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Niniejsza publikacja, którą mamy przyjemność oddać w ręce Czytelnikom, pod‑
sumowuje projekt Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza ‑Kozaryna pn. „Alt Kos‑
sewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego cmentarzyska z okresu 
wędrówek ludów” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Wydawnictwo prezentuje wyniki badań interdyscyplinarnych przeprowadzo‑
nych w ramach projektu, począwszy od studiów archiwalnych, poprzez ujęcia 
syntetyczne i analizy specjalistyczne, po opracowanie materiałów zabytkowych 
pochodzących z cmentarzyska grupy olsztyńskiej na stanowisku 2 w Kosewie 
(d. Kossewen III), gm. Mrągowo, woj. warmińsko ‑mazurskie, datowanego na późny 
okres wędrówek ludów.

Na mapie kultur archeologicznych Europy Środkowej i dzisiejszych ziem pol‑
skich tego okresu grupa olsztyńska zajmuje miejsce wyjątkowe. W pełnych burzli‑
wych przemian wiekach V, VI i VII n.e. charakteryzuje się stabilnym osadnictwem 
oraz wyjątkowym bogactwem, płynącym z wielokierunkowych, paneuropejskich 
kontaktów handlowych. Unikatowy w tym świetle zespół sepulkralny w Kosewie 
(stanowiska Kossewen I, II i III) stał się niezwykle ważnym elementem studiów nad 
tą jednostką taksonomiczną. Zagadnienia te wraz z wnikliwą analizą przedstawia 
w tomie prof. Wojciech Nowakowski – przewodniczący Rady Naukowej Fundacji.

Zdecydowaną większość źródeł powiązanych z omawianym stanowiskiem 
znamy przede wszystkim z materiałów archiwalnych, pochodzących z badań ar‑
cheologicznych i publikacji badaczy niemieckich z XIX i pierwszej połowy XX wie‑
ku. Niestety zniszczenia drugiej wojny światowej spowodowały rozproszenie 
dokumentacji polowej oraz zabytków pochodzących z badań, a także „zaginięcie” 
części stanowisk wynikające z braku informacji na temat ich lokalizacji. Wszystko 
to sprawia, iż opracowanie danych archiwalnych to proces specyficzny i skompli‑
kowany, wymagający wertowania zbiorów wielu północnoeuropejskich instytucji 
badawczych i muzealnych oraz nierzadko detektywistycznej pracy. Efekty tych 
studiów znajdziemy w artykule dr. Mirosława Rudnickiego.

Dzięki wnikliwym analizom spuścizny naukowej badaczy pruskich oraz wielo‑
krotnym prospekcjom terenowym stanowisko 2 w Kosewie (d. Kossewen III) zo‑
stało ponownie odkryte w 2005 roku i precyzyjnie zainwentaryzowane w roku 
2014. Dostępne współczesnym archeologom technologie pozwoliły precyzyjnie 
zadokumentować obszar cmentarzyska. Wykonano z jednej strony naziemny 
skaning laserowy powierzchni terenu, z drugiej zaś nieinwazyjne badania geo‑
fizyczne pozwalające podjąć próbę identyfikacji pozostałych jeszcze in situ obiek‑
tów archeologicznych. Ujęcie analityczne tego procesu prezentuje artykuł pióra 
mgr. Wiesława Małkowskiego i prof. Krzysztofa Misiewicza.

Współpraca ze środowiskiem profesjonalnych poszukiwaczy ujawniła ukry‑
ty i niezwykły potencjał tkwiący w częściowo przebadanym już w początkach 
XX wieku stanowisku. W warstwach powierzchniowych zlokalizowano i szczegó‑
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łowo zadokumentowano ponad 300 fragmentów zabytków oraz wyeksplorowano 
zagrożone zniszczeniem pozostałości pochówków ciałopalnych. Ich opis i ana‑
lizę zawierają artykuły mgr. Marcina Gładkiego, Kamila Stokłosy i dr. Wiesława 
Więckowskiego oraz zamieszczony na końcu wydawnictwa szczegółowy katalog.

Pozyskane podczas inwentaryzacji zabytki poddano konserwacji zgodnie z naj‑
wyższymi standardami. Proces ten wraz z opisem technik i materiałów użytych 
do produkcji wyrobów ze srebra pokazuje publikacja mgr. Jarosława Strobina. 
Tajniki odlewnictwa i metalurgii pochodzących z terenu stanowiska przedmiotów 
brązowych ujawnia nam artykuł mgr. Karola Żołędziowskiego. Dzięki niezwykle 
rozbudowanej aparaturze pomiarowej oraz analizom mgr Eweliny Miśty i dr Anety 
Gójskiej poznać możemy ich skład pierwiastkowy.

Biorąc pod uwagę stan źródeł oraz historię badań stanowisk archeologicz‑
nych na obszarze dawnych Prus Wschodnich, ujęcie syntetyczne, dotykające 
szczegółowo zarówno archiwaliów, jak i materiałów pozyskanych współcześnie, 
opracowanych przy użyciu najnowocześniejszych technologii, jest osiągnięciem 
wyjątkowym. To moment, w którym przeszłość spotyka przyszłość, a rzeczy 

„zaginione” mogą ujrzeć światło dzienne.
Dziękujemy wszystkim współpracownikom Fundacji za udział i pomoc w ba‑

daniach terenowych oraz przygotowaniu poświęconej projektowi konferencji 
i wystawy w ramach cyklu Dajna Modern Heritage, którego druga edycja odbyła 
się w grudniu 2015 roku w Mrągowie. Autorom tekstów składamy gorące wyrazy 
uznania za wnikliwość spojrzenia, jakość analiz i zaangażowanie. Podziękowania 
i wyrazy szacunku za pomoc i wsparcie kierujemy do Burmistrza Miasta Mrągo‑
wo oraz naszych przyjaciół z Urzędu Miasta w Mrągowie, Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum 
w Mrągowie, Pałacu w Łężanach oraz Nadleśnictwa Strzałowo.

Pozostaje mieć nadzieję, iż badania i opracowania stanowisk archiwalnych 
w mikroregionie Jeziora Probarskiego będą kontynuowane, dostarczając kolej‑
nych unikatowych źródeł dla przyszłych pokoleń archeologów, a wydawnictwa, 
konferencje i wystawy je ukazujące przybiorą charakter cykliczny, stale goszcząc 
na naukowej mapie Polski.

Marcin Gładki
Agnieszka Jaremek
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INTRoDUCTIoN The following publication, we are honored to present to our 
Readers summarize a Dajna Foundation project – “Alt Kossewn III – the cemetery 
from Migration Period in the light of archive and present research” financed by 
the Ministry of Culture and National Heritage.

Publishing presents the results of interdisciplinary research conducted within 
the framework of the project, ranging from archival studies, specialized analysis 
and the elaboration of archaeological materials from the cemetery of Olsztyn 
Group, Kosewo site 2, (d. Kossewen III), gm. Mrągowo, Warmia – Mazury, province, 
dating back to the Late Migration Period.

On the map archaeological cultures of Central Europe and today’s Polish lands 
of that period, the Olsztyn Group occupies a special place. In the full turbulent 
transition centuries, V, VI and VII AD it shows a stable settlement, and a unique 
wealth flowing from multi, pan ‑European trade relations. In this light the archa‑
eological sites in Kosewo (formerly known as Kossewen I, II and III) have become 
famous, widely known and extremely important part of research work on this 
period of transitions. These issues, along with a thorough analysis presents the 
article of prof. Wojciech Nowakowski – President of the Scientific Council of the 
Foundation.

The vast majority of sources associated with the presented cemetery is pri‑
marily known from various archaeological archives and the publications of Ger‑
man researchers from the nineteenth and the first half of the twentieth century. 
Unfortunately, the tragedy of the Second World War led to the dispersion of 
field documentation and finds from earlier excavations, as well as „missing” of 
indications about location of the sites. All this makes the research work on ar‑
chival data highly specific and complicated process, requiring leafing through 
the collections of many Northern European research institutions and museums 
and often detective work. The results of these studies can be found in the article 
by PhD Mirosław Rudnicki.

Thanks to a careful analysis of the legacy of Prussian archaeologists and several 
undertaken field prospections, a site 2 in Kosewo (Kossewen III) was rediscove‑
red in 2005 and surveyed in 2014. Available today’s technologies have allowed 
archaeologists to accurately document the burial area. Terrestrial laser scanning 
of the cemetery’s surface has been carried out in association with non ‑invasive 
geophysical surveys attempting to identify any remaining in ‑situ archaeological 
objects. Recognition of this analytical process presents an article by MA Wieslaw 
Małkowski and Professor Krzysztof Misiewicz.

Cooperation with the professional metal detector prospectors revealed the 
hidden and extraordinary potential of the site partially excavated already in the 
early twentieth century. In the surface layers more than 300 pieces of ancient 
items were identified and measured as well as the destructed remains of crema‑
tion burials. Their description and analysis contain articles by MA Marcin Gładki 
and Kamil Stokłosa, PhD Wieslaw Więckowski and a detailed catalog.

The archaeological finds obtained during the survey were conserved in accor‑
dance with the highest standards. This process, along with descriptions of the 
techniques and materials used in the production of silver items shows publica‑
tion MS Jaroslaw Strobin. The secrets of molding and ancient metallurgy from 
the point of view of discovered bronze artefacts reveals the article by MA Karol 
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Żołędziowski. With an extensive instrumentation and analysis of MA Ewelina 
Mista and PhD Aneta Gójska we can get to know their chemical composition.

Considering the history of archaeological research in the area of former East 
Prussia, the publication that contains both archival approach and contemporary 
materials studies, developed using the latest technologies is a unique achievement. 
It’s the moment where the past meets the future, and things considered as „lost” 
can see the light of day.

We would like to thank all the collaborators of the Foundation for their par‑
ticipation and support in the fieldwork and the preparation of conferences and 
exhibitions devoted to the project, in the series Dajna Modern Heritage, whose 
second edition was held in December 2015 in Mrągowo. We make warm words 
of appreciation to the authors of the articles for the quality of analysis and en‑
gagement. Thanks and respect for their help and support we head to our friends 
from the City Hall in Mrągowo, Institute of Archaeology University of Warsaw, 
Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn, the Museum in Mragowo, Palace in 
Łężany and State Forests District of Strzałowo.

It is hoped that the research work on archaeological sites in the Lake Probarskie 
microregion will continue providing the new, unique sources for future genera‑
tions of archaeologists. We also expect that the next publications, conferences 
and exhibitions showing our studies will be hosting constantly on the scientific 
map of Poland.
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Historia badań 
 
Kosewo I
Największa nekropola w Kosewie – cmentarzysko I – zlokalizowana została 
w przesmyku między jeziorem Juksty a Jeziorem Probarskim. Leżała ona „mniej 
niż 100 kroków na północ” od miejscowości (weigel 1891, 20). Dokładny opis po‑
łożenia cmentarzyska znajduje się w kopii sprawozdania F. E. Peisera, badającego 
cmentarzysko w latach 1907–1908 (rudnicki 2010a, 244). Cmentarzysko miało się 
znajdować po południowej stronie niewielkiego wzniesienia, przez które przebie‑
gała szosa Mrągowo –Mikołajki. Droga biegła 3 metry poniżej szczytu wzniesienia. 
Samo wzgórze miało się wznosić około 30–35 stóp ponad lustro wody. Dokładną 
lokalizację cmentarzyska umożliwia precyzyjne określenie położenia jednego 
z tzw. Augenpunktów (III), który miał się znajdować 108 m na północ od cmentarza 
(PM ‑A 1848/1). Znaczny rozwój wsi w latach powojennych uniemożliwia jednak 
obecnie prospekcję w terenie i weryfikację położenia reliktów cmentarzyska (szy‑
mAński 2000). Schematyczną mapę z lokalizacją nekropoli opublikował już w 1891 
roku M. Weigel (Ryc. 1). Pewną pomocą w ustaleniu położenia cmentarzyska 
I oraz II i III mogą służyć tzw. mapy archeologiczne autorstwa E. Hollacka (Ryc. 2) 
(HollAck 1908) czy G. J. F. von Hassela (melin ‑wyczółkowskA 1999, 178–179).

mirosłAw rudnicki Historia i stan badań na cmentarzyskach 
w Kosewie, pow. mrągowski 
(dawn. Kossewen, Kr. Sensburg)

Ryc. 1. Lokalizacja 
cmentarzyska 
Kosewo I 
wg Weigel 1891
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Historia badań nad cmentarzyskiem Kosewo I sięga roku 1887. Podczas bu‑
dowy drogi między Mrągowem a Mikołajkami wtedy w „wioseczce” (Dorfchen) 
Kosewo natrafiono na relikty cmentarzyska ciałopalnego. Zabytki pozyskane 
przez robotników przy okazji prac budowlanych zostały przekazane landratowi 
mrągowskiemu Otto von Schwerinowi, który odesłał je do Königlichen Museum 
w Berlinie (weigel 1891, 20–21). Badania wykopaliskowe na tym cmentarzysku 
podjął w 1891 roku dr Max Weigel. Odkryto podczas nich 29 grobów, w większości 
popielnicowych, oraz znaczną liczbę zabytków luźnych. Materiał zabytkowy trafił 
do Museum für Völkerkunde w Berlinie, dziś Museum für Vor‑ und Frühgeschichte 
(weigel 1891; nowAkowski 1998). Wyniki badań opublikowane zostały w 1891 roku 
w drugim tomie Nachrichten über Deutsche Alterthumskunde. Publikacja zawiera 
precyzyjną lokalizację i opis stanowiska, inwentarze grobowe wraz z wymiarami 
niektórych zabytków oraz ilustracje wybranego materiału.

