć, że zabytki te, podobnie jak część ułamków 
ceramiki, stanowią obcą pod względem kulturo-
wym domieszkę, jak np. rylec jedynak, który zapew-
ne należy zaliczyć do wytworów kultury lubelsko-
wołyńskiej (por. Zakościelna 1996: 57-59). Wszyst-
kie okazy wykonane są z krzemienia czekoladowego. 
 Odłupek – z uformowaną piętką, ze zgrubiałym 
sęczkiem, odbity z rdzenia o zmienionej orientacji; 
wymiary: 3,9 × 2,7 × 0,7 cm (ryc. 17: a).
 Odłupek – ze stromym, drobnym retuszem jed-
nej krawędzi (użytkowym?); wymiary: 2,5 × 1,7 × 
0,9 cm (ryc. 17: b).
 Fragment wióra – przepalony, przypiętkowy, z pół-
stromym i stromym, jednostronnym mikroretuszem 
obu krawędzi; wymiary: 2,6 × 1,6 × 0,8 cm (ryc. 17: c).
 Wiórek – przegrzany w ogniu, z częściowo zału-
skaną jedną krawędzią (retusz użytkowy?); wymia-
ry: 1,8 × 1,0 × 0,2 cm (ryc. 17: d).
 Fragment wiórka – z powierzchnią korową (od-
padek produkcyjny – fragment rylczaka pierwszej 
serii); wymiary: 2,2 × 0,6 × 0,4 cm (ryc. 17: e).
 Rylec – jedynak na wiórze częściowo mikroretu-
szowanym (retusz użytkowy?); przegrzany w ogniu; 
wymiary: 6,6 × 1,9 × 1,5 cm (ryc. 17: f).
 Fragment wióra – przypiętkowy, o kurtyzowa-
nym „wierzchołku” (zapewne rodzaj wkładki); wy-
miary: 3,4 × 1,9 × 0,6 cm (ryc. 17: g).

5. Chronologia grobu z Sandomierza, stan. 1 
(Mały Rynek)
 Chronologiczną analizę omawianego grobu 
oparto na rezultatach datowań radiowęglowych wy-
konanych w Poznańskim Laboratorium Radiowę-
glowym, kierowanym przez prof. dr hab. Tomasza 

Goslara. Do badań skierowano dwie próbki kostne 
zawierające fragment kości świni oraz fragment ko-
ści czaszki ludzkiej. Wyniki analiz zawiera tabela 6.
 Do kalibracji datowań wykorzystano program 
OxCal v.4.3.2 (Bronk Ramsey 2017) i krzywą kali-
bracyjną IntCal 13 (Reimer et al. 2013). Rezultaty są 
przedstawione w tabeli 6 oraz na ryc. 18 i 19. 
 Analizowane próbki pochodzą ze zdeponowa-
nego w grobie ciała zmarłego mężczyzny oraz po-
łożonej na nim tuszy świni. Jest najbardziej praw-
dopodobne, że obydwa depozyty zostały umiesz-
czone w grobie prawie synchronicznie (zmarły czło-
wiek nieco wcześniej, zabita świnia nieco później), 
a rozdzielający je odstęp czasu był minimalny. Wy-
chodząc z tego założenia kalibrację datowań prze-
prowadzono najpierw odrębnie dla każdego dato-
wania (ryc. 18), a następnie wspólnie wykorzystując 
do tego funkcję R_Combine (ryc. 18 i 19) Jednakże 
ze względu na stosunkowo niski poziom zgodności 
zakresów obu oznaczeń wiarygodność ich wspólnej 
kalibracji jest ograniczona.
 W zarysowanej sytuacji zwrócono uwagę na 
zróżnicowanie zawartości kolagenu w próbkach. 
Ponieważ w próbce pobranej ze szczątków ludz-
kich jest go dwukrotnie więcej niż w kości zwierzę-
cej, datowanie Poz-57504 może być bardziej wiary-
godne, w związku z czym oparto na nim chronolo-
gię grobu. Konsekwencją tego jest uznanie, że z naj-
większym prawdopodobieństwem obiekt można 
odnieść do lat między 2760 a 2659 BC (tab. 6). 
 Wskazany przedział czasu mieści się w ramach 
absolutnej chronologii kultury złockiej, przypada-
jącej na okres 2900-2600/2500 BC (Wilk 2013: 335; 
Włodarczak 2008: 557-558; 2013: 3; Włodarczak, 
Przybyła 2013: 238-239; Włodarczak 2017: 300). 

6. Grób z „Małego Rynku” w Sandomierzu na tle 
obiektów funeralnych kultury złockiej (analiza 
porównawcza)
 Forma grobu (niszowa z częściowym brukiem 
kamiennym na dnie) oraz analiza wyposażenia 
wskazują, że odkryty pochówek należy do kultury 
złockiej, zaś sposób ułożenia zmarłego (na lewym 
boku) oraz fakt złożenia darów grobowych w posta-
ci naczyń przy nogach wskazują na pochówek męż-
czyzny, co potwierdziła analiza antropologiczna.
 Kultura złocka znana jest przede wszystkim ze 
znalezisk grobowych (por. Krzak 1976; Włodarczak 
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Ryc. 17. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Wytwory krzemienne z wypełniska jamy grobowej – kultury neolityczne, 
a-g – krzemień czekoladowy. Rys. M. Bajka
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2017; tam dalsza literatura). Na Wyżynie Sando-
mierskiej zmarłych chowano najczęściej w tzw. gro-
bach niszowych, które miały dwuczęściową formę 
złożoną z pionowego szybu, od którego odchodziła 
w bok nisza/komora, najczęściej owalna, wydrążo-
na w lessie (por. Włodarczak 2008: 566; 2014: 21-24; 
Wilk 2014). W niszy/komorze składano ciało zmar-
łego lub zmarłych, bowiem wiele obiektów to groby 
zbiorowe, w których kilka osób pochowano jedno-
cześnie lub kolejne zwłoki wkładano do grobu, od-
suwając na bok poprzednio pochowanego lub po-
chowanych (groby „wielokrotnego użytku”, rodzin-
ne?). Dna nisz były wykładane w całości lub częścio-
wo płytami kamiennymi, tzw. brukami (z wapienia, 
zlepieńców lub piaskowca). Zmarłych kładziono na 
nich zwykle na boku, z silnie podkurczonymi noga-
mi, orientując ciało najczęściej po osi NW-SE. Męż-
czyzn układano na lewym boku, z głową od stro-
ny SE, kobiety zaś na prawym, z głową w odwrot-
nym kierunku. Pochówki są zazwyczaj wyposażo-
ne w dużą ilość darów grobowych, wśród których 
znajdują się naczynia ceramiczne (od jednego do 
kilkunastu w grobie), narzędzia i półsurowiec krze-

mienny, narzędzia z kości i rogu, ozdoby z burszty-
nu, muszli, kości (np. paciorki, zawieszki) oraz kości 
zwierzęce jako pozostałości wkładanego do grobów 
jadła. W grobach męskich dary układano na ogół 
przy nogach, kobietom zaś w pobliżu głowy.
 Naczynia znalezione w grobie na Małym Rynku 
w Sandomierzu pod względem stylistycznym i tech-
nologicznym nawiązują do znanych już materiałów, 
zwłaszcza z cmentarzysk badanych m.in. w Złotej 
w pow. sandomierskim, wśród których dla wszyst-
kich okazów z omawianego zespołu można znaleźć 
bliskie analogie (Krzak 1961; 1970; 1976). Zestaw 
różnorodnych form występujący w jednym grobie 
jest typowym zjawiskiem dla kultury złockiej. Misy, 
amfory i puchary należą do naczyń znajdowanych 
najczęściej. Obie misy mają formę i proporcje typo-
we dla tego typu naczyń w kulturze złockiej. Są to 
okazy dosyć wysokie, szerokootworowe, z lejkowa-
to rozszerzającą się szyją, która jest bogato zdobio-
na, najczęściej falistymi pasmami odcisków dwu-
dzielnego sznurka, ujętymi na dole, w górnej części 
brzuśca poziomymi szeregami pionowych słupków, 
zazwyczaj ciągłymi – jednym lub dwoma. Więk-

Tab. 6.  Sandomierz, stan.1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Wyniki analiz radiowęglowych próbek kości z grobu

Próbka Oznaczenie labora-
toryjne

Wiek 14C
(BP)

Wiek kalibrowany 
(BC) Uwagi

Fragment kości świni 
(samiec, 2-3,5 roku) Poz-57502 4040±35

68.2%
2619-2607 (6.2%)
2599-2594 (2.5%)

2586-2549 (23.6%)
2538-2490 (35.9%)

95.4%
2835-2817 (3.5%)

2665-2472 (91.9%)

1.2%N 3.3%C

Fragment czaszki ludzkiej 
(mężczyzna, 25 lat) Poz-57504 4140±35

68.2%
2864-2833 (13.6%)
2819-2806 (5.5%)

2760-2659 (42.7%)
2651-2634 (6,4%)

95.4%
2875-2619 (94.7%)
2605-2601 (0.7%)

2.4%N 7.0%C

R_Combine
(Poz-57502 +
Poz-57504)

4090±25

68.2%
2835-2817 (11.6%)
2665-2578 (56.6%)

95.4%
2856-2811 (18,9%)
2747-2724 (4.2%)

2698-2571 (70.7%)
2513-2503 (1.6%)

niski poziom 
zgodności dat
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Ryc. 18. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Indywidualna i wspólna kalibracja datowań radiowęglowych. 
Wyk. M. Szmyt w programie OxCal v4.3.2

163



Monika Bajka et al.

Ryc. 19. Sandomierz, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie. Kalibracja datowań radiowęglowych: zestawienie wyników 
oraz usytuowanie na krzywej kalibracyjnej. Wyk. M. Szmyt w programie OxCal v4.3.2
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szość okazów w kulturze złockiej ma profil z zała-
manym brzuścem, silnie zwężającym się w kierun-
ku dna, które jest wyodrębnione w formie niskiej 
stopki. Misa I ma nieco krótszą szyję od większości 
znanych naczyń, zaś słupki są zastąpione podwój-
nym szeregiem okrągłych odcisków stempelkowych. 
Najbardziej zbliżone proporcje do tego okazu ma 
naczynie ze Złotej, z nieznanego stanowiska (Krzak 
1976, fig. 50d). Misa II ma liczne analogie wśród na-
czyń znanych ze stanowisk w Złotej, choć wszystkie 
egzemplarze różnią się szczegółami, np. ornamen-
tem (por. Krzak 1961, ryc. 37b, 70e, 96d, 129a; Krzak 
1976, fig. 10c, fig. 49c). Amfora czteroucha z grobu 
w Sandomierzu pod względem formy i ornamentu 
należy do powszechnie występującego typu w kul-
turze złockiej i ma liczne analogie wśród zabytków 
z innych stanowisk tej kultury (Krzak 1961, ryc. 36a, 
37a, 66c, 67a, 70a, 75c, 92a, 121a; Krzak 1970, ryc. 12e, 
18b, 36e, 56f, 66b; Kowalczyk 1947, rys. 17). Amfo-
ry bezuche są mniej liczne na stanowiskach kultury 
złockiej, najbardziej podobne do egzemplarza z gro-
bu w Sandomierzu wystąpiły na stanowisku „Nad 
Wawrem” w Złotej (Krzak 1970, ryc. 8e, 79a). Pu-
char z zespołu z Sandomierza, o łagodnym, esowa-
tym profilu, zaokrąglonym brzuścu, zdobiony gru-
pami pasm odciśniętych cienkim sznurkiem, fali-
stych i prostych, ułożonych naprzemianlegle, repre-
zentuje najpowszechniejszy typ, nawiązujący kształ-
tem do naczyń znanych ze starszych faz kultury ce-
ramiki sznurowej (Machnik 1979: 341, ryc. 205: 1, 213 
d; Włodarczak 2006: 13-14, ryc. 44: 13-14, 22, tabl. 
II-IV). Puchary esowate o zbliżonych proporcjach 
są znane ze stanowiska „Nad Wawrem” w Złotej 
(Krzak 1970, ryc. 24d, 30d, 78e). Kubek esowaty ma 
proporcje podobne do niektórych egzemplarzy wy-
stępujących w kulturze pucharów dzwonowatych 
z Wyżyny Małopolskiej (Budziszewski, Włodarczak 
2010: 39-41, ryc. 1; Machnik 1979b: 415, ryc. 235: 
1-11). W zespołach „złockich” podobne kubki wy-
stąpiły m.in. na stanowisku „Nad Wawrem” w Zło-
tej (Krzak 1970, ryc. 24c, 40b, 57b-c, 160b). Mniej 
liczne w „złockich” zespołach grobowych są po-
krywki i naczynia z listwą pod krawędzią, określane 
dawniej mianem „workowate”. Pokrywki są znane 
z grobów, m.in. ze stanowisk w Złotej – „Grodzisko 
I” (Krzak 1961, ryc. 77a, 92b, 104b, 122, 128d) i „Nad 
Wawrem” (Krzak 1970, ryc. 40d, 113d, 135e), gdzie 
znajdowały się na niektórych amforach lub luzem. 

Występujący na nich ornament, wykonany odciska-
mi stempelków i sznura, najczęściej tworzy motywy 
kół, promieni i krzyży, podobnie jak na pokrywce 
z grobu na Małym Rynku w Sandomierzu. Naczynia 
w formie garnków z listwą pod krawędzią zdobioną 
odciskami palca odznaczają się mniej starannie wy-
gładzoną powierzchnią i ‘grubszą’ domieszką w gli-
nie, niż w przypadku delikatniejszych, cienkościen-
nych mis, amfor czy pucharów. Najbliższymi analo-
giami do naczynia z Sandomierza-Małego Rynku są 
okazy z grobów ze Złotej, stanowisko  „Grodzisko I” 
(Krzak 1961, ryc. 54d, 83d). Inne naczynia z listwą 
pod krawędzią różnią się nieco proporcjami i zdo-
bieniem (Krzak 1961, ryc. 66b, 75b, 83b; Krzak 1970, 
ryc. 12d, 46d, 98d, 104c, 129a).
 Krzemieniarstwo w kulturze złockiej stało na wy-
sokim poziomie, nawiązując do przemysłów innych 
kultur neolitycznych, przede wszystkim ceramiki 
sznurowej, amfor kulistych i pucharów lejkowatych. 
Najpopularniejszymi surowcami do wyrobu narzę-
dzi były krzemienie świeciechowski i czekoladowy. 
Typy oraz cechy półsurowca i narzędzi, reprezento-
wanych w zbiorze z Małego Rynku w Sandomierzu, 
pozwalają zaliczyć je do inwentarza omawianej kul-
tury. Nietypowa wydaje się obecność rylca na czę-
ściowo retuszowanym wiórze oraz rylczaka, ponie-
waż do tej pory w zespołach złockich zidentyfiko-
wano tylko jeden, mało wyrazisty rylec pseudowę-
głowy na odłupku retuszowanym, rozpoznany na 
stanowisku w Złotej (Krzak 1976: 95, fig. 34e; Bal-
cer 1983: 236). Narzędzia takie są częściej spotykane 
w kulturze lubelsko-wołyńskiej (Zakościelna 1996: 
57-59). Na tej podstawie wytwory krzemienne, zna-
lezione w zachodniej części jamy grobowej, poza 
brukiem kamiennym (bez dokładnej lokalizacji) za-
liczono do materiałów o niepewnej przynależności 
kulturowej, redeponowanych w zasypisku jamy gro-
bowej. Natomiast wytwory krzemienne, znalezio-
ne bezpośrednio przy szkielecie zmarłego, zaliczo-
no do kultury złockiej. Grociki strzał są najczęściej 
spotykaną kategorią narzędzi w grobach tej ludno-
ści. Stosunkowo często znajduje się też wióry łuska-
ne i odłupki. Poza zabytkiem z Sandomierza, znane 
są tylko dwa niewielkie rdzenie odłupkowe z gro-
bów w Złotej (Krzak 1976, fig 31a, g). 
 Poza ceramiką i wytworami krzemiennymi po-
chówkom kultury złockiej często towarzyszą ozdo-
by i/lub amulety z bursztynu (guzki, paciorki i za-
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wieszki o różnych kształtach), wisiorki z zębów je-
lenia, psa lub wilka, ewentualnie z muszli. Bardzo 
rzadko znajdowane są wytwory z miedzi. Ozdoby 
z grobu omawianego w tym artykule, m.in. tarcz-
ki bursztynowe i zdobienie jednej z nich, mają ana-
logie wśród znalezisk z innych stanowisk kultury 
złockiej (Machnik 1979a, ryc. 238: 17-24; Krzak 1970, 
ryc. 59, 76c, e, g).

7. Groby kultury złockiej z Sandomierza
 Prezentowany w niniejszym artykule grób z Ma-
łego Rynku w Sandomierzu jest częścią cmenta-
rzyska, które znajduje się w centrum Starego Mia-
sta (por. Bajka 2010). Pierwszym rozpoznanym tu 
w sposób pewny obiektem był pochówek szkiele-
towy, ułożony na lewym boku, znaleziony przypad-
kowo w 1959 roku podczas naprawy urządzeń wo-
dociągowych w północno-zachodniej części Rynku, 
w pobliżu kamienicy Rynek 11. Szczątki kostne ze 
wspomnianego obiektu uległy zniszczeniu, ocalały 
natomiast cztery naczynia, przechowywane obec-
nie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomie-
rzu. Są wśród nich: amfora, naczynie w formie am-
fory bez uch, kubek i puchar, wszystkie bogato zdo-
bione w charakterystyczny sposób odciskami sznu-
ra i stempelków (Gąssowska 1962: 88-89, ryc. 2; Ta-
baczyński, Buko 1981: 42, ryc. 18). 
 Trzy kolejne groby zostały odkryte i przebada-
ne w południowo-zachodniej części Rynku Stare-
go Miasta (w pobliżu ówczesnej apteki K. Targow-
skiego – Rynek 31) w 1963 roku. Zawierały pochów-
ki szkieletowe, ułożone w pozycji skurczonej, wy-
posażone w całe naczynia i narzędzia z krzemienia 
świeciechowskiego. Z ułożenia grobów w obrębie 
wykopu wynikało, że są one częścią cmentarzyska, 
które ciągnie się pod Rynkiem w kierunku Ratusza 
(Gąssowska 1968: 58-59). Miejsce przechowywania 
materiałów z tych grobów jest nieznane, jednak na 
podstawie opisu obiekty te można łączyć z cmenta-
rzyskiem kultury złockiej.
 Nie jest jasne, czy z tym samym cmentarzyskiem 
można wiązać kilka innych grobów, o których dys-
ponujemy niepełnymi wiadomościami. Najstar-
szą informacją o grobach, odnajdywanych w obrę-
bie sandomierskiego Rynku, jest zapis z XIX wie-
ku o znajdowaniu ludzkich kości w centralnej czę-
ści Rynku, przy okazji prac restauracyjnych prowa-
dzonych przy ratuszu (Buliński 1879: 12). Brak ja-

kichkolwiek innych danych uniemożliwia jednak 
określenie chronologii odkrywanych wówczas po-
chówków. Mogły pochodzić z cmentarzyska neoli-
tycznego lub wczesnośredniowiecznego, którego ist-
nienie również jest poświadczone w obrębie Starego 
Miasta w Sandomierzu (Florek 2005: 27-28; 2012a: 
46-48). Grób szkieletowy o nieznanej chronolo-
gii odkryto także w 1967 roku na tyłach posesji Ry-
nek 27, gdzie w okrągłej lub owalnej jamie o śred-
nicy ok. 1,5 metra, na głębokości ok. 2,5 metra leżał 
szkielet ludzki (Gąssowska 1968: 61). W wypełnisku 
jamy miał się znajdować materiał nowożytny, trud-
no jednak jednoznacznie ocenić chronologię sa-
mego pochówku. Jeśli przyjąć, że mamy do czynie-
nia z szybową formą grobu, mogłoby to sugerować 
związek z późnym neolitem1. Nie można jednak wy-
kluczyć, że był to pochówek nowożytny, umieszczo-
ny w studni. Dodatkowo, mamy informacje o frag-
mentach ceramiki, określonych jako „sznurowe”, 
odnalezionych w wykopie z 1959 roku, biegnącym 
od kamienicy Oleśnickich w północno-zachodniej 
pierzei Rynku, wzdłuż pierzei do uliczki Bartolona 
(Gąssowska 1968: 58).
 Podczas badań na sąsiednim Wzgórzu Col-
legium Gostomianum (stanowisko 3) w latach 
1969-73 odkryto fragmenty naczyń kultury złoc-
kiej, w tym zdobione falistymi odciskami cienkiego 
sznurka. Niektóre z nich znajdowały się w wypełni-
skach obiektów pradziejowych, jednak nie ma pod-
staw, by z pewnością przypisać poszczególne jamy 
do kultury złockiej (Kowalewska-Marszałek 1996: 
53, 71-73, tabl. VI: 16, 18; VII: 21).
 Poza terenem Rynku i jego przyległościami (sta-
nowisko 1), groby odnoszone do kultury złockiej 
odkrywano również w innych częściach obecnego 
miasta (ryc. 20). Na stanowisku Sandomierz 73, na 
terenie obecnej jednostki wojskowej (JW 3533), na 
początku XX wieku, podczas budowy koszar znale-
ziono zachowaną w całości amforę, określoną póź-
niej przez J. Ścibiora w dokumentacji AZP jako 
przynależną do kultury złockiej, pochodzącą praw-
dopodobnie z grobu. Naczynie jest obecnie przecho-
wywane w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w San-
domierzu (ryc. 21). Amfora ma wysmukły, jajowa-
ty kształt, wysoką, lejkowato rozszerzającą się szyję 
i dwa, przeciwległe ucha, umieszczone na przejściu 

1  Grób szybowy kultury złockiej odkryto w Złotej na stanowi-
sku 6 - „Kopiec Kwacała” podczas badań w 2012 roku (Florek 
2012b).
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Ryc. 20. Sandomierz, woj. świętokrzyskie. Lokalizacja grobów kultury złockiej na terenie miasta (stanowiska: 1, 9, 73, 78, 82). Wyk. M. Bajka
   Legenda: kolorem czerwonym zaznaczono groby zaliczane do kultury złockiej; kolorem pomarańczowym – groby przypuszczalnie 

kultury złockiej lub o pewnych cechach kultury złockiej; 1 – grób na tzw. Małym Rynku (stanowisko 1); 2 – grób w północno-zachod-
niej części Rynku (stanowisko 1); 3 – trzy groby w południowo-zachodniej części Rynku (stanowisko 1); 4 – przypuszczalny grób na 
terenie jednostki wojskowej (stanowisko 73); 5 – grób przy ulicy Mickiewicza (stanowisko 31); 6 – dwa groby przy ulicy Schinzla 
(stanowisko 78); 7 – grób na kulminacji Wzgórza Salve Regina (stanowisko 9); 8 – grób przy ulicy Kościuszki (stanowisko 82)
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szyi w brzusiec. Na szyi znajduje się ornament  „pe-
rełkowy” w postaci odcisków okrągłego stempelka, 
układających się w podwójne linie poziome. Dno 
naczynia reprezentuje tzw. typ gwiaździsty, na ufor-
mowany przez umieszczenie na obwodzie podsta-
wy siedmiu wypustek. W starszych publikacjach 
miejsce znalezienia naczynia błędnie określono 
jako  „Góry Pieprzowe” w miejscowości Kamień Łu-
kawski i dwukrotnie połączono z grobem skrzynio-
wym kultury amfor kulistych (Jakimowicz 1920: 214; 
Antoniewicz 1938: 378-379; Nosek 1967: 196). Amfo-
ra pochodzi jednak z Sandomierza, a na podstawie 
analogii należałoby ją łączyć raczej z kulturą am-
for kulistych, niż z kulturą złocką. Wskazują na to 
analogiczne rozwiązania ornamentacyjne w formie 
zwielokrotnionych linii „perełkowych”, spotykane 
np. w zespołach kultury amfor kulistych na Kuja-
wach (por. Janowice stan. 2, woj. kujawsko-pomor-
skie – Szmyt 2016: 162 oraz ryc. 5.37:9-10, 5.38: 11, 
5.39: 2, 5.55: 4). 
 Podwójny grób, w którym zmarli (kobiety?) uło-
żeni zostali na prawym boku, z głowami na płytach 
piaskowca, odsłonięto w 1953 roku podczas prac 
ziemnych związanych z budową cmentarza żołnie-
rzy radzieckich przy ulicy Mickiewicza (stanowisko 
31 – w dawnej literaturze określane jako „Chwał-
ki”). Przy zmarłych znajdowały się naczynia i ich 
fragmenty: puchar, amfora, miska z uchem oraz 
przykrywka z ornamentem stempelkowym na dnie 
w postaci dwóch współśrodkowych okręgów, po-
łączonych „promieniami” (ornament stempelkowy 
pokrywa też ściankę naczynia), a także trzy amor-
ficzne odłupki krzemienne (Gurba 1955; 1957; Taba-
czyński, Buko 1981: 42). Materiały z grobu mają też 
cechy kultury amfor kulistych. Pokrywka znajduje 
się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, gdzie 
jest eksponowana na wystawie archeologicznej, zaś 
pozostałe materiały przechowywane są w zbiorach 
Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie2. 
 Pochówek o cechach kultur ceramiki sznuro-
wej i złockiej, mocno zniszczony, kryjący szczątki 
dziecka w wieku do 3 lat, wyposażony w puchar 
o kulistym brzuścu, zdobiony na szyjce odciska-
mi sznura i, poniżej, dwoma poziomymi pasmami 
pionowych odcisków stempelka, wiór z krzemie-

2  W Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu, znajdują się dwie 
karty inwentarzowe z fotografiami grobu z ul. Mickiewicza 
w Sandomierzu. 

nia czekoladowego i dwie zawieszki z muszli małży, 
przebadano w 1984 roku podczas ratowniczych ba-
dań w Sandomierzu na wielokulturowym stanowi-
sku 78 przy Szpitalu Rejonowym przy ul. Schinzla 
(grób V). Przynależność do kultury złockiej kolej-
nego obiektu ze stanowiska (grób IV) nie jest pew-
na ze względu na brak innego wyposażenia poza 
nie mającym analogii w zespołach opisywanej kul-
tury przedmiotem kościanym. Orientacja grobu, 
fakt, że jest to pochówek zbiorowy, niekomplet-
ne i rozczłonkowane szczątki kostne, umożliwiają 
jednak przypisywanie obiektu społeczności kultu-
ry złockiej (Ścibior, Ścibior 1990: 165-169, 194, ryc. 
10; Ścibior 1993a: 167-169). 
 Następny pochówek szkieletowy z omawiane-
go okresu odnaleziono i wyeksplorowano w dwóch 
etapach w latach osiemdziesiątych XX wieku (ba-
dania sondażowe A. Buko w 1982 roku i weryfika-
cyjne J. Ścibiora w 1988 roku) na kulminacji ostań-
ca lessowego, położonego w Sandomierzu przy dro-
dze do Krakowa, zwanego Wzgórzem Salve Regina 
(stanowisko 9). W północnej części jamy grobowej, 
wewnątrz, pod i nad konstrukcją kamienną w po-
staci płyt ze zlepieńca, ułożonych na dwóch pozio-
mach, znajdowały się przynajmniej trzy niekom-
pletne, leżące bez zachowania porządku anatomicz-
nego szkielety, osoby dorosłej i dwójki dzieci. Z gro-
bu wydobyto też fragmenty uszkodzonej misy i pu-
charka zdobionych falistymi odciskami sznura oraz 
ułamki innych naczyń ceramicznych, cztery trójkąt-
ne grociki i kilka odłupków krzemiennych, gliniany 
zdobiony model (miniaturkę) toporka, dwa szydła 
kościane i zawieszki z przewierconych muszli śli-
maka Granulolabium bicinctum (Buko 1983; Ścibior 
1993a: 180-182; Ścibior 1993b).
 Na „złocki” grób niszowy natrafiono też w roku 
1989 na stanowisku 82, podczas prac ziemnych zwią-
zanych z rozbudową budynku banku przy ul. Ko-
ściuszki w Sandomierzu. Dno owalnej niszy wyło-
żone było brukiem z płaskich kamieni (zlepieńce), 
na którym spoczywał szkielet mężczyzny ułożo-
ny na boku w silnie podkurczonej pozycji. Wypo-
sażenie grobowe stanowił pucharek ornamentowa-
ny na szyi poziomymi pasmami odciśniętymi sznu-
rem, grocik trójkątny i wiór z krzemienia świecie-
chowskiego oraz płaski kamień z wklęsłą, zeszlifo-
waną powierzchnią, będący być może płytą szlifier-
ską (Ścibior 1993a: 182-183). 
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Ryc. 21. Sandomierz, stan. 73, woj. świętokrzyskie. Amfora z domniemanego grobu kultury amfor kulistych lub kultury złockiej. 
Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Fot. M. Bajka
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8. Podsumowanie
 Omawiany w niniejszym artykule grób z Małego 
Rynku w Sandomierzu (stanowisko 1) reprezentuje 
typową dla kultury złockiej konstrukcję niszową. Na 
dnie niszy, pokrytym częściowo brukiem z płyt pia-
skowca, umieszczone zostało ciało jednego zmarłego: 
mężczyzny w wieku 25 lat, ułożonego w pozycji skur-
czonej na lewym boku z silnie podkurczonymi no-
gami i z głową skierowaną na południe. Zmarłemu 
towarzyszyło bogate wyposażenie złożone z około 10 
naczyń glinianych, z których w całości lub w więk-
szych częściach zachowało się osiem form: dwie misy, 
kubek, puchar, naczynie w formie garnka z listwą 
pod krawędzią, pokrywka oraz dwie amfory. Zdepo-
nowane zostały także wyroby z krzemienia, burszty-
nu, zębów zwierzęcych, muszli i poroża. W obiekcie 
znaleziono również szczątki kostne, które poświad-
czają złożenie w obiekcie całych ciał zwierząt lub ich 
części. Zidentyfikowano trzy świnie (w tym jedną 
zdeponowaną w całości ponad zmarłym), dwie kozy 
(w tym jedną prawie całą), głowę jednej owcy oraz 
część tuszy kolejnej owcy lub kozy. Grób datowany 
jest na lata między 2760 a 2659 BC.
 Grób jest częścią cmentarzyska, które znajdu-
je się w centrum Starego Miasta w Sandomierzu. 
Z wcześniejszych badań znane są co najmniej czte-
ry pewne obiekty „złockie”, a ponadto kilka grobów 
o nie w pełni jasnej proweniencji. 
 Odkrycie z Małego Rynku w Sandomierzu wpi-
suje się w ustaloną podczas starszych badań obec-
ność w kulturze złockiej nie tylko rozległych cmen-
tarzysk znanych z Złotej („Grodzisko” czy „Nad 
Wawrem” – por. Krzak 1976), ale także mniejszych, 
złożonych z kilku lub kilkunastu grobów niszowych 
(np. Książnice – por. Wilk 2013).
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The grave of the Złota culture community 
from Sandomierz, site 1 (Mały Rynek), 

Świętokrzyskie province
Summary

The article presents the grave of the so-called Złota culture, dis-
covered in the centre of Sandomierz, on Mały Rynek (site 1). 
The feature, examined during the rescue excavation carried out 
in 2006 and 2012, was part of a larger cemetery located within 
the area of the present-day city centre. 
 The grave has been reconstructed as a niche form; however, 
due to the rescue character of the research, it was not possi-
ble to sufficiently document the entrance pit (entrance shaft). 
The niche, hollowed out in loess, in the cross-section had the 
shape of an elongated oval, and its height was about 75 cm, 
with the bottom approximately 160 cm below the present-day 
level of Mały Rynek. In the plan view, the niche was shaped 
like an irregular trapezoid with rounded corners, measuring 
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about 2.10-2.20 m along the NW-SE axis and 1.60-2.10 along 
the NE-SW axis. In its northern and eastern parts, the bottom 
was paved with irregularly laid sandstone slabs. 
 One person was buried in the grave: an about 25-year old 
man, whose body was placed in the northern part of the niche, 
in a contracted position on the left side, with strongly bent legs 
and with the head facing south. Above the remains of the de-
ceased, covered with a thin layer of loess, a body of a pig was 
deposited, and stones were placed on it. 
 Near the deceased’s legs vessels were found, of which six were 
preserved in whole or in larger parts: two bowls, a beaker, a pot, 
and a lid. One of the bowls contained a pig’s mandible. The 
western part of the grave pit contained also animal bones, loose 
potsherds, and seven flint artefacts. Some of these finds were 
re-depositions from the older stages of development of the 
site. At the head of the deceased two amphorae were placed in-
cluding one with a damaged rim and some losses in the body, 
two amber plates (one decorated), and a fragment of a blade 
made of chocolate flint. At the ribs of the deceased lay a bottom 
fragment of another vessel, a Świeciechów flint core, loose pot-
sherds, and two pendants made of animal teeth. South of the 
head two shell beads and a flint arrowhead were unearthed. In 
addition, a flake and a blade fragment made of chocolate flint 
were found next to the skeleton.
 Apart from the above-mentioned pig, the feature contained 
the remains of six other animals: two pigs, two goats, one ship, 
and one ship/goat. These were the depositions of whole bodies 
or their parts. 

 Determining the chronology of the discussed grave was 
based on the results of radiocarbon dating carried out in the 
Poznań Radiocarbon Laboratory. Two bone samples, i.e. a frag-
ment of a pig bone (Poz-57502: 4040±35 BP) and a fragment 
of a human skull (Poz-57504: 4140±35 BP) were examined. The 
dating was calibrated using OxCal v.4.3.2, and IntCal 13 calibra-
tion curve.
 The samples in question were retrieved from the deceased 
man’s body and the pig’s carcass placed on him in the grave. 
Most likely the two depositions had been put into the grave al-
most at the same time (the deceased man slightly earlier, and 
the killed pig slightly later). Based on this assumption, the cali-
bration of dating was performed first separately for each dating, 
and then jointly using the R_Combine function. However, due 
to a relatively low level of correspondence between the ranges 
of the two determinations, the reliability of their combined cali-
bration is limited. In the outlined situation, attention was paid 
to the diversity of collagen content in the samples. As there was 
as twice as much collagen in the sample taken from the human 
remains as in the animal bone, the dating of Poz-57504 was 
considered more reliable, and therefore it became the basis for 
establishing the chronology of the grave. In the result, it can be 
assumed that most probably the feature dates to the years be-
tween 2760 and 2659 BC. The indicated time span is consistent 
with the absolute chronology determined for the Złota culture 
covering the period from 2900 to 2600/2500 BC. 
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Merowińska dama na Wschodzie? Wysokiej jakości zapinka z VI wieku n.e. 
z północno-zachodniej Polski

Preface
 Today, the time span between the early 5th and 
the 7th c. AD is one of the most exciting periods for 
Polish archaeology, probably there is no other ep-
och with such a rapid increase in sources that forces 
us to change radically our views on the matter. It 
was communis opinio that between the Odra/Oder 
and Vistula rivers, the beginning of this period was 
characterised by the vanishing of Late Antiquity set-

tlement structures linked with such archaeological 
units as the Przeworsk and Wielbark cultures, and 
the Dębczyno group (e.g. Godłowski 1980; 1985; 
Mączyńska 1999; 2007: 155; Mamzer 2008, 265 ff.). 
The next stage ‒ the Early Middle Ages ‒ is associ-
ated with the early Slavs only1.