W latach 1907–1908 roku badania na cmentarzysku I w Kosewie kontynuował 
królewiecki badacz Feliks Ernst Peiser, członek oraz późniejszy prezes Altertüms‑
gesellschaft Prussia. Metodyka badań M. Weigla budziła poważne zastrzeżenia 
F. Peisera, który w swoim sprawozdaniu napisał między innymi: „...das Gräberfeld, 
zum Teil von den Chausearbeiten (vor 20 Jahren) zerstört, zum Teil von «Herren 
Doktoren aus Berlin» sehr schlecht ausgegraben” (PM ‑A 1848/1; Nowakowski 2005, 
362). Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście metodyka badań 
archeologów berlińskich stała na tak niskim poziomie, czy też niepochlebna opinia 
F. Peisera wynika z niechęci, którą badacze wschodniopruscy darzyli archeologów 
z ośrodków stołecznych.

Na podstawie źródeł archiwalnych można stwierdzić, iż F. Peiser przebadał 
cmentarzysko Kosewo I w ciągu czterech „kampanii”. Pierwsza z nich rozpoczęła 
się 15.10.1907 roku i skończyła w tym dniu. Odkryto wówczas 18 grobów ciało‑
palnych (PM ‑A 1848/1). Planigrafię grobów stosowano w oparciu o kartezjański 
układ współrzędnych geograficznych względem tzw. Augenpunktu (nowAkowski 
2005, 362).

Kolejne badania wykopaliskowe rozpoczęto 16.05.1908 roku. Wytyczono nowy 
Augenpunkt (II), położony 10 metrów na zachód od pierwszego, a następnie kolej‑
ny (III) znajdujący się 8 metrów na południe. Tego dnia zostało odkrytych 27 obiek‑
tów. Następnego dnia odkryto 71 obiektów. Po zapisie 18.05.1908 r. liczba odkrytych 

Ryc. 2. Lokalizacja 
cmentarzysk 
w Kosewie wg 
Hollack 1908
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obiektów przekracza już 200. Następna data w sprawozdaniu to 30.05.1908 r., 
kiedy odkryto 2 groby. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy autor badań powrócił 
tego dnia na stanowisko, czy wcześniej zrezygnował z zapisu dat w dzienniku. Po 
zapisie 31.05.1908 liczba odkrytych obiektów wynosiła 389 (PM‑A 1848/2). Źródła 
archiwalne (PM ‑A 1848/4) wskazują, iż przy majowej kampanii wykopaliskowej na 
stanowisku pracowało trzech robotników dorosłych i dwóch chłopców (Ryc. 3). 
Kolejna data w dzienniku F. Peisera to 29.07.1908 – wydaje się, iż mamy tu do 
czynienia z kontynuacją badań po blisko dwumiesięcznej przerwie. Tego dnia 
odkryto 41 obiektów, a następnego 128. Po zapisie z 31.07.1908 r. sprawo zdanie 
urywa się na liczbie 598 odkrytych obiektów. Późniejsza kopia sprawozdania 
(z 1942 r. 1) wskazuje, iż przed osiągnięciem liczby 614 obiektów wytyczono Augen‑
punkt IV, którego położenia nie można precyzyjnie określić. Zachowane źródła 
wskazują, że sprawozdanie z badań na cmentarzysku Kosewo I zamyka liczba 
811 obiektów. Wbrew przypuszczeniom niektórych badaczy (por. HilBerg 2009) 
nie jest to całkowita liczba grobów odkrytych podczas badań F. E. Peisera. Autor 
badań nadawał kolejne numery w katalogu zabytkom luźnym oraz obiektom 
niepełniącym funkcji sepulkralnej. Ponadto groby położone blisko siebie określał 
literami, np. 20a. Przyjmowanie liczby 811, na podstawie katalogu, na określenie 
całkowitej ilości grobów odkrytych przez F. E. Peisera jest zatem błędne.

Pomimo dużej liczby obiektów na cmentarzysku w Kosewie (29 z badań 
M. Wei gla i co najmniej 811 F. Peisera 2) stanowisko to znane jest jedynie z pu‑
blikacji pojedynczych zabytków lub zespołów. Materiał zabytkowy pozyskany 

 1 Informacja pochodzi od p. Horsta Wiedera, pracownika Prussia‑Museum Archiv 
w Museum für Vor‑ und Frühgeschichte w Berlinie.

 2 W. Nowakowski podaje 854 jako liczbę grobów z badań F. E. Peisera (nowAkowski 
2005). Liczba ta przytaczana jest zapewne za Kartoteką Kurta Voigtmanna, w której 
znajduje się karta z opisem grobu nr 854. Należy jednak podkreślić, iż numer ten 
został opatrzony przez autora kartoteki znakiem zapytania. Świadczy to, że K. Voigt‑
mann, skądinąd bardzo skrupulatny, nie był pewien, czy dany grób rzeczywiście nosił 
nr 854. W sprawozdaniu F. Peisera z badań inwentarz grobów kończy się na liczbie 
811 (PM–A 1848/1; PM–A 1848/2). Brak jest danych z innych źródeł, nie można więc 
jednoznacznie stwierdzić, iż liczba grobów odkrytych na cmentarzysku w Kosewie 
przekroczyła tę liczbę.

Ryc. 3. Fotografia 
przedstawiająca 
robotników 
zaangażowanych 
w prace 
wykopaliskowe 
na cmentarzysku 
Kosewo I w maju 
1908 r. Data 
wykonania – 
najprawdopodobniej 
17.05.1908 r. 
PM ‑A 1848/4
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z badań w latach 1907–1908 trafił do Prussia ‑Museum w Królewcu, gdzie dopeł‑
nił losu wielu innych zabytków przechowywanych w tej placówce. Pod koniec 
drugiej wojny światowej większość znalezisk zaginęła lub została rozproszona 
(por. nowAkowski 1995, 14–15). Nieliczne zabytki z omawianej nekropoli znajdują 
się obecnie w Museum für Vor‑ und Frühgeschichte w Berlinie, Oblastnoj Istoriko‑

‑Chudožestviennyj Muziej w Kaliningradzie czy w Muzeum Warmii i Mazur w Olsz‑
tynie. Niektóre przedmioty znajdują się także w rękach prywatnych kolekcjonerów.

Kosewo II
Cmentarzysko Kosewo II jest znane wyłącznie z lakonicznych wzmianek w dzien‑
niku F. E. Peisera. Nekropola miała się znajdować na polu Biallucha (beim Bialluch), 
ciągnącym się ku południowemu krańcowi Jeziora Probarskiego, pomiędzy drogą 
Piecki (Peitschendorf) – Kosewo a jeziorem (po jego wschodniej stronie). Budowa 
tej drogi miała doprowadzić do zniszczenia części nekropoli (PM ‑A 1848/3). V. Hil‑
berg lokuje to stanowisko po wschodniej stronie drogi (Ryc. 4), co nie pokrywa się 
dokładnie z opisem F. E. Peisera (HilBerg 2009, 350, ryc. 10.2). Badania powierzch‑
niowe w 2000 roku w ramach programu AZP doprowadziły do zlokalizowania 
wspomnianego cmentarzyska pomiędzy drogą Piecki–Kosewo a jeziorem Kuc. 
Lokalizacja ta jeszcze bardziej odbiega od opisu F. E. Peisera.

Nekropola ta należy do najmniej znanych spośród trzech stanowisk będą‑
cych przedmiotem opracowania. Nieznany jest dokładny termin, w którym 
przeprowadzono badania wykopaliskowe. W dzienniku F. E. Peisera znajduje się 
tylko lakoniczna wzmianka o lokalizacji i zniszczeniu cmentarzyska przez drogę 
Kosewo ‑Piecki biegnącą przez stanowisko i na skutek erozji wietrznej (zerstört und 
verweht). W sprawozdaniu znajduje się również informacja o odkryciu czterech 
grobów ciałopalnych. Biorąc pod uwagę, iż zapis ten znany jest z kopii dziennika 
nr 8 (Heft 8) i znajduje się tuż za przerwanym sprawozdaniem z badań na cmen‑
tarzysku Kosewo I, można przypuszczać że wykopaliska te mogły mieć charak‑
ter ratowniczy, polegający na zabezpieczeniu wyeksponowanych, zniszczonych 
obiektów. Wykopaliska mogły się odbyć na przełomie lipca i sierpnia 1908 roku 
podczas badań na cmentarzysku Kosewo I. 

Kosewo III
Nekropola Kosewo III jest najpewniej zlokalizowanym cmentarzyskiem spo‑
śród stanowisk omawianych w pracy. Znajduje się ona na wzniesieniu leżącym 
pomiędzy południowym krańcem Jeziora Probarskiego a jeziorem Zjadło na 
dawnym „polu Borowskiego”, około 120–130 metrów od Jeziora Probarskiego. 
Cmentarzysko w znacznym stopniu zostało zniszczone przez orkę (PM ‑A 1848/3). 
Badania powierzchniowe w ramach programu AZP doprowadziły do precyzyjnej 
lokalizacji stanowiska, potwierdzonej odkryciem licznych fragmentów ceramiki 
i przepalonych kości ludzkich. Obecnie teren cmentarzyska porośnięty jest kil‑
kunastoletnim lasem.

Cmentarzysko określane w literaturze jako Alt Kossewen III przebadane zo‑
stało również przez F. E. Peisera. Wykopaliska miały miejsce w lecie 1908 roku, 
na przełomie lipca i sierpnia. Jest to tym bardziej interesujące, iż 31.07. 1908 roku 
trwały jeszcze badania na cmentarzysku Kosewo I. Być może F. Peiser kierował 
równolegle dwoma badaniami, choć odległość między wspomnianymi cmen‑
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tarzyskami wynosi około 3 km. Na omawianej nekropoli zarejestrowano łącznie 
253 obiekty, w tym 250 grobów ciałopalnych. Stanowisko to określane jest jako 
jednofazowe „E Feld” (PM ‑A 1848/3), datowane na późny okres wędrówek ludów. 
Wszystkie odkryte na nim obiekty należy więc łączyć z grupą olsztyńską.

Na cmentarzyskach w Kosewie do 2014 roku nie prowadzono żadnych badań 
wykopaliskowych po kampanii F. E. Peisera w latach 1907–1908. Należy jednak 
wspomnieć o badaniach powierzchniowych, które objęły nekropole w Kosewie. 
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w ramach działań naukowych Ekspedycji 
Galindia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęto próbę lo‑
kalizacji stanowisk datowanych na okres wpływów rzymskich i okres wędrówek 
ludów, znanych z badań niemieckich przed drugą wojną światową. Wśród stano‑
wisk będących przedmiotem weryfikacji znalazło się również m.in. cmentarzysko 
Kosewo I. Znaczny rozwój wsi uniemożliwił jednak wówczas precyzyjne określenie 
lokalizacji cmentarzyska (por. szymAński 2000).

W kwietniu 2005 roku obszar w rejonie Jeziora Probarskiego objęto badaniami 
powierzchniowymi w ramach programu AZP. Na terenie poddanym prospekcji 
znalazły się archiwalne cmentarzyska Kosewo I, II i III. Jedynie w przypadku ne‑
kropoli Kosewo III poszukiwania dostarczyły materiału zabytkowego (fragmenty 
ceramiki i przepalone kości ludzkie) który potwierdził lokalizację stanowiska.

Stan bazy źródłowej
Cmentarzyska w Kosewie, badane w latach 1891 i 1907–1908, należą do licznej 
grupy mazurskich stanowisk archeologicznych eksplorowanych przez badaczy 

Ryc. 4. Lokalizacja 
cmentarzysk 
w Kosewie wg 
Hilberg 2009
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niemieckich przed drugą wojną światową. Wyniki tych prac zwykle publikowane 
były w formie lakonicznych sprawozdań, natomiast materiał zabytkowy, biorąc 
pod uwagę jego ilość, prezentowany był w znikomym stopniu. Problematyka 
badań nad nekropolami w Kosewie ściśle łączy się z dziedziną tzw. archeologii 
archiwalnej, która obecnie odgrywa bardzo istotną rolę przy opracowywaniu 
stanowisk z obszaru dawnych Prus Wschodnich. Od czasów opracowania przez 
J. Okulicza cmentarzyska w Bogaczewie ‑Kuli (1958) archiwalia były wielokrotnie 
wykorzystywane przy odtwarzaniu niemal zupełnie nieznanych stanowisk za‑
chodniobałtyjskich z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów.

Poza opublikowanymi wynikami badań M. Weigla badania nad cmentarzy‑
skami w Kosewie opierają się w największym stopniu na wynikach kwerend ar‑
chiwalnych. W obliczu niemal całkowitego rozproszenia materiału zabytkowego 
w czasie drugiej wojny światowej źródła te posiadają nieocenione znaczenie.

Za jedno z najważniejszych źródeł należy uznać materiały znajdujące się 
w tzw. Ortsakten – teczkach zawierających materiały archiwalne dotyczące ba‑
dań w obrębie danej miejscowości na terenie dawnych Prus Wschodnich. Mate‑
riały te znajdują się obecnie w Prussia ‑Museum Archiv w Museum für Vor‑ und 
Frühgeschichte w Berlinie 3. Ortsakte Kossewen zawiera szczególnie ważne źródło 
informacji, jakim jest odpis dziennika polowego F. E. Peisera, autora badań na 
cmentarzyskach w Kosewie. We wspomnianej teczce znajduje się rękopiśmienna 
kopia sporządzona przez niejakiego Thiessena w 1924 roku w Królewcu, najpraw‑
dopodobniej na polecenie M. Eberta, ówczesnego dyrektora Prussia ‑Museum 
(nowAkowski 2005, 362), oraz maszynowa kopia nieznanego autora z 1942 roku. 
Oba odpisy nie są kompletne, lecz w wielu miejscach się uzupełniają, dając moż‑
liwość sporządzenia katalogu obiektów na cmentarzyskach.

Innym niezwykle istotnym źródłem jest tzw. Voigtmanns Kartei, czyli kartoteka 
Kurta Voigtmanna, obecnie również przechowywana w Museum für Vor ‑ und 
Frühgeschichte w Berlinie. Znajdują się w niej karty zawierające szczegółowe 
informacje dotyczące materiału zabytkowego i lokalizacji obiektów. Karty te 
zaopatrzone są często w precyzyjne rysunki zabytków oraz zdjęcia. W Prussia‑

‑Museum Archiv znajduje się również tzw. Foto ‑Archiv, które dostarcza wielu 
zdjęć zabytków z Kosewa, szczególnie tak słabo znanych jak naczynia ceramiczne.

Do bardzo ważnych źródeł należy także spuścizna łotewskiego badacza Feliksa 
Jakobsona, przechowywana w Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs w Rydze, 
w której znajdują się zilustrowane i opisane liczne zespoły grobowe, choć jakość 
rysunków jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku wspomnianej wcześniej 
Voigtmanns Kartei (Ryc. 5.). Liczne informacje na temat poszczególnych zabyt‑
ków pochodzą również z kartoteki estońskiej archeolog Marthy Schmiedehelm 
przechowywanej w Ajaloo Instituut w Tallinie. Kartoteka ta zawiera wiele cennych 
informacji na temat zespołów z okresu wpływów rzymskich, nieuwzględnionych 
przez K. Voigtmanna i F. Jakobsona, którzy zajmowali się głównie okresem wę‑
drówek ludów. Należy jednak podkreślić, iż zawarte w niej rysunki są najczęściej 
schematyczne i niezbyt dobrej jakości. Wiele informacji dostarcza także spuścizna 

 3 Autor dziękuje dr. Horstowi Junkerowi i Horstowi Wiederowi z Museum für Vor ‑ und 
Frühgeschichte w Berlinie za udostępnienie materiałów z Prussia ‑Museum Archiv 
oraz K. N. Skvortsovovi za pomoc w zebraniu materiału ilustracyjnego.
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Nilsa Åberga, przechowywana w Riksantikvarieämbetet, ATA w Sztokholmie, 
zawierająca rysunki przede wszystkim zapinek. Materiały te pochodzą z okresu 
zbierania przez N. Åberga danych do jego książki pt. „Ostpreussen in der Völker‑
wanderungszeit”, wydanej w 1919 roku. Cennymi źródłami, choć zawierającymi 
o wiele mniej informacji, są również: spuścizna naukowa Carla Engla, przecho‑
wywana w Johann ‑Gotfried Herder Instytut w Marburgu, spuścizna naukowa 
Rudolfa Grenza, przechowywana w Archäologisches Landesmuseum Schleswig, 
oraz spuścizna Carla Axla Moberga, obecnie w Göteborg Uniwesitetsbibliotek. 
Cennych danych dostarczają również opublikowane archiwalia fotograficzne 
zebrane w kolekcji dydaktycznej stworzonej przez A. M. Tallgrena dla Uniwer‑
sytetu w Tartu, przechowywanej w Ajaloo Instituut w Tallinie (por. ots, JugA,  
szymAński 2003).

Analizując materiały z cmentarzysk w Kosewie, nie można jednak zapomnieć 
o stosunkowo nielicznych publikacjach ilustrujących materiał zabytkowy. Do naj‑
wcześniejszych i najistotniejszych źródeł należy sprawozdanie z badań M. Weigla 
w 1891 roku. Publikacja ta zawiera opis lokalizacji cmentarzyska Kosewo I wraz 
z mapą, a także katalog grobów wzbogacony o materiał ilustracyjny przedstawia‑
jący wybrane zabytki. Artykuł ten pozytywnie odbija się na tle innych publikacji 
archeologicznych z tego okresu.

Ryc. 5. Karta 
z zabytkami 
z cmentarzyska 
w Kosewie z kartoteki 
F. Jakobsona wg 
Nowakiewicz 2011



18 mirosłAw rudnicki

Najliczniejszy zbiór zabytków z  cmentarzyska I  w  Kosewie opublikował 
W. Nowakowski (1998). Publikacja ta zawiera rysunki i opisy zabytków pocho‑
dzących z badań M. Weigla oraz przedmiotów odkrytych przypadkowo w 1887 
roku podczas budowy drogi. Badacz ten opublikował również serię importów 
rzymskich ze wspomnianego cmentarzyska w serii wydawniczej Corpus der 
römischen Funde im europäischen Barbaricum (nowAkowski 2001). Istotną 
publikacją opartą na wynikach kwerend muzealnych i archiwalnych, zawierającą 
niepublikowany wcześniej materiał zabytkowy oraz historię badań na nekropo‑
lach w Kosewie, jest artykuł poświęcony grobowi nr 600 (nowAkowski 2005). 
Wybrane materiały z cmentarzysk w Kosewie były publikowane między innymi 
przez N. Åberga (1919), W. Gaertego (1926), K. Voigtmanna (1941) czy H. Kühna 
(1956). Obszernym źródłem uwzględniającym materiały z Kosewa jest także opra‑
cowanie znalezisk fibul płytkowych z terenów zachodniobałtyjskich autorstwa  
V. Hilberga (2009).

Liczba publikacji zawierających informacje o pojedynczych zabytkach jest 
o wiele wyższa, lecz nawet ich pełne zestawienie niewiele wnosi do stanu źródeł, 
gdyż zwykle dotyczą one najbardziej znanych, szczególnie efektownych zabytków, 
których ilustracje były wielokrotnie przedrukowywane.

W badaniach nad cmentarzyskami w Kosewie ważną rolę odgrywają kwerendy 
muzealne. Wiele zabytków z Prussia ‑Museum w Królewcu uległo bezpowrotne‑
mu zniszczeniu w czasie ostatniej wojny światowej (Ryc. 6). Część eksponatów 
została jednak ewakuowana w 1943 i 1944 roku z zagrożonego miasta i przewie‑
ziona w głąb Rzeszy. Niektóre z tych zabytków znajdują się obecnie w Prussia 

Ryc. 6.  
1. Zamek 
w Królewcu – siedziba 
Prussia‑Museum, 
stan z 1894 roku 
(karta pocztowa, 
zbiory prywatne), 
2. Zamek w Królewcu, 
stan z 1945 roku 
(Фронтовая 
Иллюстрация, rr 8 
[106], kwiecień 1945)

1 2
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Ryc. 7. Badania 
wykopaliskowe 
na terenie fortu III 
w Kaliningradzie 
w 1999 r. 
w poszukiwaniu 
pozostałości kolekcji 
dawnego Prussia‑

‑Museum (fot. ze 
zbiorów K. Skvortsova)

Sammlung w Museum für Vor‑ und Frühgeschichte w Berlinie (reicH, mengHin 
2008, 71–85). W zbiorze tym natrafiono np. na dwa paciorki szklane pochodzą‑
ce z cmentarzyska Kosewo I, grób 655. Pewna partia zabytków ewakuowana 
z Królewca zdeponowana została na terenie dawnego szpitala psychiatryczne‑
go w Karolewie, gdzie w 1946 roku została zabezpieczona przez Z. Lichariewą 
i E. Gałdziewicza, a następnie zdeponowana przez J. Antoniewicza w Muzeum 
Mazurskim w Olsztynie (Bitner ‑wróBlewskA 2008, 49–51). Obecnie w Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie (dawne Muzeum Mazurskie) znajdują się trzy na‑
czynia z cmentarzyska Kosewo I oraz jedno naczynie z cmentarzyska Kosewo III.

Część zabytków, których nie zdołano ewakuować przed oblężeniem Królewca 
w 1945 roku, zmagazynowano w forcie III w dawnej dzielnicy Quednau, gdzie 
pozostały do roku 1999 (Ryc. 7). Wiele z nich zostało następnie zrabowanych i roz‑
proszonych w prywatnych kolekcjach. Znaczna liczba trafiła jednak do Muzeum 
Historyczno ‑Artystycznego w Kaliningradzie, reprezentując różny stan zacho‑
wania. W placówce tej zidentyfikowano kilka zabytków z Kosewa, wśród nich 
niektóre szczególnie efektowne, takie jak importowana, gepidzka Adlerschnalle 
i srebrna zapinka z grobu 368 (Ryc. 8) z cmentarzyska Kosewo I (rudnicki 2010b) 
czy brązowa zapinka płytkowa z grobu 172 z cmentarzyska Kosewo III. Przedmioty 
te stanowią obecnie część ekspozycji.

Odmienne losy spotkały zabytki pochodzące z badań M. Weigla, które trafiły 
do dawnego Museum für Völkerskunde w Berlinie jeszcze w XIX wieku. Historia 
oszczędziła im burzliwych losów zabytków z dawnego Prussia ‑Museum i znajdują 
się one obecnie w zbiorach Museum für Vor‑ und Frühgeschichte w Berlinie. Stały 
się one przedmiotem opracowania W. Nowakowskiego i zostały opublikowane 
w 1998 roku (nowAkowski 1998). Należy przy tym podkreślić, iż wybrane przed‑
mioty z cmentarzyska Kosewo I, grób 14 są również eksponowane na wystawie, 
w otwartym w 2009 roku gmachu Neues Museum.

Różnorodne źródła i rozległe poszukiwania stanowią obecnie nieodłączny 
element badań nad stanowiskami z okresu wpływów rzymskich i wędrówek 
ludów z terenów dawnych Prus Wschodnich. Możliwość pracy nad źródłami 
archiwalnymi i współpraca z placówkami muzealnymi przechowującymi dawne 
zbiory muzeów wschodniopruskich pozwalają w znacznym stopniu na opraco‑
wanie poszczególnych stanowisk oraz określonych zagadnień, opierających się 
na materiale pozyskanym przez archeologów niemieckich przed 1944 rokiem.
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Ryc. 8. 1. Elementy wyposażenia grobu 368 w Kosewie, pow. mrągowski wg PM ‑F 000279, 
2–3. Elementy wyposażenia grobu 368 w Kosewie, pow. mrągowski – obecny stan 
zachowania. 1. wg von Carnap ‑Bornheim, Ibsen, Valujev 1995, 2. wg Valujev 2008

1

3

2
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Źródła archiwalne

PM ‑A 1848/1–4 ortsAkte Kossewen, przecHowywAnA w prussiA–museum 
ArcHiv w museum für vor‑ und früHgescHicHte w Berlinie.

PM ‑F 000 279 prussiA ‑museum foto ‑ArcHiv w museum 
für vor‑ und früHgescHicHte w Berlinie.
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Stanowisko 2 w Kosewie, gm. Mrągowo (dawn. Kossewen, Kr. Sensburg), woj. 
warmińsko ‑mazurskie położone jest w południowo ‑wschodniej części Pojezierza 
Mrągowskiego, w centralnej części mikroregionu osadniczego Jeziora Probar‑
skiego (Ryc. 1). Obszar cmentarzyska zlokalizowany jest na szczycie morenowego 
wzgórza znajdującego się na przesmyku pomiędzy niecką Jeziora Probarskiego 
i jeziora Zjadłe (ew. Dziadek).