1  This concerns the areas between the Odra and Vistula/Bug riv-
ers, in the case of the Western Balts in Masuria and former 
East Prussia, there is no doubt about settlement continuity 
from the Migration Period to the Middle Ages. The opinion 

Jan Schuster

A Merovingian lady in the East? A high quality 6th century 
brooch from Northwest Poland

Recently, the archaeology of the time span between the early 5th and the 7th c. AD has been characterised by an increasing number of 
surprising finds. Their occurrence cannot be connected with the older archaeological cultural units of the Roman and Early Migra-
tion periods, nor with the Slavs of the Early Middle Ages. One of such finds is a gilded silver brooch decorated with garnet/almand-
ine inlays that was found near the village of Nowa Wieś, Czarnków district in northern Greater Poland. This Bügelfibel comes from 
the western Merovingian cultural circle, probably from the Frankish Kingdom, and is unique in the area east of the Oder River. It 
belongs to the Anguilcourt-le-Sart/Monceaux group according to A. Koch (1998), which dates back to the first half of the 6th c. AD. 
Probably the brooch belonged to a woman of higher social status, who came to a centre of wealth and power existing at the turn 
of the 5th and the 6th centuries in the middle Noteć/Netze region. Archaeologically, the existence of this centre is reflected by a gold 
stamped necklace with overlapping ends from Radosiew, a hoard of bracteates from Wapno and other finds of foreign origin. At 
the time, in the area of the present-day northern Poland there were several such centres. They testify to the existence of social and 
political structures that were stable and wealthy enough to attract people from different regions of Central and Northern Europe. 
Keywords: Greater Poland, Migration Period, Merovingian Period, group Anguilcourt-le-Sart/Monceaux, centres of wealth 

Archeologia okresu pomiędzy wczesnym V a VII wiekiem po Chrystusie charakteryzuje się narastającą ilością zaskakujących zna-
lezisk. Ich występowania nie można łączyć ani ze starszymi jednostkami archeologicznymi okresu wpływów rzymskich i wczesnego 
okresu wędrówek ludów ani ze Słowianami wczesnego średniowiecza. Jednym z takich znalezisk jest pozłacana fibula (Bügelfibel) ze 
srebra, zdobiona wkładkami z almandynu/granatu, znaleziona koło miejscowości Nowa Wieś, pow. Czarnków w północnej Wiel-
kopolsce. Zabytek ten pochodzi z zachodniomerowińskiego kręgu kulturowego, najprawdopodobniej z państwa frankijskiego (re-
gnum francorum) i jest wyjątkowy w skali terenów na wschód od Odry i. Fibula należy do grupy Anguilcourt-le-Sart/Monceaux wg 
A. Koch (1998), która datowana jest na 1. poł. VI wieku. Prawdopodobnie należała do kobiety o wysokiej pozycji społecznej, która 
przybyła do centrum bogactwa i władzy funkcjonującego w czasie około przełomu V/VI wieku w regionie środkowej Noteci. Archeo- 
logicznym odzwierciedleniem tego centrum są złoty, zdobiony odciskami stempla naszyjnik z nakładającymi się na siebie końcami 
z Radosiewa, skarb brakteatów z Wapna i inne znaleziska obcego pochodzenia. W tym czasie na terenach dzisiejszej Polski północ-
nej ewidentnie funkcjonowało kilka takich podobnych centrów. Owe ośrodki świadczą o istnieniu w tym czasie stabilnych struktur 
socjalnych i politycznych, które z kolej przyciągały osoby z różnych regionów Europy środkowej i północnej. 
Słowa kluczowe: Wielkopolska, okres wędrówek ludów, okres merowiński, grupa Anguilcourt-le-Sart/Monceaux, centra dobrobytu
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 The need for a change in thinking is caused by 
an increasing number of surprising finds of the 5th, 
6th and early 7th centuries. They appear in so great 
numbers that they gradually cease to be surpris-
ing. They are often of foreign origin: we register, on 
the one hand, Scandinavian finds, settlement traces 
even (e.g. Machajewski 1992a; 1995; Schuster 2015), 
on the other hand, artefacts of western or south-
western – Merovingian – origin, not infrequently 
of high quality (see below). They cannot be con-
nected to the older archaeological units, but are def-
initely not linked to the Slavs, either. This compels 
us to recognise that there must have been a stage/
period between Late Antiquity and ‘Slavic’ Middle 
Ages that has only been badly represented by finds 
and is still badly represented by features (graves and 
settlements)2.
 One of such surprising finds shall be presented 
here. It was unearthed near the village of Nowa 
Wieś, Czarnków-Trzcianka district., on the north-
western bank of the Noteć/Netze River (fig. 1).3

that the Early Middle Ages are connected with the early Slavs 
is so obvious, even axiomatic in Polish literature that I waive 
citations here.

2  Until now there have been no grounds to define a ‘Merovin-
gian period’ as a part of the Early Middle Ages in east-central 
Europe. In my opinion this begins to change.

3  The find is kept in the Muzeum Ziemi Czarnkowskiej in 
Czarnków. I would like to thank the museum’s director, Elżbie-

The find ‒ description
 In 2013, an incomplete brooch (fig. 2) was found 
by accident. Its preserved length is 6 cm and it is 
made of cast silver4. Its Its rectangular chest-like 
head-plate is decorated with four wide triangular 
almandine/garnet inlays placed with their vertices 
towards the centre. The space between them is filled 
with carved, ‘piled-up’ chevrons, while the whole 
composition is framed by a surrounding strip, show-
ing two rows of triangular punches. Originally, sev-
en knobs were fixed to the head-plate. The surviving 
one is decorated with double semi-circular punches 
(fig. 3: 1c) and seems to have originally been com-
pletely gilded.
 The massive bow is decorated with 2 × 4 grooves 
that run in a longitudinal direction and frame 
a wide strip, bearing two rows of triangular punch-
es. On the top of the bow, the strip is interrupted 
by a rectangular depression that originally held an 
almandine inlay. Below it, only a gold sheet with 
a honeycomb fabric-like surface survived. The foot 
of the brooch is incomplete – a larger part of its end 
is missing. The surviving part is ‘chip-carve’ deco-
rated and shows two drop-shaped ‒ in this case not 

ta Gajda, for the opportunity to publish the brooch and Hen-
ryk Machajewski (Gdańsk) for help to get access to the find.

4  Special thanks to Jarosław Strobin (Gdańsk), who did the 
conservation works, excellent as always.

Fig. 1.  The find of Nowa Wieś (red dot) in the middle Noteć/Netze region
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plane ‒ almandine inlays, the mount of the third in-
lay is barely visible. In addition, the foot is framed 
by a wider strip, decorated only with one row of tri-
angular punches, all of which are filled with niello; 
it is best preserved in those on the bow (fig. 3: 1d).
 The head-plate has the shape of a flat, open-bot-
tom ‘chest’ with a front face and two side faces; an 
additional rectangular plate is placed longitudinally 
inside it to fix the spring construction (fig. 3: 1b). 
This element was not cast together with the head-
plate but attached to it(soldered?). Its pin-like 
extension is set into a hole in the front wall and 
used for fixing the surviving decoration knob. An 
upper false silver spring made of flat wire with an 
oval cross-section is stabilized by and fixed in place 
with an axis of copper (or copper alloy), engaging 
in a perforation in each side wall and also used for 
attaching two, now lacking, decoration knobs. The 
second perforation in the additional plate ‒ below 
the one for mounting the copper axis ‒ was used to 
secure the chord of the false spring. The third per-
foration holds the iron axis of the functional spring 
which is made of iron, too. This axis was originally 
also used for fixing two decoration knobs.
 Except for the bow’s strip, along its longitudinal 
axis, and the punch-decorated strips surrounding 
the head-plate and foot, the whole surface of the 

brooch is gilded (fig. 3: 1a). The brooch was thus 
three-coloured (gold, silver, niello) or – counting 
the reddish inlays – even four-coloured. In a typical 
way, under each almost transparent almandine in-
lay, there is a gold sheet with honeycomb fabric pat-
tern (Ger.: gewaffelt) that gives to the colour of the 
inlay a warm tone (fig. 3: 1a, 1d).

The find ‒ discussion
 The The surprising find is exceptional in the re-
gions east of the Oder River and has its origin in the 
western Merovingian world. Even though the lower 
part of the foot has not survived, we can be quite 
sure ‒ by reason of the shape and orientation of the 
two drop-shaped inlays ‒ that it was oval and had an 
animal-head terminal.
 Parallels are not difficult to find (fig. 4). The 
brooch from Nowa Wieś represents the Anguilcourt-
le-Sart/Monceaux group according to A. Koch (1998: 
295 ff.), which comprises massive brooches with 
a rectangular head-plate and oval foot, chip-carve 
(Ger.: Kerbschnitt) decoration and garnet/almandine 
inlays ‒ all similar to each other but differing in de-
tails (cf. Werner 1961: 13, 16; R. Koch 1967: 20; Kühn 
1974: 991 ff. [Typ Schretzheim/Typ 82]; U. Koch 1977: 
52). Anguilcourt-le-Sart/Monceaux group brooches 
are usually made of silver and gilded (Koch 1998: 

Fig. 2.  Brooch from Nowa Wieś. Gilded silver with garnet/almandine. State before conservation. Photo J. Schuster
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295) as is the case with the Nowa Wieś brooch. Most 
often, the head-plate is decorated with seven knobs, 
three at the front and two at each side, but there are 
exceptions (see fig. 4: 7-10). 
 Based on the shape of such knobs, Koch subdi-
vided the Anguilcourt-le-Sart/Monceaux group into 
two variants: brooches of the Anguilcourt-le-Sart 
variant show plastically formed and separately pro-
duced knobs, while the flat knobs of Monceaux vari-
ant brooches are cast together with the head plate 
and often connected with each other. This variant 
seems to have evolved from Anguilcourt-le-Sart var-
iant brooches, because tendentiously it is younger 
than the other. According to the definitions of the 
variants mentioned above, the Nowa Wieś brooch 
belongs to the Anguilcourt-le-Sart variant. The sep-
arately produced knobs were fixed by the terminals 
of the two axes of the springs and by the extension 
of the additional small plate inside the chest-like 
head plate.
 The whole Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group 
is described by Koch (1998: 468) as ‘auffallend kurz-
lebige Erscheinung’ (surprisingly short-lived phe-
nomenon), while the Anguilcoirt-le-Sart variant is 
dated by him to the 1st half of the 6th c. AD, rather 
to its 2nd quarter.5  He interprets such brooches as 
the products of West-Frankish workshops, but does 
not exclude the possibility of Turingian influences 
on Frankish manufacturers/ goldsmiths (Koch 1998: 
298). However, the distribution pattern of the An-
guilcoirt-le-Sart/Monceaux group (Koch 1998, map 
21 ‒ here fig. 5) shows that undoubtedly the brooch-
es belonged to the milieu of the western Meroving-
ian circle. 
 Hilberg (2009: 216) assumes that the finds made 
close to the Lower Danube are the result of individual 
mobility of the ladies who owned the brooches and 
he doubts the Turingian influences on their produc-
tion. He added three finds to the Anguilcoirt-le-Sart/
Monceaux group and defined them as a further vari-
ant ‒ Hüfingen-Daumen (2009: 212 ff.). It includes 
garnet/almandine-decorated brooches with a semi-
circular head-plate (fig. 6). A pair of such brooches 
was found in Hüfingen, Schwarzwald-Baar district 
(D), grave 314, the third specimen is a stray-find 
from the cemetery in Daumen, Allenstein district/

5  H. Kühn (1974: 991 ff.) placed his Schretzheim type that mat-
ches the Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group in the second 
half of the 6th c. AD (550‒600).

Tumiany, Olsztyn district (PL) (Hilberg 2009: 210, 
212, fig. 7. 3, 7.4: a‒b). 
 The Hüfingen-Daumen variant seems to be 
slightly younger than the other two variants of this 
group, as the Hüfingen grave contained a Byzantine 
tremissis, struck between 540 and 542 in Rome 
(Hilberg 2009: 214), which gives us a terminus post 
quem. The Hüfingen brooches show the same de-
tails of the chest-like head-plate as the Nowa Wieś 
brooch: an additional small plate/splint for fixing 
two axes, attached to the middle decoration knob.
 The Daumen/Tumiany brooch is of some inter-
est here, because so far it has been the only known 
garnet/almandine-decorated bow brooch (Bügelfibel) 
from today’s Poland and it is ‒ in contrast to a lot 
of other bow brooches of the Olsztyn group ‒ a di-
rect import. It represents ‒ more or less a generation 
later ‒ the same direction of contacts with the West 
Merovingian world as the Nowa Wieś brooch does.
 In this context, another find is of some impor-
tance. A stylistically close brooch that is somewhat dif-
ferent in type comes from a grave in Berlin-Britz (D) 
(fig. 7)6 and is geographically the nearest to the Nowa 
Wieś brooch. This specimen also bears plane alman-
dine inlays and had originally seven profiled, sepa-
rately produced knobs, too. But apart from this, it 
slightly differs in shape. It is even more massive than 
the specimen from Nowa Wieś, its bow is rather an-
gular and the foot is heart-shaped. But undeniably 
this specimen represents the same stylistic trends 
as Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group brooches do 
and can be dated to the same time as they are. Koch 
(1998: 297) emphasises connections of the Berlin-
Britz specimen to the high quality brooches with 
plane almandine inlays of Thuringian origin of the 
second quarter of the 6th century. The Berlin-Britz 
brooch geographically links the Nowa Wieś brooch 
with the other Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group 
brooches in the West (see fig. 5). 
 Since such brooches like the one discussed here 
were worn by women, we can assume that this spec-
imen belonged to a lady of higher status, who came 
to the East in the second quarter of the 6th c. AD, 
probably from somewhere in the Frankish kingdom. 

6  Gandert 1937: 38, pl. 20; Petersen 1939: fig. 53: 4; Matthes 
1940: pl. 136: 4; Dorka 1961: 123 f., pl. 62:1 and cover pictu-
re; von Müller 1962: 114, fig. 8: c. While G. Dorka described 
the brooch as made of silver and gilded, A. von Müller men-
tioned gilt bronze. The latter seems quite improbable.
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Fig. 3.  Brooch from Nowa Wieś after conservation. Notice the patterned gold foil in the sunken field and the inlaid niello of the triangular 
punches (1d). The partially rubbed-off gilding of the bow's longitudinal ribs (1d) proofs that the brooch has been worn 
for a longer span of time. Photo J. Strobin
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Even if there is evidence of costumes with only one 
such piece,7  it seems plausible that there had to be 
a second specimen, originally, since most of such 
brooches were usually worn in pairs, as e.g. Straub-
ing grave 451 shows (Geisler 1998: 156, pl. 152). The 
position of brooches in this grave (fig. 8) is a prime 
example of the change of female dress fashion that 
took place among the West Germanic tribes during 
the first half of the 5th century: away from the pep-
los, once fastened and held by brooches worn on the 
shoulders, to the sewn tunic, which did not have 
to be fastened by brooches (Martin without year 
[1995]: 40 ff.; 1997: 349 ff.). Thus the bow brooches 
(Bügelfibeln) lost their original function and started 
to be worn at waist level,8  later in time in a lower 
position, probably – as Martin (without year [1995]: 
46) suggests ‒ attached to a scarf or sash (fig. 9). 

7  Arcy-Ste.-Restitute, Aisne, grave 2144 (Kühn 1974: 992).
8  As in the case of the pair of brooches of the Anguilcoirt-le-

Sart variant from the grave at Weimar, Meyerstraße 26 (Nor-
dfriedhof) ‒ here with heads up (Kühn 1981: 386, fig. 129).

 Thus the set was only of symbolic nature and the 
pair of ‒ non-functional ‒ bow brooches was the ex-
pression of the persistence of a Germanic tradition 
combined with a garment of Mediterranean origin. 
We can assume that the woman whose brooch was 
found near Nowa Wieś wore a pair of bow brooches 
in the described way. The symbolic character of the 
bow brooches as items used to demonstrate a high 
social position corresponds to the fact that most 
of them ‒ except the latest series as Martin (1997: 
352) pointed out ‒ were cast in silver. The Nowa 
Wieś brooch is of high quality, owing to its mate-
rial (silver), the gilding and rare decoration of plane 
almandine inlays. It points to connections with the 
elitist milieu of the older Merovingian period.

The regional context
 The The Nowa Wieś brooch was found in the re-
gion that seems to have been of certain importance 
in the time that is called Late Migration period in 

Fig. 4.  Brooches of the Anguilcourt-le-Sart/Monceaux group. 1: Marchélepot (F); 2: Arcy-Ste.-Restitue (F); 3‒4 Straubing (D); 
5 Anguilcourt-le-Sart (F); 6 Weimar, Nordfriedhof (D); 7‒8 Schretzheim (D); 9‒10 Monceaux (F) 
(1‒2, 5‒6 acc. to H. Kühn 1974; 3‒4 acc. to H. Geisler 1998; 7‒8 acc. to U. Koch 1977; 9‒10 acc. to J. Werner 1961)
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East- central Europe9, because it yielded some rather 
interesting artefacts, revealing supra-regional con-
tacts of the last (or newly-arrived?) Germanic groups 
in this region(fig. 10). First of all, we have to mention 
a golden necklace with stamp decoration that was 
found only a few kilometres away from Nowa Wieś, 
near Radosiew, Czarnków-Trzcianka district (Koss-
inna 1917: 102 ff., fig. 1; Kostrzewski 1923: 209, fig. 771; 
Petersen 1939: 71 f, fig. 105; Godłowski 1980: 74). Its 
thickened, originally overlapping terminals are bent 
apart, thus its diameter is 39 cm now. The golden ring 
belongs to a group of necklaces (“with overlapping 
ends”) of northern origin (Mangelsdorf 2011; Pesch 
2015: 290 ff.), found mainly in Denmark, southern 
Sweden and southern Norway (fig. 11a). Only few ex-
amples are known from the regions south of the Bal-
tic ‒ two in Germany and five specimens from four 
sites in northern Poland (Mangelsdorf 2011: fig. 7). 
The latter are interpreted as the traces of penetration 

9  On the term Merovingian period see above.

of the southern Baltic coast by Scandinavians (Mach-
ajewski 2008: 118, 122). As they are often single or 
hoard finds without a concrete stratigraphic context, 
the necklaces are quite difficult to date. Proposals in 
the literature range from the 4th to the 6th c. AD, with 
most pointing to the 5th and 6th c. (see: Pesch 2015: 
290, footnote 73). So it is quite possible that the Ra-
dosiew necklace and the Nowa Wieś brooch are con-
temporaneous items.
 Also in the Noteć/Netze region, but about 50 km 
east of Nowa Wieś, a hoard of bracteates was found 
near Wapno, Wągrowiec district (Kostrzewski 1923: 
209 f., fig. 764-765; Petersen 1939: 73 f., fig. 106-107; 
Godłowski 1980: 72 f.)10, one of the four bracteate 
hoards in Poland ‒ all with C-bracteates (see Pesch 
2001: tab. 1). The distance between these find sites is 
quite large, nevertheless it is possible to see a con-
nection11. 

10 Or three hoards as it is the opinion of M. Kara (1994: 98 ff.).
11 In this paper I could not take into account yet new finds 

of the period under discussion here, discovered during met-

Fig. 5.  Distribution of brooches of the Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group, the related brooch from Berlin-Britz 
and Bitterbrunn type brooches. N: Nowa Wieś. Graphics J. Schuster
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 Thus, it is striking that in the close vicinity of two 
other bracteate hoards from northern Poland a neck-
lace with overlapping ends was found as well (fig. 10). 
It is the case with the region east of Szczecin, where 
the traces of such a centre begin to emerge. The evi-
dence includes a new hoard of bracteates that was 
unearthed near Suchań (Bursche 2014), a village 
east of Stargard Szczeciński, where a necklace with 
overlapping ends was found (formerly Neu Mexiko 
bei Stargard, Saatzig district ‒ Kunkel 1931: pl. 99: 1; 
Petersen 1939: fig. 43; Mangelsdorf 2011: 102). Also 
at Suchań, a brooch with chip-carved decoration 

al-detector surveying in the vicinity of Rogoźno (see now: 
Andrałojć et al. 2018). The group of sites is situated some 
forty kilometres southeast of Nowa Wieś and yielded inter 
alia a ‘Thuringian’ bow brooch with ‒ lost ‒ almandine/garnet 
inlays, and Bornholm type brooches.

was discovered (Bursche 2014: 56) that has a close 
parallel in Mörstadt, Alzey-Worms district, grave 51, 
southwest Germany (Kühn 1974: pl. 66: 205; lately: 
Tejral 2008: 272, fig. 17: 9) and might be a little older 
than the other mentioned finds. It is quite possible 
that the votive finds of late 5th century sword gear 
retrieved from the Oder River near Friedrichsthal 
(Stadt Gartz; Petersen 1939: 27 ff., fig. 63; Eggers, 
Stary 2001: 144, pl. 378) are somehow connected to 
this centre.
 The second case is the combination of the neck-
lace from Piotrowice, Kołobrzeg district (former Pe-
tershagen, Kolberg-Körlin district) with the hoard 
of bracteates and solidi from Karlino, Białogard 
district (former Körlin, Kolberg-Körlin district; 
Petersen 1939: 27, fig. 35, 42; Mangelsdorf 2011: 79 

Fig. 6.  Brooches of the Hüfingen-Daumen variant. 1 Hüfingen; 2 Tumiany/Daumen (acc. to V. Hillberg 2009)

Fig. 7.  Brooch from Berlin-Britz (see text). 1d: reconstruction (1a acc. to E. Petersen 1939; 1b‒c acc. to A. von Müller 1962; 
1d acc. to G. Dorka 1961)
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Fig. 8.  Straubing-Bajuwarenstraße, grave 451, part of the inventory and plan of the grave. The Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group 
brooches are marked in red (acc. to Geisler 1998, slightly changed)
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ff.; Godłowski 1980: 73, fig. 11‒12; Tybolewicz 2011 ‒ 
here fig. 12: 2)12. The Karlino hoard is one of the rare 
continental finds containing pendants (in this case 
solidi instead of bracteates) mounted on an orna-
mental pipe-like loop (fig. 11b). Such ornaments 
were characteristic of southern Scandinavia in the 
second half of the 5th century (lately: Pesch 2015, 

12 In the literature, we can find information about a single 
bracteate/pendant with the runic inscription WAIGA, that is 
supposed to have been found as a single item somewhere in 
the region of Kołobrzeg/Kolberg and Koszalin/Körslin (Żak 
1962: 49 ff., 95 ff.; Machajewski 1992b: 64 f.; Kara 1992: 94). 
As Tybolewicz (2011: 212) proved, it is a part of the Karlino/
Körlin hoard.

301 ff.). Probably the hoard of gold coins from Male-
chowo, Sławsko district (former Malchow, Schlawe 
district; fig. 12: 4), with a solidus of Theodosius II, 
a solidus of Zeno and an imitation of a solidus of 
Anastasius I, which dates back to the beginning or 
the 1st half of the 6th c. AD (Bursche 2012a), also be-
longs to this find concentration.
 Perhaps the combination of necklaces and hoards 
of bracteates is no coincidence, because the finds 
seem rather to mark powerful centre-like regions 
around AD 500 and in the early 6th century. Re-
garding Pomerania, the late 5th century solidus find 
concentrations obviously sketch the background of 
those centres (cf. Mączyńska 2007: map 1‒2; Ciołek 
2010: 378 ff., fig. 1 ‒ here fig. 12) whose ranges are 
still unknown but may be even around 50 km in 
length or diameter (one or two days' journeys) as 
it seems to be the case with the centres of wealth 
in the middle Noteć/Netze River region. It is quite 
likely that more such centres existed between the 
Odra and Vistula at that time. The Zagórzyn hoard 
(Bursche 1998: 51 ff., 254 ff., pl. J‒ K; 2003; 2009) ‒ 
the fourth hoard of bracteates known from Po-
land ‒ definitely marks such a centre.13 In Kuyawia14 
we have more and more evidence for the existence 
of rich and powerful elites in the period in ques-
tion15. In turn, the hoards of solidi from Radostowo, 
Tczew district (former Rathstube, Dirschau district; 
Petersen 1939: 36; Ciołek 2001: 180 ff.; 2010: 383) on 
the left bank of the Lower Vistula (fig. 12: 10) and 
from Karsibór, Świnoujście district (former Case-
burg, Usedom-Wolin district ) on Uznam Island/
Usedom (Ciołek 2001: 96 ff.; 2010: 383; Bursche 
2012b: 302 ff.) from around AD 500 are a little later 
and might represent such centres, but they do not 
have any background so far. Finally, a mention must 
be made of two golden necklaces with overlapping 

13 To the south of the mapped region on fig. 10.
14 On the map in fig. 10, it is only marked without showing 

finds.
15 On different sites there were found ‒ inter alia ‒ gold filigree 

pendants which often occur in Scandinavian hoards of brac-
teates and West and East Merovingian brooches of the late 
5th, 6th and even 7th centuries (kind information from Ale-
ksander Bursche and Marcin Rudnicki, Warszawa). Not sur-
prising anymore in that context is the find of a Scandinavian-
style relief brooch from Radziejów, Radziejów district, which 
has a close parallel in Hessia, Germany (Kontny 2016). Pre-
sumably, the Gotlandic brooch from Biskupin (Kostrzewski 
1938: pl. XLIX: 5) that dates back to the early 6th century al-
ready belonged to the orbit of the Kuyavian centre of power. 
Nevertheless, it is placed here on the map as a possible find 
of the ‘Noteć/Netze centre’ (fig. 10).

Fig. 9.  Reconstruction of the costume of a Meriovingian (Bavar-
ian) lady of the early 6th c. AD (buried at the graveyard 
Altenerding, Bavaria) (acc. to M. Martin 1997)
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ends from Młoteczno, Braniewo district (former 
Hammersdorf, Braunsberg district) and older finds 
from this location16 (Peiser 1919; Petersen 1939: 37, 
fig. 48; Cieśliński 2008, fig. 11‒12; Mangelsdorf 2011: 
102; Mączyńska 2013).
 Presumably such centres attracted people from dif-
ferent regions in northern and central Europe, as the 
cases of the Noteć/Netze region brooches prove, in-
cluding the one from Nowa Wieś, a Daumen/Tumiany 
type brooch  from Tarnowo, Oborniki distr.17 or the 
fragment of a brooch from Brzostowo, Piła distr. The 
latter was found a few years ago by accident (Rudnicki 

16 To the east of the mapped region on fig. 10.
17 Unpublished. Kind information of Aleksander Bursche 

(Warszawa).

2014). The fragment belonged to a Scandinavian style 
relief brooch ‒ or a great square-headed brooch ac-
cording to the British terminology. The site is also situ-
ated not far away from the Noteć/Netze River, some 30 
km east of Nowa Wieś. The foot-plate bears a decora-
tion in Animal Style I and shows traces of gilding. As 
Rudnicki (2014: 288) pointed out, there is a similar-
ity to a brooch from Horkheim, Heilbronn district, 
southwest Germany, dating back to the first half of the 
6th c. In the opinion of the present author, the full 
oval foot-plate, its ornamentation and the decoration 
of the bow argue for the production of the Brzostowo 
brooch rather in a West Merovingian workshop than 
in Scandinavia.

Fig. 10. Map of northwestern Poland with probable centers of wealth/power in the time around and shortly after 500 AD (marked with ovals) 
and finds presumably associated to them (see text). Kuyavia and the region of northernmost Pomerania as probable centres are only 
marked (without finds). The late 5th century solidi finds (probably hidden in the first half of the 6th c. AD) from Karsibór (Caseburg), 
Malechewo (Malchow) and Radostowo (Rathstube) are also mapped. Graphics J. Schuster
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Fig. 11. Spreading of bracelets with overlapping ends (a) (acc. to G. Mangelsdorf 2011 ‒ the position of the site Radosiew is corrected) 
and bracteates/solidi attached to ornamental loops and ornamental pipe-like loops (b) (acc. to M. Gebühr, M. Axboe, K. Hauck 1992)

Fig. 12. Finds of solidi in Pomorania between Oder/Oder and Vistula (acc. to R. Ciołek 2010)
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Conclusions
 Fifth- and 6th-century bow brooches (Bügel-
fibeln) such as the Nowa Wieś specimen and finds 
from Suchań (see above) and also (mostly un-
published yet) from different sites in Kuyavia (see 
Kontny 2016: 156 footnote 37) began to appear in 
an increasing number in the regions between the 
Oder and Vistula. The precursors of that trend, so 
to speak, were long-known brooches from Dobre, 
Radziejów district, and Konarzew, Łęczyca district 
(Kostrzewski 1923: 209, fig. 773; Petersen 1939: 74, 
76, fig. 110, 111; Mączyńska 1998: 85, fig. 10:4, 14:5). 
The brooch from Dobre represents the Bitterbrunn 
type according to Koch (1998: 234, 704), dating 
back to the end of the 5th/ the beginning of the 6th c. 
AD. Although there are fewer finds, as is the case 
with the Anguilcoirt-le-Sart/Monceaux group, the 
spreading of both is quite comparable (fig. 13, light 

blue dots). This picture marks the position of the 
sites where the Mörstadt and Suchań brooches were 
found (fig. 13, dark blue dots).
 The Konarzew hoard that consists inter alia 
of 4th-and 5th-century coins and an Animal-Style-
I-decorated buckle was hidden around AD 500 
(Mączyńska 1998: 85; cf. Hilberg 2009: 140). A men-
tion must be made of grave 1 from Oszczywilk, Ka-
lisz district, (Petersen 1939: 77, fig. 113) with an early 
bow brooch in combination with a Ramersdorf 
type brooch (cf. Schulze-Dörrlamm 1986: 597). 
 The latter form has increasingly often appeared 
in Greater Poland in the recent years (Schuster 
2015: 17 ff., fig. 2). Therefore, we do have to take 
into account the possibility that such fibulae were 
produced in this region, too. If this was so, it means 
that the region still belonged to creative regions in 
central Europe in the late 5th century and was not 

Fig. 13. The finds of the Bittenbrunn type brooches and both brooches from Mörstadt and Suchań against the background of the garnet/al-
mandine decorated brooches mapped on fig. 3. D: Dobra, M: Mörstadt, S: Suchań. Graphics J. Schuster

185



Jan Schuster

only receiving impulses from others. This again 
presupposes well-functioning and stable social and 
economic systems and – in regard to the spreading 
of the finds – an appropriate infrastructure. For now, 
the small cemetery at Oszczywilk is one of the very 
few sepulchral sites in today’s central Poland, dating 
back to around AD 500.
 Hilberg (2009: 144) interpreted such finds as 
mentioned above as the evidence that the bearers 
of the Przeworsk culture inhabited today’s central 
Poland around AD 500. These people had extraor-
dinary long-distance contacts as the ‘erstaunliche 
Qualität der Hortfunde”18 proves. The Nowa Wieś 
brooch demonstrates that the contacts extended 
beyond central Poland. But in regard to continuity, 
it seems doubtful that the late 5th and 6th century 
settlement traces can be related to the older Prze-
worsk culture. The same applies to the settlement 
structures in Pomerania.  Set IV of chronologically 
relevant finds, according to Machajewski (1992b: 

18  …“the astonishing quality of the hoard finds“...

148) dated to phase IIb of the Dębczyno group, com-
prises precious objects such as gold necklaces with 
overlapping ends, bracteates and solidi. As these 
artefacts are single or hoard finds and their appear-
ance marks a significant cultural change in Pomera-
nia (Machajewski 1992b: 155), it seems impossible 
to link them to the older settlement structure of the 
Dębczyno group. The finds mark a new horizon that 
has no connections to the cultural units of the Late 
Roman Period tradition.
 In the light of new finds, the phenomenon 
of Merovingian style brooches of the Olsztyn group 
(the former so-called Masurgermanische Gruppe) 
of the Westbalt culture circle (see Hilberg, 2009: 
passim; also: Werner 1984) is not that mysterious 
anymore as it was some decades ago. A direct proof 
for long-distance contacts between the eastern 
part of central Europe and the Merovingian West ‒ 
although the only one for a long time ‒ is grave 421 
from the Early Bavarian cemetery at Altenerding 
(Erding), district Erding, in Bavaria (Werner 1970: 

Fig. 14. Map with the main relations of the Merovingian brooches and their imitations found in the Balt's lands (acc. to V. Hilberg 2009). 
Added in greenish: the “West Polish bridge“
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78 ff., pl. 9; Sage 1984: 120 f., pl. 54: 421) that held 
a typical brooch of the Western Balts (Daumen/Tu-
miany type; Bitner-Wróblewska 2001: 84, pl. LVII:1; 
Möllenberg 2011: 132). The grave assemblage dates 
back to the final third of the 5th century or around 
AD 500 (Losert, Pleterski 2003: 91 ff., fig. 8).
 The brooches mapped in this paper (fig. 13) seem 
to suggest the routes along which Early Merov-
ingian ornaments reached the regions east of the 
Oder River. The ornaments – at least partially – 
could be models for their imitations made by the 
Balts (fig. 14). The Noteć/Netze River was certainly 
of some importance as a connecting axis. In this 
context, the regions between Odra/Oder and Vis-
tula rivers can be called the ‘West Polish bridge’.