Omawiany obszar charakteryzuje się zróżnicowaną i niejednorodną rzeźbą 
terenu z wyraźnie wyodrębnionymi i eksponowanymi wzniesieniami, osiągający‑
mi wysokość 155 m n.p.m. Na omawianym terenie dominują gleby lekkie, piachy 
i piaski gliniaste o wysokiej przepuszczalności wody. Stanowisko rozciąga się na 
kulminacji wyraźnie eksponowanego i wypiętrzonego wzgórza, o wysokości 
nieprzekraczającej 154,20 m n.p.m., układającego się równoleżnikowo na osi 
wschód–zachód wzdłuż krawędzi przesmyku pomiędzy jeziorami. Administra‑
cyjnie jego obszar znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Strzałowo.

Opisywany teren porośnięty jest lasem sosnowym typowym dla podłoża 
gleb lekkich, a większość drzewostanu to nasadzenia z ostatnich 40 lat. Jednak‑

mArcin głAdki, 
kAmil stokłosA

Wyniki badań ratowniczych 
przeprowadzonych w 2014 roku 
na cmentarzysku z okresu wędrówek 
ludów w Kosewie st. 2 (Kossewen III)

Ryc. 1. Lokalizacja 
miejscowości Kosewo
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że w centralnej części wyniesienia zajmowanego przez stanowisko znajdziemy 
rozciągający się na obszarze blisko 25 arów 10 ‑letni, bukowy młodnik.

Cmentarzysko na st. 2 w Kosewie zajmuje powierzchnię nieprzekraczającą 50 
arów (Ryc. 3). Większość zajmowanego przez nie obszaru zlokalizowana jest na 
bardzo charakterystycznym wypłaszczeniu kulminacji morenowego, piaszczyste‑
go wyniesienia o łagodnie opadających stokach od strony wschodniej, zachodniej 
i północnej. Od południa jego obszar ograniczony jest ostro opadającą w kierunku 
jeziora Zjadłe skarpą o względnej wysokości blisko 15 m (Ryc. 4).

Omawiane stanowisko, wraz ze znanymi z badań archiwalnych cmentarzyska‑
mi nr I (przesmyk między jeziorami Probarskim i Juksty, oddalone o około 3 km 
od archiwalnego stanowiska nr III) i nr II (wschodni brzeg Jeziora Probarskiego, 
oddalone o około 1,5 km), stanowi jeden z największych (ponad 1000 pochówków) 
(rudnicki 2010, 18–22) kompleksów sepulkralnych z okresu wpływów rzymskich 
i wędrówek ludów w północno ‑wschodniej Polsce. Położenie stanowisk archi‑
walnych nr I i II znane jest tylko z lakonicznych opisów (rudnicki 2010, 15–18), 
a ich dokładna lokalizacja wciąż pozostaje nieznana. Zapewne wszystkie trzy 
cmentarzyska nie były użytkowane w tym samym czasie, a zakładane stopniowo 
począwszy od późnego okresu wpływów rzymskich (por. nowAkowski, w tomie).

Historia badań
Pierwsze badania wykopaliskowe stanowiska, prowadzone przez pruskiego bada‑
cza F. E. Peisera, odbyły się latem 1908 roku. Zarejestrowano wówczas 253 obiekty, 
w tym 250 grobów ciałopalnych. W świetle danych archiwalnych cmentarzysko 
datowane jest na fazę E, czyli późny okres wędrówek ludów, a odkryte obiekty 
łączyć można z osadnictwem ludności grupy olszyńskiej (por. rudnicki, w tomie).

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku członkowie Ekspedycji Galindia In‑
stytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem dr. Pawła 
Szymańskiego podjęli próbę zlokalizowania stanowisk archiwalnych badanych 

Ryc. 2. Zniszczony 
grób jamowy, 
fot. M. Gładki
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przed 1945 rokiem. Wśród licznych wytypowanych do weryfikacji punktów osad‑
niczych datowanych na okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów znalazły 
się również trzy nekropole w Kosewie (I, II, III) 1. Przeprowadzona wówczas pro‑
spekcja powierzchniowa przyniosła wynik negatywny i nie udało się potwierdzić 
lokalizacji cmentarzysk (szymAński 2000, 240–241).

W 2005 roku podczas badań AZP na obszarze 23–70, pod kierownictwem 
mgr. Marcina Gładkiego, zarejestrowano stanowisko (AZP 23–70/1/2), które 
wstępnie identyfikowano ze znanym z danych archiwalnych cmentarzyskiem 
Kossewen III. Badania dostarczyły materiału zabytkowego w postaci fragmentów 
ceramiki oraz przepalonych kości ludzkich. Nie zarejestrowano jednak żadnych 
zabytków pozwalających precyzyjnie i jednoznacznie określić chronologię i przy‑
należność kulturową cmentarzyska.

Latem 2014 roku, podczas wizytacji stanowiska przez członków Fundacji Dajna 
im. Jerzego Okulicza ‑Kozaryna, studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz pracowników Nadleśnictwa Strzałowo, stwierdzono zaawan‑
sowane naruszenie powierzchni cmentarzyska w wyniku naturalnych (wykroty 
i erozja) oraz antropogenicznych (głęboka orka leśna z lat 90. XX wieku) przekształ‑
ceń terenu. W jednym z wykrotów zarejestrowano zniszczony strop jamowego 
grobu ciałopalnego, a w obrębie ściółki leśnej odkryto kilkanaście luźno zalega‑
jących zabytków (Ryc. 2). W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowa‑
dzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych w trybie interwencyjnym, których 
celem było zabezpieczenie i eksploracja odsłoniętych nawarstwień kulturowych 
oraz inwentaryzacja zalegających na powierzchni i w warstwie ornej zabytków.

Badaniami z ramienia Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza ‑Kozaryna kiero‑
wał mgr Marcin Gładki. W pracach inwentaryzacyjnych wzięli udział członko‑
wie Fundacji Dajna, pracownicy i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz specjaliści w zakresie poszukiwań z użyciem detektorów 
metali 2. Przeprowadzone w sierpniu 2014 roku prace ratownicze były pierwszymi 
powojennymi badaniami archeologicznymi „odkrytego na nowo” cmentarzyska 
Kossewen III.

Przebieg i metodyka prac badawczych
Badaniami wykopaliskowymi objęto obszar o powierzchni 12,5 m2 (Ryc. 3). Wykop 
sondażowy o wymiarach 2,5 x 5 m wytyczono w bezpośrednim otoczeniu obiektu 
nr 1 – zniszczonego grobu jamowego. Na stanowisku zarejestrowano następujący 
układ stratygraficzny: Humus – sięgający na głębokość 10 cm od powierzchni grun‑
tu, podgleBie – wymieszana warstwa brunatno ‑żółtego piasku, poprzerastanego 
korzeniami, zalegającego bezpośrednio pod humusem, osiągająca miejscami 
głębokość 30 cm, wArstwA żółto ‑pomArAńczowego piAsku z przemyciami, 
zalegająca pod warstwą podglebia na głębokości 20–50 cm od poziomu gruntu, 

 1 Należy zwrócić uwagę na różnice w numeracji stanowisk w Kosewie w obowiązującej 
ewidencji AZP i danych archiwalnych. Obecnie Kosewo st. 1 to archiwalne Kosse‑
wen I, Kosewo st. 2 to archiwalne Kossewen III, natomiast Kosewo st. 3 to archiwalne 
Kossewen II.

 2 Podziękowania dla ekipy prowadzącej poszukiwania: Michała Bordzio ‑Koszuckiego, 
Michała Kuca, Sławomira Miłka, Jacka Wielgusa i Piotra Wiślickiego.
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Ryc. 3. Plan 
sytuacyjno‑

‑wysokościowy, 
oprac. M. Gładki
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cAlec – warstwa jasnożółtego piasku wraz z licznymi wytrąceniami żelazistymi. 
Na eksplorowanym obszarze odkryto 3 obiekty. Pierwszy to ww. grób jamowy 
(obiekt nr 1), którego strop zarejestrowano w wykrocie drzewa. W wypełnisku 
jamy znaleziono liczne drobne fragmenty średnio przepalonych kości ludzkich, 
fragmenty węgli drzewnych oraz kilkadziesiąt fragmentów przepalonych lub 
stopionych przez ogień przedmiotów wykonanych z brązu i żelaza. W kolejnych 
dwóch przypadkach były to groby popielnicowe (obiekt nr 2 i 3). Obiekt nr 2 
zarejestrowano na głębokości ok. 25 cm w warstwie żółtego piasku calcowego. 
W jego obrębie odkryto fragmentarycznie zachowaną w partiach przydennych 
popielnicę oraz drobne fragmenty przepalonych i przemytych kości ludzkich. 
Obiekt nr 3 analogicznie do pozostałych odsłonięto na głębokości ok. 25 cm, 
bezpośrednio w warstwie podłoża calcowego. W wypełnisku jamy grobowej 
zlokalizowano zniszczoną, wazowatą popielnicę zdobioną ornamentem rytym 
w układzie geometrycznym oraz listwą plastyczną. W popielnicy tkwiły liczne 
przepalone i przemyte kości ludzkie. Wszystkie opisane powyżej obiekty nosiły 
ślady destrukcji wynikającej zarówno z oddziaływań czynników naturalnych 
(erozja), jak i antropogenicznych (prace rolne i leśne).

W związku z faktem zarejestrowania w warstwach powierzchniowych luźno 
zalegających zabytków metalowych, w obrębie stanowiska prowadzono plani‑
grafię zabytków przy użyciu wykrywaczy metali (Ryc. 3). Przed przystąpieniem 
do prospekcji na całej powierzchni wzgórza wytyczono siatkę arową w oparciu 
o państwowy układ geodezyjny 2000. W obrębie każdego ara wyznaczono sektory 
(pasy), w ramach których prowadzono systematyczne poszukiwania. Do badań 
użyte zostały wysokiej klasy wieloczęstotliwościowe wykrywacze metali z moż‑
liwością pomiaru głębokości zalegania przedmiotu. Pozwoliło to na eksplorację 
znalezisk położonych płytko i na powierzchni, bez ingerencji w znajdujące się 
in situ obiekty i warstwy. Każdy wydobyty artefakt został zadokumentowany 
przy użyciu tachimetru elektronicznego. Znaczącym utrudnieniem w poszuki‑
waniach była niedostępność terenu, będąca efektem bujnej roślinności, a także 
przebiegający przez centralną część stanowiska pas młodnika. Czynniki te istotnie 
wpłynęły na zasięg prospekcji, a tym samym na ogólny obraz rozrzutu odkrytych 
zabytków metalowych.

Wstępna charakterystyka materiałów zabytkowych

Znaleziska luźne
Podczas prospekcji powierzchniowej zabezpieczono i zadokumentowano 357 
przedmiotów metalowych 3 (Ryc. 3), w zdecydowanej większości silnie zniszczo‑
nych bądź przetopionych ozdób ciała i stroju, a także pojedynczych okazów broni 
i narzędzi. Odnalezione zabytki podzielić możemy na 13 podstawowych kategorii.

Pierwszą, najistotniejszą z punktu widzenia chronologii stanowiska są zApinki. 
W grupie tej znalazło się 16 częściowo (14) i całkowicie zachowanych egzemplarzy 
(2), z których 6 nosiło wyraźne ślady działania ognia. Zdecydowaną większość 

 3 Zob. M. Gładki, K. Stokłosa, Katalog zabytków, w tomie. Znaleziska publikowane 
w katalogu nie uwzględniają przedmiotów współczesnych (33 egz.).
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stanowią okazy płytkowe (9 egz.) typów Tumiany ‑Kosewo (3 egz.), Tumiany ‑Dour 
(1 egz.), Mülhofen (1 egz.), München ‑Aubing (1 egz.), naśladownictw lokalnych typu 
Weinheim (3 egz.), dalej tarczowate (3 egz.) oraz pojedyncze fragmenty zapinek: 
równoramiennej i szczebelkowej. Zdecydowana ich większość wykonana została 
z brązu (11 egz.), pozostałe zaś odlano ze stopów srebra (5 egz.).

Kolejną charakterystyczną grupą znalezisk są BrAnsolety. Podczas badań 
zarejestrowano 18 fragmentów zarówno kabłąków (11 egz.), jak i zakończeń różno‑
rodnych typów, wśród których zdecydowaną większość stanowią okazy zdobione 
wielopłaszczyznowym fasetowaniem występującym samodzielnie bądź w kom‑
binacji z pasami bruzd i ornamentu jodełkowego. Analogicznie jak w przypadku 
zapinek większość z nich wykonana została z brązu (14 egz.), a dwie ze srebra. 
Godnym uwagi jest fakt znaleziona 2 okazów wykutych z żelaza.

Następną istotną grupę odnalezionych artefaktów stanowią sprzączki (10 
egz). Większość z nich zachowana była fragmentarycznie (7 egz.), a trzy egzem‑
plarze uznać można za kompletne. Cześć z nich nosiła wyraźne ślady działania 
ognia. W obrębie analizowanych przedmiotów dominują charakterystyczne 
egzemplarze z lirowatą (5 egz.) i nerkowatą ramą (5 egz.) oraz bardziej pospolite 
z ramą owalną (2 egz.) i kwadratową (1 egz.). Omawiane zabytki, analogicznie do 
poprzednio opisywanych, zostały w większości wykonane z brązu (11 egz.), srebra 
(2 egz.) oraz żelaza (1 egz.).

Za jedną z liczniej reprezentowanych grup zabytków odkrytych podczas pro‑
spekcji terenowej uznać należy okuciA końcA pAsA/rzemieniA (9 egz.). Wśród 
nich jedynie dwa zachowane były w całości, a pozostałe to egzemplarze zniszczo‑

Ryc. 4. Przekroje 
terenu, 
oprac. M. Gładki
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ne (7 egz.). W ramach omawianej grupy przedmiotów zdecydowanie najliczniejszą 
stanowią formy lancetowate (8 egz.) zdobione metopami oraz ornamentyką 
rytych linii w kombinacji z wybijanymi wilczymi zębami i punktami, przy jednost‑
kowym udziale okuć języczkowatych. Zabytki te zostały wykonane z brązu (7 egz.) 
i srebra (1 egz.). W pojedynczym przypadku mamy do czynienia z egzemplarzem 
bimetalicznym wykonanym z brązu i zaopatrzonym w srebrne nity.

Równie licznie reprezentowane są okuciA pAsA/rzemieniA (13 egz.), wśród 
których dwa to egzemplarze kompletne, a 11 zachowało się fragmentarycznie. 
W obrębie opisywanej grupy dominują formy prostokątne (9 egz.) z okrągłymi, 
rzadziej prostokątnymi otworami na nity, zdobione ornamentem bruzd i/lub 
wybijanych wilczych zębów. Dodatkowo wyróżnić można 3 egzemplarze ażurowe, 
zdobione bruzdami przy krawędziach oraz pojedynczy krzyżowy z zachowanymi 
czterema nitami. Prezentowane okazy odlane zostały z brązu (10 egz.), srebra 
(2 egz.), a w pojedynczym przypadku mamy do czynienia z zabytkiem bimeta‑
licznym.

W dwóch przypadkach odnalezione przedmioty identyfikować można jako 
zniszczone pierścienie. Są to fragmenty zwojów wykonane z drutu brązowego 
o przekroju okrągłym, w jednym przypadku zdobionym ukośnymi nacięciami.

Za następną charakterystyczną grupę zabytków uznać należy 4 fragmenta‑
rycznie zachowane ostrogi. Choć nieliczne, reprezentują dużą różnorodność 
typów. Wydzielić więc możemy pojedyncze egzemplarze z haczykowatymi i ni‑
towatymi zaczepami oraz dwa o taśmowatym kabłąku. Wyposażone były w dwu 
przypadkach w odlany z brązu kabłąk i żelazny, kuty bodziec. Pozostałe wykonano 
wyłącznie z brązu.

Jedynymi odkrytymi w kontekście cmentarzyska narzędziami są szydłA/
przekłuwAcze. Oba egzemplarze to formy niecharakterystyczne, wykonane 
z żelaznego drutu o przekroju prostokątnym.

Za interesujące uznać należy odkryte w  warstwie kulturowej żelazne 
u‑ksztAłtne okucie z dwoma nitami. Forma i stylistyka wykonania przedmiotu 
pozwala identyfikować go jako trzewik pochwy miecza.

Z problematyką obecności broni w zespołach grobowych na stanowisku 
wiązać można obecność unikatowych okuć tAśmowAtycH, stanowiących naj‑
prawdopodobniej pozostałości rozbudowanych, ozdobnych wykładzin pochew 
mieczy bądź sztyletów. Jedno z nich to forma bimetaliczna wykonana od strony 
zewnętrznej z cienkiej złotej taśmy zdobionej rzędami wybijanych, stykających 
się wierzchołkami rombów, a od wewnętrznej wyłożona srebrną blachą. Drugi 
egzemplarz stanowi analogicznie zdobiona, mniejsza złota blaszka. Godny uwagi 
jest fakt wyraźnej zbieżności stylistyki zdobnictwa rzędami rombów z wielo‑
płaszczczyznowym fasetowaniem omawianych już wyżej bransolet.

W podobnym układzie geometrycznym wykonana jest, jedyna dotychczas 
odkryta, BimetAlicznA AplikAcJA wykonana z brązu i srebra. Zabytek w kształcie 
kwadratu podzielono na cztery mniejsze, romboidalne komórki, w których tkwiły 
pozostałości stopionych kamieni szlachetnych.

Do wyjątkowych zakwalifikować należy 5 egzemplarzy srebrnych zAwieszek, 
reprezentujących dwa podstawowe typy. Pierwszy stanowią 2 fragmentarycznie 
zachowane przedmioty w kształcie stylizowanego napierśnika, zdobione orna‑
mentem liniowym typu guttae. W obrębie drugiego wyróżnić możemy 3 koliste 
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zawieszki z wybijanym ornamentem w formie oczek i balustradek w układzie 
antropomorficznym.

Dużą grupę materiałów stanowią zabytki nieokreślone (54 szt.), zachowane 
fragmentarycznie, w stopniu uniemożliwiającym identyfikację. W bezpośrednim 
związku z nimi pozostaje najliczniejsza grupa znalezisk w postaci przetopionych 
grudek (173 egz.). W jej obrębie zdecydowanie dominują koliste bądź kroplowate 
okazy srebrne (126 egz.), a następne w kolejności są nieregularne formy z prze‑
topionego brązu (47 szt.). Masa zdecydowanej większości z nich nie przekracza 
1–2 g. Kolisty kształt okazów srebrnych wskazuje na ich pochodzenie z inkrustacji 
i zdobień większych zabytków metalowych – zapinek czy ozdobnych aplikacji. 
Formy brązowe masowo i wielkościowo odpowiadają powszechnym w gro‑
bach ciałopalnych okuciom pasa/rzemienia. Ich obecność na całym obszarze 
stanowiska wiązać można prawdopodobnie ze zniszczonymi bądź niedokładnie 
wyeksplorowanymi przez badaczy niemieckich zespołami grobowymi. Nie moż‑
na również wykluczyć intencjonalnego wysypywania zniszczonych zabytków 
w strefach między pochówkami.

Zaskakujący jest 50‑procentowy udział srebra w całej puli zabytków, o łącznej 
masie przekraczającej 0,5 kg, świadczący o bogactwie pochówków.

Obiekty 4
Do najbogatszych zespołów odkrytych podczas badań w roku 2014 zakwalifi‑
kować należy bez wątpienia badany w trybie ratowniczym obiekt nr 1. W jamo‑
wym grobie ciałopalnym zlokalizowano 21 fragmentów przedmiotów metalo‑
wych. Wśród nich do najbardziej charakterystycznych zakwalifikować należy 
2 zniszczone lancetowate okucia końca pasa, w tym jedno zdobione poziomymi 
bruzdami, 5 prostokątnych z okrągłymi otworami na nity, ornamentowanych 
liniami i wybijanymi wilczymi zębami, 5 zróżnicowanych form okuć ażurowych. 
Dodatkowo w zespole zarejestrowano 3 ornamentowane blaszki, fragment zwoju 
pierścienia, pojedyncze, łukowate okucie żelazne, 2 nity z brązu oraz 5 zabytków  
nieokreślonych.

Porównanie inwentarza ww. zespołu odkrytego in situ z zabytkami luźnymi 
z warstwy humusu, gdzie elementy konstrukcji pasa i jego okuć dominują, daje 
wyobrażenie o prawdopodobnym standardowym wyposażeniu większości gro‑
bów jamowych badanych w zeszłym stuleciu.

Niezwykle istotne jest w tym kontekście odkrycie 2 zniszczonych grobów 
popielnicowych (obiekty nr 2 i 3) w bezpośrednim sąsiedztwie prezentowanego 
wyżej grobu. W pierwszym z nich znaleziono zachowaną jedynie w partiach 
przydennych, niezdobioną popielnicę o powierzchniach całkowicie wygładzanych. 
W drugim odkryto lepiej zachowane naczynie wazowate zdobione ornamentem 
rytym w układzie geometrycznym oraz listwą plastyczną.

Obecność ceramiki naczyniowej, często pomijanej w opisach archiwalnych, 
otwiera dodatkowe możliwości analityczne. W tym wypadku konieczna jest 
jednak kontynuacja badań i poszerzenie bazy źródłowej.

 4 Szczegółowe omówienie kontekstu i wyposażenia zob. M. Gładki, K. Stokłosa, Katalog 
zabytków, w tomie.
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Chronologia i przynależność kulturowa cmentarzyska
Przeprowadzone latem 2014 roku badania na cmentarzysku w Kosewie dostar‑
czyły dużej ilości nowych materiałów zbytkowych zwiększających ilość źródeł 
do badań nad osadnictwem w mikroregionie Jeziora Probarskiego w okresie 
wędrówek ludów. Zdecydowana większość zabytków, poczynając od zapinek 
płytkowych, poprzez sprzączki z nerkowatą ramą, pudełkowatymi skuwkami 
oraz kolcami zdobionymi metopą, kończąc na bransoletach zdobionych wielo‑
płaszczyznowym fasetowaniem, pozwala na powiązanie ich z osadnictwem gru‑
py olsztyńskiej. Wymienione wyżej typy przedmiotów umożliwiają określenie 
chronologii stanowiska na późny okres wędrówek ludów – fazę E (450–650/675). 
Obecność wśród materiałów luźnych zapinki równoramiennej może sugerować 
funkcjonowanie cmentarzyska jeszcze w pierwszej połowie VIII wieku.

Wyniki badań i analiza materiałów zabytkowych wskazują, iż obecne stanowi‑
sko 2 w Kosewie, gm. Mrągowo to archiwalne stanowisko Kossewen III. Zwarty 
chronologicznie zestaw odkrytych luźno ozdób oraz inwentarz grobu ciałopalnego 
potwierdzają sugerowane już przez F. Peisera późne datowanie oraz funkcjono‑
wanie cmentarzyska w obrębie jednej fazy chronologicznej.

Badania współczesne ukazały skalę zniszczenia nekropolii zarówno w wyniku 
działań antropogenicznych, jak i naturalnych, ale równocześnie ogromny poten‑
cjał badawczy tkwiący w stanowiskach pozornie już przebadanych.
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Okres wędrówek ludów jest przez archeologów uznawany za czas postępującego 
wyludnienia dorzeczy Odry, Warty i Wisły: istotną przesłanką dla takiego osądu 
jest ubóstwo znalezisk archeologicznych (por. kAczAnowski, kozłowski 1998, 
ryc. 184). Przekonanie wzmacnia unikatowe odkrycie datowane na ten okres, czyli 
słynny skarb z Łubiany, na Pomorzu, na który składały się przedmioty pochodzące 
z plądrowanych grobów (mączyńskA 2011, 243–252). Skala tego procederu świad‑
czy o tym, że nekropole funkcjonujące w okresie wpływów rzymskich zostały 
porzucone przez dotychczasowych użytkowników i – niestrzeżone – mogły stać 
się łatwym obiektem grabieży. Ten czas zamętu zakończyło zajęcie ziem nad Odrą 
i Wisłą przez Słowian w VII wieku (dulinicz 2001, 206–214).

Odmiennie kształtowała się sytuacja na Pojezierzu Mazurskim: w  jego 
południowo ‑zachodniej części – na Pojezierzu Mrągowskim i nad górną Łyną – 
w VI–VII wieku występują bogate cmentarzyska ciałopalne, z pochówkami wypo‑
sażonymi w ceramikę i ozdoby kontynuujące lokalne tradycje stylistyczne z okresu 
wpływów rzymskich, którym towarzyszyły zapinki i części pasa reprezentujące 
interregionalny styl germańskich elit późnego okresu wędrówek ludów. Sprawia‑
ło to wrażenie syntezy miejscowych tradycji i obcych, germańskich wpływów, 
dlatego dla jednostki wydzielonej w początku XX wieku przyjęto początkowo 
nazwę masurgermanische Kultur (ÅBerg 1919, 70–71; por. engel 1935, 98–99, ryc. 54; 
petersen 1939, 206–214; Šturms 1950). Po II wojnie światowej w polskiej literaturze 
archeologicznej wprowadzono neutralne określenie „grupa olsztyńska” (okulicz 
1973, 476–491).