This paper was prepared within the grant 
Migration Period between Odra and Vistula, 
NCN, No. DEC-2011/02/A/HS3/00389.
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Merowińska dama na Wschodzie? 
Wysokiej jakości zapinka z VI wieku n.e. 

z północno-zachodniej Polski
Summary

Czas pomiędzy wczesnym V a VII wiekiem po Chrystusie to je-
den z najbardziej ekscytujących okresów dla archeologii w Pol-
sce. Najprawdopodobniej nie ma drugiej epoki charakteryzu-
jącej się taką narastającą ilością zaskakujących znalezisk, któ-

re zmuszają do głębokiej refleksji nad obowiązującymi do tej 
pory poglądami na jej temat. Owych znalezisk nie można łą-
czyć ani ze starszymi jednostkami archeologicznymi z okresu 
wpływów rzymskich i wczesnego okresu wędrówek ludów ani 
ze Słowianami. Należy uznać że musiała istnieć faza pomiędzy 
późną starożytnością a „słowiańskim” średniowieczem, której 
zabytki i obiekty (groby i osady) są na obecnym etapie badań 
słabo rozpoznawane. Do wzmiankowanych znalezisk zaskaku-
jących należy pozłacana fibula (Bügelfibel) ze srebra, zdobiona 
wkładkami z almandynu/granatu (pod którymi każdorazowo 
znajduje się złota blaszka w postaci plastra miodu), znalezio-
na koło miejscowości Nowa Wieś, pow. Czarnków w północ-
nej Wielkopolsce. Fibula jest dodatkowo zdobiona masą niello, 
którą wypełnione są trójkątne stemple znajdujące się na płytce 
główki, na kabłąku i na nóżce. Fibula była więc czterokolorowa 
(złoto, srebro, czerwony almandyn i czarne niello).
 Zabytek ten pochodzi z zachodniomerowińskiego kręgu kul-
turowego, najprawdopodobniej z państwa frankijskiego (re-
gnum francorum), i jest wyjątkowy w skali terenów na wschód 
od Odry i. Fibula należy do grupy Anguilcourt-le-Sart/Monce-
aux wg A. Koch (1998), która datowana jest na 1. poł. VI wieku, 
a w obrębie tej grupy do wariantu Anguilcourt-le-Sart. Praw-
dopodobnie należała do kobiety o wysokiej pozycji społecz-
nej, która przybyła do centrum bogactwa i władzy funkcjonu-
jącego w czasie około przełomu V/VI w. oraz w 1. poł. VI wie-
ku w regionie środkowej Noteci. Z tego regionu znamy szereg 
ciekawych znalezisk (wśród nich wyznaczniki wysokiego statu-
su), wskazujących na ponadregionalne kontakty ostatnich (lub 
przybyłych?) grup germańskich ‒ takich jak złoty, zdobiony od-
ciskami stempla naszyjnik z nakładającymi się na siebie końca-
mi z Radosiewa, skarb brakteatów z Wapna i inne znaleziska ob-
cego pochodzenia, wskazujące na związki z południową Skan-
dynawią, ale nie tylko. W dwóch kolejnych wypadkach podob-
ne naszyjniki były znalezione w regionach, które również do-
starczyły skarby złotych brakteatów (Stargard Szczeciński/Su-
chań oraz Piotrowice/Karlino), co prawdopodobnie nie jest 
przypadkiem. Również owe znaleziska wydają się zaznaczać 
centra bogactwa/władzy w okresie około 500 r. i 1. poł. VI w., 
które przyciągały osoby z różnych regionów Europy środkowej 
i północnej. W przypadku centrum w regionie nad środkową 
Notecią świadczą o tym znaleziska obcego pochodzenia jak fi-
bula z Nowej Wsi i inne.
 Obecnie jest coraz więcej znalezisk z V i VI wieku łączących 
tereny zachodnich Bałtów, gdzie od dawna znana jest duża licz-
ba merowińskich fibul (Bügelfibeln) oraz ich naśladownictw ze 
światem merowińskim na zachód od Łaby. W świetle dzisiej-
szego stanu badań owe znaleziska z terenów zachodnich Bałtów 
przestaną być zjawiskiem odizolowanym. Na pewno dolina No-
teci była częścią osi łączącej wzmiankowane regiony, w związ-
ku z tym tereny pomiędzy Odrą a Wisłą nazwać można „pomo-
stem zachodniopolskim”.
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Janusz Kruk’s settlement archaeology – inspirations and determining factors

W kilku artykułach zajmowałem się już interpreta-
cją archeologii osadniczej Janusza Kruka i jej wybra-
nych elementów (Kadrow 1992; 2010; 2013; Kadrow 
and Machnik 2001). Tym razem zamierzam zająć się 
poszukiwaniem jej uwarunkowań i intelektualnych 
inspiracji. 
 Podejmując się zadania rekonstrukcji archeolo-
gii osadniczej Janusza Kruka zamierzam oprzeć się 
tylko na analizie jego dzieł. Nie chcę ulegać pokusie 
zadania pytania badaczowi o źródła inspiracji, sens, 
znaczenie i okoliczności ich powstawania. Przykład 
dyskusji między Janem Machnikiem (2014; 2015) 

a Sarunasem Milisauskasem (2015), dwóch waż-
nych uczestników polsko-amerykańskiego projek-
tu badawczego z lat 1966-1978, bezpośrednio zwią-
zanego z poruszaną w tym artykule problematy-
ką, jest w tej sytuacji wystarczająco instruktywny. 
W tej dyskusji ujawniły się bowiem wyraźne róż-
nice w ocenie pewnych ważnych szczegółów tego 
projektu. Wskazuje to na niejednoznaczność ocen 
i udział elementów subiektywnych w relacjach bez-
pośrednich uczestników różnego typu zdarzeń. 
 Z tego powodu zwróciłem się w kierunku zna-
nej w krytyce literackiej teorii „śmierci autora” (por. 

Archeologia osadnicza Janusza Kruka – 
inspiracje i uwarunkowania

Sławomir Kadrow

Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji inspiracji i uwarunkowań intelektualnych archeologii osadniczej Janusza Kruka. W tym celu 
zwrócono się w kierunku znanej w krytyce literackiej teorii „śmierci autora” (por. Barthes 1999), w której zanegowano przekonanie, 
że sens dzieła jest tożsamy z intencją autora. Uznano, że dorobek naukowy Janusza Kruka powinien być oceniany w świetle jego naj-
ważniejszego (Studia nad neolitem wyżyn lessowych 1973) - a nie ostatniego dzieła, zgodnie z przekonaniem Hansa Georga Gada-
mera (1967). W dorobku naukowym Kruka dominuje przekonanie, że funkcjonalne relacje między osadnictwem, gospodarką i śro-
dowiskiem mają kluczowe znaczenie dla procesu dziejowego. Równie ważne jest twierdzenie, że czynnikiem zmian osadniczych, 
ekonomicznych i środowiskowych jest oddziaływanie człowieka na środowisko (antropopresja), inspirowane pośrednio przez Geo-
rga Perkinsa Marsha (1801-1882), amerykańskiego obrońcy przyrody i protoplasty ruchów ekologicznych na świecie a bezpośrednio 
przez pierwszy raport Klubu Rzymskiego. Archeologia osadnicza Kruka przeniknięta jest zasadami funkcjonalizmu Grahame Clar-
ka (1939; 1957), ale o jej oryginalności decyduje obecność elementów „posybilizmu geograficznego” Vidal de la Blache. 
Słowa kluczowe: Janusz Kruk, archeologia osadnictwa, antropopresja, środowisko naturalne, gospodarka 

The article is dedicated to the reconstruction of inspirations and intellectual determining factors of Janusz Kruk’s settlement archae-
ology. For this purpose, the article focuses on the well-known literary theory of “the Death of the Author” (comp. Barthes 1999), 
which denies the view that the work’s meaning is identical to the author’s intention. It has been assumed that Janusz Kruk’s scien-
tific output should be assessed in the light of his most important work (Studia nad neolitem wyżyn lessowych 1973) - and not his 
last work, in accordance with the belief of Hans Georg Gadamer. Kruk’s scientific output is dominated by the view that functional 
relations between settlement, economy, and natural environment are of key importance for the historical process. Equally vital is 
the opinion that settlement, economic, and environmental changes are affected by human influence on the natural environment 
(anthropopressure), inspired indirectly by George Perkins Marsh (1801-1822), American defender of nature and protoplast of en-
vironmental movements in the world, and directly by the first report of the Club of Rome. Janusz Kruk’s settlement archaeology is 
permeated by the principles of Grahame Clark’s functionalism (1939; 1957), but its originality is determined by the presence of the 
elements of Vidal de la Blanche’s “geographical possibilism”. 
Keywords: Janusz Kruk, settlement archaeology, antropopressure, natural environment, economy
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Barthes 1999). Zanegowano w niej przekonanie, że 
sens dzieła jest tożsamy z intencją autora. Głosili tak 
również przedstawiciele rosyjskiego formalizmu, 
amerykańskiej New Critics i francuskiego struktu-
ralizmu (Compagnon 2010: 39-42). Na gruncie lite-
ratury, w myśl tej teorii, w sekwencji twórczej: „au-
tor – dzieło – czytelnik/krytyk” najważniejsze jest 
dzieło, a jego sens odczytuje czytelnik/krytyk. Ana-
logicznie, w sekwencji archeologicznej: „wytwórca – 
kultura materialna – archeolog” najważniejsza jest 
kultura materialna, a jej sens odczytuje archeolog. 
Jak widać, krytycznoliteracka teoria „śmierci autora” 
dobrze ilustruje specyfikę ogólnych ram możliwości 
poznawczych archeologii. 
 Jednak bezpośrednią inspiracją do takiego ujęcia 
tematu, tj. rezygnacji z pytań i dociekań „co autor 
miał na myśli?”, jest niezwykle wyrazista wizja teo-
rii „śmierci autora” zaprezentowana w autobiogra-
fii Marcela Reicha-Ranickiego (1999). Jest to wer-
sja na tyle kontrowersyjna, że stała się kanwą złośli-
wej interpretacji dokonań tego krytyka przez znane-
go pisarza Martina Walsera (2002) w jego powieści 
Śmierć krytyka. 
 Stanowisko Reicha-Ranickiego przedstawia się 
następująco. W grudniu 1952 r. spotkał się on w War-
szawie z Anną Seghers. Ich rozmowa trwała dwie go-
dziny. W końcu zaczęli oni rozmawiać o powieści 
Siódmy krzyż. Reich-Ranicki zaczął wychwalać kom-
pozycję powieści. Anna Seghers nie zgodziła się z tym. 
Według niej to, co pochwalił Reich-Ranicki, czyli 
kompozycję, zaczerpnęła ona z powieści Manzonie-
go pt. Die Verlobten. Reich-Ranicki przeczytał książ-
kę Manzoniego w następnym tygodniu i nie znalazł 
w niej żadnych godnych uwagi analogii. Wprawdzie 
Anna Seghers była pod wrażeniem książki Manzo-
niego, ale funkcja tej powieści jako wzoru dla Siód-
mego krzyża pozostawała oczywista tylko dla Anny 
Seghers. Do głowy Reicha-Ranickiego przyszła myśl, 
że Anna Seghers w ogóle nie zrozumiała powieści 
Siódmy krzyż. Nie miała ona pojęcia o wyrafinowa-
niu użytych tam środków literackich, ani o wirtuoze-
rii jej kompozycji. 
 Z rozmowy z Anną Seghers Marcel Reich-
Ranicki nauczył się tego, że większość pisarzy nie 
wie więcej o literaturze, niż ptaki o ornitologii. To 
krytycy – a nie autorzy – powinni możliwie dogłęb-
nie i rozważnie dowieść tego, co napisał autor (Re-
ich-Ranicki 1999: 340-343). 

 Nie podzielam skrajnego poglądu Marcela Re-
icha-Ranickiego na temat (braku) znaczenia autora 
dla odczytania sensu jego dzieła, uważam jednak, że 
skupienie się na dziele i na uwarunkowaniach jego 
powstania jest najbardziej obiecującą perspektywą 
dla archeologa, starającego się zgłębić sens odleglej 
przeszłości oraz publikacji (artykułów, książek) ją 
opisujących. 
 Hans-Georg Gadamer w jednej ze swych prac 
napisał, że „znaczenie życia krystalizuje się nie wo-
kół ostatniego, lecz wokół rozstrzygającego przeży-
cia” (Gadamer 1967). Parafrazując to stwierdzenie 
uważam, że dorobek naukowy Janusza Kruka powi-
nien być oceniany w świetle jego najważniejszego – 
a nie ostatniego (nie napisanego jeszcze przecież) – 
dzieła. Tym najważniejszym dziełem jest jego praca 
doktorska, opublikowana jako Studia nad neolitem 
wyżyn lessowych (Kruk 1973).
 Dlaczego jest to dzieło najważniejsze i rozstrzy-
gające? Składa się na to wiele powodów. Wymienię 
najważniejsze z nich. Praca ta opiera się na pod-
stawowym założeniu, że funkcjonalne relacje mię-
dzy osadnictwem, gospodarką i środowiskiem mają 
kluczowe znaczenie dla procesu dziejowego. Każda 
późniejsza publikacja omawianego autora akceptuje 
to założenie. W dysertacji doktorskiej Janusza Kru-
ka kluczowym czynnikiem zmian osadniczych, eko-
nomicznych i środowiskowych jest oddziaływanie 
człowieka na środowisko, w późniejszych pracach 
nazwane antropopresją. Każda następna jego pu-
blikacja również eksponuje zjawisko przekształceń 
środowiska spowodowanych ludzką działalnością. 
Analizy procesu dziejowego ograniczają się do sfe-
ry środowiskowej, ekonomicznej i osadniczej. Skwa-
pliwie i świadomie Janusz Kruk pomijał sferę spo-
łeczną i kulturę duchową uważając, że są one nie-
dostępne naukowemu poznaniu. Temu przekonaniu 
pozostaje wierny do dziś. 
 Nowe elementy w kolejnych pracach wzmacnia-
ją twierdzenia i tezy znane już z dysertacji doktor-
skiej. Dokładniej definiują wybrane pojęcia, posze-
rzają bazę źródłową wnioskowania, którego charak-
ter w najważniejszych partiach rozważań pozosta-
je nadal taki sam. W książce habilitacyjnej (Kruk 
1980a) baza źródłowa do wnioskowania o krajobra-
zie naturalnym i gospodarce wzmocniona została 
o źródła paleobotaniczne i paleozoologiczne. Był to 
ukłon w stronę standardów niemieckiej archeologii 
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osadniczej (por. Jankuhn 1977). Pojawiły się też re-
ferencje do prac przedstawicieli brytyjskiej szkoły 
paleoekonomicznej (Vita-Finzi, Higgs 1970). Rela-
cje funkcjonalne między osadnictwem, gospodarką 
i środowiskiem zastąpione zostały relacjami teorii 
systemów (Kruk 1980b). W szerszej skali pojawiły 
się analizy przestrzenne (za Clarke 1977; por. Hod-
der, Orton 1976). 
 Nieco później Janusz Kruk, wraz z Lesławem 
Przywarą, zdefiniował botaniczne aspekty stref kra-
jobrazowych (Kruk, Przywara 1983). W 1984 r., we-
spół z Sarunasem Milisauskasem, wprowadził „koło 
bronocickie” (Milisauskas, Kruk 1984) – sposób 
analizy zależności środowiskowo-ekonomicznych 
zaczerpnięty z brytyjskiej szkoły paleoekonomicz-
nej. Analiza ta oparta jest m.in. na regule minima-
lizacji wysiłku (Johnson 1977). W 1996 r., wraz ze 
Stefanem Alexandrowiczem, Sarunasem Milisau-
skasem i Zbigniewem Śnieszko, poszerzył bazę źró-
dłową o źródła geomorfologiczne i malakologiczne, 
a rozważania nad procesem dziejowym uzupełnił 
analizami demograficznymi (Kruk et al. 1996). 
 Jeszcze później, wraz z Sarunasem Milisauska-
sem, rozbudował koncepcję miejsc centralnych i ich 
ewolucji w kontekście osadnictwa kultury pucha-
rów lejkowatych w Małopolsce (Kruk, Milisauskas 
1999). Natomiast w 2008 r. poszerzył pole obserwa-
cji o wymiar europejski (Kruk 2008). Nie spowodo-
wało to jednak zmian w podstawach wnioskowania 
ani w uzyskiwanych wynikach. 
 Przyjmując rozstrzygający charakter doktoratu Ja-
nusza Kruka (1973) dla oceny jego koncepcji badania 
pradziejów (dokładniej: neolitu) zobaczmy, co expli-
cite wyraził on w tym dziele o jego celach, kontekście, 
inspiracjach i zapożyczeniach. Celem dysertacji było 
określenie charakteru i skali przekształceń dokona-
nych przez społeczeństwa pierwotne w naturalnych 
środowiskach południowopolskich obszarów wyżyn-
nych (Kruk 1973: 7). Środkiem do jego osiągniecia 
były badania neolitycznej okupacji i eksploatacji te-
renu (Kruk 1973: 7), innymi słowy: badania osadnic-
twa i gospodarki w kontekście środowiska natural-
nego. Przy tym, osadnictwo miało służyć jako wpro-
wadzenie do studiów nad podstawami gospodarki 
(Kruk 1973: 7, 10) czyli nad podstawami utrzymania. 
 Janusz Kruk nie podaje inspiracji dla tak sformu-
łowanego celu badań i sposobu jego realizacji i rzad-
ko odwołuje się do dorobku innych badaczy. Wspo-

mina tylko, że w poszerzeniu analizy sposobów eks-
ploatacji terenu (gospodarki w kontekście środo-
wiska naturalnego) pomocne było dzieło Tadeusza 
Wiślańskiego (1969: 219). Jednakże w zakresie funk-
cjonalnych zależności między osadnictwem i gospo-
darką (sfera kultury) z jednej strony a środowiskiem 
(sfera natury) z drugiej, inspiracje dorobkiem Gra-
hama Clarka (1957: 17) wydają się niewątpliwe. Za 
równie oczywiste można uznać także inspiracje do-
robkiem Stanisława Kurnatowskiego (1966) w przy-
znaniu analizie osadniczej kluczowej roli w tak sfor-
mułowanym programie badawczym. 
 Za istotne narzędzie badań terenowych, zmie-
rzających do rekonstrukcji sieci osadniczej w jej 
środowiskowych uwarunkowaniach, zostały uzna-
ne badania powierzchniowe (Kruk 1973: 22-34). Na 
ich ważną rolę wskazywały już wcześniej doświad-
czenia archeologów z ośrodka poznańskiego, szcze-
gólnie te opublikowane w pracach Stanisława Kur-
natowskiego (1963) i Tadeusza Wiślańskiego (1966).
 Sformułowanie założeń wyżej zarysowanego 
programu badawczego i jego realizację powierzono 
zespołowi Zakładu Archeologii Małopolski Insty-
tutu Historii Kultury Materialnej PAN w Krakowie 
(obecnie: Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn Insty-
tutu Archeologii i Etnologii PAN). Zręby analogicz-
nego programu zostały sformułowane w 1953-1954 
w Zakładzie Archeologii Wielkopolski IHKM PAN 
w Poznaniu (Wiślański 1969: 7-12). Znana praca ha-
bilitacyjna Tadeusza Wiślańskiego (Podstawy gospo-
darcze plemion neolitycznych w Polsce północno-za-
chodniej), ukończona w grudniu 1967 r., była ukoro-
nowaniem pierwszego etapu jego realizacji (Wiślań-
ski 1969: 7-8). 
 Nieodparcie nasuwa się więc pytanie, dlaczego 
omawiany program został przekazany do realizacji 
w Krakowie zamiast w ośrodku poznańskim, które-
go archeolodzy mieli już za sobą poważne osiągnię-
cia na tym obszarze badawczym? 
 Wydaje się, że na tę decyzję Dyrekcji IHKM PAN 
w Warszawie wpływ miało pojawienie się w Polsce 
Sarunasa Milisauskasa w 1965 r., stypendysty amery-
kańskiej Fundacji Fulbrighta. Początkowo próbował 
on stworzyć wspólny projekt badawczy z Konradem 
Jażdżewskim. Z powodu opozycyjności Jażdżewskie-
go wobec komunistycznych władz naszego kraju, po-
mysł ten nie mógł być zrealizowany. Dlatego James 
Griffin, szef i mistrz Milisauskasa, zwrócił się do Wi-
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tolda Hensla, dyrektora IHKM PAN, w celu nawiąza-
nia współpracy naukowej. Szczegóły tej wyjątkowo 
owocnej dla polskiej archeologii kooperacji (od 1966 
do 1980) opublikowano w dziesiątkach ważnych pu-
blikacji (patrz Hensel, Milisauskas 1985; Milisauskas 
2015: 316-318), a nadal ukazują się publikacje będą-
ce efektem jej realizacji. Hensel skierował amerykań-
skich archeologów do Krakowa. Dla moich rozważań 
istotne jest stwierdzenie Milisauskasa, że decydują-
ce znaczenie dla powodzenia jego naukowych poczy-
nań w Polsce miał udział i współpraca Janusza Kru-
ka (Milisauskas 2015: 318). Projekt badawczy Studia 
osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych (w ich go-
spodarczo-środowiskowych uwikłaniach; por. Kruk 
1973) był więc naturalnym i koniecznym dopełnie-
niem wspólnego polsko-amerykańskiego projektu 
Chronologia oraz gospodarcza i społeczna organizacja 
społeczności neolitycznych i wczesnobrązowych w Pol-
sce południowo-wschodniej. 
 Przypomnijmy, że Janusz Kruk rozpoczął tereno-
wą część swego zadania badawczego w 1967 r., a więc 
w tym samym czasie, kiedy zapoczątkowano pra-
ce wykopaliskowe na lessach podkrakowskich w ra-
mach polsko-amerykańskiej współpracy. Naukowe 
kontakty Sarunasa Milisauskasa i Janusza Kruka nie 
były wcześniej zaplanowane. Były wypadkową wielu, 
głównie pozanaukowych (w tym politycznych, towa-
rzyskich i losowych), uwarunkowań. W efekcie oka-
zały się niezwykle owocne, przede wszystkim dlatego, 
że umożliwiły powstanie i rozkwit jednego z najefek-
tywniejszych kierunków rozwoju polskiej archeologii. 
 Szczególnie wyróżniającym elementem arche-
ologii osadniczej Janusza Kruka jest zjawisko antro-
popresji, która ma sprawczy charakter w procesie 
dziejowym. Człowiek gospodarując, w celu repro-
dukcji warunków swej egzystencji, powoduje zmia-
ny w środowisku bytowania. Zmiany środowisko-
we, wywołane działaniem człowieka, w poważnym 
stopniu determinują i wpływają zwrotnie na zmia-
ny w strategiach okupacji (osadniczych) i eksploata-
cji (gospodarczych) zasiedlanych obszarów. 
 Oryginalność tej koncepcji staje się bardziej wy-
razista i zaskakująca, gdy przypomnimy, że tak obec-
nie (np. Gronenborn 2010 i wiele innych prac), jak 
i w przeszłości dominowało przekonanie o mniej-
szym lub większym, jednostronnym wpływie ze-
wnętrznych wobec ludzkich społeczności zmian kli-
matycznych na proces dziejowy. Janusz Kruk (1973: 

120-128) nie widzi związku między trajektoriami 
zmian klimatycznych oraz osadniczych i gospodar-
czych i explicite odrzuca tezy niemieckiej antropo-
geografii o takim związku, szczególnie wyrażone 
w Steppenheidentheorie Roberta Gradmanna (1901; 
1936; Kruk 1973: 123-124; por. też Kadrow 2013: 526). 
 Na stronach dysertacji doktorskiej, ani w innych 
publikacjach nie znajdujemy źródeł inspiracji dla 
tej koncepcji. Poszlaką w odnalezieniu tychże inspi-
racji jest zdanie: „człowiek zapewne zbyt dawno za-
pomniał, iż ziemia została mu dana jedynie w użyt-
kowanie, nie zaś do zużycia, ani tym bardziej do roz-
rzutnego pustoszenia” zapisane w jednym z artyku-
łów (Kruk, Przywara 1983: 41). Myśl ta podana jest 
bez cudzysłowu i odniesień do źródła, z którego zo-
stała zaczerpnięta. A jest do dokładny cytat zdania 
przytoczonego przez ekologa I. G. Simmonsa w pol-
skim tłumaczeniu jego książki (Simmons 1979). 
Tenże autor ujawnia zaskakujące źródło tego zdania. 
Był nim Georg Perkins Marsh (1801-1882), amery-
kański obrońca przyrody i protoplasta ruchów eko-
logicznych na świecie, autor dzieła Man and natu-
re, or Physical geography as modified by human ac-
tion, opublikowanego w 1865 r. (Marsh 1865). W ty-
tule dzieła czytelna jest jedna z głównych tez Mar-
sha, czyli wpływ działań człowieka na warunki na-
turalne, w których żyje. Przestrzegał w tej książce lu-
dzi przed zużyciem lub bezmyślnym pustoszeniem 
ziemi (środowiska naturalnego). 
 Renesans myśli Georga Marsha w czasach dzia-
łalności założonego w początkach 1968 r. Klubu 
Rzymskiego nie może dziwić. Może natomiast dzi-
wić brak odzewu na ideę antropopresji w archeolo-
gii w ogóle, nie licząc wyjątku w postaci działalno-
ści naukowej Janusza Kruka. Pierwszy raport tego 
gremium „The Limits to Growth” ukazał się dopiero 
w 1972 r. (Meadows et al. 1972). Jego publikację po-
przedzała jednak niezwykle głośna i trwająca kilka 
lat akcja propagandowa i promocyjna. Raport sku-
piał się na kwestiach ograniczonych zasobów natu-
ralnych i niszczenia środowiska naturalnego w wa-
runkach wzrostu demograficznego. W tym właśnie 
czasie pisana była dysertacja Janusza Kruka. W kon-
tekście przytoczonych wyżej informacji źródła in-
spiracji antropopresji wydają się oczywiste. 
 Kolejną cechą wyróżniającą archeologię osad-
niczą Janusza Kruka jest (paradoksalnie) zwró-
cenie uwagi na uwarunkowania kulturowe waż-
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nych, zwrotnych momentów procesów osadniczych, 
a szerzej: procesu dziejowego. W okresach stabiliza-
cji proces dziejowy realizuje się w efekcie wzajemnie 
warunkujących się przemian gospodarczych i śro-
dowiskowych, które odzwierciedlane są w przemia-
nach osadniczych. W rzadkich, lecz decydujących 
momentach gruntownych przemian działają nato-
miast czynniki kulturowe. Wymienić można w tym 
kontekście „wolicjonalne” (nie zdeterminowane ze-
wnętrznie: środowiskowo lub politycznie) decyzje 
kolonizacji lessowych partii Polski przez najstarszą 
ludność naddunajską (KCWR) oraz równie „woli-
cjonalne” decyzje skolonizowania wysoczyzn les-
sowych Małopolski przez ludność KPL z Niżu. Po-
łączenie systemowej gry wzajemnie powiązanych 
czynników środowiskowych i gospodarczych z efek-
tami „woluntarystycznych” decyzji społeczności 
pradziejowych przypomina „possybilizm geogra-
ficzny” Vidal de la Blache’a (1903; por. też Geremek, 
Kula 2004), efektywnie realizowany np. w działal-
ności naukowej Fernanda Braudela (2004). 
 Janusz Kruk nigdy nie cytował żadnych prac 
geograficznych ani historycznych związanych z po-
jęciem „possybilizmu geograficznego”. Czytał nato-
miast Tadeusza Wiślańskiego (1969), który powołu-
je się na prace Witolda Kuli (1963), świetnie zorien-
towanego w dokonaniach naukowych Vidal de la 
Blache i Fernanda Braudela. Ewentualna inspiracja 
była zapewne całkowicie nieuświadamiana, co nie 
znaczy, że nieobecna lub nieistotna. 
 Modelowanie badanej, przeszłej rzeczywisto-
ści i brak zainteresowania dla pojedynczych rzeczy, 
zjawisk i zdarzeń oraz nacisk na długotrwałe proce-
sy i ogólne kategorie (np. strefy krajobrazowe, miej-
sca centralne, wzory osadnicze, wielkość popula-
cji, strategie eksploatacji terenu itd.) to kolejna ce-
cha archeologii osadniczej Janusza Kruka. Świadczy 
o tym cała jego twórczość naukowa. 
 Czasami jednak pewne stwierdzenia i deklaracje, 
które są efektem kompromisu z panującymi w okre-
ślonych środowiskach naukowych przekonaniami 
(por. uwagi Bourdieu, Wacquant 2001: 32), a nie wy-
razem i odzwierciedleniem rzeczywistego charakteru 
działalności naukowej, stanowią punkt wyjścia błęd-
nych ocen. Dzieje się tak wtedy, gdy miejsce gruntow-
nej i całościowej krytyki dzieł zajmuje fetyszyzacja 
znaczenia oderwanych od całości wypowiedzi o cha-
rakterze nie zawsze adekwatnych manifestów. 

 W swej dysertacji habilitacyjnej Janusz Kruk na-
pisał: „Celem opracowania było szczegółowe roz-
patrzenie kilku grup źródeł i wskazanie w ten spo-
sób konkretnych dowodów neolitycznych sposo-
bów gospodarowania. Wypełnienie sporych braków 
poznawczych, wyraźnie wyłaniających się w wyni-
ku przeprowadzonych analiz, sugestiami wsparty-
mi tzw. wiedzą pozaźródłową, czy li tylko intuicją 
badawczą, było w istocie odstępstwem od przyjętej 
koncepcji metodologicznej…. (Kruk 1980a: 324)”. 
To oczywisty przykład pozbawionego merytorycz-
nego znaczenia ukłonu w kierunku dominujących 
w tym czasie w środowisku krakowskim trendów 
(por. np. Godłowski 1960). 
 Biorąc przytoczoną wypowiedź Kruka za wyraz 
rzeczywistych zamierzeń badawczych Janusz Osto-
ja-Zagorski postanowił je złośliwie skomentować 
i zdyskredytować. Napisał: „wbrew sugestii S. Ta-
baczyńskiego (…) stanowisko indukcjonistyczne 
w swej empirycznej, klasycznej już postaci nie na-
leży niestety już do przeszłości i w dalszym ciągu na 
gruncie środkowoeuropejskiej archeologii stano-
wi podstawowy wykładnik refleksji metodologicz-
nej. Wymownym przykładem mogą być tu wyzna-
nia J. Kruka, kończące nowatorską, jak by się mo-
gło wydawać, pracę dotyczącą gospodarki neolitycz-
nej.” (Ostoja-Zagórski 1988: 253). Dodał też: „In-
dukcjonizm, jak zatem widzimy, nie stracił na zna-
czeniu, lecz wręcz przeciwnie, pod postacią logicz-
nego empiryzmu zyskuje coraz to nowych zwolen-
ników.” (Ostoja-Zagórski 1988: 253). 
 Trudno o przykład większego rozziewu między 
przytoczoną wyżej opinią Ostoi-Zagórskiego a rze-
czywistym charakterem dorobku naukowego Janu-
sza Kruka. 
 Zainteresowania skupione li tylko na tych aspek-
tach rzeczywistości, które dają się poznawać „na-
ukowo” i konsekwentne unikanie problematyki spo-
łeczno-kulturowej, kwestii „obrazów świata”, rytu-
alizacji itd. to kolejna cecha wyróżniająca archeolo-
gię osadniczą Kruka. Pomimo braku referencji do 
konkretnych dzieł innych archeologów, odniesie-
nia do poglądów Grahama Clarka (1939; por Clark 
1957) są w tym miejscu oczywiste. 
 Podstawy opisywanej archeologii są funkcjonalne. 
Natomiast w miarę upływu czasu znaczenia nabie-
rały w niej tendencje procesualne (np. Kruk 1980b). 
Od strony czysto formalnej uderzającą cechą archeo- 
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logii osadniczej Janusza Kruka jest przeważnie brak 
odniesień do źródeł inspiracji. Uzyskane efekty oka-
zały się jednak na tyle doniosłe, że nieistotna jest od-
powiedź na pytanie, czy jest to efekt świadomej auto-
kreacji badacza, czy też rezultat na poły nieświado-
mego „przemakania” ideami czerpanymi z personal-
nych kontaktów i nieformalnych dyskusji, miast ich 
przyswajania z bibliotecznych lektur.
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Janusz Kruk’s settlement archaeology – 
inspirations and determining factors

Summary

The reconstruction of Janusz Kruk’s settlement archaeology is 
based only on the analysis of his works. The researcher was not 
asked about the source of inspirations, sense, meaning, and the 
circumstances of their creation. For this reason, the article fo-
cuses on the well-known literary theory of “the Death of the 
Author” (comp. Barthes 1999), which denies the conviction that 
the work’s meaning is identical to the author’s intention. On 
the basis of literature, according to this theory, in the creation 
sequence: “author – work– reader/critic” the most important is 

the work, and its sense is read by the reader/critic. Similarly, in 
the archaeological sequence: “creator – material culture – ar-
chaeologist” the most important is the material culture, and its 
sense is read by the archaeologist. 
 “The meaning of life is crystalised not around the last, but 
around the decisive experience” (Gadamer 1967). Paraphrasing 
this statement, it has been assumed that scholarly output of Ja-
nusz Kruk should be assessed in the light of his most important 
work, not his last. This most important work is his doctoral dis-
sertation published under the title Studia nad neolitem wyżyn 
lessowych (Kruk 1973). 
 The work in question is based on the assumption that the func-
tional relations between settlement, economy, and the natural en-
vironment are of key importance for the historical process. Each 
subsequent work by this author accepts this assumption. The 
key factor causing settlement, economical, and environmental 
changes is human impact on the natural environment. Janusz 
Kruk ignored the social sphere and spiritual culture, believing 
that they were inaccessible to scientific cognition.
 Later, the source basis for conclusions about the natural land-
scape and economy was reinforced by palaeobotanical and pal-
aeozoological sources (Kruk 1980a). This was a tribute to the 
standards of German settlement archaeology (comp. Jankuhn 
1977). Spatial analyses appeared on a larger scale (after Clarke 
1977; comp. Hodder, Orton 1976). Botanical aspects of land-
scape zones were defined (Kruk, Przywara 1983). “Bronocice 
circle” was introduced (Milisauskas, Kruk 1984) – a way of ana-
lysing environmental and economic relationships inspired by 
the British palaeo-economic school. Then, the studies were 
enriched by geomorphological and malacological sources, and 
reflections related to the historical process were complemented 
by demographic analyses (Kruk, Milisauskas, Alexandrowicz, 
Śnieszko 1996). Also, the concept of central places was devel-
oped (Kruk, Milisauskas 1999). However, this did not result in 
any changes in conclusions or in the results obtained. 
 Surface surveys were considered an important tool of field 
research allowing for the reconstruction of the settlement net-
work in its environmental conditions (Kruk 1973: 22-34). Janusz 
Kruk began the field part of his research task in 1967, at the 
same time when excavations started in the loess area in the vi-
cinity of Kraków within the frameworks of Polish-American co-
operation. Scientific contacts of Sarunas Milisauskas and Janusz 
Kruk had not be planned in advance. As a result, they turned 
out to be extremely fruitful. 
 A particularly distinctive element of Janusz Kruk’s settlement 
archaeology is anthropopressure, which is a driving force in 
the historical process. In his publications we do not find the 
source of inspiration for this concept. However, indirectly, the 
originator of this idea was George Perkins Marsh (1801-1882), 
an American defender of nature and protoplast of environmen-
tal movements in the world, and directly, the first report of the 
Club of Rome. 
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Helmet (szyszak) from Giecz. History of the artefact in museum collections

Przechowywany w zbiorach Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu szyszak został znaleziony w Gie-
czu pod koniec pierwszej dekady drugiej połowy 
XIX w. W 1860 r. umieszczony został w spisie darów 
dla „Muzeum archeologicznego”, nadesłanych To-
warzystwu Przyjaciół Nauk w Poznaniu (dalej jako 
TPNP), pod pozycją „14” jako „chełm [pisownia 
oryginalna] starożytny z XIV w. pod Gieczem w ba-
gnie znaleziony” (ryc. 1) przekazany przez  „Wol-
niewicza” (Spis darów 1858: 13). W wersji drukowa-
nej wykazu darów opublikowanej w „Rocznikach” 
TPNP (Wykaz darów 1860:606) jest to pozycja „15” 
na liście, natomiast w rękopisie „Spisu darów” jest 
to pozycja „14” (stąd obecny nr inw. MAP/TPN 

1860: 14, kat. 1860: 14/1), ponieważ ten ostatni spis 
(powstały w latach 80. XIX w.) uwzględnia już tyl-
ko zabytki archeologiczne, wyłączone spośród zbio-
rów bibliotecznych, historycznych i przyrodniczych 
TPNP. 
 Włodzimierz Adolf Wolniewicz (1814-1884), ofia-
rodawca zabytku, był polskim agronomem, publicy-
stą (redagował i wydawał miesięcznik „Ziemianin”), 
działaczem społecznym i politycznym, uczestnikiem 
powstań narodowych. W 1839 r. wziął w zarząd od 
ojca wieś Dębicz w powiecie średzkim, którą dopro-
wadził do rozkwitu. Od 1865 r. aż do śmierci posiadał 
majątek Źrenica, także w okolicach Środy (Wielko-
polski Słownik 1981: 840-841). Współpracował z Ję-

Szyszak z Giecza. Dzieje zabytku w zbiorach muzealnych

Magdalena Poklewska-Koziełł

Przechowywany jako depozyt w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu szyszak został znaleziony w bagnie pod Gieczem 
około połowy XIX w. Jako dar Adolfa Wolniewicza znalazł się w zbiorach „Muzeum archeologicznego” przy Towarzystwie Przy-
jaciół Nauk w Poznaniu. Zabytek już w 2 poł. XIX w. pokazywany była na wystawach starożytności w Krakowie (1858/59) i Lwo-
wie (1861). Jeszcze w XIX w. informacje o znalezieniu w Gieczu złoconego hełmu miedzianego znalazły się w pierwszych publika-
cjach poświęconych znaleziskom archeologicznym. Szyszak pojawiał się w pracach poświęconych ogólnie zabytkom i rzemiośle ar-
tystycznym oraz średniowiecznemu uzbrojeniu. Wizerunek hełmu wykorzystywano dla zilustrowania charakteru uzbrojenia wcze-
snopiastowskich sił zbrojnych czy kontaktów kulturowych w tamtym okresie. Szyszak należy do najcenniejszych zabytków Muzeum 
i od lat jest prezentowany na kolejnych muzealnych wystawach stałych. Zabytek lub jego kopia były i są chętnie wypożyczane przez 
różne instytucje, zarówno polskie, jak i zagraniczne, stanowiąc efektowną ilustrację okresu świetności państwa pierwszych Piastów. 
Słowa kluczowe: hełm, szyszak, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, uzbrojenie, wystawy 

Stored as a deposit in the collection of the Archaeological Museum in Poznań, the helmet was found in the swamp near Giecz 
around the mid-19th century. As a gift of Adolf Wolniewicz, it became part of the collection of the “Archaeological museum” at the 
Society of Friends of Sciences in Poznań. The artefact was displayed at the exhibitions of antiquities already in the second half of the 
19th century in Krakow (1958/59) and Lviv (1861). As early as in the 19th century, the information about the discovery of a gilded 
copper helmet in Giecz was included in the first publications dedicated to archaeological finds. The helmet appeared in the studies 
devoted generally to artefacts and artistic craftsmanship as well as to medieval weapons. The depiction of the helmet was used to 
illustrate the character of armour of the early Piasts’ armed force or the cultural contacts in that period. The helmet is one of the 
most valuable artefacts housed in the Museum, and for years it has been presented at successive permanent exhibitions. The artefact 
or its replica were and still are willingly lent by different institutions, both Polish and foreign, as a spectacular illustration of the 
heyday of state of the first Piasts. 
Keywords: helmet, szyszak, Society of Friends of Sciences in Poznań, armour, exhibitions



Magdalena Poklewska-Koziełł

drzejem Moraczewskim przy tworzeniu „Starożytno-
ści Polskich”, które stanowiły rodzaj encyklopedii hi-
storycznej, a przeznaczone były – jak piszą w przed-
mowie autorzy – dla „czytelników ze wszystkich klas i 
stanów, którzy chcą poznać puściznę od pradziadów 
sobie pozostawioną, zakochać się w jej wielkich przy-
miotach, wzbudzić w sobie aż poświęcenie” (Mora-
czewski 1842). Był jednym z członków-założycieli To-
warzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego w 1857 r. 
(Poczet członków 2008: 454).
 Bliższych informacji o okolicznościach i miejscu 
odnalezienia szyszaka – poza tym, że było to „ba-
gno” – brak. Do odkrycia doszło z pewnością przed 
sierpniem/wrześniem 1858 r., kiedy wysłano go na 
wystawę do Krakowa (o czym dalej w tekście). We-
dług najnowszych ustaleń miało to miejsce po ba-
daniach Antoniego Białeckiego (1836-1912), praw-
nika, a w tamtym okresie młodzieńca zaintere-
sowanego „starożytnościami”, który przeprowa-
dził – ok. 1857 r. – pierwsze prace o charakterze ar-
cheologicznym w Gieczu (Wyrwa 2014:50-51). Praw-
dopodobnie to nie Wolniewicz był odkrywcą zabyt-

ku, ale został mu on przez kogoś (z mieszkańców 
Giecza?) przekazany, a odkrycia dokonano podczas 
bliżej nieokreślonych prac ziemnych. Zaintereso-
wanie Wolniewicza – w tym czasie zarządcy mająt-
ku Dębicz, odległego od Giecza ok. 5 km – „staro-
żytnościami” mogło być wśród miejscowych znane. 
W związku z tym hełm został mu ofiarowany, a on 
przekazał go do zbiorów Towarzystwa. Wzmianko-
wane w informacji o pochodzeniu bagno było naj-
prawdopodobniej bagnistą łąką w rozlewisku rze-
ki Maskawy i dawnego jeziora, nad brzegiem któ-
rego usytuowano giecki gród. 28 listopada 1887 r. 
odnotowano prezentację „hełmu żelaznego z Gie-
cza, może z XII lub XIII wieku” w Poznaniu przez 
dr. B. Erzepkiego (1852-1932), konserwatora i opie-
kuna zbiorów TPNP w latach 1885-1917 (Kaczmarek 
1996: 330), podczas posiedzenia Sekcji Archeolo-
gicznej Towarzystwa (Koehler 1890: 57).
 Zabytek od samego początku budził zaintereso-
wanie wśród historyków - zawodowców i amato-
rów, a także artystów specjalizujących się w malar-
stwie historycznym (Wyrwa 2014: 76-86). Wkrót-

Ryc. 1.  Fragment rękopisu „Spisu darów nadesłanych Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Poznaniu od dnia 1go lipca 1858 r.” 
przechowywanego w Dziale Głównego Inwentaryzatora Muzealiów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
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ce po przekazaniu Towarzystwu jego Zarząd wysłał 
najciekawsze eksponaty (a za taki uznano szyszak) 
do Krakowa, na „Wystawę Starożytności i Zabytków 
Sztuki”, na której prezentowany był od 11 września 
1858 do 8 stycznia 1859 r. Wystawa mieściła się w Pa-
łacu Lubomirskich przy ul. Św. Jana. Została zorga-
nizowana przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie, 
a zainspirowała jej twórców wcześniejsza warszaw-
ska „Wystawa starożytności i przedmiotów sztuki”, 
która miała miejsce w 1856 r. Na wystawie krakow-
skiej pokazywano obiekty o charakterze archeolo-
gicznym, historycznym i artystycznym, pochodzą-
ce ze zbiorów prywatnych, klasztorów, kościołów, 
bractw, cechów, magistratów i innych organizacji, 
które odpowiedziały na zamieszczone w prasie co-
dziennej ogłoszenie (Siemieński 1858). 
 Krakowska wystawa spotkała się z wielką przy-
chylnością zarówno ofiarodawców obiektów, jak 
i zwiedzających. Odwiedziło ją ok. 16 000 osób. Po-
przez podziwianie pamiątek narodowych, ale i przy-
wiezionych przez rodaków do kraju z podróży po 
Europie i świecie (takich jak zabytki archeologiczne, 
militaria, sztuka sakralna w postaci ołtarzy, rzeźb, 
naczyń liturgicznych, graduałów, numizmaty, me-
dale, pamiątki cechowe, klejnoty, porcelana, stroje, 
dokumenty, ryciny i drzeworyty, zegary, gobeliny), 
często znajdujących się w zbiorach prywatnych, nie-
dostępnych ogółowi, rozbudzony został zapewne 
patriotyzm Polaków, których Ojczyzna znajdowała 
się przecież pod zaborami. Możliwość zapoznania 
się ze zbiorami, prócz „zwykłych” obywateli, mieli 
także uczeni i artyści, co zaowocowało pracami ba-
dawczymi i utrwaleniem wielu eksponatów w for-
mie fotografii, szkiców czy obrazów (Lesiak-Przybył 
2015: 29-34). 
 Eksponaty zaprezentowane na wystawie sfo-
tografował m.in. warszawski fotograf i numizma-
tyk, Karol Adolf Beyer (1818-1877), nazywany „oj-
cem polskiej fotografii” (Jackiewicz 2012; Lecho-
wicz 1984). Jego zdjęcia zebrane zostały w wydanym 
w Warszawie w 1859 r. albumie zatytułowanym „Al-
bum fotograficzne wystawy starożytności i zabyt-
ków sztuki urządzonej przez c.k. Towarzystwo Na-
ukowe w Krakowie 1858 i 1859 r.”. Zawierał on 75 
kart z naklejonymi odbitkami i obramieniami wy-
konanymi przez litografa Henryka Hirschela (1809-
1877), według rysunków malarza Wojciecha Ger-
sona (1831-1901). Na tablicy XI pokazującej „części 

uzbrojenia” umieszczono szyszak z Giecza z opi-
sem: „N. 1776 Hełm żelazny, miedzią złoconą kry-
ty, z tulejko od pióropusza odłamaną, z XI wieku, zb. 
Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu” (ryc. 2). 
 Jest to pierwsze zdjęcie zabytku i – jak głosi przy-
toczony w poprzednim zdaniu opis, a prezentuje fo-
tografia – już wtedy tulejka wieńcząca szyszak była 
odłamana i nasadzona na bliżej nieokreślony trzo-
nek (?) bądź nadłamana i odgięta(?). Zauważalna 
jest dość zniszczona powierzchnia dzwonu, ozdoby 
czołowej w formie diademu, składającej się jeszcze 
wyraźnie z trzech liści oraz otwory po brakujących 
nitach. Giecki szyszak z pewnością zwrócił uwagę 
badaczy, jednak nie został wzmiankowany w żad-
nym z dwóch tekstów, będących dość szczegółowy-
mi (choć subiektywnymi) przeglądami zaprezen-
towanych eksponatów (Siemieński 1858; Czernicki 
1858). Spowodowane było to zapewne oszałamiają-
cą ilością zgromadzonego na wystawie zbioru, który 
liczył prawie trzy tysiące zabytków! (Lesiak-Przybył 
2015: 32).
 Niedługo potem hełm zaprezentowany jed-
nak został, obok „hełmu czyli szyszaka żelaznego 
ze zbiorów po Konstantym Swidzińskim”, pocho-
dzącego z XVI w., w pracy „Wzory sztuki średnio-
wiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku XVII 
w dawnej Polsce” (1860-1869), przygotowanej przez 
Aleksandra Przezdzieckiego (1814-1871), history-
ka-mediewistę i wydawcę źródeł (Polski Słownik 
1986: 45-51) oraz Edwarda Rastawieckiego (1805-
1874), kolekcjonera dzieł sztuki, badacza-leksyko-
grafa polskiej kultury artystycznej i mecenasa (Pol-
ski Słownik 1987: 600-603). Szyszak opisano w to-
mie trzecim, odnosząc się do wzmianek o Gieczu w 

„Kronice polskiej” Galla Anonima i o mieszkańcach 
grodu uprowadzonych przez Brzetysława w „Kroni-
ce Czechów” Kosmasa. Autorzy wyżej wymienione-
go katalogu datowali zabytek na XI w. Wspomnia-
no o prezentacji go na wystawie w Krakowie. Opiso-
wi towarzyszy kolorowa ilustracja (ryc. 3) autorstwa 
(Jana Kantego) Walerego Eljasza-Radzikowskiego 
(1840-1905), malarza, fotografa i ilustratora (Polski 
Słownik 1948: 231-232). Powstała z dużym prawdo-
podobieństwem właśnie podczas wystawy krakow-
skiej. Na chromolitografowanym rysunku (wykona-
nym przez Maksymiliana Fajansa w Zakładzie Ar-
tystyczno-Litograficznym w Warszawie) widać już 
wyraźnie odgiętą do tyłu tulejkę od pióropusza.
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Ryc. 2.  Karta z „Album fotograficznego wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez c.k. Towarzystwo Naukowe w Krakowie 
1858 i 1859 r.” ze zdjęciem szyszaka (prawy górny narożnik) autorstwa K. Beyera. Źródło: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk CC
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 Wkrótce szyszak po raz kolejny wypożyczony 
został na wystawę, tym razem zorganizowaną przez 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie. In-
stytucja ta, ufundowana dla Narodu Polskiego przez 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (1748-1826) 
w 1817 r., otwarta została w 1827 r. i stała się waż-
nym ośrodkiem badań nad dziejami i literaturą pol-
ską pod zaborem austriackim, dysponując dużym, 
bogatym w starodruki i rękopisy księgozbiorem 
(Fischer 1927; Polski Słownik 1979: 416-421). Otwar-
ta 22 kwietnia 1861 r. wystawa (podobnie jak dwie 
wyżej wspomniane) prezentowała licznie zgroma-
dzone pamiątki narodowe. Rozlokowano je w pię-
ciu salach, a szyszak znalazł się zapewne w ostat-
niej z nich, wśród zabytków pochodzących z wyko-
palisk (Bielawski 1861: 365-366), „z dokładnie ozna-
czoną miejscowością, przez co już samo w oczach 
rodaków nabierają wartości i budzą zajęcie” (Ka-
licki 1861: 28). W Archiwum Naukowym Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu zachowała się kore-
spondencja między reprezentującym Ossolineum 
Marcelim Twardowskim a Zarządem Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego w postaci listu 
i załącznika z wykazem przedmiotów zwracanych 
przez stronę lwowską (MAP A-dz-36/4). List in-
formuje o przekazaniu odpowiednio zabezpieczo-
nych przed zniszczeniem zabytków przedsiębior-
stwu przewozowemu Breuera w celu odesłania ich 
do Poznania. Przedmiotem troski Twardowskiego 
jest szczególnie stan użyczonych przedmiotów, co 
świadczyć może iż przypadki uszkodzeń w trakcie 
transportu nie należały do rzadkości (Kaczmarek, 
Kaczmarek, Silska 2013: 99-101). Być może w trak-
cie podróży ucierpiał także – znajdujący się w wyka-
zie – „ hełm miedziany pozłacany, znaleziony w Gie-
czu” (Kaczmarek, Kaczmarek, Silska 2013: 102-104). 
W bliżej nieokreślonym momencie szyszak utracił 
bowiem tulejkę. 
 W 1874 r. Berlińskie Towarzystwo Antropolo-
giczne przygotowywało się do wydania mapy zna-
lezisk archeologicznych na obszarach między Łabą 
a Wisłą. Dane z terenu Prowincji Poznańskiej ze-
brał Wilhelm Schwartz (1821-1899), dyrektor gimna-
zjum Fryderyka Wilhelma w Poznaniu i populary-

Ryc. 3.  Szyszak z Giecza (po prawej) za: Przezdziecki, Rastawiecki, „Wzory sztuki średniowiecznej…” (1860-1869)
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zator archeologii, członek tegoż Towarzystwa, któ-
ry miał możliwość obejrzenia zabytku współpracu-
jąc z TPNP (Kaczmarek 1996: 40-42, 342). Odno-
tował tam m.in. fakt znalezienia w Gieczu złocone-
go hełmu miedzianego (Schwartz 1875: 2). W 1877 r. 
wzmiankowano szyszak- „chełm bronzowy pozłaca-
ny” (z uwagą, że Schwartz określa go jako wykonany 
z miedzi), jako przypadkowe odkrycie, w „Wykazie 
zabytków przedhistorycznych na ziemiach polskich” 
(Sadowski 1877: 40). Informacje zebrano tym razem 
dla Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie. Również one miały posłużyć do wy-
konania mapy archeologicznej. W 1881 r. wymienio-
ny został w haśle dotyczącym Giecza w „Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich” (1881: 545).
 Od tego momentu szyszak, znajdujący się po-
czątkowo w zbiorach Muzeum Starożytności Pol-
skich i Słowiańskich w W. Ks. Poznańskim TPNP, 
a następnie powołanego w 1882 r. Muzeum im. Miel-
żyńskich (Kaczmarek 1996: 61), zaistniał już na do-
bre w literaturze archeologiczno-historycznej i bro-
nioznawczej. Pierwszy nurt prac, w których poja-
wiał się szyszak, stanowią opracowania ogólne doty-
czące zabytków i rzemiosła artystycznego. W 1896 r. 
krótką wzmiankę (bez ryciny) o szyszaku zamiesz-
czono w tomie drugim inwentarza zabytków Pro-
wincji Poznańskiej (Kohte 1896: 97). W 1913 r. Ni-
kodem Pajzderski (1882-1940), historyk sztuki, me-
diewista, konserwator w nowo powstałym Muzeum 
Wielkopolskim (Polski Słownik 1980: 32-33), umie-
ścił informację o szyszaku w zeszycie prezentują-
cym zabytki wielkopolskie z epoki romańskiej datu-
jąc go na XII w. (Pajzderski 1913: 9, fig. 21). Towarzy-
szącą jej fotografię (ryc. 4) wykonał Bronisław Pre-
ibisz (1879-1929), współzałożyciel poznańskiej Szko-
ły Sztuk Zdobniczych (dzisiejszego Uniwersytetu 
Artystycznego), kierownik działającego przez krót-
ki okres Wydziału Fotografii (Piwowarski 2002). Na 
zdjęciu tulejka do zatknięcia pióropusza jest nało-
żona na drewniany trzonek, gdyż uległa całkowite-
mu odłamaniu. Ponownie Pajzderski zaprezentował 
szyszak w 1922 r. w swojej popularnej pracy o hi-
storii i zabytkach Poznania, opublikowanej w se-
rii „Nauka i sztuka”, wydawanej przez Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie. Wymienił 
tam znajdujące się w zbiorach Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk dwa hełmy „piastowskie z końca XIII w.” 

(Pajzderski 1922: 38, ryc. 44). W 1931 r. schematycz-
ny rysunek szyszaka (być może wykonany na pod-
stawie fotografii) i odłamanej już tulejki zamieścił 
w „Rukověť slovanské archeologie” czeski arche-
olog i historyk-slawista Lubor Niederle (Niederle 
1931: 151-152), wymieniając go pośród innych szy-
szaków z terenów Polski. Wizerunek gieckiego heł-
mu chętnie i wielokrotnie wykorzystywano dla zi-
lustrowania charakteru uzbrojenia wczesnopiastow-
skich sił zbrojnych (m.in. Dembińska, Nadolski 
1978: ryc. 197) czy kontaktów kulturowych w tam-
tym okresie (m.in. Hensel 1967: ryc. 131), zarówno 
w tekstach naukowych, popularnonaukowych, jak 
i w podręcznikach szkolnych.
 Pośród opracowań poświęconych zagadnieniu 
uzbrojenia wymienić należy opis zabytku wraz z ry-
sunkiem, który znalazł się w „Handbuch der Waffen-
kunde” (Boeheim 1890: 26). Wspomniano go także 
w rozdziale pt. „Uzbrojenie i rodzaje broni”, wchodzą-
cym w skład dzieła T. Korzona „Dzieje wojen i woj-
skowości w Polsce (Gembarzewski 1923: 261). Najpeł-
niejszego opisu szyszaka z Giecza dokonał w okresie 
międzywojennym Zbigniew Bocheński (1901-1976), 
historyk sztuki, bronioznawca, kustosz Muzeum Na-
rodowego w Krakowie (Dziewulski 2013: 82, przyp. 
10) w tekście „Polskie szyszaki wczesnośredniowiecz-
ne”, gdzie zamieścił dwie fotografie zabytku: wspo-
mnianą wyżej autorstwa Preibisza oraz kolejną, wy-
konaną w 1929 r. (ryc. 5). Toczącą się wśród badaczy 
dyskusję o pochodzeniu tego typu hełmów (Som-
merfeld-Sarnowska 1939) przerwała II wojna świa-
towa. Kontynuowana była po wojnie (por. Nadolski 
1954; Antoniewicz 1955; Nadolski 1960)1. 
 Szyszak znajdował się już wtedy oficjalnie w zbio-
rach Muzeum Wielkopolskiego. O powstanie insty-
tucji łączącej zbiory poznańskich muzeów zabiega-
no od momentu odzyskania przez Polskę niepodle-
głości w 1919 r. Dawne Muzeum Cesarza Frydery-
ka (Kaiser Friedrich Museum; wcześniej, w latach 
1894-1902 pod nazwą Provinzial Museum in Po-
sen) zostało przemianowane na Muzeum Wielko-
polskie. Komasację zbiorów archeologicznych uda-
ło się przeprowadzić w 1924 r. na podstawie umowy 
zawartej w 1923 r. Zbiory archeologiczne Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk (w tym szyszak) zostały odda-
ne w depozyt Działowi Prehistorycznemu Muzeum 

1  Ostatnio przeprowadzona została szczegółowa inwentaryza-
cja szyszaka z Giecza wraz z najnowszymi ustaleniami (Po-
klewska-Koziełł, Sikora 2018). 
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Ryc. 4.  Szyszak z Giecza. Fot. B. Preibisza, sprzed 1913 r. 
Archiwum Fotograficzne Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu, nr inw. 5153

Ryc. 5.  Szyszak z Giecza. Wg Bocheńskiego 1930: z Muzeum 
Wielkopolskiego z 1929 r. Archiwum Fotograficzne 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, nr inw. 5152

Ryc. 6.  Szyszak z Giecza na wystawie „Pradzieje Polski Zachodniej” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Fot. M. Kubiak (1952 r.). Archiwum Fotograficzne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, nr inw. 7825
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Ryc. 7.  Szyszak z Giecza. Fot. C. Czub (1958 r.). Archiwum 
Fotograficzne Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu, nr inw. 12757

Ryc. 8.  Szyszak z Giecza na wystawie „Pradzieje Wielkopolski” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Fot. C. Czub (VII 1968 r.). Archiwum Fotograficzne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, nr inw. 20406

Ryc. 9.  Szyszak z Giecza. Fot. B. Borowiak (IV 1976 r.). Archiwum 
Fotograficzne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, 
nr inw. 29562
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Ryc. 10. Szyszak z Giecza na wystawie „Archeologiczne skarby z Wielkopolski” w Getyndze podczas „Dni Kultury i Nauki Polskiej” w 1976 r. 
Archiwum Fotograficzne Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, nr inw. 32858

Ryc. 11. Szyszak z Giecza na wystawie „Tu powstała Polska” (2007 r.). Fot. J. Jur
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Ryc. 12. Szyszak z Giecza (2012 r.). Fot. K. Zisopulu-Bleja
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Wielkopolskiego, z siedzibą w części gmachu Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk (Sprawozdanie 1925:70-88; 
Kaczmarek 1996: 88-89). Podczas II wojny świato-
wej przywrócono całości instytucji nazwę Kaiser 
Friedrich Museum, w jej ramach funkcjonował na-
dal Dział Prehistoryczny, w 1940 r. uzyskując jednak 
samodzielność jako Krajowy Urząd Prehistoryczny 
(Landesamt für Vorgeschichte). Po wojnie tę odręb-
ność zachowano w postaci Muzeum Prehistorycz-
nego, przemianowanego w 1950 r. na Muzeum Ar-
cheologiczne (Kaczmarek 1996: 142-143, 213, 220). 
 Szyszak, należący do najcenniejszych zabytków 
Muzeum, od lat jest prezentowany na kolejnych mu-
zealnych wystawach stałych, które poruszają w części 
lub wyłącznie tematykę średniowiecznej Wielkopol-
ski. W końcu 1945 r. otwarto wystawę „Pradzieje Pol-
ski Zachodniej” (ryc. 6), którą modyfikowano w 1948 
i 1952 r. (Błaszczyk 1980: 25). Następnie stał się on 
elementem wystawy stałej „Pradzieje Wielkopolski” 
(ryc. 7-9), urządzonej w nowej siedzibie Muzeum – 
w Pałacu Górków przy ul. Wodnej 27. Jej otwarcie 
nastąpiło w czerwcu 1968 r. (Kowiańska-Piaszykowa 
1970: 298). Wystawa w niezmienionej formie funk-
cjonowała do połowy lat 90., kiedy rozpoczęto mo-
dernizację tej przestrzeni ekspozycyjnej. Otwarto ją 
ponownie, pod tym samym tytułem, w 1997 r. (Krzy-
żaniak, Mączyńska 2007: 50), ale już bez części „śre-
dniowiecznej”. W całości okresowi temu poświęcono 
nową wystawę pt. „Tu powstała Polska”, którą otwar-
to w 2007 r., a oglądać ją można do chwili obecnej 
(ryc. 11). Hełm z Giecza wyeksponowany jest w części 
prezentującej uzbrojenie wczesnopiastowskie (nr inw. 
MAP TPP 2008: II.99; Tu powstała Polska 2009: 54, 
75). Jako jeden z najdłużej znajdujących się w zbio-
rach eksponatów bywał także elementem jubileuszo-
wych wystaw czasowych, m.in. „Skarby Muzeum Ar-
cheologicznego w Poznaniu” przy okazji obchodów 
150 lat istnienia placówki (2007 r.).
 Zabytek lub jego kopia2 były i są chętnie wypo-
życzane przez różne instytucje, zarówno polskie 
(m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu) jak i zagra-
niczne, stanowiąc efektowną ilustrację okresu świet-
ności państwa pierwszych Piastów. Pokazywano go 
wśród najcenniejszych zabytków – jako element 
wystawy  „Skarby Muzeum Archeologicznego w Po-

2  Kopie zabytku, prócz posiadanej przez MAP, znajdują się 
także w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Rezer-
wacie Archeologicznym w Gieczu, będącym oddziałem Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

znaniu” – podczas „Panoramy Poznania i Wielko-
polski”, imprezy zorganizowanej z okazji XXX-lecia 
PRL w salach Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego w Warszawie w marcu i kwietniu 1975 r. 
W roku następnym (od maja do grudnia) wyje-
chał do Republiki Federalnej Niemiec wraz z wy-
stawą „Archeologiczne skarby z Wielkopolski” eks-
ponowaną w Getyndze podczas „Dni Kultury i Na-
uki Polskiej” (ryc.10) i kolejno w Brunszwiku, Bre-
mie, Hanowerze i Duisburgu (Tetzlaff 1979: 113-114). 
Poza tym w ramach wystawy objazdowej „Skarby 
archeologiczne z Wielkopolski – pokaz najcenniej-
szych zabytków z Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu” można go było oglądać w 1977 r. w muze-
ach czechosłowackich w Koszycach, Cieszynie Cze-
skim, Pradze, Bratysławie, Budziejowicach (Błasz-
czyk 1979: 118), a na przełomie 1980 i 1981 r. w Mu-
zeum Okręgowym w Przemyślu (Jasnosz 1982: 186). 
 W ostatnich latach użyczano go także zagranicz-
nym instytucjom. W Paderborn eksponowano go 
na wystawie „CREDO. Christianiesierung Euro-
pas im Mittelalter” (ryc. 12; Sikora 2013: 560-561), 
w Merseburgu - „1000 Jahre Kaiserdom Merse-
burg” (Sikora 2015: 245-246), a w Ostrawie na eks-
pozycji „Od Alexandra k Tamerlánovi. Válečná ta-
žení na Hedvábné cestě“ (2014/2015). Prezentowa-
no go kilkukrotnie w Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie w ramach wystaw „Oręż wie-
ków minionych. Uzbrojenie na ziemiach polskich 
od X do początku XIX wieku” (Oręż 2003: 43, 75, 
kat. I.75), „Polska około roku 1000” (Polska 2011: 21, 
kat. 8) i „Gniezno – miasto królów” (Gniezno 2012: 
kat. ID/1), a także w Muzeum Okręgowym w Koni-
nie na wystawie „Od pięściaka do armaty” (2005) 
i w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce na wy-
stawie „Broń paradna i zdobiona” (2011).
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Helmet (szyszak) from Giecz – history 
of the artefact in museum collections

Summary

Stored in the collection of the Archaeological Museum in 
Poznań, the helmet was found in Giecz at the end of the 1850s. 
As a gift of Adolf Wolniewicz (an agronomist, publicist, social 
activist, owner of properties in Środa district, and “antiquity” 
enthusiast), it became part of the collection of the “Archaeo-
logical museum” at the Society of Friends of Sciences in Poznań. 
The circumstances and location where the helmet was found are 
not clear. It is known that it was discovered in a swamp (prob-
ably in the floodplain of the Maskawa river or in the former lake, 
on the bank of which Giecz stronghold had been established) 
between 1857 and September/August 1858 when it was sent to 
Kraków for an exhibition.
 From the very beginning, the artefact aroused interest among 
historians – professionals and amateurs as well as artists spe-
cialising in historical painting. Soon after being handed over to 
the Society, it was sent to Krakow for the “Exhibition of An-
tiquities and Monuments of Art” (1.09.1858 – 8.01.1859), which 
showed archaeological, historical, and artistic objects from 
private collections, monasteries, churches, fraternities, guilds, 
magistrates, etc. 
 The exhibits presented at the exhibition were immortalised 
by a Warsaw photographer and numismatist, Karol Adolf 
Beyer, and his photos in decorative frames were published 
as  „Album fotograficzne wystawy starożytności i zabytków sz-
tuki urządzonej przez c.k. Towarzystwo Naukowe w Krakowie 
1858 i 1859 r.”. On plate XI, presenting “elements of armament”, 
the helmet was depicted together with the description:  “Hełm 
żelazny, miedzią złoconą kryty, z tulejko od pióropusza 
odłamaną, z XI wieku, zb. Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu” (fig. 2). 
In 1861, the helmet was lent for a similar exhibition organised 
by Ossoliński National Institute in Lviv.
 Shortly after, the helmet was presented in the work titled  “Wzo-
ry sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia po koniec wieku 
XVII w dawnej Polsce” by Aleksander Przezdziecki and Edward 
Rastawiecki. The description was accompanied by a colour illus-
tration created probably during the Krakow exhibition by Walery 
Eljasz-Radzikowski, a painter, photographer, and illustrator.
 Already in the 19th cent., the information about the discovery 
of a gilded copper helmet in Giecz appeared in the first publica-
tions dedicated to archaeological finds. In subsequent years, the 
helmet was presented both in general studies devoted to arte-
facts and artistic craftsmanship and those concerning medieval 
weapons. 
 All the known illustrative materials connected with the hel-
met allow us to state that the projecting peak visible in the first 
image broke over time, and was probably lost.
 The image of the helmet from Giecz was willingly and repeat-
edly used for illustrating the armour the early Piasts’ armed 
force or cultural contacts in that period, both in scientific and 
popular-science books as well as in school textbooks. 
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 Initially, the helmet was stored in the collection of the Muse-
um of Polish and Slavic Antiquities of the Great Duchy of Posen 
at the Society of Friends of Sciences in Poznań, and then in the 
Mielżyński Museum established in 1882. After Poland regained 
its independence, the collection was added in 1924 to the col-
lection of the Department of Prehistory, the Wielkopolskie Mu-
seum as a deposit. After World War II, it was incorporated into 
the collection of the Museum of Prehistory renamed in 1950 the 
Archaeological Museum. 

 The helmet, which is one of the most valuable artefacts stored 
in the Museum, has been presented for years at successive per-
manent exhibitions dedicated partially or exclusively to the 
topic of Greater Poland in the Middle Ages. The artefact or its 
replica were and still are willingly lent by different institutions, 
both Polish and foreign, as a spectacular illustration of the hey-
day of state of the first Piasts.

212



Fontes Archaeologici Posnanienses
Vol. 54                           Poznań 2018

Wstęp
 Fotografia cyfrowa to obecnie najpowszechniej-
sza metoda dokumentacji zabytków archeologicz-
nych, stosowana zarówno w badaniach terenowych, 
jak i muzealnictwie. Trudno jest przecenić wysoką 
(z reguły) jakość dokumentacji fotograficznej w sto-
sunku do krótkiego czasu, jaki potrzebny jest do jej 
pozyskania i ewentualnego przetworzenia. Warun-
ki, w jakich wykonuje się fotografie, umiejętności 
fotografującego, a także jakość sprzętu fotograficz-
nego, wpływają jednak na wartość, jaką pozyskane 
zdjęcia prezentują zwłaszcza w wymiarze analitycz-
nym, np. w badaniach naukowych, czy też działa-
niach konserwatorskich. 
 Od początku XXI w. jesteśmy świadkami gwał-
townego rozwoju różnych technik (foto)graficznych, 
dzięki którym dokumentację archeologiczną i kon-
serwatorską cechuje coraz większa dokładność w od-

wzorowywaniu rejestrowanych przedmiotów. Skane-
ry 3D pozwalają na tworzenie trójwymiarowych mo-
deli, choć koszty wykonania tego rodzaju dokumen-
tacji często przekraczają możliwości budżetowe wie-
lu instytucji. Zbliżony potencjał oferuje coraz częściej 
stosowana metoda fotogrametrii, lecz i w tym wy-
padku przeszkodą w jej zastosowaniu mogą być kosz-
ty – przede wszystkim oprogramowania. Także bada-
nia za pomocą spektroskopu stanowią niemałą inwe-
stycję, jeśli konieczny jest zakup sprzętu. Najmniejszy 
wydatek wiąże się prawdopodobnie z fotografią mul-
tispektralną, choć i w tym wypadku łączny koszt kil-
kunastu filtrów jest niemały.
 Można jednak sięgnąć po techniki dokumenta-
cyjne, które nie wymagają wysokich nakładów fi-
nansowych, a które jednocześnie oferują uzyska-
nie dokumentacji o znacznie większym potencja-
le analitycznym niż standardowa fotografia cyfro-

On Reflectance Transformation Imaging. Characterisation 
and application of the method

Obrazowanie z przekształceniem odbicia. 
Charakterystyka i zastosowanie metody

Piotr Witkowski, Paweł L. Polkowski

W niniejszym artykule omawiamy fotograficzną metodę dokumentacji powierzchni zabytków, jaką jest „obrazowanie z przekształ-
ceniem odbicia” (RTI). Technika ta wykorzystuje serię fotografii przedmiotu, wykonanych z tego samego miejsca, ale przy kontrolo-
wanej i regularnej zmienności kierunku padania światła. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu komputerowemu zdjęcia ta prze-
kształcane zostają w interaktywne zobrazowanie, które możemy wirtualnie oświetlać i analizować. Ponadto, RTI oferuje całą gamę 
trybów i funkcji, dzięki czemu obserwowana powierzchnia ujawnić może takie elementy, które gołym okiem są albo słabo widocz-
ne, albo wręcz zupełnie niedostrzegalne. Metodę tę testujemy na trzech głazach ze sztuką naskalną, przechowywanych w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu. 
Słowa kluczowe: RTI – fotografia – dokumentacja – zobrazowanie – sztuka naskalna - zabytek 

In this article we describe a photographic method of recording artefact surface, known as Reflectance Transformation Imaging 
(RTI). This technique utilises multiple (digital) photographs of an object, all taken from the same position, but with light projected 
from different directions. These pictures are later processed by specialised software, with an interactive RTI image as a final product, 
which can then be digitally re-lighted and analysed. Moreover, RTI offers a whole array of modes and functions, which can help in 
disclosing features of a surface, which are barely visible, or even invisible to the naked eye. We have tested this method on three bo-
ulders with rock art images, currently on display at the Poznań Archaeological Museum. 
Keywords: RTI – photography – documentation – imaging – rock art – artefact
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wa. Jedną z takich metod jest obrazowanie z prze-
kształceniem odbicia (ang. Reflectance Transforma-
tion Imaging, dalej: RTI), która pozwala na wygene-
rowanie modelu 2D+ fotografowanego przedmio-
tu i jego analizę poprzez kontrolowaną symulację 
oświetlania jego powierzchni. 
 Choć RTI posiada znacznie więcej zalet, to już 
na wstępie podkreślić można dwie zasadnicze: po 
pierwsze, koszty jej zastosowania są znacznie niż-
sze niż większości innych sposobów modelowa-
nia obiektów, a po drugie, zastosowanie metody 
RTI nie wymaga od użytkownika zaawansowanej 
wiedzy technologicznej. Redukcja kosztów finan-
sowych wiąże się z możliwością wykorzystywania 
bezpłatnego oprogramowania, a także z tym, że 
aparat fotograficzny dobrej jakości jest dziś często 
standardowym wyposażeniem zarówno ekspedy-
cji archeologicznych, jak i pracowni muzealnych. 
Nieliczne pozostałe elementy niezbędne do wy-
tworzenia dokumentacji metodą RTI są relatywnie 
tanie (większym wydatkiem może okazać się je-
dynie zestaw ręcznej lampy błyskowej ze zdalnym 
wyzwalaczem). Zgromadzenie sprzętu wydaje się 
więc w zasięgu możliwości finansowych większo-
ści instytucji i ekspedycji (szerzej o zestawie do wy-
konywania RTI zob. poniżej).
 Druga ze wspomnianych zalet jest nie mniej 
istotna. Fakt, że archeolog/muzealnik może sam 
nadzorować proces pozyskiwania modeli zabytków 
metodą RTI, bez uciekania się do pomocy specjali-
stów w zakresie fotografii czy technik komputero-
wych, powoduje, że implementacja opisywanej me-
tody w środowisku muzealniczym/konserwator-
skim staje się dużo łatwiejsza. Wystarczy zachować 
poprawną procedurę pomiarową (sesja fotograficz-
na), zaś samo modelowanie obiektów jest już kwe-
stią półautomatycznych działań podejmowanych 
w dedykowanym oprogramowaniu i zaimplemen-
towanych w nim algorytmów1. Stosunkowa łatwość 
użytkowania RTI jest zatem jedną z jej kluczowych 
cech i może mieć zasadnicze znaczenie przy upo-
wszechnianiu tej metody we wszelkich instytucjach 
zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

1  Np. wykorzystujące wielomian podczas tworzenia pliku 
*.ptm, jak w wypadku pierwszej implementacji RTI zwanej 
wielomianowym mapowaniem tekstury (ang. Polynominal 
Texture Mapping, dalej: PTM). Inny wariant łączy się z za-
stosowaniem kombinacji liniowej 4, 9 lub 16 funkcji określa-
nych nazwą harmonik półsferycznych podczas generowania 
pliku *.rti (dalej: HSH); zob. Manfredi et al. 2014.