Grupa olsztyńska
Schyłek okresu wpływów rzymskich i początek wędrówek ludów (fazy C3‑D – 
ok. 300–450/475) rysują się w materiałach archeologicznych z Pojezierza Mazur‑
skiego bardzo niewyraźnie: na wielu nekropolach, funkcjonujących od I wieku, 
nie zarejestrowano grobów, które można by datować na ten czas (por. szymAński 
2005, 105–106). Sytuacji tej nie należy jednak tłumaczyć depopulacją, lecz zmianą 
obrządku pogrzebowego, w wyniku której zaczęły dominować płytkie groby 
bezpopielnicowe, pozbawione wyposażenia (Bitner ‑wróBlewskA 2007, 219–224). 
Pochówki zaopatrzone w dary grobowe zaczęły pojawiać się na nowo w trzecim 
ćwierćwieczu V wieku. Wyznaczały one jednocześnie początek nowego zjawiska – 
grupy olsztyńskiej.

Te „nowe” obiekty to płytkie groby ciałopalne, zarówno jamowe, jak i popiel‑
nicowe. W przypadku tych ostatnich spalone szczątki składano w wazowatych 
naczyniach (HollAck, peiser 1904, ryc. 14–15), których kształt nawiązywał do 
form występujących w młodszym okresie wpływów rzymskich (HollAck, peiser 
1904, 15, tABl. Xii:9A, 78). Niektóre spośród tych popielnic były zdobione nale‑
pianymi, pionowymi listwami z poprzecznym karbowaniem (HollAck, pei ser 
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1904, ryc. 17 18) – ornament ten być może stanowił odległy derywat uch wielo‑
otworowych, charakterystycznych dla mazurskiej ceramiki sepulkralnej z okresu 
rzymskiego. Nowymi motywami zdobniczymi były natomiast prostokątne wy‑
cięcia w ściankach popielnic, tzw. okienka (por. HollAck, peiser 1904, ryc. 12–
13; voigtmAnn 1944) oraz zdobienie odciskami stempli (HollAck, peiser 1904, 
ryc. 16–17), przypominające ornamentykę występującą na gepidzkiej ceramice 
z Siedmiogrodu (por. csAllány 1961, 255–257, tABl. clXXvi:6–7, ccXX:4,6, ccXXiX:15) 
i na anglosaskich naczyniach ze stanowisk po obu stronach Morza Północnego 
(por. leuBe 1983, 482–483, ryc. 135–136; Hills, penn, pickett 1984, 53, ryc. 72).

Podobną syntezę elementów, zarówno wywodzących się z rodzimej tradycji, jak 
i przyjętych z zewnątrz, stanowią przedmioty metalowe występujące w wyposaże‑
niach pochówków ludności grupy olsztyńskiej: miejscowym zapinkom stanowią‑
cym najpóźniejsze stadium rozwoju stylistycznego „późnorzymskich”, kuszowa‑
tych fibul z podwiniętą nóżką oraz zapinkom szczebelkowym towarzyszą bowiem 

„obce” fibule płytkowe (Šturms 1950). W przypadku tych ostatnich wzorce zostały 
zaczerpnięte bądź z obszarów naddunajskich i nadczarnomorskich, z rejonów 
wiązanych z – być może słowiańskim – plemieniem Antów (werner 1972), bądź 
z państw merowińskich nad Renem i górnym Dunajem (HilBerg 2004). Wyniki 
najnowszych badań, przeprowadzone na dużej serii fibul z dawnych zbiorów króle‑
wieckiego Prussia ‑Museum wykazały jednak, że – mimo korzystania z obcych wzo‑
rów – zdecydowana większość zapinek płytkowych, w tym przede wszystkim okazy 
z brązu, została wykonana na Pojezierzu Mazurskim (HilBerg 2004; 2009, 285–288).

Obfitość znalezisk obcej proweniencji w materiałach grupy olsztyńskiej spra‑
wiła, że przez blisko sto lat powstanie tej jednostki kulturowej tłumaczono po‑
jawieniem się na Pojezierzu Mazurskim nowej ludności. Hipoteza ta wymagała 
wskazania kierunku, z którego mieliby napłynąć nowi mieszkańcy Mazur. Najczę‑
ściej uznawano ich za odłam jednego z plemion germańskich (por. Heydeck 1895, 
70–73), wycofujący się znad dolnego Dunaju na północ w czasie wojen i zamętu po 
upadku dominacji Hunów w Kotlinie Karpackiej – argumentem była, odnotowana 
przez źródła pisane, wędrówka Herulów w początkach VI wieku (por. küHn 1956, 
103–108). Rozwiązaniem, które miało wyjaśnić połączenie nowych wątków kultu‑
rowych z tradycjami z okresu wpływów rzymskich i z kontynuacją użytkowania 
cmentarzysk, była hipoteza, według której decydujący udział w formowaniu się 
grupy olsztyńskiej miał mieć odłam miejscowej ludności, który wywędrował na 
południe, przyłączając się do słynnej „wędrówki Gotów”, a później powrócił do 
ojczyzny (gAerte 1929, 308–311; nowAkowski 1998b).

Przeciwko „migracyjnej” genezie grupy olsztyńskiej wystąpił już w końcu lat 
trzydziestych XX wieku znany archeolog pruski, Carl Engel (1937). Zwracał on 
uwagę na różnorodność obcych materiałów i wzorców, nawiązujących zarów‑
no do znalezisk ze strefy nadczarnomorskiej czy z Kotliny Karpackiej, jak i do 
zabytków z Turyngii i z frankijskich cmentarzysk nad Renem – w tej sytuacji nie 
sposób było bowiem wskazać konkretnego obszaru, z którego mogliby dotrzeć 
na Pojezierze Mazurskie przybysze przynoszący ze sobą nowy model kulturowy. 
Carl Engel zwrócił również uwagę na fakt, że w okresie wędrówek ludów zde‑
cydowana większość plemion barbarzyńskich z południa Europy przyjęła już 
chrześcijaństwo, dla którego nie do zaakceptowania byłby ciałopalny obrządek 
pogrzebowy, panujący na cmentarzyskach grupy olsztyńskiej.
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Wątpliwości C. Engla zostały poważnie wzmocnione przez wyniki badań te‑
renowych ostatniego dwudziestolecia. Poszukiwania prowadzone przy użyciu 
wykrywaczy metali doprowadziły bowiem do zarejestrowania licznych przedmio‑
tów z wczesnego okresu wędrówek ludów, występujących w warstwie ornej, na 
nekropolach z okresu wpływów rzymskich – znaleziska te bez wątpienia pocho‑
dziły z wyposażenia pochówków ciałopalnych, składanych do płytkich jam gro‑
bowych, tuż pod powierzchnią gruntu. Można więc przypuszczać, że brak grobów 
datowanych na wczesny okres wędrówek ludów nie był wynikiem drastycznego 
spadku zaludnienia w końcu IV i w V wieku, lecz skutkiem przejściowej domina‑
cji obrządku pogrzebowego, utrudniającego współczesnym rejestrację grobów 
z tego czasu (Bitner ‑wróBlewskA 2000). Z drugiej strony brak lokalnych form 
mazurskich z tego czasu – zwłaszcza w porównaniu do bogactwa Sambii, gdzie 
występują zapinki i części pasa z charakterystycznym „ornamentem gwiaździstym” 
(por. Bitner ‑wróBlewskA 1991) – wskazuje na wyraźny kryzys dotychczasowego 
modelu kulturowego. Ostatecznym efektem było szukanie nowych rozwiązań, 
których rezultatem była właśnie grupa olsztyńska, łącząca tradycje sięgające 
okresu wpływów rzymskich z obcymi wątkami, typowymi dla kultury ówczesnej 
różnoplemiennej elity barbarzyńskiej Europy.

Nierozwiązane problemy badawcze nie dotyczą wyłącznie genezy grupy 
olsztyńskiej – przedmiotem ponad stuletniej dyskusji są jej granice. Najczęściej 
przyjmowano, że terytorium grupy olszyńskiej rozciągało się między górną Łyną 
a wschodnim skrajem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (por. Heydeck 1895, 
69; HollAck 1908, 149–150; ÅBerg 1919, 70–72), choć wspomniany wyżej C. Engel 
był skłonny ograniczyć jej zasięg do wąskiego pasa na wschodnim brzegu Łyny 
oraz przypisać do niej wyłącznie nekropole założone w okresie wędrówek ludów, 
natomiast położone dalej na wschód cmentarzyska funkcjonujące od okresu 
wpływów rzymskich, mimo identyczności obrządku pogrzebowego i wyposażeń 
grobowych, należeć miały, jego zdaniem, do „grupy zachodniomazurskiej” (en‑
gel 1935, 98–99, ryc. 54, engel, lA BAume 1937, 180, mApA 30 – por. nowAkowski 
2007, 116–119).

Polskie badania po drugiej wojnie światowej nie przyniosły również jedno‑
znacznej odpowiedzi: początkowo akceptowano wąskie granice terytorialne, 
wyznaczone przez C. Engla (odoJ 1968, 136–138, ryc. 14; okulicz 1973, 476), później 
przyjęto zasięg obejmujący również Krainę Wielkich Jezior Mazurskich (por. oku‑
licz 1981, mApA iii; 1985, 33, mApA; z najnowszych publikacji: por. szymAński 2013, 
ryc. 61).

Za równie niejasne można też uznać granice chronologiczne grupy olsztyńskiej, 
a przede wszystkim – datę jej zaniku. Przez długi czas przyjmowano, że schyłek 
grupy olsztyńskiej określa horyzont zapinek szczeblowych i późnych zapinek 
płytkowych o uproszczonym zdobieniu, przypadający na pierwszą połowę lub 
pierwsze trzy ćwierćwiecza VII stulecia (faza E3 – kowAlski 2000, 223–224). Obecnie 
bardzo wyraźnie dostrzec można zdecydowanie późniejszy etap funkcjonowania 
cmentarzysk grupy olsztyńskiej, wyznaczany przez – na razie jeszcze nielicznie 
rejestrowane – zapinki równoramienne, sugerujące rozciągnięcie datowania na 
VIII wiek (por. nowAkowski 2004, 414, ryc. 5: a ‑b). Zarejestrowano też nadspo‑
dziewanie długie przetrwanie „olsztyńskich” tradycji produkcji ceramiki, sięgające 
po IX wiek (por. szymAński 2013, 164–166).
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Cmentarzyska w Kosewie
Wszystkie przedstawione wyżej problemy dotyczą również zespołu cmentarzysk 
na Pojezierzu Mrągowskim, wokół jeziora Probark, obejmującego trzy stanowi‑
ska w miejscowości Kosewo (rudnicki 2010, 15–18, ryc. 4–7). Choć badania na 
tutejszych nekropolach rozpoczęły się ponad sto lat temu (por. weigel 1891), ów 
kompleks cmentarzysk do tej pory nie doczekał się pełnej publikacji 1. Mimo wy‑
cinkowości dostępnych danych można jednak stwierdzić, że na wszystkich trzech 
nekropolach występowały groby z okresu wpływów rzymskich oraz pochówki 
złożone w okresie wędrówek ludów (HollAck 1908, 77–78; JAskAnis 1977, 286–287; 
rudnicki 2010, 160–164).

Omawiany zespół stanowisk leży na wschodniej peryferii grupy olsztyńskiej, 
według wspomnianej koncepcji C. Engla, wyłączanej jako osobna jednostka 
kulturowa. Weryfikacji musi więc podlegać przynależność kulturowa tych ne‑
kropoli. Podobna niepewność dotyczy ram chronologicznych funkcjonowania 
skupionych tu cmentarzysk – ta nietypowa koncentracja rodzi podejrzenie, że 
mogły one nie funkcjonować równocześnie, a wyznaczać tylko poszczególne 
etapy rozwoju wspólnoty.

Analiza pełnego materiału uzyskanego w trakcie wszystkich wykopalisk, pro‑
wadzonych w tym skupisku przed 1945 rokiem, dokonana przez M. Rudnickiego 
szczęśliwie rozwiała te wątpliwości (por. rudnicki 2010, 160–164), wskazała jed‑
nocześnie na konieczność uzyskania nowych danych – co okazało się możliwe 
w przypadku nekropoli występującej w literaturze pod nieprawidłowym określe‑
niem Alt ‑Kossewen III (por. ÅBerg 1919, 170; por. Kosewo Stare – JAskAnis 1977, 
287), a obecnie zarejestrowanej jako Kosewo, stanowisko 2.