 Uniwersalność metody RTI przejawia się rów-
nież w tym, że znajduje ona zastosowanie zarówno 
w kontekstach „stacjonarnych”, tj. w pracowniach 
i magazynach muzealnych (np. Piquette 2011), jak 
i w archeologicznych badaniach terenowych, i to 
w tak skrajnych warunkach, jak wschodnia Sahara, 
np. graffiti świątynne w Sudanie (Kleinitz 2012a) czy 
sztuka naskalna w Egipcie (Witkowski et al. 2016; 
Hameeuw et al. 2016). Poniżej chcielibyśmy roz-
ważyć mocne i słabe strony metody RTI zwłaszcza 
w kontekście muzealnym. W tym celu przywołuje-
my m.in. nasze własne prace dokumentacyjne gła-
zów z petroglifami z rejonu IV Katarakty w Sudanie, 
znajdujące się w Muzeum Archeologicznym w Po-
znaniu. Zanim jednak scharakteryzujemy praktycz-
ne aspekty procedury dokumentacyjnej, chcieliby-
śmy omówić podstawowe zasady działania metody 
RTI, zwracając szczególną uwagę na założenia teo-
retyczne leżące u jej podstaw.

RTI: charakterystyka metody
 Jak już wspomniano, RTI jest metodą obrazowa-
nia mającą na celu stworzenie cyfrowego modelu 
fragmentu rzeczywistego przedmiotu (powierzch-
ni) w formie interaktywnego obrazu zapisanego 
w pliku. Użytkownik po jego otwarciu w dedykowa-
nej przeglądarce ma możliwość oświetlania obser-
wowanego modelu pod dowolnym kątem (ryc. 1), 
w przeciwieństwie do pojedynczej fotografii, na 
której światła i cienie na powierzchni przedmiotu 
są „zamrożone” (Duffy et al. 2013).
 Informacje zapisane w pliku to wartości opisu-
jące kolor każdego piksela (najmniejszego elemen-
tu obrazu rastrowego, jakim jest obraz RTI) i współ-
czynniki tak zwanej funkcji rozkładu odbicia światła, 
opisującej zmienność barwy każdego fragmentu po-
wierzchni (a reprezentowanego na obrazie przez pik-
sel) w zależności od kierunku fal elektromagnetycz-
nych padających na ten fragment. Dane o rozkładzie 
odbicia, zgromadzone podczas pomiarów, dostarcza-
ją informacji o kierunku nachylenia poszczególnych 
fragmentów powierzchni, dzięki czemu możemy od-
wzorować kształt przedmiotu. Nachylenie oraz kolo-
rystyka powierzchni są przybliżane z dokładnością, 
która zależy od tego, jak dużą powierzchnię rzeczy-
wistą reprezentuje każdy piksel obrazu RTI. Ujmu-
jąc rzecz od strony praktycznej, poprawę dokładno-
ści odwzorowania możemy uzyskać poprzez:
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– zmianę odległości między aparatem a przed-
miotem (im bliżej zabytku aparat zostanie 
umieszczony, tym mniejszą powierzchnię 
rzeczywistą będzie reprezentować piksel),

– zmianę ogniskowej obiektywu (im większa 
ogniskowa, tym mniejszy wycinek przestrze-
ni obrazujemy),

– zmianę aparatu na inny charakteryzujący się 
matrycą o większej rozdzielczości.

 Dwa pierwsze rozwiązania mają wspólną cechę: 
zmiana odległości lub ogniskowej obiektywu powo-
duje zmianę maksymalnych rozmiarów powierzch-
ni, którą da się udokumentować w ramach jednej se-
sji. Dodatkowo warto wspomnieć, że zmiana ogni-
skowej obiektywu wpływa na sposób odwzorowania 
kształtu przedmiotu, czyli perspektywę. Z założenia 
powinniśmy dążyć do stworzenia jak najwierniej-
szego modelu zabytku, a to prowadzi do wniosku, 
iż preferowane są obiektywy o możliwie najdłuższej 
ogniskowej.
 RTI, jak każda metoda fotograficzna, bazuje na 
fotografiach. W tym wypadku niezbędny jest zestaw 
kilkudziesięciu zdjęć zabytku, wykonanych apara-
tem ustawionym w stałej pozycji. Oś obiektywu wy-
celowana powinna być prostopadle ku środkowe-

mu punktowi fotografowanej powierzchni (ryc. 2 
i 3). Najłatwiej osiągnąć to zamierzenie, montując 
aparat na statywie przed lub nad przedmiotem, po 
wcześniejszym umieszczeniu zabytku w odpowied-
nim położeniu. Jako „obiektyw” należy rozumieć 
tutaj szeroką grupę obiektywów fotograficznych, 
mikroskopowych, pierścieni odwrotnego mocowa-
nia i konwerterów pozwalających uzyskiwać dowol-
ną skalę obrazowania (Cosentino 2013). 
 Zgodnie z nazwą metody dokumentujemy od-
bicia światła od powierzchni przedmiotu. Tym sa-
mym musimy postarać się zgromadzić informacje 
o odbiciach, a nie, na przykład, o wpływie zmian 
ustawień aparatu na fotografie. Chęć uzyskania 
prawidłowych pomiarów wymaga, aby ustawienia 
urządzenia pozostały niezmienne w trakcie całej se-
sji fotograficznej, dlatego też po zamocowaniu apa-
ratu na statywie przełączamy go na tryb manualny, 
określamy parametry ekspozycji (czasu wykony-
wania zdjęcia, wielkości otworu przesłony i czuło-
ści matrycy aparatu) oraz ustawiamy ostrość, a na 
koniec blokujemy działanie tej funkcji. Ustawienia 
wewnętrzne lampy (tryb manualny, siła błysku, kąt 
rozsyłu światła), analogicznie jak ustawienia apara-
tu, również pozostają stałe przez całą sesję. 

Ryc. 1.  Porównanie widoczności poszczególnych cech powierzchni zabytku na obrazie RTI, w trybie wizualizacji default, w zależności 
od kierunku, z jakiego oświetlany jest obiekt. Zielona kula informuje o kierunku iluminacji. Oprac. P. Witkowski
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 Jedynymi zmiennymi czynnikami są położe-
nie źródła światła i kierunek iluminacji. Nie są one 
przypadkowe i następują zgodnie z określonymi re-
gułami. Przed wykonaniem każdego zdjęcia mo-
dyfikowane jest położenie lampy. Pozycje, z któ-
rych oświetlamy przedmiot, powinny znajdować 
się w możliwie identycznej odległości od jego cen-
trum, a zarazem środkowego punktu kadru. Urzą-
dzenie po każdym przemieszczeniu należy obró-
cić tak, by oświetlało cały przedmiot. Dodatkowo 
punkty jego położenia powinny być rozmieszczo-
ne równomiernie wokół obiektu (zaleca się umiesz-
czanie lampy tak, aby strumień światła oświetlał do-
kumentowaną powierzchnię pod kątem od 15 do 65 
stopni), tworząc wspólnie szkielet wyimaginowanej 
kopuły, w której centrum znajduje się zabytek. Iden-

tyczna odległość źródła światła od zabytku (w zało-
żeniu teoretycznym: taki sam dystans między lam-
pą a każdym fragmentem obrazowanej powierzch-
ni) powoduje, że na zdjęciach zarejestrujemy jedy-
nie informacje o charakterze odbić i zmianie bar-
wy powierzchni, unikając negatywnych i niepożą-
danych zmian jasności, jakie powodowałaby niere-
gularna odległość pomiędzy lampą a przedmiotem. 
Stały dystans najłatwiej jest utrzymać wyznaczając 
go za pomocą miarki lub sznurka tuż przed wyko-
naniem każdego zdjęcia. Warto też dodać, iż źródło 
światła powinno być na tyle mocne (jasne), by zare-
jestrowane zmiany barwy były spowodowane wyko-
rzystywanym źródłem światła, a nie efektem świa-
tła słonecznego czy oświetlenia stałego w pomiesz-
czeniu (Hameeuw et al. 2016; Cultural Heritage Ima-

Ryc. 2.  Syntetyczne przedstawienie sesji fotograficznej, pierwszego etapu metody obrazowania z przekształceniem odbicia. 
Źródło ilustracji: Duffy et al. 2013: 6, Fig. 11
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ging 2013a; West Semitic Research Project 2015a; 
West Semitic Research Project 2015b).
 W kadrze, oprócz przedmiotu, powinniśmy 
umieścić również skalę/miarkę. Ma ona na celu 
późniejsze szacowanie wielkości poszczególnych 
elementów powierzchni. Konieczna jest też karta 
kolorów (by wykonać kalibrację barw zarejestrowa-
nych na zdjęciach) i kule kalibracyjne (niezbędne do 
określenia położenia źródła światła dla każdej z fo-
tografii (West Semitic Research Project 2015a; West 
Semitic Research Project 2015b). Dane zobrazowa-
ne na tych przedmiotach wykorzystywane są w na-
stępnym etapie podczas integracji informacji i gene-
rowania pliku RTI. Kule można w prosty sposób wy-
konać z akrylowych bombek choinkowych, malując 
je na czarny lub czerwony błyszczący kolor.
 W celu usprawnienia całego procesu próbkowa-
nia danych warto skorzystać ze zdalnego wyzwala-
nia migawki w aparacie, czy to za pomocą aplika-
cji zainstalowanej na komputerze lub na urządzeniu 
mobilnym, czy to poprzez dedykowane urządzenie 
w formie pilota radiowego. Bezpośrednie naciska-
nie spustu na obudowie aparatu najprawdopodob-
niej spowoduje jego poruszenie, a tym samym uzy-
skany zestaw zdjęć nie będzie nadawał się do dalsze-
go przetwarzania.
 Niektóre muzea i uniwersytety posługujące się 
opisywaną metodą, w celu automatyzacji procesu 
pozyskiwania fotografii, zbudowały specjalne kopu-
ły lub ramiona, które można określić mianem staty-
wów świetlnych (ryc. 4). Zasadniczym ich elemen-
tem są zamocowane źródła światła, najczęściej o sta-
łym i znanym już kierunku emisji fali elektromagne-
tycznej. Tym samym zbędnym staje się użycie kul 
kalibracyjnych. Analogicznie jak w przypadku tra-
dycyjnego trójnożnego statywu, również do takiej 
kopuły lub ramienia doczepiany jest aparat celem 
ustabilizowania rejestratora (Mudge et al. 2006; Ko-
toula 2013; Piquette 2011; Selmo et al. 2017).
 Niekiedy w trakcie sesji wykorzystuje się źródła 
światła o różnych zakresach częstotliwości, na przy-
kład: światło ultrafioletowe, widzialne i podczerwo-
ne (Kotoula 2012; Giachetti et al. 2017). Umożliwia 
to stworzenie multispektralnych obrazów RTI, roz-
szerzając potencjał opisywanej metody o funkcje 
charakterystyczne dla obrazowania wielospektral-
nego, takie jak: wstępne rozpoznawanie pigmentów 
i ich mapowanie, odróżnianie oryginalnych frag-

mentów zabytku od powierzchni zmienionych pod-
czas prac naprawczych bądź konserwatorskich, od-
krywanie działań związanych z retuszem lub pozna-
nie etapów powstawania zabytku2.
 Niezależnie jednak od zastosowanej techniki wy-
konania pomiarów, uzyskujemy zestaw zdjęć obiek-
tu, którego powierzchnia została różnokierunkowo 
oświetlona. Zarejestrowane zmiany są zawsze efek-
tem odbicia światła od powierzchni i jest to zazwy-
czaj dominujący czynnik modyfikujący zabarwienie 
przedmiotu. Nie jedyny jednak. Innymi czynnikami 
mającymi wpływ na barwę są:

– właściwości powierzchni i struktura przed-
miotu (różne powierzchnie, ich mikrostruk-
tura, jak i struktura samego przedmiotu two-
rzą różnego rodzaju odbicia i załamują, po-
chłaniają, rozpraszają bądź przepuszczają 
światło; Falski 2004), 

– topografia zabytku (może spowodować prze-
słonięcie źródła światła i zacienić część zabyt-
ku, ale i światło może odbić się od pewnych 
fragmentów powierzchni, oświetlając w efek-

2  https://chsopensource.org/multispectral-imaging-system/.

Ryc. 3.  Sesja fotograficzna w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu. Fot. Paweł Polkowski
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cie inne jej fragmenty lub piksel matrycy apa-
ratu, w którym te fragmenty są rejestrowane; 
Malzbender et al. 2001). 

 Kiedy już uzyskaliśmy zestaw zdjęć, musimy doko-
nać ich oceny. Sprawdzamy, czy aparat nie uległ poru-
szeniu, czy zdjęcia są ostre i prawidłowo naświetlone, 
a także czy w kadrze znajduje się wyłącznie dokumen-
towany przedmiot, bez niepożądanych dodatków, np. 
w postaci nieusuniętej na czas ręki lub miarki.
 Kolejny etap to przetwarzanie fotografii. W pro-
gramie graficznym powinniśmy usunąć dystorsje 
spowodowane przez obiektyw, winietowanie (spa-
dek jasności między centrum kadru a jego brze-
giem) i dokonać kalibracji barw. Tak przetworzo-
ne zdjęcia w postaci plików JPG otwieramy w pro-
gramie generującym pliki RTI (RTIBuilder). Pra-
ca w nim jest bardzo prosta i sprowadza się do za-
znaczenia na zdjęciach obszaru, w którym umie-
ściliśmy kule kalibracyjne. Następnie program jest 
w stanie samodzielnie określić promień i środek kul, 

a także położenie odbić zarejestrowanych na ich po-
wierzchni. Choć proces jest półautomatyczny, to 
mamy nad jego wynikami całkowitą kontrolę i w ra-
zie potrzeby możemy je skorygować. Dzięki określe-
niu miejsca odbłysku na powierzchni kuli program 
wylicza położenie źródła światła w momencie wy-
konywania każdej fotografii. Są to informacje po-
trzebne w następnym kroku tego etapu, czyli agre-
gacji danych o rozkładzie odbicia światła. Również 
ten proces został zautomatyzowany. Od osoby czu-
wającej nad przebiegiem całego procesu wymagane 
jest nadanie nazwy tworzonemu plikowi i wykadro-
wanie (przycięcie) zdjęć do obszaru przez nas po-
żądanego. Najczęściej z pliku RTI usuwa się część 
zdjęcia, na której znajdują się kule kalibracyjne.
 Powstałe pliki RTI można otworzyć w dedyko-
wanych przeglądarkach (RTIViewer3, Cher-Ob, IS-
FStandaloneViewer4) na komputerach stacjonar-

3  Cultural Heritage Imaging 2013b.
4  http://inscriptifact.com/instructions/Viewer_Instructions.pdf.

Ryc. 4.  Przykład statywu świetlnego (kopuły) wykorzystywanego w celu tworzenia dokumentacji RTI. 
Źródło ilustracji: Piquette 2011: 16, Fig. 1
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nych lub laptopach, jak i zintegrować je ze stroną 
internetową dzięki dostępnej specjalnej przeglądar-
ce plików RTI, Mirador5. Wszystkie one oferują po-
dobne możliwości: kilka trybów interaktywnie i róż-
norodnie wizualizujących powierzchnię w odpo-
wiedzi na zmianę kierunku oświetlenia dokonywa-
ną przez użytkownika (ryc. 5). Jedyny tryb, w któ-
rym brak interaktywności, to tak zwana mapa wek-
torów normalnych, czyli obraz wizualizujący kształt 
obiektu, w którym kolor piksela uzależniony jest od 
kierunku nachylenia płaszczyzny, jaką reprezentu-
je (dokładniej rzecz ujmując, kolor zależy od kie-
runku wektora normalnego prostopadłego do da-
nego fragmentu płaszczyzny). Kanał czerwony ob-
razu przedstawia zmiany kształtu względem osi y od 
strony lewej do prawej, zaś kanał zielony oznacza 
zmiany w nachyleniu płaszczyzny reprezentowanej 
przez piksel względem osi x, od dołu ku górze ob-
razu. Wartości tych zmian reprezentowane są przez 
liczby w zakresie od 0 do 255 i definiują zmiany ja-
sności każdego z kanałów, nawet niebieskiego, choć 
ten zawiera dane nadmiarowe, wynikające z infor-
macji zgromadzonych w kanałach czerwonym i zie-
lonym (MacDonald 2011).
 Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych 
pomiarów z użyciem zaledwie kilku prostych i ła-
two dostępnych narzędzi (m.in. aparat fotograficzny, 
statyw i lampa błyskowa), jesteśmy w stanie zgro-
madzić informacje o barwie, aktualnym kształcie 
i właściwościach powierzchni dowolnego przed-
miotu. Dane te, po przekształceniu do pliku RTI, 
tworzą interaktywny model powierzchni, który mo-
żemy analizować. W następnej kolejności chcieliby-
śmy się przyjrzeć rodzajom analiz i informacji, jakie 
możemy uzyskać z obrazu RTI, oraz formom zabyt-
ków, które najlepiej nadają się do wizualizacji opisy-
waną metodą.

RTI w muzealnictwie: zastosowania
 Z oczywistych względów nie sposób wymie-
nić wszystkich kategorii obiektów, jakie mogą być 
udokumentowane metodą RTI. Najczęściej są to: 
obrazy, płaskorzeźby, monety, pieczęcie i ich odci-
ski, sztuka naskalna, inskrypcje zapisane w kamie-
niu, drewnie, na papirusie, pergaminie, papierze lub 
glinie, skamieniałości, jak i drobna plastyka. Cechą 

5  http://ydc2.yale.edu/news/2014/04/25/mirador-rti-viewer-
demonstration.

wspólną tych przedmiotów jest ich stosunkowo pła-
ski kształt, choć jak pokazuje praktyka, dokumento-
wać można również przedmioty bardzo przestrzen-
ne, jak rzeźba pełna6.
 Dlaczego jednak wybierane są z reguły przed-
mioty o „płaskich” powierzchniach? Im bardziej 
przestrzenny obiekt, tym większy wpływ na jasność 
mają czynniki, takie jak samocieniowanie, a nie od-
bicie. Przeważające oddziaływanie innych zmien-
nych na wartość pomiaru jest jednak zjawiskiem nie-
pożądanym, gdyż otrzymujemy wizualizację, która 
charakteryzuje się np. znacznym zacienieniem po-
wierzchni przedmiotu i może utrudniać lub wręcz 
uniemożliwiać analizę niektórych jego fragmentów. 
Należy także pamiętać o różnicy w odległościach 
między poszczególnymi fragmentami powierzchni 
przedmiotu a źródłem światła. Ten wpływ powin-
niśmy ograniczać (np. poprzez zwiększenie dystan-
su między lampą a zabytkiem) szczególnie wówczas, 
jeśli zależy nam na wizualizacji kształtu oraz defi-
niowaniu i klasyfikacji właściwości powierzchni za-
bytku. Wniosek jest więc taki, że bardzo urozmaico-
na topografia przedmiotu, gdzie różnice wysokości 
jego poszczególnych elementów są duże i mogą po-
wodować zacienianie innych, stanowi istotną prze-
szkodę dla efektywności metody RTI. Dla uzyskania 
ich modeli lepiej jest raczej skierować się w stronę 
innych metod obrazowania, zwłaszcza trójwymia-
rowego. Pewne zróżnicowanie topografii jest jednak 
konieczne, ponieważ płaska powierzchnia przed-
miotu (np. całkowicie wytarta moneta), niezależnie 
od tego jak różnorodnie oświetlona, nie da podstaw 
dla stworzenia zadowalającego modelu.
 Dokonując iluminacji cyfrowego modelu przed-
miotu, i zmieniając kierunek, pod jakim go oświetla-
my, mamy możliwość przeprowadzenia analizy jego 
powierzchni i wykrycia elementów ikonografii. A za-
tem dzięki kontrolowanej symulacji oświetlenia po-
wierzchni przedmiotu, inaczej mówiąc: dzięki mani-
pulacji światłocieniem, użytkownik otrzymuje świetne 
narzędzie, pozwalające na dokładniejszą obserwację 
powierzchni badanej rzeczy. Detale, których nie spo-

6  Metoda RTI może być łączona z innymi technikami doku-
mentacji, dzięki czemu obiekty o skomplikowanej topografii 
lub o dużych wymiarach można digitalizować używając róż-
nych narzędzi. Doskonałym przykładem jest znajdujący się 
w British Museum olbrzymi posąg Hakananai’a z Wyspy Wiel-
kanocnej, dla którego wykonano fotograficzny model 3D, zin-
tegrowany później z modelami RTI wybranych fragmentów 
powierzchni rzeźby (Miles & Pagi 2014; Miles et al. 2015).
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sób czasami dostrzec „gołym okiem”, ukazują się wy-
raźniej dzięki wirtualnemu oświetlaniu modelu. Nie 
dziwi więc, że wśród głównych zastosowań RTI w ba-
daniach archeologicznych i muzealnictwie znajduje 
się przede wszystkim analiza ikonograficzna. Dotyczy 
to przeróżnych zabytków, wykonanych z materiałów 
o niekiedy skrajnie różnej charakterystyce. 
 Za przykład posłużyć mogą iberyjskie stele ka-
mienne, pochodzące z wczesnej epoki żelaza (Día-
z-Guardamino & Wheatley 2013; Díaz-Guardamino 
et al. 2015). Choć mają one dość bogatą dokumenta-
cję, stworzoną przez różnych badaczy podczas wielu 
lat, to dopiero po wygenerowaniu modeli RTI moż-
na było poprawnie zidentyfikować poszczególne 
elementy ikonograficznie (niekiedy sprzecznie pre-
zentowane w publikacjach innych autorów), a na-
wet dostrzec nowe motywy. Przykład ten pokazu-
je, jak istotne dla procesu dokumentacji są warun-
ki świetlne. Rysunki, wykonane zapewne w różnych 
okolicznościach, wykazują istotne różnice, podczas 
gdy RTI pozwala na analizę zabytków uniezależnio-
ną od jednego zestawu czynników zewnętrznych. 
Świetne rezultaty uzyskano również poprzez ana-
lizowanie modeli RTI innych zabytków zawierają-
cych reliefowe wyobrażenia, takie jak egipska Paleta 
Łowców (EA20792, British Museum; Piquette 2011), 
czy jeszcze słynniejsza Paleta Narmera7, gdzie udało 
się dostrzec nieznane dotąd detale. Przykłady te ja-
sno pokazują, że digitalizacja otwiera zupełnie nowe 
ścieżki przed badaczami ikonografii. 
 Równie dobre rezultaty osiąga się w wypadku odci-
sków pieczęci mezopotamskich (Willems et al. 2005) 
oraz greckich i rzymskich monet (Kotoula, Kyrano-
udi 2013). Te ostatnie, dzięki zastosowaniu RTI, mogą 
być identyfikowane nawet, gdy ich stan zachowania 
jest bardzo zły. We wszystkich tych wypadkach naj-
lepsze wyniki daje obserwacja przedmiotów w trybie 
specular enhancement, gdzie powierzchnia staje się 
połyskliwa, a kolorystyka może być ograniczona do 
skali szarości. Dzięki temu relief niektórych bardzo 
skorodowanych rzymskich monet staje się uchwytny, 
a z nieczytelnego tła potrafią wyłonić się również to-
warzyszące napisy. Poprawienie czytelności kompo-
zycji figuratywnych i identyfikacja motywów są więc 
bez wątpienia zadaniami, których realizację RTI po-
trafi skutecznie umożliwić.

7  https://www.academia.edu/35160469/New_Insight_into_
the_Narmer_Palette_with_Reflectance_Transformation_
Imaging.

 Mówiąc o monetach wspomnieliśmy już o sku-
tecznym odczytywaniu napisów. Zastosowanie 
RTI w pracy z zabytkami zawierającymi inskryp-
cje okazuje się bezcennym narzędziem w odczyty-
waniu słabo zachowanych fragmentów, niekiedy na-
wet z pozoru niemożliwych do odcyfrowania. Przy-
kładem mogą być gliniane tabliczki z pismem kli-
nowym, które w ostatnich latach w ramach róż-
nych projektów naukowych analizowane były wła-
śnie z wykorzystaniem modelowania RTI (Mal-
zbender et al. 2000; Willems et al. 2005). Innym 
przykładem może być analiza modeli RTI drew-
nianych tabliczek z Vindolandy, a także podobnych 
pochodzących ze słynnego Herkulanum (Earl et al. 
2010). Choć zapisane tuszem, a zatem całkowicie 
płaskie, mogą być mimo wszystko obiektem anali-
zy RTI, ponieważ tusz wpływa na to, jak dystrybu-
owane jest światło rzucane pod różnym kątem na 
powierzchnię tabliczek. Okazuje się zatem, że po-
mimo tego, iż nie mamy tu do czynienia z teksta-
mi wykonanymi w technice rycia, to zastosowanie 
odpowiednich trybów prezentacji modeli RTI może 
w zasadniczy sposób wzmocnić czytelność napisów. 
Dla filologów i epigrafików RTI staje się więc narzę-
dziem bardzo pożądanym.
 Analizy dokonywane na podstawie obrazów RTI 
nie muszą ograniczać się wyłącznie do odkrywa-
nia i opisu elementów ikonografii. Analiza topogra-
fii poszczególnych fragmentów powierzchni może 
również doprowadzić do odkrycia śladów po narzę-
dziach, których użyto do wykonania dzieła lub jego 
przekształcenia, a tym samym zarówno do ich opi-
su i identyfikacji, jak i określenia technik, jakimi się 
posłużono w procesie tworzenia zabytku. Daje to 
nam pojęcie, między innymi, o warsztacie artysty/
rzemieślnika oraz umożliwia poznanie historii sa-
mego obiektu, nie tylko w kontekście przygotowa-
nia powierzchni, sposobu obróbki/aplikacji mate-
riału, ale także dzięki zauważonym zmianom w sa-
mej treści dzieła – niezależnie od tego, czy miały 
one miejsce w trakcie pierwotnego procesu tworze-
nia, czy też na kolejnym etapie jego funkcjonowania. 
Na przykład, na wspomnianych stelach iberyjskich 
zidentyfikowane zostały ślady narzędzi o odmien-
nych cechach, co sugeruje, że nie istniała żadna sko-
dyfikowana szkoła rzemieślnicza wytwarzania steli, 
a podejście do tworzenia rytów miało raczej lokal-
ny, idiosynkratyczny charakter (Díaz-Guardamino 

220



Obrazowanie z przekształceniem odbicia. O fotograficznej metodzie dokumentacji i analizy zabytków

Ryc. 5.  Porównanie trybów wizualizujących obraz RTI dostępnych w programie RTIViewer. 
Przedmiotem obrazowania jest kamień z petroglifami (nr 1) znaleziony 
w okolicach IV Katarakty w Sudanie, III-II tys. p.n.e. Oprac. P. Witkowski
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et al. 2015). Zwrócono też uwagę na to, że analiza 
śladów na stelach, również tych wtórnych, wykona-
nych w późniejszych czasach, pozwala na znacznie 
bogatszą narrację o „historii życia” przedmiotów 
i ich społecznym funkcjonowaniu w kolejnych kon-
tekstach kulturowych.
 Badanie śladów to take niezwykle ważny wątek 
w pracach konserwatorskich. Analiza RTI pozwa-
la bowiem na ewaluację stanu zachowania zabyt-
ków. Po wykonaniu zdjęć, oceny takiej dokonuje się 
już bez fizycznego kontaktu z zabytkiem, co pozwa-
la uniknąć zagrożeń wynikających z bezpośrednie-
go obcowania z przedmiotem. Badane mogą być np. 
ślady korozji przedmiotów metalowych (Earl et al. 
2010), wszelkiego rodzaju pęknięcia w kamieniu czy 
glinie, a także ślady specyficzne dla uszczerbków 
obrazów malarskich (Manfredi et al. 2013; Manfredi 
et al. 2014).
 W wypadku tych ostatnich metoda RTI może 
niejednokrotnie z powodzeniem zastąpić takie me-
tody, jak reflektografia IR czy radiografia (Padfield 
et al. 2005). Można w tym miejscu przytoczyć co 
najmniej dwa przykłady. Pierwszy z nich to obraz 
Georges’a Seurata pt. Sekwana widziana z wyspy 
Grande Jatte. Przy bocznym świetle widoczne sta-
je się trójkątne pogrubienie w lewej części obrazu. 
Jest to żagiel łodzi niewidoczny w ostatecznej wer-
sji dzieła, świadczący o zmianie, jaka dokonała się 
w zamyśle artysty podczas aktu tworzenia. 
 Drugi z obrazów, pt. Madonna i dziecko, zado-
kumentował metodą RTI z wykorzystaniem świa-
tła podczerwonego Antonino Cosentino. Użycie 
tego spektrum fali elektromagnetycznej pozwoliło 
na dostrzeżenie siatki prostokątnej, jak i wcześniej-
szego szkicu, zakrytych następnie farbą. Co cieka-
we, w zależności od kąta oświetlenia uzyskano róż-
ny kontrast widoku siatki. Na jasnych obszarach 
obrazu elementy siatki są widoczne w oświetleniu 
bocznym, zaś na ciemnych obszarach w oświetleniu 
górnym. Zdaniem Cosentino, obraz RTI w podczer-
wieni jest wyraźniejszy niż tradycyjny cyfrowy ob-
raz wykonany w tym spektrum8.
 Poza badaniem i analizą motywów zdobiących 
powierzchnię lub odkrywaniem narzędzi i tech-
nik, jakimi wykonano zabytek, RTI umożliwia także 
monitorowanie stanu zachowania obiektu i wykry-

8  https://chsopensource.org/2012/12/02/rti-reflectance-
transformation-imaging-tips-and-tricks/.

wanie zmian w powierzchni zabytku. Możliwe do 
odkrycia zmiany to ślady zniszczeń spowodowane 
upływem czasu i czynnikami środowiskowymi, ta-
kimi jak: światło, temperatura, wilgotność, wpływ 
substancji chemicznych (tlen i zanieczyszczenia 
w powietrzu), lub organizmów biologicznych (bak-
terie, grzyby, owady, pleśń; Marengo et al. 2011).
 RTI jest zatem metodą, której wykorzystanie 
nie ogranicza się jedynie do analiz ikonograficz-
nych. Powyższe przykłady wskazują bowiem jasno 
na to, że stosować ją można w rozmaitych kontek-
stach, zarówno badawczych, jak i konserwatorskich 
(a także edukacyjnych i wystawienniczych, zob. po-
niżej). Jej najpowszechniejsze użycie wiąże się jed-
nak z próbami identyfikacji i rozszyfrowywania iko-
nografii i tekstów, a jej skuteczność w tym zakresie 
zdają się potwierdzać coraz to nowe projekty doku-
mentacyjne na całym świecie. By przetestować tę 
metodę w praktyce, postanowiliśmy dokonać zo-
brazowań wybranych zabytków przechowywanych 
w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Wybra-
liśmy głazy z petroglifami, które z racji specyfiki po-
wierzchni i wykonanej na nich wgłębnej ikonografii 
wydają się stanowić doskonały materiał dla tego ro-
dzaju modelowania.