Wyniki badań w 2014 roku w Kosewie, na stanowisku 2
Badania na stanowisku 2, przeprowadzone w 2014 roku, w pełni potwierdziły 
ocenę przyjętą przez M. Rudnickiego na podstawie materiałów pozyskanych przed 
pierwszą wojną światową. Wśród znalezisk dominują bowiem zabytki stanowiące 
formy przewodnie grupy olsztyńskiej, przede wszystkim zapinki płytkowe. W tej 
grupie szczególną uwagę zwracają trzy dobrze zachowane zapinki stanowiące 
miejscowe naśladownictwo typu Weinheim (nr inw. 142, 147, 282 2 – por. Hil‑
Berg 2009, 277–280; por. küHn 1956, 99–101, tABl. XXvi: vi.1–6; XXvii: vi.7–16 – typ 
Neuwied; küHn 1974, 1027–1037, tABl. 298 – typ Weinheim A). Kolejne znaleziska 
to fragmenty okazów (nr inw. 287, 291, 295, 325, 330), reprezentujących również 
lokalne wersje fibul płytkowych (por. HilBerg 2009, 252–256, ryc. 7.29–30; rudnicki 
2010, 72–76). Wyraźnie widoczna w materiałach z Kosewa 2 dominacja form miej‑
scowych, tylko naśladujących wzorce zachodnioeuropejskie i nadczarnomorskie, 
potwierdza hipotezę V. Hilberga o lokalnym pochodzeniu większości mazurskich 
zapinek płytkowych (por. HilBerg 2004; 2009, 285–288).

 1 Pełnego opracowania materiałów z okresu wędrówek ludów z cmentarzysk w Ko‑
sewie dokonał przed kilku laty w swej pracy doktorskiej Mirosław Rudnicki (2010). 
Dysertacja ta nie ukazała się, niestety, do tej pory drukiem.

 2 Numery inwentarzowe zabytków ze st. 2 w Kosewie ujęte w opracowaniu katalo‑
gowym wraz z odnośnikami do rycin i tablic – zob. M. Gładki, K. Stokłosa, Katalog 
zabytków, w tomie.
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Do zabytków charakterystycznych dla grupy olsztyńskiej należą też meta‑
lowe części pasa, w tym sprzączki o skuwkach zdobionych ażurem (nr inw. 187, 
197 – por. JAkoBson 2009, tABl. 60:96.B, d; 64:108A.B ‑c; 66:115.B, f ‑g) oraz okazy 
o półkolistych, pudełkowych skuwkach (nr inw. 131, 143, 148 – por. nowAkowski 
1998a, 73, ryc. 24:162), a także lancetowate okucia końca rzemienia (nr inw. 125, 136, 
149, 177, 283, 300, 322 – por. ÅBerg 1919, 98–99, ryc. 133–134; nowAkowski 1998a, 
75, ryc. 25:145, 228). Obecność takich znalezisk potwierdza ocenę stanowiska 2 
w Kosewie jako nekropoli grupy olsztyńskiej.

Obok materiałów typowych dla grupy olsztyńskiej badania w Kosewie dostar‑
czyły zabytków, które wprawdzie rejestrowano już na cmentarzyskach tej grupy, 
stanowiły one jednak znaleziska unikatowe. Listę tę otwierają dwa okucia (nr inw. 
132, 133), pochodzące najprawdopodobniej z pochew noży. W wyposażeniach 
pochówków grupy olsztyńskiej wszelkiego rodzaju militaria występują bardzo 
rzadko, co było tłumaczone m.in. wpływami gockimi (Heydeck 1895, 70–73) – nie‑
zwykle efektownym wyjątkiem, przykuwającym od lat uwagę archeologów, jest 
właśnie kilka noży w pochwach z okuciami z taśm metalowych z wytłaczanym 
ornamentem (eHrlicH 1931; urBAńczyk 1978). Podobne okazy występowały zresztą 
na szerokim obszarze obejmującym nie tylko terytorium grupy olsztyńskiej, lecz 
także stanowiska grupy elbląskiej, cmentarzyska nad środkową Łyną, na Sambii 
i przy ujściu Niemna (por. knorr 1938, ryc. 46; urBAńczyk 1978, mApA 1; kontny 
2011, 90–93, tABl. iX:23; XXXviii:4; lX:9c). Z ziem dzisiejszej Litwy i Łotwy pochodzą 
kolejne pochwy z bogatymi metalowymi okuciami (Birons et Alii 1974, tABl. 39:16), 
co wskazuje, że noże w okuwanych pochwach stanowiły powszechny element 
stroju męskiego w rejonie wschodnich pobrzeży Bałtyku.

Niemal wszystkie znane do tej pory z grupy olsztyńskiej okucia pochew były 
srebrne – do nielicznych wyjątków należą egzemplarze z dwóch grobów z cmenta‑
rzyska I w Kosewie, wykonane z brązu (eHrlicH 1931, 29–30, ryc. 12; urBAńczyk 1978, 
110–111, tABl. iii:2). Można na tej podstawie przypuszczać, że położenie na wschod‑
niej peryferii grupy olsztyńskiej skutkowało w tym przypadku „obniżoną” wartością 
stroju. W tej sytuacji zupełnym zaskoczeniem są dwa wspomniane wyżej okucia, 
wykonane ze złotych taśm. Wskazują one jednoznacznie, że nekropole na wschod‑
niej peryferia grupy olsztyńskiej nie ustępowały bogactwem „sztandarowym” 
cmentarzyskom na zachodnim skraju jej terytorium (por. JAkoBson 2009). Jedno‑
cześnie jedyną analogię dla znalezisk z Kosewa 2 jest złote okucie zdobione podob‑
nym wzorem wytłaczanej siatki o rombowatych oczkach, z sambijskiej nekropoli 
II w Vetrovo, raj. Primorsk (dawne Ekritten, kr. Fischhausen – por. eHrlicH 1931, 30, 
ryc. 14; urBAńczyk 1978, 112–113, tABl. vi:5), co może sugerować silniejsze związki 
ludności grupy olsztyńskiej z mieszkańcami Sambii, niż do tej pory przyjmowano.

Kolejnym rzadkim znaleziskiem z Kosewa 2, choć już rejestrowanym wśród 
materiałów grupy olsztyńskiej, jest brązowa zapinka równoramienna (nr inw. 144), 
reprezentująca grupę 6. według klasyfikacji W. Hübenera (1972, 219–220, ryc. 15–16). 
Jak wspomniano wyżej, fibule równoramienne zarejestrowano do tej pory tylko 
sporadycznie – przede wszystkim na cmentarzysku w Wólce Prusinowskiej, pow. 
mrągowski, gdzie przypadały na późną fazę funkcjonowania tej nekropoli (nowA‑
kowski 2004, 414, ryc. 5: a ‑b). Również okaz z Kosewa można uznać za wyznacznik 
końcowego etapu cmentarzyska, gdyż analogiczne zapinki na obszarach mero‑
wińskich występują głównie w końcu VII i w VIII wieku, z możliwością rozcią‑
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gnięcia czasu ich użytkowania na początki następnego stulecia (por. tHörle 1998, 
ryc. 2). Fibula z Kosewa 2 dostarcza zatem kolejnego argumentu na rzecz długiego 
trwania grupy olsztyńskiej oraz stopniowego porzucania jej cmentarzysk, co było 
zapewne procesem synchronicznym z istnieniem „horyzontu post olsztyńskiego”, 
wydzielanego na podstawie ceramiki z osad (szymAński 2013, 113–167).

Natomiast zupełną „nowością” były liczne fragmenty masywnych, sztabko‑
wych bransolet zdobionych wielościennym facetowaniem (nr inw. 122, 301, 307, 
308, 324). Ornament ten przypomina sposób opracowania kabłąków niektórych 
spośród zapinek z gwiaździstą nóżką (por. tiscHler, kemke 1902, tABl. iv:6–7; 
Bitner ‑wróBlewskA 1991, 69, tABl. ii:1–2, 9–10; iii:9), co sugerowałoby datowanie 
jeszcze na wczesną fazę okresu wędrówek ludów. Trzeba jednak podkreślić, że 
jedyny znany wcześniej egzemplarz – z grobu 497 na cmentarzysku I w Miętkich, 
pow. szczycieński 3 (Bitner ‑wróBlewskA, rzeszotArskA ‑nowAkiewicz, nowA‑
kiewicz 2011, 329, płytA cd № 83, 104) – został znaleziony razem ze sprzączką 
o lirowatej ramie, jednoznacznie datującą cały zespół na końcowe stadium grupy 
olsztyńskiej (szymAński 2013, 151, ryc. 80:19–20).

Szczególną cechą omawianych znalezisk jest niewątpliwie intencjonalne pocię‑
cie bransolet na kawałki – nie można wykluczyć, że chodziło o rytualne zniszczenie 
ozdoby przed złożeniem do grobu, równie prawdopodobne jest jednak traktowa‑
nie masywnych bransolet jako sztabek kruszcu, dzielonych w miarę potrzeby. Być 
może kolejne znaleziska pozwolą na wyjaśnienie tej niezwykłej sytuacji.

Kolejnym unikatowym znaleziskiem ze stanowiska 2 w Kosewie jest srebrna, 
peltakształtna płytka z wybijanym ornamentem (nr inw. 140). Mimo nietypowej 
formy styl zdobienia tego zabytku pozwala dopatrywać się w nim analogii do 
plakietek mocowanych do szpil z krzyżową (por. BliuJienė 1999, 146–149, ryc. 77–
78; griciuvienė, grižAs, BužA 2005, 97, ryc. 467, 470; vAsiliAuskAs 2007, 221–222, 
ryc. 15–17; griciuvienė, BužA 2009a, 76, ryc. 279; 2009b, 95, 134, 149, ryc. 331, 573, 652) 
lub, rzadziej, trójkątną główką (por. gintAutAitė ‑Butėnienė, ButėnAs 2002, 42–43, 
ryc. 37:4), charakterystycznych dla kultury Zemgalów i Kurów w VII–IX wieku.

Całkowitym unikatem są też dwie srebrne zawieszki (nr inw. 145, 290, 313) – 
z jednej zachowały się tylko dwa fragmenty – w kształcie kolistych płytek z wybi‑
janym ornamentem, złożonym z koncentrycznych kółek i podłużnych odcisków 
rowkowanych stempli, być może składające się na symboliczne przedstawienie 
twarzy ludzkiej. Zawieszki z ornamentyką antropomorficzną występują sporadycz‑
nie w Barbaricum w okresie wpływów rzymskich i są najczęściej interpretowane 
jako naśladownictwa monet (por. szelA 2007, 288–289, fot. 1) – za „kilkustopniową” 
imitację monety Justyniana uchodzi znalezisko ze wspomnianego wyżej cmen‑
tarzyska grupy olsztyńskiej w Miętkich (peiser 1919, por. nowAkowski 2001, 74).

W przypadku obu zawieszek z Kosewa bardziej prawdopodobne wydaje się 
jednak łączenie ich z wpływami stylistycznymi płynącymi ze strefy leśnej Eu‑
ropy Wschodniej, gdzie zawieszki z blachy z wybijanym ornamentem – w tym 
także srebrne okazy z koncentrycznymi kółkami (por. goldinA et Alii 2012, 136, 
ryc. 70) – stanowią jedną z najczęściej spotykanych ozdób od młodszego okresu 
przedrzymskiego po początki wczesnego średniowiecza.

 3 Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Kamilowi Stokłosie, za podanie mi tej 
analogii.
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Przywoływane analogie znad górnej Wołgi i Kamy mogą wydawać się egzo‑
tyczne, trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że mieszkańcy tego obszaru, mimo 
swej całkowitej odmienności kulturowej, utrzymywali przez cały czas kontakty 
z barbarzyńcami środkowej i południowo ‑wschodnej Europy. Świadectwem 
tych powiązań są zarówno naddnieprzańskie ozdoby emaliowane (por. goldinA, 
Bernts 2010, 62, 124, tABl. 181:1–4), jak i sarmackie zapinki (lesHcHinskAyA 2010, 
135–137, ryc. 1–3; kropotov 2014, ryc. 4, 8) i prowincjonalnorzymskie brosze (lesH‑
cHinskAyA 2010, 137–138, ryc. 5) oraz szklane paciorki (goldinA 2010) napływające 
z Nadczarnomorza, a odkrywane nad górną Wołgą i nad Kamą. Za dodatkowy 
argument na rzecz przynależności mieszkańców środkowego i górnego Powołża 
do wielkiej wspólnoty ludów barbarzyńskich, utrzymujących między sobą kon‑
takty w okresie wędrówek, można też, jak się wydaje, uznać przekaz Jordanesa, 
wymieniający nazwy tamtejszych plemion (por. scHrAmm 1974).