RTI w praktyce: przykład głazów ze sztuką 
naskalną 
 Wykonane przez nas modele RTI obrazują trzy 
zabytki znajdujące się w Muzeum Archeologicz-
nym w Poznaniu (dalej MAP; Polkowski, Witkow-
ski 2017). Są to trzy głazy (ryc. 6-10) niewielkich 
rozmiarów, zawierające petroglify9 odnalezione 
w rejonie IV Katarakty na Nilu w Sudanie, które 
stały się częścią kolekcji poznańskiej po zakończe-
niu archeologicznych badań ratowniczych, współ-
organizowanych przez MAP (na temat badań zob. 
Chłodnicki 2007). Kamienie te (nr inw. MAP 2010: 
85/1, 2010: 88/1 oraz 2010: 88/2: zob. Chodnicki 
et al. 2015: 291-302) pochodzą z rejonu wsi Gama-
mija oraz Keheili i są częścią stałej ekspozycji pn. 
Sztuka naskalna Afryki Północnej, pod opieką ku-
ratorską jednego z autorów10.
 Głazy różnią się między sobą przede wszystkim 
rodzajem powierzchni, na której wykonano petro-

9  Sztuka naskalna należy do obiektów najchętniej dokumento-
wanych metodą RTI ( np. Mudge et al. 2012).

10 http://nowa.muzarp.poznan.pl/pl/sztuka-naskalna-afryki-
polnocnej.
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glify – od względnie równej w wypadku kamienia 
nr 1, po pofalowaną i chropowatą w kontekście ka-
mienia nr 2. Już sam ten fakt predysponował wybra-
ne przez nas głazy do przetestowania na nich me-
tody RTI, która – jak już sygnalizowaliśmy – może 
dawać rezultaty różnej jakości przy zastosowaniu jej 
do modelowania powierzchni o odmiennych para-
metrach. Równie ważne są różnice w technice wy-
konania poszczególnych petroglifów. O ile w wy-
padku kamienia nr 1 mamy do czynienia z prostą 
i cienką linią rytą, o tyle pozostałe głazy zawierają 
petroglify wykonane w technice piketażu, czyli po-
przez uderzanie twardym narzędziem. Morfologia 
przedstawień na kamieniu nr 2 i 3 jest więc zupełnie 
inna, nie zawsze łatwa do oceny gołym okiem. Nie 
bez znaczenia jest też stan zachowania petroglifów. 
Najstarszy z nich, znajdujący się na kamieniu nr 3 
i w zasadzie całkowicie spatynowany, jest mało czy-
telny i trudny do interpretacji między innymi wła-
śnie ze względu na stan zachowania oraz technikę 
piketażu. Łatwiej rozpoznawalne są przedstawienia 
na kamieniu nr 2, ale i w tym wypadku, przy sła-
bym źródle światła, nie wszystkie figury są dobrze 
widoczne. Pod tym względem motywy na kamieniu 
nr 1 odcinają się od tła znacznie lepiej i ich identyfi-
kacja, nawet bez żadnych wspomagających techno-
logii, nie nastręcza trudności. Niemniej, jak poka-

żemy poniżej, RTI pozwoliło nam na zastanowienie 
się, czy w tle nie znajdują się jeszcze inne ślady, być 
może nawet niedokończonych(?) petroglifów.
 Wykonanie przez nas modeli RTI wybranych 
głazów wiązało się z realizacją kilku celów, z któ-
rych najważniejszym było przetestowanie samej 
metody i sprawdzenie, czy pozwala ona na uzyska-
nie dokumentacji o lepszej jakości niż ta wykonana 
wcześniej przy zastosowaniu innych technik. Mode-
le mogły być później porównane z dostępną w MAP 
dokumentacją terenową (fotografie, rysunki) oraz 
wykonaną już w Poznaniu dokumentacją fotogra-
ficzną. Chcieliśmy także ocenić potencjał modeli 
RTI w wymiarze wystawienniczo-edukacyjnym. In-
nymi słowy, wykonanie modeli miało na celu spraw-
dzenie, czy będą one stanowiły dobre uzupełnienie 
dla eksponowanych głazów z petroglifami, które ze 
względu na swoją specyfikę nie zawsze są łatwo czy-
telne. Niejako dodatkowym celem była ocena przy-
datności uzyskanych modeli w analizie ikonogra-
ficznej rytów skalnych. Choć trudno było się spo-
dziewać odkrycia przedstawień, które byłyby niewi-
doczne gołym okiem, to jednak nie można było też 
wykluczyć możliwości dostrzeżenia jakichś elemen-
tów dotychczas nieznanych.
 Sesje fotograficzne były przeprowadzone w MAP 
na wystawie, na której głazy są eksponowane. Ka-

Ryc. 6.  Kamień nr 1. Obraz RTI w trybie wizualizacji Image Unsharp Masking. Oprac. P. Witkowski
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mienie fotografowane były przy użyciu aparatu Ca-
non EOS 750D i obiektywu Canon 60 mm f/2.8 EF-S 
Macro USM. Z racji ich niedużych rozmiarów moż-
na było nad każdym z nich ustawić trójnożny statyw 
z zamontowanym prostopadle aparatem. Zdjęcia 
robione były z wykorzystaniem przenośnych lamp 
błyskowych: Fomei Panther 600 mini i Quadralite 
Reporter 360, połączonych z aparatem zdalnym wy-
zwalaczem. Całość sesji prowadzona była z wyko-
rzystaniem oprogramowania EOS Utility. Warto też 
zaznaczyć, że źródła światła zastanego w pomiesz-
czeniu były stosunkowo słabe. Po uzyskaniu serii 
zdjęć dla każdego z kamieni, zostały one przetwo-
rzone w oprogramowaniu Adobe Photoshop i RTI-
Builder.

Kamień nr 1
 Petroglify na tym głazie (ryc. 1, 5-7) należą do 
najbardziej czytelnych w całej kolekcji poznańskiej. 
Są to przedstawienia bydła długorogiego, wykona-
ne w charakterystycznym stylu, w którym dolne 
kończyny przedstawione są schematycznie, tworząc 
wraz z podbrzuszem kształt łuku (Chłodnicki et al. 
2015: 291, nr 232). Styl ten wiąże się z reguły z okre-
sem kermańskim, a zatem III i II tys. p.n.e. (Kle-
initz 2012b). Omawiane petroglify wykonano na-
rzędziem o ostrym końcu, dzięki czemu linia rycia 
jest bardzo wąska, jednocześnie głęboka i regularna. 
Pozwala to na łatwe rozpoznanie motywów, nawet 
w mniej sprzyjających warunkach świetlnych. Ce-
chą charakterystyczną obu zwierząt są długie rozło-
żyste rogi, choć, jak się wydaje, krowa usytuowana 
z lewej strony może mieć aż pięć rogów11. 
 Identyfikacja tych przedstawień nie nastręcza 
problemów, czego dowodem jest rysunkowa doku-
mentacja terenowa, która z dużą dokładnością od-
wzorowuje wyryte wizerunki krów. Dużo bardziej 
problematyczne są jednak liczne linie o różnej gru-
bości i głębokości, które stanowią tło omawianej 
kompozycji. Dokumentacja rysunkowa oddaje je-
dynie częściowo skomplikowaną sieć owych śladów, 
które dużo lepiej widoczne są dopiero na fotografii 
zabytku zamieszczonej w katalogu wystawy (Chłod-
nicki et al. 2015: 291, nr 232). Analiza zdjęcia z kata-
logu pozwala dość łatwo zauważyć, iż prawa stro-
na głazu ma liczne równoległe linie proste. Dopie-

11 Jest to zjawisko znane w sudańskiej sztuce naskalnej, por. 
Kleinitz 2012b: 36, fig. 5.

ro jednak modelowanie RTI i późniejsze analizowa-
nie zdjęć przy użyciu wirtualnego źródła światła po-
zwoliły na jeszcze pełniejsze dostrzeżenie przebie-
gu owych równoległych linii. Co więcej, RTI po-
zwala również zweryfikować obserwację o nienatu-
ralnej liczbie rogów jednego ze zwierząt, a także na 
dostrzeżenie jeszcze jednego zestawu śladów, prak-
tycznie niewidocznego gołym okiem.
 Chodzi tutaj o bardzo delikatne linie ryte znaj-
dujące się powyżej oraz częściowo pod lewym pe-
troglifem krowy (ryc. 7). Bardzo skrupulatna anali-
za, a także wykonanie przez nas dodatkowego mo-
delu obrazującego jedynie część głazu, pozwoliły na 
wysunięcie hipotezy, iż na głazie wykonane zostało 
jeszcze jedno przedstawienie bydła, być może nie-
dokończone. Naszym zdaniem model RTI pozwa-
la na dostrzeżenie zwłaszcza linii grzbietowej oraz 
linii przednich kończyn, które częściowo zachodzą 
na grzbiet jednej z krów. Kształt ten stylistycznie 
nawiązuje do pozostałych petroglifów i jest bardzo 
prawdopodobne, że zanim powstały oba wyraźne 
przedstawienia bydła, najpierw dokonano pierwszej 
mniej udanej(?) próby (o płytszej, przez to mniej 
widocznej linii rycia). 
 Modele RTI, wykonane dla omawianego kamie-
nia z rytami, okazały się więc bardzo satysfakcjonu-
jące, gdyż znacznie powiększyły dokładność i jakość 
dokumentacji, jaką dysponujemy. Co więcej, gdy 
zostaną udostępnione publicznie, dadzą innym ba-
daczom (oraz laikom) możliwość weryfikacji naszej 
hipotezy. Odkryte przez nas trzecie przedstawie-
nie zoomorficzne może być bowiem wynikiem zja-
wiska zwanego pareidolią (Bednarik 2016), kiedy to 
człowiek rozpoznaje zdefiniowany kształt czy wzo-
rzec pośród losowo ułożonych, w rzeczywistości nic 
nie znaczących, elementów. Nie możemy wykluczyć 
takiej możliwości, ale to właśnie dostępność RTI i 
możliwość przeprowadzenia ponownej analizy jest 
jej wielką zaletą. 

Kamień nr 2
 Drugi głaz (ryc. 8) również zawiera petrogli-
fy w stylu kermańskim (Chłodnicki et al. 2015: 302, 
nr 240). Podobnie jak w wypadku kamienia nr 1, 
mamy do czynienia z przedstawieniami bydła dłu-
gorogiego. Różnice tkwią jednak w technice wyko-
nania petroglifów oraz w ich kompozycji. Bydło na 
kamieniu nr 2 jest bowiem ukazane w pozycji an-
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tytetycznej, a zatem skierowane w przeciwne stro-
ny. Większe ze zwierząt (prawe) zostało nałożone 
na przedstawienie wykonane wcześniej. Niemniej 
oba petroglify powstały zapewne w relatywnie krót-
kim odstępie czasu, o czym może świadczyć jedno-
lita i dość zaawansowana patyna. Ponadto pomię-
dzy obiema krowami znajduje się jeszcze przedsta-
wienie antropomorficzne – postać ze wzniesionymi 
i zgiętymi w łokciach rękami. Górna część tej posta-
ci, w tym jej owalna głowa, wydają się mieć nieco ja-
śniejszy kolor patyny. Wynika to zapewne z kształtu 
powierzchni kamienia, co wpłynęło na zróżnicowa-
ny stopień ekspozycji głazu na różne czynniki śro-
dowiskowe (np. wiatr, nasłonecznienie).
 Wszystkie petroglify wykonano techniką pike-
tażu. Kontury przedstawień bydła są wystarczająco 
głębokie, by odpowiedni kąt padania światła stosun-
kowo łatwo rysował sylwetki omawianych zoomor-
fów. Niektóre fragmenty tych petroglifów, a zwłasz-
cza motywu postaci ludzkiej, są jednak płytsze. An-
tropomorf posiada bardzo płytki, choć dość szero-
ki kontur. Przy odpowiednim oświetleniu postać ta 

wyłania się ze skalnego tła, ale spośród wszystkich 
petroglifów na kamieniu jest to element najsłabiej 
widoczny. Należy też zauważyć, że wszystkie przed-
stawienia, poza pokryciem się warstwą patyny, są 
już znacznie zwietrzałe – krawędzie konturów są 
wygładzone, a ślady piketażu częściowo zatarte. Po-
nadto chropowata, nieregularna powierzchnia po-
woduje, że petroglify te stapiają się z tłem jeszcze 
mocniej. Przed wykonaniem obrazów RTI zastana-
wialiśmy się zatem, czy metoda okaże się skuteczna 
w obliczu takiej specyfiki rytów i powierzchni ka-
mienia.
 Wygenerowany model spełnił nasze oczekiwania, 
choć nie w całości. Niezbyt głębokie kontury petro-
glifów powodują, że cienie są krótkie i nie wszędzie 
podkreślają kształty rytów. Nie zmienia to jednak 
faktu, że każdą z figur, w tym postać ludzką, moż-
na uczynić stosunkowo czytelną przy odpowiednim 
nakierowaniu światła. Analiza modelu nie wykaza-
ła istnienia innych petroglifów czy intencjonalnych 
śladów, ale też nie oczekiwaliśmy, aby kamień ten 
mógł ujawnić jakieś dodatkowe motywy. Nasz nie-

Ryc. 7.  Zbliżenie na niedokończony(?) petroglif krowy(?) na kamieniu nr 1. Obraz RTI w trybie wizualizacji Diffuse Gain. 
Oprac. P. Witkowski
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dosyt podyktowany był raczej tym, że „surowy” ob-
raz RTI nie wprowadzał aż tak dużej różnicy w jako-
ści względem statycznej fotografii wykonanej wcze-
śniej (np. Chłodnicki et al. 2015: 302, nr 240).
 Dlatego też zdecydowaliśmy się na eksperyment 
i cofnęliśmy się o krok w przeprowadzonej już pro-
cedurze. Zestaw zdjęć, na bazie których tworzo-
ny był model, został poddany dodatkowej obrób-
ce. Zastosowaliśmy na nich technikę wzmacniania 
kolorów. W tym celu wykorzystaliśmy dodatek do 
darmowego programu ImageJ12 o nazwie DStretch13. 
W ten sposób udało się istotnie wzmocnić kontrast 
pomiędzy elementami, które w rzeczywistości po-
siadają odmienne odcienie. Zestaw przetworzonych 
fotografii posłużył następnie do stworzenia obra-
zu RTI, dzięki czemu można teraz operować wirtu-
alnym światłem na powierzchni głazu o fałszywej 
kompozycji barwnej. Petroglify stały się bardzo czy-
telne, co jest istotne zwłaszcza w przypadku posta-
ci antropomorficznej, która w normalnych warun-
kach bywa niekiedy niewidoczna.
 Przykład ten pokazuje, że istotną zaletą RTI jest 
jej integralny charakter. Przy ostrożnym połącze-
niu z innymi technikami fotograficznymi lub meto-
dami przetwarzania zdjęć jej możliwości poszerza-
ją się (Witkowski et al. 2016). W tym wypadku zale-
żało nam przede wszystkim na uczynieniu petrogli-
fów widocznymi, nawet kosztem utracenia rzeczy-
wistych kolorów. Dla zwiedzających muzeum nie-
możność rozpoznania tego, co znajduje się na ka-
mieniu, może prowadzić do rozczarowania. Wyda-
je się, że udostępnienie w takiej sytuacji obrazu RTI 
może stać się odpowiednim uzupełnieniem ekspo-
zycji i dużym ułatwieniem dla zwiedzających.

Kamień nr 3
 Ostatni kamień, który został poddany modelin-
gowi różni się nieco od dwóch pierwszych (ryc. 9 
i 10). Różnica tkwi w samym petroglifie, znajdują-
cym się na jego powierzchni, który jest kompletnie 
pokryty patyną i najprawdopodobniej został stwo-
rzony w okresie neolitu, jeśli nie wcześniej (Chłod-
nicki et al. 2015: 300-301, nr 239). Ponadto petroglif 
ten opiera się skutecznie wszelkim próbom identy-
fikacji i być może należy go zaliczyć do kategorii tak 
zwanej abstrakcyjnej lub geometrycznej sztuki na-

12 https://imagej.net/Welcome.
13 http://www.dstretch.com/.

skalnej. Interpretacji nie ułatwia fakt, że ryt ten jest 
uszkodzony. Wydaje się bowiem, że głaz ten odła-
mał się od większej całości wzdłuż obu dłuższych 
boków, przez co fragmenty petroglifu(-ów) zostały 
bezpowrotnie utracone, i to zapewne jeszcze w sta-
rożytności.
 Petroglif wykonano w technice piketażu, i choć 
jego głębokość jest znaczna, to widać też wyraźne 
ślady wygładzenia obtłuczonej powierzchni, co jest 
oczywiście efektem długotrwałego działania wiatru 
i piasku. Abstrakcyjny charakter ikonografii zabyt-
ku nie pozwala nawet stwierdzić z całym przekona-
niem, z jakiej strony powinien on być oglądany. Pre-
zentowany przez nas model być może należałoby 
więc odwrócić.
 Wykonanie modelu nie przyniosło przełomu 
w kwestiach interpretacyjnych i choć bezwzględ-
nie daje on dużo większe niż wcześniej możliwo-
ści w tym zakresie, to barierą wydaje się tu być po 
prostu charakter samego petroglifu. Warto jednak 
wspomnieć, że praca z modelem pozwoliła na wy-
sunięcie sugestii, że być może mamy do czynienia 
z dwoma etapami tworzenia skomplikowanej figury. 
Prawa część głazu (ryc. 10) nosi bowiem liczne śla-
dy piketażu o większej średnicy zagłębień. Można to 
zaobserwować również na wcześniejszych fotogra-
fiach, ale obraz RTI pozwala na lepsze ukazanie głę-
bokości tych śladów i ich odmienną specyfikę. Nie 
można oczywiście wykluczyć, że oba zestawy śla-
dów uderzania należały do tego samego etapu two-
rzenia petroglifu, a są jedynie świadectwem użycia 
różnych narzędzi.
 Analiza modelu RTI pozwoliła też na lepsze 
uchwycenie śladów, które nie są pochodzenia antro-
pogenicznego. Mowa tu o licznych bardzo delikat-
nych i długich rysach zorientowanych wzdłuż ka-
mienia. Rysy te nachodzą na linie petroglifu, są więc 
późniejsze. Bardzo możliwe, że są one pozostałością 
po działalności eolicznej i/lub powstały w wyniku 
tarcia (kamień mógł być przesuwany). Nie są to jed-
nak ślady współczesne.
 Wykonane przez nas eksperymentalne mode-
le RTI uznajemy za satysfakcjonujące. Jest to meto-
da, która pozwala na wytworzenie bardzo precyzyj-
nej dokumentacji, nadającej się do dalszych studiów 
znacznie bardziej niż tradycyjny rysunek czy foto-
grafia. Choć walory w postaci przydatności RTI do 
badań naukowych są dla nas priorytetowe, to chcie-
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Ryc. 8.  Kamień nr 2. Obrazy RTI w wersji normalnej i z zastosowaniem techniki wzmacniania kolorów. Tryb wizualizacji default. 
Oprac. P. Witkowski
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Ryc. 9.  Kamień nr 3. Obraz RTI w trybie wizualizacji Diffuse Gain, oświetlony z dwóch różnych stron. Oprac. P. Witkowski
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Ryc. 10. Zbliżenie na kamień nr 3, ukazujące różne rozmiary śladów piketażu oraz podłużne rysy powstałe już po wykonaniu petroglifu. Obraz 
RTI w trybie Image Unsharp Masking. Oprac. P. Witkowski
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libyśmy w tym miejscu podkreślić jednak inną jesz-
cze zaletę modeli, jaką dostrzegamy po wykonaniu 
tej dokumentacji: ich edukacyjny wymiar. Wydaje 
nam się, że zwłaszcza w kontekście takich ekspona-
tów, jak zaprezentowane petroglify, które nie zawsze 
są czytelne i nastręczają wiele problemów natury 
percepcyjnej, możliwość prezentacji modeli RTI 
może ułatwić i wzbogacić doświadczanie takich za-
bytków. W kolejnej części chcielibyśmy się więc sku-
pić na tym właśnie aspekcie RTI jako wydajnej me-
tody prezentacji eksponatów.

RTI jako multimedialna prezentacja i sposób we-
ryfikacji wyników badań
 Obrazy RTI to nie tylko sposób dokumenta-
cji i analizowania zabytków, to także niezwykle in-
teresujący sposób ich prezentacji, szczególnie tam, 
gdzie brakuje przestrzeni wystawienniczej. Galeria 
obrazów RTI pozwala odwiedzającym muzea nie 
tylko na zapoznanie się z większą liczbą dzieł sztu-
ki/zabytków, lecz także na samodzielne ich „odkry-
wanie”. Interaktywny charakter modeli RTI umożli-
wia użytkownikom-laikom grę światłem i doświad-
czanie zabytków/eksponatów w inny sposób niż 
w przypadku oryginalnych dzieł. Zwiedzający mają 
sposobność poczynić bardziej szczegółowe obser-
wacje, o których mogą przeczytać w katalogu wy-
stawy, książce czy opisie towarzyszącym zabytkowi. 
Doświadczenie danego przedmiotu w formie mo-
delu może być zresztą bardziej dynamiczne, różno-
rodne i zindywidualizowane niż wówczas, gdy oglą-
da się oryginał zdeponowany w muzealnej gablo-
cie. Oczywiście nie oznacza to, że modele RTI mają 
zastąpić bezpośrednie doświadczanie przedmio-
tów materialnych. Ich rolą byłoby raczej poszerze-
nie oferty muzealnej o nowe interaktywne narzę-
dzia, które z jednej strony mogą pozwolić na doko-
nywanie bardziej detalicznych obserwacji, a z dru-
giej strony, poprzez zintensyfikowane doświadcza-
nie eksponatów w formie modeli RTI, zwiedzający 
mogą zostać zachęceni do częstszego konfrontowa-
nia swych obserwacji z oryginałami na wystawach. 
 Innym powodem, dla którego RTI może stano-
wić świetne uzupełnienie wystaw muzealnych, jest 
fakt, iż niejednokrotnie eksponaty nie są wystar-
czająco dobrze oświetlone. Z jednej strony wynika 
to z ograniczonej przestrzeni ekspozycji, co decy-
duje o rozmieszczeniu obiektów, natomiast z dru-

giej strony wiąże się z niekorzystnym oświetleniem 
stanowiącym stałą instalację, co może skutkować 
odblaskami na powierzchni zabytku. Wpływa to 
negatywnie na estetykę wystawy oraz odbiór dzie-
ła przez odwiedzającego. Obrazy RTI ze względu 
na swoją interaktywność nie mają takich ograni-
czeń i wszędzie tam, gdzie przestrzeń wystawien-
nicza jest ograniczona, ekran wyświetlający wi-
zualizacje RTI może być odpowiednim rozwiąza-
niem tego typu problemów.
 Obrazy RTI mogą ilustrować nie tylko ekspo-
naty muzealne, będące na wyposażeniu jednostki. 
Pracownicy muzeów niejednokrotnie biorą udział 
w badaniach archeologicznych i działaniach kon-
serwatorskich podejmowanych w kraju i zagranicą. 
Ponieważ z reguły nie ma możliwości przywiezie-
nia zabytków z innego kraju, dokumentacja meto-
dą RTI może stanowić dobry sposób na zaprezen-
towanie ich szerszej publiczności (omówione przez 
nas kamienie ze sztuką naskalną są w tym kontek-
ście wyjątkowe, gdyż w poznańskiej kolekcji znala-
zły się one jako wyraz podziękowania władz Suda-
nu za udział w badaniach ratowniczych). Badane są 
ponadto zabytki znajdujące się in situ, takie jak bu-
dowle, rzeźby, czy sztuka naskalna. Dokumentacja 
RTI jest wówczas jedną z możliwości zaprezentowa-
nia w muzeach takich niedostępnych miejsc i zabyt-
ków. Na pewno znacznie lepiej oddaje ona ich dyna-
mikę i charakter, niż czyni to tradycyjna fotografia.
 Wspomnieliśmy już o możliwości zintegrowania 
obrazów RTI ze stronami internetowymi. Tym sa-
mym galerię obrazów RTI można umieścić nie tyl-
ko w tradycyjnej sali wystawowej, lecz także w ser-
wisie internetowym muzeum lub w osobnej gale-
rii internetowej. Poza samym modelem RTI może-
my tam również zamieścić informacje dotyczące au-
tora, czasu i miejsca powstania/odkrycia zabytku, 
jego opis, jak i wszelkie inne adekwatne informa-
cje na jego temat. Obraz RTI nie musi być więc jedy-
nym elementem w galerii internetowej. Taki sposób 
prezentowania treści już przecież istnieje, gdyż co-
raz więcej muzeów udostępnia swe zbiory w posta-
ci wirtualnych galerii muzealnych. Tym samym im-
plementacja obrazów RTI nie pociąga za sobą ani 
wielkich nakładów czasowych ani finansowych.
 Opisywana metoda jest również sposobem 
umożliwiającym wymianę wiedzy i jej weryfikowa-
nie w obrębie grona specjalistów. Pliki RTI posiada-
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ją z reguły dużo mniejsze rozmiary14 niż pliki mode-
li trójwymiarowych o analogicznej szczegółowości, 
i mogą być przesyłane za pomocą takich usług, jak 
Dropbox czy WeTransfer w dowolne miejsce na kuli 
ziemskiej z dostępem do Internetu. Wymiana wie-
dzy dotyczy jednak nie tylko specjalistów. Wśród 
działań podejmowanych przez muzea są również 
wykłady i lekcje muzealne. Obrazy RTI można wy-
korzystać zatem w ramach takich prac, sprawiając, 
że mogą się one stać nie tylko ciekawsze dla odbior-
cy, ale angażując go w proces doświadczania modeli 
spowodują, że zyska on szansę, aby stać się dużo ak-
tywniejszym uczestnikiem zajęć.
 Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej 
zalecie RTI. Interaktywne obrazy mogą stać się in-
teresującym produktem dla mediów oraz sponso-
rów placówek. By nieco ułatwić ich integrację ze 
stronami internetowymi potencjalnych sponso-
rów, można je udostępnić w formie tradycyjnego 
pliku wideo, na którym ukażemy grę świateł i cieni 
w różnych trybach wizualizujących zabytek. Taka 
sekwencja ujęć nie wymaga od odbiorcy aktywno-
ści i wyświetla „zaprogramowany” układ kolejnych 
trybów, pokazując jednocześnie więcej treści niż 
pojedyncza fotografia. Do pliku wideo można tak-
że dołączyć kadry z sesji zdjęciowej czy momen-
ty  „odkrywania” zabytków przez osoby odwiedza-
jące muzeum. Sponsor może otrzymać również cy-
frową ramkę ze zdjęciami, z których każde następ-
ne będzie przedstawiało ten sam zabytek oświe-
tlone z innej strony i pod innym kątem. Również 
w tym wypadku uzyskamy ruchomy obraz, jak 
w materiale wideo.

Podsumowanie: ocena metody RTI
 Dokonując podsumowania, warto zwrócić uwa-
gę na to, że opisywana metoda, mimo pewnych wad 
i ograniczeń posiada znacznie więcej zalet. Przede 
wszystkim pomaga ujawnić informacje, które bywa-
ją trudno (lub wcale!) uchwytne podczas empirycz-
nego badania powierzchni przedmiotów. Niema-
ły udział w tym mają specjalne algorytmy wbudo-
wane w dostępne oprogramowanie, pozwalające na 
różne sposoby wizualizacji danych. Wynikiem do-
kumentacji jest interaktywnie oświetlany wirtualny 
model zabytku oraz informacje o kolorze jego po-

14 Plik RTI wykonany na podstawie obrazów o wielkości 24 me-
gapikseli (6000 x 4000) zajmuje 205MB jako plik *.ptm.

wierzchni, jej kształcie, aktualnym stanie i innych 
właściwościach. Poza analizą treści powierzchni, 
jaką są elementy kompozycji, mamy możliwość od-
krycia informacji o technikach i narzędziach, któ-
rymi wykonano bądź zmieniono dekorację, moty-
wy ikonograficzne, napisy, czy malunki. Interpreta-
cje obrazów RTI łatwo mogą zostać zweryfikowa-
ne przez innych badaczy i konserwatorów. Kolej-
ną zaletą metody jest jej nieinwazyjność. Nie musi-
my dotykać bezpośrednio zabytku, naruszając jego 
powierzchnię, jak ma to miejsce w wypadku doku-
mentacji rysunkowej. Jest też ona maksymalnie zo-
biektywizowana poprzez uniezależnienie się od za-
stanych warunków świetlnych. Światło słonecz-
ne, padając pod konkretnym kątem, uwypukla jed-
ne cechy powierzchni przedmiotu, ukrywając inne. 
RTI przezwycięża te ograniczenia, co ma również 
znaczące konsekwencje w archeologicznych ba-
daniach terenowych. Wreszcie, jest to metoda nie-
droga, ze względu na powszechność sprzętu, jaki 
się w niej wykorzystuje, oraz darmowe oprogramo-
wanie. Nie wymaga drogich mocnych komputerów 
w celu przetworzenia danych i jest stosunkowo ła-
twa do nauczenia.
 W literaturze dotyczącej RTI, można spotkać 
się z informacją (Duffy 2013), iż nie powinno się 
dokumentować obiektów większych niż 2 m z po-
wodu utraty szczegółu (ze względu na zbyt małą 
liczbę pikseli obrazującą każdą z cech powierzch-
ni). Generalnie jest to prawda, choć – naszym zda-
niem – wszystko zależy od wielkości elementów, 
na których dokumentowaniu i późniejszej analizie 
nam zależy. Ograniczeniem metody jest również 
rzadko aktualizowane oprogramowanie, w któ-
rym nie zaimplementowano funkcji umożliwia-
jących wykonanie przerysu. Aby osiągnąć ten cel 
niezbędnym jest zapis aktualnego widoku obra-
zu RTI w postaci pliku graficznego JPG lub PNG 
i jego edycja w dowolnym programie graficznym, 
np.: Corel lub Adobe Photoshop. Znaczącą wadą 
we współczesnym, uzależnionym od technolo-
gii, świecie jest też brak oprogramowania umożli-
wiającego wyświetlanie obrazów RTI na tabletach 
i smartfonach. Jedynie posiadacze sprzętu firmy 
Apple są tu w uprzywilejowanej pozycji15. 
 Na koniec warto wspomnieć o oczywistym 
ograniczeniu metody RTI (jak i każdej innej tech-

15 http://www.rtimobileapp.com/new-page.
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niki fotograficznej wykorzystywanej w dokumen-
tacji), jaką jest zróżnicowana jakość samego obra-
zu źródłowego (czyli jakość pomiarów). Zdjęcia 
powinny być wykonane prawidłowo pod wzglę-
dem technicznym i cechować się niskim zaszu-
mieniem, a powierzchnie zabytku należy zobrazo-
wać wyraziście. Warto pamiętać także o fenomenie, 
na którego dokumentacji nam zależy – odbiciach, 
i konieczności zachowania stałej odległości mię-
dzy źródłem światła a zabytkiem. Trzeba także pa-
miętać o formacie pliku, w jakim zapisane muszą 
być fotografie otwierane w oprogramowaniu gene-
rującym pliki RTI, czyli JPG, który charakteryzu-
je się utratą szczegółów przy wielokrotnym zapisie 
lub zastosowaniu kompresji w celu zmniejszenia 
rozmiaru pliku. Takie działania mogą zatem wpły-
nąć niekorzystnie na ostateczną jakość obrazu RTI 
i należy się ich wystrzegać.
 Konkludując, metoda RTI ma duże szanse, by 
stać się jednym z powszechnie wykorzystywanych 
narzędzi do digitalizacji zabytków/dzieł sztuki w in-
stytucjach związanych z dziedzictwem kulturowym. 
W dobie tworzenia elektronicznych baz danych, 
przenoszenia ekspozycji z wystaw na strony interne-
towe oraz wszechobecnych analiz komputerowych, 
RTI oferuje bardzo wiele przy relatywnie niskich 
nakładach finansowych. Choć pewne ograniczenia 
metody wciąż pozostają do poprawienia, a niektóre 
po prostu nie mogą być usunięte, to w chwili obec-
nej jest ona jednym z najskuteczniejszych narzędzi 
do wizualizacji zabytków, o olbrzymim potencjale 
badawczym, konserwatorskim i edukacyjnym.
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On Reflectance Transformation Imaging. 
Characterisation and application 

of the method
Summary

In the era of the digital revolution, museums have at their dis-
posal an increasing number of tools which enable the record-
ing of all sorts of objects by generating their digital models. Yet, 
many of such tools are expensive and require either highly spe-
cialised equipment, or software, if not both. However, Reflect-
ance Transformation Imaging (RTI) is a recording technique 
which offers very good results at relatively low costs, and thus 
may be considered a suitable and helpful tool for any cultural 
heritage institution.
 RTI can be described as a photographic method which serves 
to capture an object’s surface shape and colour, and produce 
a 2,5D image of it. Such an image may be then re-lighted from 
any direction by using dedicated software. Moreover, the image 
may be further enhanced mathematically, allowing the user to 
observe features otherwise “invisible” to the naked eye. In other 
words, RTI provides a way to record objects digitally, which 
can be later scientifically analysed, or displayed for educational 
purposes.
 The method requires several elements to be used. One needs 
a computer, a digital camera, a tripod (or other stabilizers), 
a flashgun with a remote trigger, at least two shiny black balls, 
and a scale. In order to capture photographs of a relatively small 
object, we need to place a camera on a tripod above it. Then we 
take a series of pictures, each time illuminating an object from 
a different direction. Light should be projected from all direc-
tions and at different angles, so as to create a virtual hemisphere 
of light around an object. The photographs must be then proc-
essed via specialised software in order to get an RTI image which 
can be re-lighted interactively, and, subsequently, analysed.
 Any objects whose surface is not entirely flat can be imaged 
with the RTI technique. It is particularly rewarding to image ar-
tefacts with diversified surface topography, but at the same time 

not visible clearly enough when examined directly. The method 
is thus often applied in order to investigate the surface of coins, 
stelae, clay tablets, stone reliefs, or rock art. Even paintings 
can be imaged and disclose information, for instance, about 
potential layers of paint. The interactive re-lighting of RTI im-
ages becomes a powerful tool in deciphering iconography and 
inscriptions, as it makes any analyses independent of lighting 
conditions (such as sunlight or a lamp in the room). Manual il-
luminating of objects in software makes it possible for the user 
to observe the object’s features under the preferred lighting; by 
applying different RTI functions and modes the 'visibility' can 
be enhanced even more. 
 We selected three boulders with rock art images as a case 
study. These stones, kept at the Poznań Archaeological Mu-
seum (inv. nos. MAP 2010:85/1, 2010:88/1, and 2010:88/2), had 
been collected in the Sudan, and are currently displayed as 
part of the Museum’s exhibition. All boulders contain images 
which were produced with a hard tool, although by different 
techniques. The stones differ from each other also in terms 
of quality of their respetive surface and colour. Varied surface 
topographies and different morphology of petroglyphs made 
these objects most appropriate for testing RTI, promising in ad-
dition reliable data for the purpose of comparison.
 We evaluate our RTI session as successful, as indeed it helped 
us in observing certain features which were at best anticipated 
but not clearly visible. For instance, an RTI image of Stone 1 
provided evidence for the existence of an additional petroglyph 
(representing cattle?), barely seen in normal conditions. Ana-
lysing the stones helped us to identify and define many inten-
tional and unintentional traces, especially on Stone 3, which 
must have been subjected to friction long after the petroglyphs 
had been executed. In all three cases, applying particular 
modes of display and lighting configuration produced good 
quality images in which rock art is much better visible than 
on the “normal” photographs. We also tested the integration 
of RTI with digital tools such as DStretch, which proved to be 
a rewarding combination.
 Our overall appraisal of the RTI method is very positive. It 
is a relatively low-cost technique, which does not require IT 
specialisation, being thus easily applicable at all sorts of cul-
tural heritage institutions. It is not a time-consuming method, 
although the bigger the object, the more time it will take to 
perform a photographic session. All software indispensable to 
create RTI images is obtainable as open access. 2,5D RTI im-
ages can be used in research activities, conservation practices, 
in education, and last but not least as interactive features of ex-
hibitions. They can be also implemented on websites. 
 The above advantages must, however, be juxtaposed with the 
flaws of the method. One of them is its low efficiency in the case 
of recording large objects. Another disadvantage concerns a lack 
of software updates, and of a proper software version for tablets 
and smartphones. What is also important to remember, is that 
the quality of the generated RTI image will always be dependent 
on the quality of the photographs, from which it is constituted. 
The latter are in turn reliant on the camera and the skills of a pho-
tographer. However, provided that the pictures are taken properly, 
RTI offers one of the best and most user-friendly methods of re-
cording artefacts, and has a chance to influence the ways in which 
such objects are analysed and displayed. 
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 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w roku 
2017, wzorem lat ubiegłych, zarówno we wnętrzu 
swojego gmachu głównego (Pałac Górków), jak i w 
Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” zapre-
zentowało bogatą ofertę kulturalną, która spotkała 
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Pozna-
nia i Wielkopolski, a także turystów polskich i zagra-
nicznych. Oprócz wystaw stałych, w obiektach mu-
zealnych zwiedzać można było 20 ekspozycji czaso-
wych oraz 4 ekspozycje plenerowe, zaprezentowa-
ne na terenie Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego. 
W Muzeum przez cały rok odbywały się liczne wy-
darzenia edukacyjne i popularyzatorskie oraz wy-
kłady naukowe, spotkania i konferencje. Frekwencja 
na wystawach oraz imprezach edukacyjnych odby-
wających się w Pałacu Górków i Rezerwacie wynio-
sła łącznie 77.867 osób, natomiast w naszych działa-
niach pozamuzealnych uczestniczyło 76.290 osób. 
 W bieżącym roku Muzeum Archeologiczne w Po-
znaniu uzyskało Grand Prix w konkursie na wydarze-
nie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella 2016” za 
wystawę „Archeologiczne tajemnice palatium i ka-
tedry poznańskiego Ostrowa”, pierwszą nagrodę za 
program edukacyjny „Pokolenie 966 – świt wielkich 
przemian” i drugą nagrodę za prace konserwator-
skie  „Konserwacja zabytków z badań archeologicz-
nych na Starym Rynku w Poznaniu”. Drukiem ukaza-
ły się publikacje wydawnictw muzealnych.

Działalność wystawiennicza
 W 2017 roku w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu zwiedzać można było siedem wystaw 

stałych: „Pradzieje Wielkopolski”, „Śmierć i życie 
w starożytnym Egipcie”, „Obelisk Ramzesa II”, „Ar-
cheologia Sudanu”, „Sztuka naskalna Afryki Północ-
nej”, „Tu powstała Polska” oraz „Zejście Chrystusa 
do otchłani”. W ramach wystaw czasowych przygo-
towanych przez Muzeum zaprezentowano dwie eks-
pozycje: „234 metry kwadratowe Poznania” i „Na 
glinianych nogach”. 
 Na wystawie „234 metry kwadratowe Poznania”, 
autorstwa mgr Kateriny Zisopulu-Blei, otwartej już 
w końcu roku 2016, można było zapoznać się z wy-
nikami prac wykopaliskowych prowadzonych przez 
pół roku na terenie Starego Rynku w Poznaniu, bę-
dących pierwszym etapem rewitalizacji tej części 
miasta. Badania prowadzone przez zespół Muzeum 
Archeologicznego w Poznaniu dostarczyły wielu in-
formacji na temat organizacji przestrzennej i daw-
nej infrastruktury Starego Rynku, będącego w śre-
dniowieczu i czasach późniejszych centrum han-
dlu i usług oraz głównym węzłem komunikacyjnym. 
Wśród zabytków pozyskanych w trakcie wykopa-
lisk, znajdujących się w zbiorach Muzeum, a zapre-
zentowanych na wystawie, na szczególną uwagę za-
sługiwały plakietka pielgrzymia, datowana na 2 poł. 
XIII – pocz. XIV wieku oraz unikatowy w skali eu-
ropejskiej diadem turniejowy z końca XIII lub po-
czątku XIV wieku.
 Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wy-
stawa pt. „Na glinianych nogach”, której autorem był 
mgr Tomasz Skorupka. Zwiedzający mogli się na niej 
zapoznać z glinianymi artefaktami wytworzonymi 
przez ludność datowanej na 1400 p.n.e. do 400 p.n.e. 
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kultury łużyckiej, pochodzącymi wyłącznie ze zbio-
rów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Znako-
mitą większość eksponatów łączył wątek przewodni 
jakim były tytułowe gliniane nogi różnych kształtów 
i rozmiarów. Zbiór stanowiły formy zoomorficzne na 
czterech lub jednej nodze, będące naczyniami, grze-
chotkami lub figurkami, przedstawienia antropomor-
ficzne, naczynia w kształcie buta i rogu, kadzielnice, 
szpule, trojaki i stoliki. Ekspozycji towarzyszył folder 
oraz program edukacyjny dla dzieci.
 Oprócz wystaw przygotowanych przez naszych 
pracowników, zwiedzający mogli oglądać także zbio-
ry spoza Muzeum Archeologicznego. Jedną z ciekaw-
szych ekspozycji, jakie mieliśmy okazję gościć, była 
wystawa pt. „Każdy krok zostawia ślad. Obuwie hi-
storyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku", przygotowana w Muzeum Archeolo-
gicznym w Gdańsku, zawierająca unikatową w ska-
li Europy i największą w Polsce kolekcję butów, które 
zostały pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych 
prowadzonych przez to muzeum w historycznej czę-
ści Gdańska. Zbiór prezentowanych eksponatów był 
tym ciekawszy, że odzwierciedlał zmiany, jakie nastę-
powały w rzemiośle szewskim i modzie europejskiej 
w ciągu 600 lat. Kuratorami wystawy ze strony Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu byli mgr Mag-
dalena Poklewska-Koziełł i mgr Piotr Pawlak a towa-
rzyszył jej program edukacyjny dla dzieci przygoto-
wany przez Dział Wystaw i Edukacji.
 Kolejną ekspozycją prezentowaną w Pałacu Gór-
ków była wystawa „Projekt 966. Narodowy Jubile-
usz. Sztuka Polska 2016”, prezentująca malarskie, fo-
tograficzne, rzeźbiarskie i wykonane w technice go-
belinowej prace współczesnych polskich twórców, 
upamiętniające 1050. rocznicę chrztu Polski. Kura-
torem wystawy z ramienia Muzeum była mgr Mag-
dalena Felis. 
 Ze sztuką współczesną w Muzeum Archeolo-
gicznym spotkaliśmy się ponownie na dziedziń-
cu muzealnym na wystawie „Archeo-logos”, gdzie 
można było zobaczyć rzeźby Maksymiliana Kapal-
skiego inspirowane archeologią, powstałe z połącze-
nia różnych materiałów, takich jak glina i metal. Ze 
strony Muzeum opiekę nad wystawą sprawowała 
mgr Aleksandra Maron.
 W 2017 r. zwiedzać można było także ekspozy-
cję „20 lat polskich wykopalisk w Sakkarze”, któ-
rej kuratorem z ramienia Muzeum był dr Andrzej 

Ćwiek. Zaprezentowano na niej najważniejsze od-
krycia polskich archeologów, ujęte na barwnych fo-
togramach, stanowiących tło narracyjne dla orygi-
nalnych zabytków pochodzących ze zbiorów Mu-
zeum Archeologicznego w Poznaniu. W jednej z sal 
wystawowych pracownicy Działu Wystaw i Eduka-
cji stworzyli specjalną ekspozycję interaktywną dla 
dzieci.
 Postery prezentujące najstarsze budowle z cza-
sów wczesnego chrześcijaństwa w Irlandii zapre-
zentowano z kolei na wystawie przygotowanej przez 
Down County Museum w Irlandii Północnej przy 
współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicz-
nym w Warszawie. Kuratorem wystawy ze strony 
Muzeum był mgr Paweł Wolff.
 Interesującą propozycją w naszym kalenda-
rium była wystawa „Uratowane skarby podziemne-
go Lwowa”, której kuratorami z ramienia Muzeum 
byli mgr Antoni Czerwiński i mgr Joanna Kurko-
wicz. Na ekspozycji znalazły się artefakty pozyska-
ne w wyniku ratowniczych badań archeologicznych, 
realizowanych na terenie tego miasta w trakcie 
ostatnich 15 lat. Oprócz ponad 500 zabytków zapre-
zentowano plansze dokumentujące przebieg prac, 
a także artystyczne wizje lwowskich malarzy, repro-
dukcje starych map i krajobrazów Lwowa.
  Kolejna z wystaw, którą można było zwiedzać 
w naszym Muzeum nosiła tytuł „Archeologicz-
ne świadectwa kultu maryjnego w Gdańsku”. Przy-
gotowana została przez Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Zaprezentowano na niej zabytki będą-
ce częścią najbogatszej w Polsce i drugiej pod wzglę-
dem wielkości w Europie kolekcji eksponatów zwią-
zanych z kultem Najświętszej Marii Panny. Opiekę 
nad wystawą ze strony Muzeum sprawowały mgr 
Lena Głowacka i mgr Sabina Hryniewiecka.
 Rok 2017 zakończyła wystawa „Sacrum et pro-
fanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki ka-
mienia”, na której przedstawiono fragmenty uni-
katowych naczyń ceramicznych, narzędzia krze-
mienne i kamienne oraz ozdoby z bursztynu towa-
rzyszące spalonym szczątkom ludzkim społeczno-
ści kultury pucharów dzwonowatych sprzed 4500 
lat. Zabytki pochodziły z depozytów Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku i Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast kura-
torami ze strony Muzeum byli dr Danuta Żurkie-
wicz i mgr Mateusz Stróżyk.
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 W roku 2017 pracownicy Muzeum oprócz du-
żych, przygotowali także szereg mniejszych wystaw 
z cyklu „Bliskie spotkania z…”. Cykl zapoczątkowa-
ła ekspozycja pt. „Niezwykłe formy ceramiki z okre-
su wpływów rzymskich”, autorstwa mgr Alicji Ga-
łęzowskiej i mgr Patrycji Silskiej, na której zapre-
zentowano naczynia jeżowate, ceramikę z ornamen-
tem figuralnym, a także zagadkowe naczynia z szyb-
kami, w których dno, a w niektórych przypadkach 
również w ścianki, wprawiono fragmenty rzym-
skich naczyń szklanych. Ceramika pokazana na wy-
stawie w większości została odkryta na terenie Wiel-
kopolski i pochodziła ze zbiorów Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu. 
 Kolejną z wystaw z wspomnianego cyklu była pre-
zentacja „Mamut i jego myśliwi” dr Małgorzaty Wi-
niarskiej-Kabacińskiej, na której zwiedzający mogli 
zobaczyć kości mamuta znajdujące się w zbiorach 
naszego Muzeum. Szczątkom tych ssaków towarzy-
szyły współczesne im zabytki, pochodzące z epoki ka-
mienia. Wystawa wzbogacona była opisami i ilustra-
cjami przybliżającymi aspekty związane z polowania-
mi na mamuty i późniejszym wykorzystaniem mięsa, 
skór i kości tych zwierząt w życiu ludzi.
 Inny charakter miała wystawa posterowa 
pt.  „Owieczki, gm. Łubowo. Krajobraz archeolo-
giczny”, na której mgr Magdalena Felis skupiła się 
na zaprezentowaniu zdjęć oraz informacji dotyczą-
cych obiektu w miejscowości Owieczki o niescha-
rakteryzowanej jak dotąd funkcji, występujące-
go w literaturze i dokumentach jako gródek stoż-
kowaty lub kurhan. Dokumentacja wykorzystana 
przy tworzeniu wystawy pochodziła między innymi 
z Archiwum Naukowego Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu oraz z archiwum Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 Postery towarzyszyły także ekspozycji „W ser-
cu starożytnego miasta. Pięć lat badań krakowskich 
archeologów na agorze w Pafos na Cyprze (2011 – 
2015)”, autorstwa mgr Małgorzaty Żukowskiej-Gie-
żek. Oprócz fotogramów znalazły się na niej orygi-
nalne antyczne naczynia cypryjskie oraz kamien-
na głowa kurosa. Najstarsze z zabytków datowane 
były na późną epokę brązu, najmłodsze zaś na okres 
hellenistyczny. Wystawa została zorganizowana we 
współpracy z Paphos Agora Project oraz Zakładem 
Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

 Również miastom, lecz tym razem o wiele nam 
bliższym w czasie i przestrzeni, poświęcona była 
ekspozycja mgr Magdaleny Poklewskiej-Koziełł 
pt. „Początki miast wielkopolskich”, która przybli-
żała procesy urbanizacji na terenie Wielkopolski. 
Na wystawie można było zobaczyć zabytki średnio-
wieczne, pozyskane podczas badań archeologicz-
nych w Poznaniu, Pyzdrach i Brześciu Kujawskim.
 Ostatnią z wystaw z cyklu „Bliskie spotkania z…” 
w 2017 roku, była ekspozycja pt. „Wino w starożyt-
nym Sudanie”, opowiadająca o historii uprawy win-
nej latorośli w starożytnej Nubii, funkcjonowaniu 
tłoczni wina, produkcji amfor oraz o handlu i trans-
porcie amfor z winem z okolic Morza Śródziemne-
go do Nubii od II w. p.n.e. do XIV wieku n.e. (okres 
meroicki, post-meroicki i chrześcijański). Jej autor-
ką była dr Dobiesława Bagińska.
 W 2017 roku w Muzeum Archeologicznym pre-
zentowano również mniejsze wystawy, takie jak: trze-
cia edycja wystawy poplenerowej „Ziemiańskie kli-
maty”, na której można było oglądać prace powsta-
łe podczas pleneru malarskiego, zorganizowanego 
przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, „Przyro-
da Warta Poznania”, prezentująca zdjęcia konkurso-
we z zakresu fotografii przyrodniczej w ramach Po-
znańskich Dni Fotografii, czy „Drogocenne podróże. 
Biżuteria świata” gdzie na dziedzińcu Pałacu Górków 
podziwiać można było przykłady biżuterii etnicznej 
z całego świata, pochodzące spoza muzealnych zbio-
rów, wzbogacone dodatkowo fotografiami prezento-
wanymi na stelażach na ul. Świętosławskiej.
 Wystawy przygotowane przez pracowników Mu-
zeum w 2017 roku prezentowano także w różnych 
ośrodkach kulturalnych poza Poznaniem. Ekspo-
zycje „Początki miast Wielkopolskich” oraz „Gro-
dziska w wielkopolskim krajobrazie” udostępniono 
podczas XIII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cy-
sterskiej w Lądzie nad Wartą, „Wielkie królestwa 
chrześcijańskie w Nubii” użyczono do Muzeum 
Częstochowskiego w Częstochowie, „Smoki w sta-
wie i na trawie” pokazano w Muzeum Okręgowym 
w Sandomierzu, „Szachy w średniowieczu – śre-
dniowiecze w szachach” wypożyczono do Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu, zaś wystawę „Stobni-
ca. Stąd jesteśmy" zwiedzać można było w świetlicy 
wiejskiej w Stobnicy.
 W 2017 roku zabytki pochodzące z muzealnych 
magazynów wypożyczone zostały na potrzeby wy-
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staw do wielu muzeów i instytucji w Polsce i zagrani-
cą, takich jak: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Ka-
tedra Poznańska, Urząd Miasta i Gminy Buk, Urząd 
Miejski w Obornikach, Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Śremskie, Mu-
zeum Ziemi Wałeckiej, Muzeum Regionalne Ziemi 
Pyzdrskiej, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Mu-
zeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Często-
chowskie w Częstochowie, Muzeum Śląskie w Kato-
wicach, Museum Nienburg w Niemczech.

Działalność edukacyjna
 Szczególne miejsce w ofercie muzealnej zajmuje 
działalność edukacyjna, stanowiąca poniekąd znak 
rozpoznawczy Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. Adresatem naszych działań są nie tylko 
dzieci. Przygotowując zajęcia i imprezy staramy się 
aktywizować wszystkie grupy wiekowe. Dużą po-
pularnością cieszą się lekcje muzealne dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. W roku 2017 
w programie Muzeum znalazło się aż 36 różnych te-
matów lekcji muzealnych, w ramach których prze-
prowadzono 322 lekcje. Stałym punktem programu 
edukacji muzealnej są również „Urodziny w Mu-
zeum Archeologicznym”, przeznaczone dla naszych 
najmłodszych miłośników. W ofercie pojawiło się 8 
tematów a łącznie przeprowadzono 43 imprezy uro-
dzinowe.
 Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 roku 
w Pałacu Górków odbywały się liczne imprezy cy-
kliczne. Pierwszą z nich były Ferie w Muzeum Ar-
cheologicznym, które odbyły się na przełomie stycz-
nia i lutego, nosiły tytuł „Krok w przeszłość”, a zwią-
zane były tematycznie z wystawą „Każdy krok zosta-
wia ślad”. W czasie ferii dzieci mogły wziąć udział 
w zajęciach tanecznych oraz warsztatach plastycz-
nych związanych z tematyką wystawy. 
 W marcu, wspólnie z Fundacją Kultury Irlandz-
kiej Muzeum zorganizowało kolejne Dni Świętego 
Patryka, przybliżające odwiedzającym nasze progi 
kulturę Irlandii. 
 Również w marcu miała miejsce piąta edycja Po-
znańskich Dni Fotografii, organizowanych wspólnie 
z Okręgiem Wielkopolskim Związku Polskich Foto-
grafów Przyrody, w ramach których zaprezentowa-
no nagrodzone w konkursie prace z zakresu fotogra-
fii przyrodniczej.

 Muzeum Archeologiczne wzięło również udział 
w Weekendzie na Szlaku Piastowskim, przygotowa-
nym przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski 
w Wielkopolsce”. W czasie trwania imprezy na dzie-
dzińcu muzealnym można było zagrać w grę plan-
szową „Śladami Pierwszych Piastów”. 
 Podczas wakacji letnich, w lipcu i sierpniu, dzie-
ci w wieku 5-10 lat mogły uczestniczyć w zajęciach 
Letniej Akademii Malucha, której temat przewodni 
tym razem brzmiał: „Mały archeolog i wielkie bu-
dowle z przeszłości”. Na 17 zajęciach dzieci pozna-
wały tajemnice dawnych budowniczych z różnych 
części świata.
 Wakacje w Muzeum stanowiły okazję do organi-
zacji „Kina Letniego”, w którym wyświetlaliśmy fil-
my dla dzieci z wątkami archeologicznymi i histo-
rycznymi. 
 We wrześniu, w ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa przygotowano dla zwiedzających puzzle 
wielkoformatowe oraz warsztaty plastyczne na te-
mat: „Przeszłość ukryta w krajobrazie”, natomiast 
w październiku Muzeum wspólnie z Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych zorganizowało Senioralia. Tym 
razem seniorzy wzięli udział w warsztatach pisma 
hieroglificznego oraz klinowego. 
 Serię cyklicznych imprez edukacyjnych w 2017 
roku zakończyło spotkanie pt. „Samhain – irlandz-
ka jesień”, zorganizowane wspólnie z Fundacją Kul-
tury Irlandzkiej, podczas którego odbyły się warsz-
taty plastyczne dla dzieci związane z kulturą Irlandii. 
 Największym zainteresowaniem cieszyły się 
w Muzeum weekendy tematyczne. W kwietniu od-
było się „Spotkanie z wikingami”, prezentujące kul-
turę krajów Skandynawii. W programie imprezy 
znalazły się inscenizacje historyczne, takie jak po-
kazy walk wojowników, a także gry, prezentacja ba-
śni skandynawskich, warsztaty plastyczne dla dzieci 
oraz wykład popularnonaukowy. 
 W maju, w ramach Nocy Muzeów związanej 
z wystawą „20 lat polskich wykopalisk w Sakkarze”, 
odbyła się inscenizacja pogrzebu egipskiego wezyra 
Merefnebefa, wykłady popularnonaukowe i pokazy 
filmów. Gościem honorowym był prof. dr hab. Ka-
rol Myśliwiec. Całość uzupełniała przestrzeń eduka-
cyjna przybliżająca zwiedzającym aspekty egipskich 
obrzędów pogrzebowych. 
 W listopadzie z kolei odbyła się impreza eduka-
cyjna „Na łasce żywiołów”, tematycznie związana 
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z kulturą łużycką oraz ekspozycją czasową „Na gli-
nianych nogach”. W programie imprezy znalazły się 
inscenizacje historyczne, warsztaty dla dzieci oraz 
wykłady popularnonaukowe. 
 Na początku grudnia Muzeum zorganizowa-
ło  „Dzień z królową Hatszepsut” - imprezę połączo-
ną z wykładami i promocją książki „Hatszepsut”, au-
torstwa Ewy Kassali. W ramach spotkania przepro-
wadzono telekonferencję z dr Filipem Taterką, pra-
cującym w Polskiej Misji Archeologiczno-Konser-
watorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir El-Bahari.
 Dodatkowo Muzeum Archeologiczne brało 
udział w różnych akcjach, takich jak Dzień Wol-
nej Sztuki, Poznań za pół ceny, Zaczytani, Poznań-
ski Festiwal Nauki i Sztuki, Poznański Tydzień Ro-
dziny czy Dzień Studenta Wydziału Historycznego 
UAM. 
 Prowadzono także zajęcia edukacyjne poza mu-
zeum. Tu należy wymienić spotkanie pt. „Antro-
pologia” zorganizowane we współpracy z II LO im. 
Jana Kantego w Poznaniu.  W 2017 roku pracow-
nicy Muzeum wygłosili 14 wykładów popularnonau-
kowych, zarówno w samym Muzeum jak i w innych 
instytucjach. Działał też Klub Miłośników Archeolo-
gii – otwarty nie tylko dla młodzieży ale dla każde-
go słuchacza, w ramach którego odbyło się 8 spotkań 
z pracownikami i zaproszonymi gośćmi oraz jedno 
spotkanie wyjazdowe do szkoły podstawowej, na któ-
rym przybliżona została praca archeologa. Zrealizo-
wano również projekt dofinansowany przez Muzeum 
Historii Polski z programu Patriotyzm Jutra 2017 
pt.  „Przeszłość w murach zachowana - historia Pa-
łacu Górków w Poznaniu”, którego koordynatorkami 
były mgr Sabina Hryniewiecka, mgr Marta Kalisz-
Zielińska i mgr Małgorzata Żukowska-Gieżek. Zwie-
dzającym udostępniono nagrania na audioprzewod-
nikach oraz folder dla dzieci. 
 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w 2017 
roku organizowało imprezy i spotkania nie tylko we 
własnej siedzibie, ale brało udział także w wydarze-
niach plenerowych i edukacyjnych w innych miej-
scach. Były to Targi Edukacyjne na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich oraz XIII Festiwal 
Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie, którego 
Muzeum od wielu lat jest współorganizatorem. Tym 
razem tematem festiwalu były „Grody i miasta”. Or-
ganizując wykłady i warsztaty skupiliśmy się na roli 
ośrodków grodowych i miejskich w średniowiecz-

nym państwie oraz ich mieszkańcach. Program fe-
stiwalu objął wykłady popularnonaukowe, ekspozy-
cję pt. „Początki miast wielkopolskich”, wystawę po-
sterową pt. „Grodziska w wielkopolskim krajobra-
zie”, program edukacyjny pt. „Akademia średnio-
wieczna”, warsztaty edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, zwiedzanie klasztoru pocysterskiego, poka-
zy dawnych rzemiosł, uzbrojenia i walk, insceniza-
cje historyczne, spektakle teatralne, a także koncer-
ty muzyki tradycyjnej i dawnej.

Działalność naukowo-badawcza
 W roku 2017 pracownicy Muzeum Archeolo-
gicznego brali udział w wielu projektach badaw-
czych. Jednym z ważniejszych działań był pierw-
szy etap badań wykopaliskowych prowadzonych 
w Poznaniu, w piwnicy byłego szpitala miejskiego 
im. J. Strusia przy ul. Szkolnej. Badaniami kierowa-
ła mgr Kateriny Zisopulu-Bleja. Wykopaliska pro-
wadzono również na stanowisku mezolitycznym 
w Krzyżu Wielkopolskim. Wzięła w nich udział dr 
Małgorzata Winiarska-Kabacińska.
 Pracownicy naszego muzeum uczestniczyli tak-
że w wielu badaniach archeologicznych organizo-
wanych przez inne instytucje. Dr Marek Chłodnicki 
brał udział w badaniach w basenie Affad w Sudanie, 
realizowanych w ramach projektu „Epigoni i pre-
kursorzy – strategie adaptacyjne społeczności Afry-
ki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wcze-
snym holocenie. Interdyscyplinarne studium kom-
pleksu osadniczego w basenie Affad, Southern Don-
gola Reach” oraz w Khor Shambat w Sudanie, w pro-
jekcie „Nowe spojrzenie na społeczeństwa wczesne-
go i środkowego holocenu w centralnym Sudanie 
z perspektywy badań interdyscyplinarnych” - obu 
prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnolo-
gii Polskiej Akademii Nauk.
 Z kolei w badaniach archeologicznych w ramach 
misji „El-Kurru” w El-Kurru w Sudanie oraz w Nea 
Paphos na Cyprze, prowadzonych przez Centrum 
Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego i Instytut Kultur Śródziemnomor-
skich i Orientalnych PAN w Warszawie, uczestni-
czyła dr Dobiesława Bagińska. 
 W Tell El-Farkha w Egipcie w badaniach pro-
wadzonych we współpracy z Centrum Archeologii 
Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego 
w Kairze i Instytutem Archeologii Uniwersytetu Ja-
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giellońskiego wzięły udział dr Agnieszka Mączyń-
ska i mgr Małgorzata Żukowska-Gieżek. 
 Realizowane były projekty naukowo-badawcze 
ze środków krajowych oraz zagranicznych. Wy-
mienić należy: „Studium wpływu obrządku po-
grzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiło-
wej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wiel-
kopolskim”, projekt finansowany przez Narodowe 
Centrum Nauki, realizowany przez mgr Mateusza 
Stróżyka, „Rozwój wczesnych społeczności neo-
litycznych w Dolnym Egipcie w 5 tysiącleciu p.n.e. 
oraz ich relacje z południowym Lewantem”, finan-
sowany przez Narodowe Centrum Nauki a prowa-
dzony przez dr Agnieszkę Mączyńską, „Skały w ru-
chu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kon-
tekście ścieżek, dróg i mobilności”, finansowany 
przez Narodowe Centrum Nauki projekt dra Pawła 
Polkowskiego. W tym samym roku dr Danuta Żur-
kiewicz była kierownikiem projektu, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki p.t. „Chronome-
tria kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce”, 
oraz wykonawcą projektu w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki p.t. „Podole jako 
przestrzeń kontaktów kulturowych w III – 1 poło-
wie II tys. BC”, którego kierownikiem był prof. dr 
hab. Aleksander Kośko z Instytutu Prahistorii UAM. 
 Pracownicy merytoryczni Muzeum brali również 
udział w projektach realizowanych przez inne insty-
tucje. Wymienić w tym miejscu należy projekt: „Vete-
ra et nova. Opracowywanie archeologicznych mate-
riałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”, 
finansowany przez MNiSzW, Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki a realizowany w Warszawie, 
w ramach którego dr Małgorzata Winiarska-Kaba-
cińska opracowywała materiały krzemienne w aspek-
cie funkcjonalnym. Badaczka brała też udział w pro-
jekcie pt. „Megalityczny grobowiec kultury amfor 
kulistych z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świa-
dek kultu przodków epoce kamienia”, realizowanym 
w Biskupinie i Poznaniu, gdzie opracowywała zabyt-
ki z krzemienia, bursztynu i kła dzika.
 Z kolei mgr Magdalena Poklewska-Koziełł oraz 
mgr Mateusz Sikora uczestniczyli w projekcie Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy, dotyczą-
cym opracowania uzbrojenia ochronnego z Ostro-
wa Lednickiego i Giecza, między innymi szyszaka 
znajdującego się w zbiorach MAP, natomiast mgr 
Piotr Pawlak wziął udział w projekcie Instytutu Ar-

cheologii i Etnologii PAN: „Mit, tradycje i rzeczywi-
stość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastow-
skiego grodu do zamku kazimierzowskiego”.
 Z realizowanych w 2017 roku muzealnych pro-
gramów badawczych wymienić należy: program ba-
dań archeologicznych w piwnicach dawnego Szpita-
la Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szkolnej w Po-
znaniu, program badań archeologiczno-architek-
tonicznych związanych z adaptacją piwnic Pałacu 
Górków, a także udział Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu w projekcie „Tu się wszystko zaczę-
ło”, realizowanym na Ostrowie Tumskim przez Ku-
rię Metropolitalną wraz z Miastem Poznań. 
 W 2017 roku pracownicy Muzeum uczestniczy-
li w 35 konferencjach oraz spotkaniach organizo-
wanych przez instytucje polskie i europejskie, wy-
głosili 6 referatów na konferencjach międzynarodo-
wych w Polsce i zagranicą. Muzeum Archeologicz-
ne zorganizowało cykl 8 wykładów naukowych, wy-
głoszonych zarówno przez naszych pracowników 
jak i zaproszonych gości. 26 października 2017 roku 
w sali audiowizualnej Pałacu Górków odbyła się se-
sja  „Archeologia dawnego osadnictwa Wielkopol-
ski”, zorganizowana z inicjatywy Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, której 
współorganizatorem było Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu wraz z Oddziałem Wielkopolskim Sto-
warzyszenia Archeologów Polskich.
 W uznaniu działalności naukowej dr Paweł Po-
lkowski otrzymał stypendium dla wybitnych mło-
dych naukowców, przyznawane przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 Pracownicy merytoryczni Muzeum w roku 2017 
zajmowali się opracowywaniem dokumentacji, ar-
chiwaliów i materiałów z badań, studiami proble-
mowymi, przygotowywaniem publikacji nauko-
wych, analizami specjalistycznymi zabytków, kwe-
rendami muzealnymi, archiwalnymi i biblioteczny-
mi, tworzeniem baz danych oraz opracowywaniem 
oferty edukacyjnej.

Działalność wydawnicza
 W roku 2017 Muzeum Archeologiczne wyda-
ło wiele nowych publikacji. Drukiem ukazał się 52 
tom czasopisma „Fontes Archaeologici Posnanien-
ses”, w którym w ramach tematu specjalnego „Stu-
dia nad użytkowaniem bursztynu w III i II tys. przed 
Chr.” zaprezentowano artykuły dotyczące znalezisk 
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bursztynu bałtyckiego pochodzących z epoki brą-
zu na terenie Jutlandii, Węgier, w Egei i na Korsy-
ce oraz wyniki eksperymentu dotyczącego obróbki 
bursztynu w kulturze mykeńskiej. Ukazały się tak-
że katalogi i przewodniki do wystaw „Na glinianych 
nogach” oraz „Archeologia Myśli. Spacery z Arysto-
telesem”, foldery do wystaw „Projekt 966”, „Każdy 
krok zostawia ślad” i „Przeszłość w murach zapisa-
na”, folder edukacyjny do wystawy „Na glinianych 
nogach” a także muzealne foldery informacyjne. Do 
druku przygotowano szereg publikacji naukowych, 
zarówno przeznaczonych do wydawnictw muzeal-
nych jak i spoza Muzeum.

Działalność w zakresie ochrony zabytków 
archeologicznych
 W ramach ochrony zabytków archeologicznych 
przeprowadzono inspekcje prac archeologicznych, 
badania sondażowe oraz interwencje konserwator-
skie przy inwestycjach budowlanych na terenie mia-
sta Poznania. Muzeum brało udział w odbiorach kon-
serwatorskich związanych z badaniami archeologicz-
nymi mającymi na celu identyfikację położenia daw-
nej kolegiaty pod wezwaniem św. Marii Magdale-
ny, prowadzonymi przez Instytut Prahistorii UAM 
na Placu Kolegiackim. Opracowano opinie konser-
watorskie o 446 projektach inwestycyjnych nadesła-
nych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, biu-
ra projektowe, wydziały architektury i budownictwa 
oraz inwestorów. W 2017 roku napłynęły 34 wnioski 
o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań arche-
ologicznych, które zaopiniowano i przygotowano do 
wydania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych zajmo-
wał się również aktualizacją i porządkowaniem do-
kumentacji dotyczącej stanowisk i badań wykopali-
skowych na terenie miasta Poznania, porządkowa-
niem materiałów AZP, uzupełnianiem księgi inwen-
tarzowej zbiorów Konserwatora Zabytków Archeolo-
gicznych oraz jej wersji elektronicznej. Muzeum uzy-
skało pozwolenia na badania archeologiczne związa-
ne z realizacją inwestycji rozbudowy ul. Rybaki i Św. 
Marcin oraz na terenie poszpitalnym byłego szpitala 
im. J. Strusia przy ul. Szkolnej. 

Zbiory i dokumentacja
 W roku 2017 w ramach współpracy z Miejskim, 
Powiatowym i Wojewódzkim Konserwatorem Za-

bytków wystąpiono o wydanie zgody na przejęcie 
w depozyt, a następnie na własność Muzeum Ar-
cheologicznego zabytków archeologicznych pocho-
dzących z badań wykopaliskowych przeprowadzo-
nych przez pracowników Muzeum a także pozyska-
nych z innych instytucji oraz darów od osób pry-
watnych. Z terenu miasta Poznania trafiły do nas za-
bytki archeologiczne z badań prowadzonych w 2016 
roku w piwnicach psałterii na Ostrowie Tumskim. 
Z kolei z terenu powiatu poznańskiego pochodzi-
ły zapinka brązowa z Lusówka, gm. Tarnowo Pod-
górne, materiały archeologiczne z badań w Sadach, 
stan. 5, gm. Tarnowo Podgórne, Kobylnikach, stan. 
21, Kiekrzu, stan. 67, gm. Rokietnica, Komornikach, 
stan. 34, 35, 37. Z województwa wielkopolskiego 
wymienić należy fragmenty ceramiki z miejscowo-
ści Łęki Wielkie, formę odlewniczą z Obornik Wiel-
kopolskich, naczynie kultury łużyckiej z Czempinia 
oraz materiały ceramiczne ze stanowiska Kołaczko-
wice, stan. 1, gm. Miejska Górka. Dodatkowo spo-
rządzono 226 promes na przyjęcie materiałów z ba-
dań prowadzonych na terenie województwa wielko-
polskiego oraz przyjęto i przekazano do Regionalnej 
Składnicy Materiałów Archeologicznych materia-
ły masowe pochodzące z badań wykopaliskowych 
w Poznaniu, stan. 10 (ul. Za Bramką).
 We wspomnianym roku do Księgi Ruchu Muze-
aliów wpisano 1647 numerów, zarówno dla zabyt-
ków wypożyczanych z Muzeum jak i dla Muzeum, 
sporządzono 400 kart ruchu muzealiów oraz przy-
gotowano elektroniczny tabelaryczny spis protoko-
łów zdawczo-odbiorczych i umów począwszy od lat 
50. i 60. aż do roku 2017. 
 W ramach działalności dokumentacyjnej kata-
logowano materiały pochodzące z badań w Kadero 
i 4-tej Katarakty Nilu w Sudanie, wykonano doku-
mentację opisową materiału ceramicznego pocho-
dzącego z badań w miejscowości Banganarti w Su-
danie oraz wykonano nowe karty do katalogu za-
bytków.
 W 2017 roku Księga Inwentarzowa Muzealiów 
zyskała 46 nowych wpisów, zaś do Księgi Wpływu 
Muzealiów dodano 7 nowych numerów. Ponadto 
prowadzono spis z natury muzealiów w magazynie 
kultury łużyckiej, sprawdzono zgodność 4046 wpi-
sów w arkuszach inwentaryzacyjnych z księgami in-
wentarzowymi i danymi w programie MuzArp po 
spisie z natury w magazynie epoki kamienia, konty-
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nuowano uzupełnianie danych w księgach inwenta-
rzowych i katalogu naukowym po spisach z natury 
przeprowadzonych w magazynach kultury pomor-
skiej i magazynie wczesnej epoki brązu, inwentary-
zowano zbiory w księgach inwentarzowych Regio-
nalnej Składnicy Materiałów Archeologicznych. Re-
alizowano także kontrolę zgodności wpisów doku-
mentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbio-
rów znajdujących się w magazynie muzealiów w ma-
gazynie Pracowni Kultury Łużyckiej. Posegregowa-
no materiały archeologiczne przekazane po Wojcie-
chu Śmigielskim oraz po prof. Tadeuszu Malinow-
skim. Wykonano łącznie 868 kart katalogowych za-
bytków pochodzących z badań w miejscowościach 
Wartosław, Gorszewice i Napachanie. Wydruko-
wano oraz oddano do druku wiele kart katalogo-
wo/ewidencyjnych, sprawdzano i uzupełniano kar-
ty katalogowe zabytków wypożyczanych na wysta-
wy czasowe, dodano też nowe karty i uzupełniano 
dane w programie MuzArp. Dodatkowo dokonano 
spisu z natury dla materiałów z cmentarzyska kultu-
ry łużyckiej w Gorszewicach, a w ramach wyjaśnień 
po spisie z natury dokonano kwerendy bibliotecz-
nej oraz archiwalnej. Wykonano również 34 zdjęcia 
zabytków ze Stobnicy. Ponadto przygotowano tabe-
le z zestawieniem zabytków dla Naczelnej Izby Kon-
troli Oddział w Kielcach oraz w Poznaniu. 
 W roku 2017 sporządzano dokumentację rysun-
kową ceramiki i zabytków, między innym doku-
mentację komputerową oraz tradycyjną z badań ar-
cheologicznych w piwnicach byłego Szpitala Miej-
skiego przy ul. Szkolnej, a także tablice, ryciny i wy-
kresy do publikacji naukowych. W pracowni pla-
stycznej wykonano opracowania graficzne i wydruk 
plakatów do wykładów i konferencji, przygotowano 
projekty zaproszeń, plakatów, folderów oraz plakie-
tek i ulotek informacyjnych na imprezy edukacyjne 
i wystawy. Przygotowano grafikę oraz film promo-
cyjny publikacji „Osadnictwo wielokulturowe w Na-
pachaniu, stan. 59, gm. Rokietnica, pow. poznań-
ski, woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicz-
nych”. 
 Oprócz dokumentacji rysunkowej materiałów 
archeologicznych sporządzano również dokumen-
tację fotograficzną ekspozycji, wernisaży wystaw, 
konferencji, imprez edukacyjnych, zabytków arche-
ologicznych - między innymi do kart katalogowych, 
zdjęcia plenerowe, w tym fotografie z imprez edu-

kacyjnych poza Muzeum oraz dokumentację foto-
graficzną badań archeologicznych. Wykonano dwie 
nowe karty rejestracyjne stanowisk i przekazano 
je do Archiwum Naukowego MAP. W ciągu całe-
go roku prowadzono wymianę informacji z innymi 
instytucjami oraz udzielano informacji na temat in-
wentarzy. 
 Dział Archeologii Wielkopolski przyjął nowe 
zabytki oraz porządkował i weryfikował materiały 
z magazynów. Pracownicy uzupełniali dane i kar-
ty katalogowe, kontynuowali prace nad „Cyfrową 
bazą zabytków Pracowni Kultury Pomorskiej” i wy-
jaśniali braki w spisie z natury w magazynie muze-
aliów wczesnej epoki brązu. Dział Archeologii Hi-
storycznej także przyjął oraz przekazał do konser-
wacji nowe materiały archeologiczne. Dział Głów-
nego Inwentaryzatora Muzealiów sprawował opie-
kę nad zabytkami znajdującymi się w Skarbcu Mu-
zeum oraz Regionalnej Składnicy Materiałów Ar-
cheologicznych. Ponadto udzielano konsultacji spe-
cjalistycznych, przygotowywano i udostępniano za-
bytki na potrzeby zajęć edukacyjnych, prac nauko-
wych i wystaw oraz do analiz specjalistycznych. 
Wiele z nich przekazano do konserwacji. 
 W Pracowni Konserwacji przeprowadzono pra-
ce konserwatorskie przy obiektach metalowych, ko-
ścianych i rogowych, ceramicznych, drewnianych, 
kamiennych, wielomateriałowych i lak profilach. 
Przygotowano dokumentację fotograficzną obiek-
tów konserwowanych i opiniowanych do wypoży-
czeń. Wykonano przegląd obiektów ekspozycji sta-
łej, kontrole i regulacje stopnia wilgotności na wy-
stawie stałej oraz ekspozycjach czasowych. Doku-
mentowano stan zachowania zabytków przed i po 
konserwacji, przy zastosowaniu mikroskopu stereo-
skopowego z kamerą i wdrożono program ARTAX 
do analizy składu chemicznego zabytków przy po-
mocy spektrometru. Wykonywano pomiary i ana-
lizy konserwowanych zabytków przy zastosowaniu 
zakupionego spektrometru rentgenowskiego.
 Archiwum Naukowe w roku 2017 zajmowało się 
przyjmowaniem i rejestracją dokumentacji bieżącej, 
opracowywaniem zbiorów, inwentaryzacją doku-
mentacji archeologicznej, wprowadzaniem danych 
do bazy, skanowaniem dokumentów i udostępnia-
niem zbiorów oraz tłumaczeniami na język angiel-
ski tekstów na stronę internetową, streszczeń arty-
kułów, książki, katalogu wystawy i korespondencji.
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 Zbiory Biblioteki Naukowej wzbogaciły się o 652 
pozycje, w tym 423 wydawnictwa zwarte i 229 cza-
sopism. Pod koniec roku księgozbiór liczył już 60388 
publikacji (32407 wydawnictw zwartych i 27981 cza-
sopism).

Rezerwat Archeologiczny „Genius loci”
 Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” powstał 
w 2012 roku i jest działem Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu. Są tam prezentowane unikatowe 
w skali Polski relikty wczesnopiastowskiego ośrod-
ka grodowego z X w. Na terenie Rezerwatu można 
zwiedzać trzy ekspozycje stałe: „Konstrukcje drew-
niane wału grodowego z 2 połowy X w. oraz przekro-
je przez wały”, przedstawiające najwcześniejsze fazy 
zabudowy na Ostrowie Tumskim, „Konstrukcje ka-
mienno-ceglane fundamentów muru obwodowego”, 
które ukazują relikty z wieku XVI, a od roku 2016 
wystawę przygotowaną z okazji 1050-lecia chrztu 
Polski „Pokolenie 966 – świt wielkich przemian”, na 
której prezentowane są zarówno zabytki archeolo-
giczne, jak i prezentacje typu mapping, hologramy 
oraz filmy popularnonaukowe przybliżające aspek-
ty życia ludzi we wczesnym średniowieczu. W 2017 
roku w Rezerwacie można było zwiedzić również 
3 ekspozycje czasowe. Wśród nich wymienić nale-
ży wystawę „Świat około 966” mgr Małgorzaty Żu-
kowskiej-Gieżek, prezentowaną na ulicy Posadzego, 
przed pawilonem muzealnym. Zgodnie z tytułem 
przedstawiono na niej sytuację polityczną i kulturo-
wą różnych części świata w czasach chrystianizacji 
państwa piastowskiego. Dużym powodzeniem cie-
szyła się wystawa pt. „Rodzina i dziecko w średnio-
wieczu” mgr Klaudyny Bronowskiej, prezentująca 
aspekty życia rodzinnego na podstawie źródeł pi-
sanych i ikonograficznych. Ostatnią propozycją Re-
zerwatu w 2017 roku była ekspozycja „Śladami Ary-
stotelesa” mgr Agnieszki Stempin, przybliżająca do-
robek wybitnego starożytnego myśliciela oraz jego 
wpływ na rozwój filozofii europejskiej.
 W 2017 roku Rezerwat Archeologiczny „Genius 
loci” zorganizował szereg imprez edukacyjnych bę-
dących zarówno inicjatywami własnymi jak i efek-
tem udziału w akcjach ogólnomiejskich czy ogól-
nopolskich. Były to: Ferie w Rezerwacie „Genius 
loci”, Niedziela w Rezerwacie, Zakamarki ogrodni-
cze, Dzień Wolnej Sztuki, Poznań za pół ceny, Week-
end na Szlaku Piastowskim, Dni Funduszy Euro-

pejskich, Noc Muzeów, Poznański Tydzień Rodzi-
ny, Festyn rodzinny na Ostrowie Tumskim, Dzień 
Dziecka w Rezerwacie Archeologicznym, Koncert 
muzyki dawnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 
Gra miejska „Poznaj Śródkę i Ostrów Tumski” oraz 
Piknik Arystotelesowski. W Rezerwacie przeprowa-
dzono dwa konkursy dla zwiedzających z nagroda-
mi książkowymi oraz uczestniczono w akcji zbiera-
nia książek dla szpitali „Zaczytani”.
 W ramach zajęć edukacyjnych prowadzono 
Zwiedzanie Tematyczne oraz przygotowano i prze-
prowadzono szkolenia dla przewodników z Wiel-
kopolski. Pracownicy Rezerwatu Archeologiczne-
go „Genius loci” wygłosili również 4 wykłady na-
ukowe i popularnonaukowe, uczestniczyli w pre-
zentacji wyników badań archeologicznych, projek-
tów badawczych, opracowywali zabytki i wyniki ba-
dań wykopaliskowych, prowadzili badania nad ma-
teriałem zabytkowym z kości i poroża, przygotowy-
wali wystawy i oprowadzali grupy zwiedzających. 
Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” współpra-
cował również z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków w Poznaniu oraz Świętokrzyskim Konser-
watorem Zabytków oddział w Sandomierzu. 
 W roku 2017 Rezerwat Archeologiczny „Genius 
loci” przygotował projekty, z których dużym zainte-
resowaniem cieszyło się, obejmujące cykl wykładów 
przedsięwzięcie „Archeologia Myśli. Spacery z Ary-
stotelesem”. Była to realizacja programu MKiDN 
w ramach obchodów 2400 rocznicy urodzin tego 
filozofa ogłoszonej przez UNESCO. Koordynato-
rem projektu była mgr Agnieszka Stempin. Rezer-
wat we współpracy z Kurią Metropolitalną (lider 
projektu) i Miastem Poznań realizował też projekt 

„Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw po-
czątków państwowości polskiej na Ostrowie Tum-
skim w Poznaniu” w ramach działania „Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa natural-
nego i kulturowego” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w któ-
rym udział wzięli mgr Agnieszka Stempin i mgr Ma-
teusz Sikora.
 Pracownicy Rezerwatu uczestniczyli też w pro-
jektach realizowanych zarówno w rezerwacie we 
współpracy z innymi podmiotami, jak i organizo-
wanych przez inne instytucje. Jedynym z nich był 
projekt naukowy finansowany przez Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowe-
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go Programu Rozwoju Humanistyki: Dziedzictwo 
kulturowe: „Poszukiwanie nowoczesnych środków 
i metod konserwacji drewna zabytkowego”, koordy-
nowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu (udział mgr Agnieszki Stempin i mgr Mateusza 
Sikory). Dodatkowo mgr Agnieszka Stempin brała 
udział w projekcie w ramach Narodowego Projek-
tu Rozwoju Humanistyki: „Mit, tradycje i rzeczywi-
stość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastow-
skiego grodu do zamku kazimierzowskiego”, które-
go prowadzącym był dr hab. Wojciech Dzieduszyc-
ki. Były to badania nad materiałem zabytkowym 
z kości i poroża ze stanowisk Kruszwica 2, 4, 5. Mgr 
Mateusz Sikora uczestniczył natomiast w projekcie 

„Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostro-
wa Lednickiego i Giecza”, którego koordynatorem 
było Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz 
w projekcie „Dzwonowo – zaginione miasto – In-
terdyscyplinarne badania średniowiecznego i nowo-
żytnego kompleksu osadniczego”, koordynowanym 
przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu – obu do-
finansowanych przez Narodowy Instytut Dziedzic-
twa. Na najmłodszych zwiedzających skupiły się 
z kolei mgr Klaudyna Bronowska i mgr Anna Po-
łuboczek i przy współpracy z Fundacją Matecznik 
zorganizowały w ramach projektu „Kultura utu-
la” warsztaty dla rodziców z noszenia dzieci w chu-
stach, a także wzięły udział w projekcie „Kiedy Pol-
ska była mała. Rodzinny przewodnik po zabytkach 
pamiętających początki państwa polskiego”, zwią-
zanym z napisaniem przewodnika po Poznaniu dla 
najmłodszych. Koordynatorem tego projektu była 
Fundacja „Trasa dla Bobasa”. W przygotowaniu zna-
lazł się projekt „Wczesnośredniowieczne kostki mo-
zaikowe z Poznania – ślady chrześcijańskiej kaplicy 
Mieszka I i Dobrawy” autorstwa mgra Mateusza Si-
kory. Wniosek został pozytywnie zarekomendowa-
ny przez LABNOZ w Krakowie. Ponadto pracowni-
cy Rezerwatu udzielali konsultacji specjalistycznych 
dla pracowników innych instytucji i firm archeolo-
gicznych.
 Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” w kwiet-
niu 2017 roku zorganizował we współpracy z Wy-
działem Architektury Politechniki Poznańskiej kon-
ferencję „Wartość dodana – interdyscyplinarne 
płaszczyzny edukacji” , na której nasi pracownicy 
wygłosili 2 referaty. Przygotowywano również pu-
blikacje pracowników merytorycznych w wydaw-

nictwach muzealnych, przeprowadzono kwerendy 
archiwalne i biblioteczne w muzeach oraz opubliko-
wano artykuł w innym wydawnictwie. w ciągu ca-
łego roku podejmowano współpracę z innymi in-
stytucjami. Przygotowano także zgłoszenia Rezer-
watu Archeologicznego „Genius loci” do konkursu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Sybil-
la – Muzealne Wydarzenie Roku 2016 oraz do kon-
kursu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, nagrody 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Izabel-
la – Muzealne Wydarzenie Roku 2016.

Działalność administracyjno-gospodarcza i in-
westycyjna
 W roku 2017 w Muzeum pracowało 86 osób za-
trudnionych na 81 etatów. Pracownicy podnosili 
kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach, 
seminariach i studiach podyplomowych.
 Dokonano zakupów inwestycyjnych, m.in. mi-
kroskopu a także regałów i sprzętu wystawienni-
czego i komputerowego. Z ważniejszych remontów 
wymienić należy malowanie wystawy czasowej czy 
zabudowę ściany w szatni w Pałacu Górków, na-
tomiast w Rezerwacie Archeologicznym „Genius 
loci” – montaż czujników temperatury i zagospoda-
rowanie pod względem kompozycji zieleni terenu 
wokół Rezerwatu. Wykonano również wiele drob-
niejszych prac remontowych i naprawczych.

Aneks
Publikacje pracowników Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu 
w 2017 roku

Bagińska Dobiesława
2016 (uzupełnienia)
1. Kingdoms of Nobadia and Makuria/Królestwa, 

Nobadii i Makurii. W: Archeologia Sudanu/Ar-
chaeology of the Sudan. Katalog wystawy. Red. 
M. Chłodnicki, Poznań 2016, s. 249-278.

2. Amphorae and their contents. Goods imported 
to Nubia between the 2nd Century BC and 12th 

century AD. W: Gdańsk Archaeological Museum 
African Reports, vol. 8, Gdańsk 2016, s. 29-59.
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Bartkowiak Zbigniew
2015 (uzupełnienia)
1. Nieznane źródło, zapomniany skarb z Wyspy 

Młyńskiej w Bydgoszczy. Bydgoski Rocznik Mu-
zealny, t. IV, Bydgoszcz 2015, s. 89.

2017
1. Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie men-

nic? Przykład denarów brandenburskich typu 
HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc. W: 
Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane profe-
sorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocz-
nicę urodzin. Red. M. Bogucki, W. Garbaczewski, 
G. Śnieżko. Warszawa 2017, s. 609-621.

2. Późnośredniowieczne prefabrykaty monetar-
ne z Koszalina. W: Pieniądz i banki na Pomo-
rzu. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości 
w Polsce. Tom 3. Poznań 2017, s. 129-136.

3. Zastosowanie modelu Lasswellowskiego (uzu-
pełnionego) do badań nad kwartnikami śląskimi 
z przełomu XIII/XIV wieku. Wiadomości Numi-
zmatyczne, R. LXI, 2017, z. 1-2 (203-204), s. 153-175.

Brzostowicz Michał
1. A może Poznań? W poszukiwaniu gniazda ro-

dowego Piastów. W: Gemma Gemmarum. Stu-
dia dedykowane prof. Hannie Kočce-Krenz. Red. 
A Różański, t.1 , Poznań 2017, s. 111-128.

Chłodnicki Marek
2016 (uzupełnienia)
1. Beginnings of the mud-brick architecture in Egypt, 

A case study from Kom C at Tell el-Farkha. W: 
Egypt at Its Origins 4: Proceedings of the Fourth In-
ternational Conference “Origin of the State. Predyna-
stic and Early Dynastic Egypt”, New York, 26th-30th 
July 2011. Red. M.D. Adams, B. Midant-Reynes, 
E.M. Ryan, Y. Tristant. Tom 252 serii „Orientalia 
Lovaniensia Analecta”, Leuven 2016, s. 21-32.

2017
1. From storage pit to the silo. Storage devices from 

Predynastic to Early Dynastic times. Aview from 
Tell el-Farkha. W: Egypt at its Origins 5: Proce-
edings of the Fifth International Conference “Ori-
gin of the State. Predynastic and Early Dynastic 
Egypt”, Cairo, 13th-18th April 2014. Red. B. Mi-
dant-Reynes, Y. Tristant, E. Ryan. Tom 260 se-

rii  „Orientalia Lovaniensia Analecta”, Leuven 
2017, s. 49-62.

2. M. Chłodnicki, K.M. Ciałowicz, Tell el-Farkha: 
Archaeological Fieldwork 2014-2015. Polish Ar-
chaeology in Mediterranean 25, Warszawa 2017, 
s. 227-253.

3. M. Chłodnicki, P. Bobrowski, M. Jórdeczka, M. Ko-
busiewicz, Polskie badania sztuki naskalnej w Gó-
rach Czerwonomorskich (północno-wschodni Su-
dan), W: Sztuka naskalna – polskie doświadczenia 
badawcze. Red. A. Rozwadowski. Tom 24 serii  „Stu-
dia i Monografie”, Warszawa 2017, s. 255-284.

4. M. Chłodnicki, J. Dunne, S. di Lernia, F. Kher-
bouche, R.P. Evershed, Timing and pace dairy-
ing inception and animal husbandry practi-
ces across Holocene North Africa. Quaterna-
ry International, http://dx.doi.org/10.1016/j.qu-
aint.2017.06.062, 2017.

Ćwiek Andrzej
1. Drilling for powder. Enigmatic limestone frag-

ments explained. Prague Egyptological Studies 
t. XIX, Praga 2017, s. 90-94.

Felis Magdalena
2015 (uzupełnienia)
1. Owieczki: Constructing the archaeological land-

scape. W: Sensing the Past. Contributions from the 
ArcLand Conference on Remote Sensing for Archa-
eology. Red. A. Posluschny, Bonn 2015, s. 90-91.

Gałęzowska Alicja
1. A. Gałęzowska, P. Silska, Srebrne zapinki, rama 

sprzączki i sztabka srebra ze skarbu odkrytego 
w Siedlikowie (pow. ostrzeszowski, woj. wiel-
kopolskie). Silver brooches, a buckle frame and 
a silver ingot from the hoard found at Siedlików 
(Ostrzeszów District, Wielkopolskie Voivode-
ship). W: Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędró-
wek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Barbarian 
tsunami. Migration Period between the Odra and 
the Vistula. Red. A. Bursche, K. Kowalski, B. Ro-
galski, Warszawa–Szczecin 2017, s. 103-104.

2. Pozłacana pięciopalczasta zapinka ze stopu srebra, 
odkryta w miejscowości Dobre (pow. radziejow-
ski, woj. kujawsko-pomorskie). Gilded radiate-he-
aded brooch made of silver alloy found at Dobre 
(Radziejów District, Kujawsko-Pomorskie Voivo-
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deship. W: Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędró-
wek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Barbarian 
tsunami. Migration Period between the Odra and 
the Vistula. Red. A. Bursche, K. Kowalski, B. Ro-
galski, Warszawa – Szczecin 2017, s. 124.

Kalisz-Zielińska Marta
2016 (uzupełnienia)
1. X w. w Polsce - archeologiczna perspektywa. W: 

„Powtórka przed...”. X spotkania z historią dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informator 
Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, s. 121-122. 

2017 
1. Wybitni archeolodzy i ich wielkie odkrycia. W: 

Powtórka przed...X Spotkania z historią dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informator 
Instytutu Historii UAM, Poznań 2017, s. 125-126.

Krzyszowski Andrzej
1. A. Krzyszowski, D. Michalska-Nawrocka, Chro-

nology of Multicultural site Sowinki in Greater 
Poland (Chronologia na podstawie badań 14C 
wielokulturowego stanowiska w Sowinkach (nr 
23a) w południowej części Wielkopolski). Geo-
chronometria, t. 44, Gliwice 2017, s. 30-39.

2. A. Krzyszowski, M. Sikora, Ł. Kowalski, A. Gar-
bacz-Klempka, Znalezisko brązowej figurki 
zoomorficznej i fragmentu brązowego sztyletu 
z miejscowości Niesłabin (stan. 30) w powiecie 
śremskim. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, 
t. 7, Poznań, s. 233-251.

3. Początki wsi Golęczewo w świetle najnowszych 
badań archeologicznych. Arkusz Golęczewski, 
zeszyt 7, Golęczewo 2017, s. 45-90.

Mączyńska Agnieszka
2016 (uzupełnienia) 
1. Naqadan-Lower Egyptian interactions during 

the 4th Millennium B.C. A comparative study of 
pottery dated to Naqada II period from the si-
tes at Adaïma and Tell el-Farkha. W: Egypt at its 
Origins 4, Proceedings of the Fourth Internatio-
nal Conference “Origin of the State. Predynastic 
and Early Dynastic Egypt”, New York, 26th – 30th 
July 2011”. Red. M.D. Adams, B. Midant-Reynes, 
E. M. Ryan, Y. Tristant. Tom 252 serii „Orienta-
lia Lovaniensia Analecta”, Leuven 2016, s. 83-108.

2017
1. The Neolithic period in Lower Egypt – research 

problems and priorities. W: Egypt 2015: Perspec-
tives of Research. Proceedings of the Seventh Euro-
pean Conference of Egyptologists 2nd-7th June 2015, 
Zagreb, Croatia. Red. M. Tomorad, J. Grzybow-
ska-Popielska, tom 18 serii „Archaeopress Egyp-
tology”, Oxford 2017, s. 278-288.

2. The pottery of the Neolithic Lower Egyptian so-
cieties: a single regionwide tradition or multiple 
local traditions? W: Egypt at its Origins 5, Pro-
ceedings of the International Conference "Ori-
gin of the State. Predynastic and Early Dynastic 
Egypt", Cairo 13th-18th April 2014. Red. B. Mi-
dant-Reynes, Y. Tristant, E. Ryan. Tom 260 se-
rii  “Orientalia Lovaniensia Analecta”, Leuven 
2017, s. 657-688.

3. Who are the Naqadans? Some remarks on the 
use and meaning of the term Naqadans in Egyp-
tian Predynastic archaeology. W: Current Re-
search in Egyptology 2016 Proceedings of the Se-
venteenth Annual Symposium. Jagiellonian Uni-
versity, Krakow, Poland, 4-7 May 2016. Red. J.M. 
Chyla, J. Dębowska-Ludwin, K. Rosińska-Balik, 
C. Walsh, Oxford 2017, s. 40- 55.

 
Poklewska-Koziełł Magdalena

1. M. Sprenger, M. Poklewska-Koziełł, Modna para 
z renesansowych kafli. Kaflarski przyczynek do 
historii ubioru. W: Gemma Gemmarum. Stu-
dia dedykowane prof. Hannie Kočce-Krenz. Red. 
A. Różański, t.2 , s. 1385-1398, Poznań 2017.

Polkowski Paweł
1. P. Polkowski, F. Förster, Wadi Sura. O skałach za-

siedlonych przez Bezgłowe Bestie. Archeologia 
Żywa 2(64) 2017, s.18-23.

2. Dialogi na pustynnych skałach. Z rozważań nad 
mocą sprawczą sztuki naskalnej na obszarach 
wschodniej Sahary. W: Sztuka naskalna - polskie 
doświadczenia badawcze. Red. A. Rozwadowski, 
Warszawa–Toruń 2017, s. 105-138.

3. Łowcy sztuki naskalnej. Polska ekspedycja ‘Pe-
troglyph Unit’, 1985-2017. Archeologia Żywa 
3/2017, s. 52-59.

4. P. Polkowski, P. Witkowski, RTI, czyli kilka słów 
o dokumentacji sztuki naskalnej. Archeologia 
Żywa 4/2017, s. 74-81.
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Przybył Maciej 
1. Arystoteles łaciński. W: Spacery z Arystotelesem. 

Red. Agnieszka Stempin, Poznań 2017, s. 77-86.
2. Dzwonowo na tle sieci drożnej w późnym śre-

dniowieczu i czasach nowożytnych. W: Dzwono-
wo. Średniowieczne zaginione miasto, Tom I, Śro-
dowisko naturalne, zarys dziejów, badania nie-
inwazyjne. Red. M. Krzepkowski, M. Moeglich, 
P. Wroniecki, Wągrowiec 2017, s. 122-138.

Ratajkiewicz Jolanta
2016 (uzupełnienia)
1. Sprawozdanie z działalności Muzeum Arche-

ologicznego w Poznaniu w roku 2016. Fontes 
Archaeologici Posnanienses 52, Poznań 2016, 
s. 273-285.

Sierant Marta
1. Scenariusz lekcji „Mieszko I – 1 Polski VIP”. Wia-

domości Historyczne z wiedzą o społeczeństwie 
2/2017, s. 30-34.

Sikora Mateusz
1. A. Krzyszowski, M. Sikora, Ł. Kowalski, A. Gar-

bacz-Klempka, Znalezisko brązowej figurki 
zoomorficznej i fragmentu brązowego sztyletu 
z miejscowości Niesłabin (stan. 30) w powiecie 
śremskim. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, 
t. 7, Poznań, s. 233-251.

2. Przeprawa mostowa po zachodniej stronie 
Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – archeolo-
giczne ślady funkcjonowania. W: Gemma Gem-
marum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kó-
čce-Krenz. Red. A. Różański, t. 1, Poznań 2017, 
s. 551-560.

Silska Patrycja
1. A. Gałęzowska, P. Silska, Srebrne zapinki, rama 

sprzączki i sztabka srebra ze skarbu odkrytego 
w Siedlikowie (pow. ostrzeszowski, woj. wiel-
kopolskie). Silver brooches, a buckle frame and 
a silver ingot from the hoard found at Siedlików 
(Ostrzeszów District, Wielkopolskie Voivode-
ship). W: Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędró-
wek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Barbarian 
tsunami. Migration Period between the Odra and 
the Vistula. Red. A. Bursche, K. Kowalski, B. Ro-
galski, Warszawa–Szczecin 2017, s. 103-104.

Skorupka Tomasz
1. Na glinianych nogach. Unikatowe wyroby kultu-

ry łużyckiej z kolekcji Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu. Katalog wystawy, Poznań 2017.

Sprenger Magdalena
1. M. Sprenger, M. Poklewska-Koziełł, Modna para 

z renesansowych kafli. Kaflarski przyczynek do 
historii ubioru. W: Gemma Gemmarum. Studia 
dedykowane Profesor Hannie Kočce-Krenz. Red. 
A Różański, t. 2, Poznań 2017, s. 1385-1398.

Stempin Agnieszka
1. Arystoteles i Muzeum. W: Archeologia Myśli: 

Spacery z Arystotelesem. Red. A. Stempin, Po-
znań 2017, s. 7-17.

Stróżyk Mateusz
2016 (uzupełnienia)
1. Analiza przestrzenna dokumentacji archiwal-

nej badań wykopaliskowych z lat 60’, kurhanu 
18 z cmentarzyska w Smoszewie, gm. Krotoszyn. 
W: Cyfrowe spotkania z zabytkiem: Niewidzialne 
dziedzictwo, Wrocław 2016, s. 71-78.

2017
1. J. Czebreszuk, M. Jaeger, J. Niebieszczański, 

Ł. Pospieszny, M. Cwaliński, M. Stróżyk, A. So-
kołowska, Model non-invasive research in fore-
sted areas – The Krotoszyn Forest. From the stu-
dies on the transformation of cultural landsca-
pe in the prehistory of Greater Poland. W: Ar-
cheological Sites in Forests. Strategies for their 
Protection. Red. W. Irlinger, G. Suhr. Tom 14 se-
rii  “Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege”, Monachium 2017, s. 75-82.

Szmyt Marzena
1. Collective graves, flint axes, and cows in the Late 

Neolithic: People of Globular Amphora Culture 
on the Vistula and Odra. W: The Past Societies. 
Polish Lands from the first evidence of human pre-
sence to the Early Middle Ages. Vol. 2. 5500 – 2000 
BC. Red. P. Urbańczyk, P. Włodarczak, Warsza-
wa 2017, s. 211-273.

2. East-west connections on the Central European 
Plain: Between the Elbe and Vistula 3300–2700 
BC. W: Salmünde – Regel oder Ausnahme?/ 
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Salzmünde – rule or exception? Red. H. Meller, 
S. Friederich, Halle 2017, s. 433-451.

3. A. Kośko, M. Szmyt, T. Goslar, Zespoły typu Bo-
żejewice – Krusza Zamkowa w sekwencji prze-
mian kulturowych na Niżu Polskim w pierwszej 
połowie III  tys. przed Chr. W: Nie tylko krzemie-
nie / Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lu-
cynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dy-
daktycznej i w 70. rocznicę urodzin. Red. A. Mar-
ciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, A. Golański, 
S. Rzepecki, M. Wąs, Łódź 2017, s. 249-264.

4. T. Stępnik, M. Szmyt, D. Żurkiewicz, Use of 
wood in Yampil Barrow Complex funerary ri-
tuals IV-II mill. BC. Baltic-Pontic Studies, t. 22, 
2017, s. 126-165.

Walkiewicz Bogdan
1. Odkrycia archeologiczne w Pyszącej. Śremski 

Notatnik Historyczny nr 19, 2017, s. 19-27.

Winiarska-Kabacińska Małgorzata
2016 (uzupełnienia)
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Henryk Koczorowski
(1951-2018)

 Dnia 30 października 2018 roku zmarł wieloletni kierownik Biblioteki Naukowej Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu – Henryk Koczorowski. 
 Urodził się 14 stycznia 1951 roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie spędził dzieciństwo i młodość oraz 
przeszedł pierwsze stopnie edukacji szkolnej. Wykształcenie wyższe z zakresu historii zdobył w 1975 roku 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podjął się studiów doktoranckich, których jednak 
nie skończył. Uzupełnił swoje kwalifikacje uzyskując w 1981 roku świadectwo ukończenia Podyplomowego 
Studium Bibliotekoznawstwa, również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pod koniec i bezpośred-
nio po studiach pracował jako nauczyciel: w roku szkolnym 1974-1975 w Szkole Podstawowej nr 38, a w ko-
lejnym w Szkole Podstawowej nr 75. W latach 1976-1978 był zatrudniony w Bibliotece Głównej UAM. 
 W 1978 roku rozpoczął pracę jako bibliotekarz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. W 1980 roku, 
po odejściu na emeryturę swej mentorki p. Zofii Smoleń i krótkim okresie zwierzchnictwa mgr Marii Beby, 
został kierownikiem Biblioteki. W trakcie swojej działalności więcej niż tylko podwoił dotychczasowe zbio-
ry, ale nawiązał także wiele istniejących do dzisiaj wymian krajowych i zagranicznych oraz obsłużył niezli-
czone grono wiernych czytelników. Szczególnie lubił oddawać się pasji gromadzenia. Często mówił, że „dro-
ga czytelnika nie powinna się nigdy przecinać z drogą książki”, ale jeżeli tylko ktoś potrzebował trudno do-



stępną publikację, potrafił poruszyć niebo i ziemię, by ją zdobyć. W 2017 roku przeszedł na emeryturę, ale 
nie wyobrażając sobie swojej egzystencji bez pracy, pozostał na stanowisku tak długo, jak mu na to pozwo-
liło zdrowie. 
 Był wymagającym kierownikiem, ale jednocześnie osobą pełną ciepła i uroku. Miał charyzmatyczny cha-
rakter i nietuzinkowy umysł oraz swoiste, nie dla każdego zrozumiałe, poczucie humoru. Posiadał szerokie 
grono przyjaciół i znajomych, których przyciągała jego barwna osobowość. Miał wiele zainteresowań – fa-
scynowała go sztuka i kultura prawosławia, grafika artystyczna oraz użytkowa (szczególnie upodobał sobie 
ekslibrisy, które zawzięcie kolekcjonował). Gustował również we wszelkiej twórczości artystycznej w drew-
nie: pasjonowała go architektura kościołów drewnianych, meble zabytkowe oraz rzeźba ludowa. Sam zresz-
tą, jak to określał, „rzezał” w drewnie. Interesował się także heraldyką – był współzałożycielem Towarzy-
stwa Genealogiczno-Heraldycznego oraz jego wiceprezesem w latach 1987-1998. Ciekawiła go historia lo-
kalna, przede wszystkim miejsc mu bliskich – rodzinnego Ostrowa oraz Poznania i jego okolic. Wysoko ce-
nił sobie spokój własny i dobrą książkę lub pobudzającą intelektualnie rozmowę. Szczególnie chętnie czytał 
biografie innych ludzi oraz kryminały autorów polskich i angielskich. W wolnych chwilach chodził na dłu-
gie spacery z psem oraz jeździł na wycieczki po najbliższej okolicy.
 Odszedł po ciężkiej, nieuleczalnej chorobie pozostawiając po sobie pustkę, której nie da się już w żaden 
sposób zapełnić. Pożegnaliśmy go 9 listopada 2018 roku na cmentarzu na Miłostowie. 
 Dla wielu z nas pozostanie już na zawsze w pamięci obraz Pana Henryka siedzącego za biurkiem, z nie-
odłączną maszyną do pisania, pykającego ulubioną fajkę.

                        Jolanta Ratajkiewicz
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