Podsumowanie
Próba podsumowania wyników badań przeprowadzonych w 2014 roku na stano‑
wisku 2 w Kosewie prowadzi do nieco zaskakujących wniosków. Bogactwo mate‑
riałów, pozyskanych wyłącznie z płytkiej warstwy próchnicy, świadczy jednoznacz‑
nie, że duża część obiektów sepulkralnych, a nawet być może całych cmentarzysk 
mogła ulec zniszczeniu w sposób, który niemal całkowicie uniemożliwiał ich reje‑
strację metodami stosowanymi przez archeologię w XIX wieku i przez niemal całe 
następne stulecie. Można więc przyjmować, że osadnictwo grupy olsztyńskiej było 
o wiele bardziej intensywne, niż sugerują dotychczasowe wyniki badań. Uwagę 
zwraca też wielka liczba przedmiotów ze srebra, w tym drobnych, przetopionych 
kuleczek, możliwych do zebrania tylko dzięki stosowaniu wykrywacza metali. Nie 
można wykluczyć, że dotychczasowe wyobrażenia na temat bogactwa grupy 
olsztyńskiej i zwyczajów jej ludności, dotyczących stosowania metali do wyrobu 
ozdób i części stroju, będą w najbliższych latach ulegały poważnej modyfikacji.

Przy swej wycinkowości badania w Kosewie potwierdziły też przypuszczenia 
co do „długiego życia” grupy olsztyńskiej, dostarczając zapinkę równoramienną, 
którą należy datować współcześnie z początkami wczesnego średniowiecza na 
słowiańskim Mazowszu czy w Wielkopolsce. Równie istotne, choć – ze względu 
na charakter badań i rodzaj pozyskanego materiału – też słabo udokumento‑
wane są przesłanki do wytyczania kontaktów mieszkańców zachodniej części 
Pojezierza Mazurskiego: podobieństwo okuć pochew noży do znalezisk z Sambii, 
czy zawieszka nawiązująca być może do znalezisk z Litwy i Łotwy sugerują, że 
związki z północną częścią pobrzeży wschodniego Bałtyku, pozostające do tej 
pory w cieniu kontaktów z państwami merowińskimi czy Nadczarnomorzem, 
były bardziej intensywne, niż przypuszczano.

Najbardziej inspirującym znaleziskiem są dwie koliste zawieszki z trybowanym 
ornamentem, w przypadku których można dopuszczać powiązania nadwołżań‑
skie. Oczywiście, do tej hipotezy można zgłosić wiele zastrzeżeń, gdyby jednak 
kolejne odkrycia przyniosły podobne zabytki można byłoby zacząć się zastana‑
wiać, czy hipotezę o „wschodniej Galindii”, położonej w rejonie Oki i górnej Wołgi, 
formułowaną w XX wieku (por. vilinBAcHov, engovAtov 1963; scHmid 1996), 
rzeczywiście należy traktować tylko jako naukowy mit.
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Zespół zabytków pochodzący z dotychczasowych badań na terenie cmentarzyska 
w Kosewie st. 2 stanowi zbiór stosunkowo zróżnicowany zarówno pod kątem 
form, jak i technik produkcji. Bazę źródłową dla opracowania stanowią 123 za‑
bytki wykonane ze stopów miedzi. Znaczna ich część znaleziona została w war‑
stwie humusowej podczas badań z użyciem wykrywacza metali. W opracowaniu 
uwzględniono również zabytki pochodzące z obiektu nr 1 (grób jamowy), które 
najprawdopodobniej nie uległy przemieszaniu. Znaczna część zabytków zachowa‑
ła się jedynie fragmentarycznie. Niektóre z nich noszą również ślady nadtopienia 
związane ze spaleniem na stosie pogrzebowym, co w kilku przypadkach utrudniło 
przeprowadzenie szczegółowej analizy. Do opracowania materiału zastosowano 
analizę makroskopową oraz mikroskopową z użyciem mikroskopu cyfrowego Ge‑
nesys Logic o zakresie powiększenia ×20 − ×800 i oprogramowania pomiarowego.

Odlewnictwo
Odlewnictwo jest podstawową techniką produkcji wytworów i półwytworów 
z metali kolorowych i szlachetnych. W bardzo ogólnym zarysie polega na uzy‑
skaniu pożądanego kształtu przedmiotu przez wlanie stopionego surowca do 
odpowiedniej formy (grAdowski 1984, 55).

Najprostszą techniką jest odlew w otwartych formach jednoczęściowych. Słu‑
żyła ona do wykonywania prostych przedmiotów, jak np. różnego rodzaju pręty 
lub sztabki. Formy takie mogły być wykonane z gliny lub kamienia (lAmm 2012, 
147–148). O innym sposobie odlewania wspomina w swoim spisanym w XII w. dzie‑
le benedyktyński mnich Teofil, opisując produkcję mosiądzu: „Kiedy mieszanina 
znowu dokładnie się stopi, jeszcze raz trzeba bardzo ostrożnie zamieszać i ująwszy 
kleszczami jedno z naczyń, wylać z niego zawartość w rowki wykopane w ziemi 
(...)” (koBielus 1998, 120). Opisane powyżej metody z dużą dozą prawdopodobień‑
stwa mogły być stosowane również przy wykonywaniu półwytworów do licznie 
występujących w materiale z Kosewa przedmiotów sporządzonych technikami 
metaloplastycznymi.

Do wykonania modeli wykorzystywanych w bardziej skomplikowanych techni‑
kach odlewniczych mógł zostać wykorzystany szereg surowców, takich jak: wosk, 
metal czy drewno. Najłatwiejszym z nich w obróbce jest wosk, który ze względu 
na fakt, iż mięknie w kontakcie z ciepłem ludzkiej dłoni, a schłodzony staje się 
względnie twardy, stanowił dobry materiał do tego typu prac. Przeprowadzone 
przeze mnie eksperymenty wykazały, że w celu poprawienia skrawalności wosku 
dobrze sprawdza się domieszka żywicy sosnowej, co ułatwia rzeźbienie. Z kolei 
dodatki tłuszczy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego polepszają właściwości 
plastyczne. Uzyskaną w ten sposób masę można było formować podobnie jak 
plastelinę, nie nadaje się ona jednak do obróbki przy pomocy dłut, jako że jest 
zbyt ciągnąca. Sporządzony w ten sposób model mógł służyć do wykonania 
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jednorazowego odlewu na wosk tracony lub zostać wykorzystany do stworzenia 
formy dwuczęściowej (söderBerg 1999, 32–35; 2001, 15–21).

Innym surowcem, z którego można wykonywać patryce służące głównie do 
tworzenia glinianych form dwuczęściowych, jest ołów. Ze względu na niską tem‑
peraturę topnienia i dużą miękkość można wykonywać z niego modele pośrednie, 
które następnie można w łatwy sposób pokrywać ornamentem przy użyciu różne‑
go rodzaju dłutek czy nawet noża (coAtswortH, pinder 2002, 73–85). Są one jed‑
nak na tyle twarde, że umożliwiają wielokrotne odciskanie w glinie bez deformacji. 
Często zaopatrzone są również w zintegrowany kanał wlewowy (cApelle 1975, 
128–132; 1979, 430–434). Aby ułatwić ich wydobycie z formy bez uszkodzenia detalu, 
smarowane były cienką warstewką tłuszczu. Wadą tego typu modeli jest to, że aby 
zapobiec deformacjom ornamentu, muszą pozostać w formie aż do jej wyschnięcia 
(söderBerg 2001, 15–21). Ołowiany model do produkcji zapinek płytkowych znany 
jest między innymi z kościoła św. Piotra w Genewie (Bonnet, mArtin 1982, 213–215).

Na podobnej zasadzie działały zapewne modele drewniane. Niestety, w mate‑
riałach archeologicznych nie zachowały się tego typu zabytki i ich istnienie leży 
wciąż w sferze domysłów. Należy również zaznaczyć, że jako model mogła zostać 
też wykorzystana gotowa zapinka lub inny element biżuterii.

Odlewanie z zastosowaniem twardych modeli wymaga wykorzystania form 
dwuczęściowych. W ogólnym zarysie metoda polega na odciśnięciu twardego mo‑
delu w mokrej glinie i doprowadzeniu do niego kanałów wlewowych. Następnie 
tak wykonana połówka formy jest lekko podsuszana. Kiedy stwardnieje, dorabia 
się drugą jej połowę i nanosi punkty charakterystyczne ułatwiające jej złożenie. 
Aby przedmiot można było odlać w formie dwuczęściowej, nie może on mieć 
tzw. kątów ujemnych, czyli wystających elementów uniemożliwiających wydo‑
bycie modelu z formy bez jej uszkodzenia. Patryca odciskana w glinie była smaro‑
wana tłuszczem w celu łatwiejszego jej usunięcia bez zniekształcenia wyciskanego 
ornamentu. Możliwe również jest wykonanie formy z dwóch placków mokrej 
gliny pokrytych cienką warstewką tłuszczu zapobiegającą ich zlepieniu. Na temat 
szczegółów technologicznych wciąż toczą się dyskusje. Najprawdopodobniej sto‑
sowano wiele wariantów tej metody w zależności od upodobań i umiejętności rze‑
mieślnika (söderBerg 2001, 21–23). Liczne formy gliniane, w tym także służące do 
odlewania zapinek płytkowych, odkryte zostały w warsztacie złotniczym w Helgö 
w Szwecji. Zgodnie z interpretacją Kristiny Lamm badającej to stanowisko, są one 
pozostałością po produkcji z opisanej wyżej metody (lAmm 1973, 2–7; 2012, 147–148).

Analiza zabytków takich jak: zapinki płytkowe (nr inw. 142, 147, 282 1), zapinka 
równoramienna (nr inw. 144), fragmenty zapinek (nr inw. 126, 275, 291) czy frag‑
ment bliżej nieokreślonego przedmiotu wskazują, że zostały one wykonane naj‑
prawdopodobniej przez odlew w formie glinianej schudzonej piaskiem, wykonanej 
przez odciśnięcie w glinie twardego modelu. Wskazuje na to znaczna chropowa‑
tość powierzchni widoczna na zdjęciach mikroskopowych (Ryc. 1). Ciężko jednak 
stwierdzić, z jakiego surowca zostały wykonane modele. Analiza porównawcza 
zapinek nr inw. 142 i 147 wykazała, że do ich wytworzenia użyto tego samego wzor‑

 1 Numery inwentarzowe zabytków ze st. 2 w Kosewie ujęte w opracowaniu katalo‑
gowym wraz z odnośnikami do rycin i tablic – zob. M. Gładki, K. Stokłosa, Katalog 
zabytków, w tomie.

Ryc. 1. Ślady odlewania 
w formie glinianej 
widoczne na kabłąku 
zapinki (nr inw. 295), 
oprac. K. Żołędziowski
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ca, co wskazuje, że był on wykonany najprawdopodobniej z metalu lub drewna. 
Ponadto wyraźne ślady rzeźbienia widoczne na omawianych zabytkach (Ryc. 2) 
wskazują, że ornamenty na modelach użytych do ich produkcji wykonano przy 
użyciu różnego rodzaju dłut.

W technice odlewu wykonano prawdopodobnie również lancetowate okucia 
końca pasa (nr inw. 125, 136, 149, 300, 316, 322), sprzączki (nr inw. 137, 143) i masywne 
okucia (nr inw. 187,197, 316). Niestety, ze względu na brak wyraźnych śladów pro‑
dukcyjnych i często duży stopień skorodowania powierzchni dokładne określenie 
techniki jest niemożliwe.

Metaloplastyka
Najliczniejszą grupę stanowią zabytki wykonane przy użyciu technik metalo‑
plastycznych, takich jak: kucie, wyginanie czy wyciąganie. Techniki te są silnie 
powiązane z kowalstwem. Wykorzystują też bardzo podobne narzędzia, jak: młotki, 
kowadła, przecinaki i przebijaki oraz kleszcze. Podstawowym półsurowcem sto‑
sowanym w tej technice są proste odlewy, jak pręty czy placki, które formowane 
są przy pomocy uderzeń młota. Wyróżniamy dwie podstawowe techniki kucia: 
na zimno i na gorąco. Do obróbki metali kolorowych najczęściej stosowana jest 
technika kucia na zimno, która wymaga jednak wyżarzenia opracowywanego 
przedmiotu w celu zwiększenia jego plastyczności. Kucie na gorąco, polegające 
na obrabianiu silnie rozgrzanego przedmiotu, stosowane jest zdecydowanie czę‑
ściej w metalurgii żelaza (stroBin 2001, 231–233). Z moich doświadczeń wynika, 
że może ono znaleźć również zastosowanie w pracy z twardymi stopami miedzi, 
które podczas kucia na zimno mogą ulec uszkodzeniu. Odróżnienie tych dwóch 
metod w materiale archeologicznym jest praktycznie niemożliwe przy oglądzie 
makroskopowym.

W omawianym materiale bardzo liczną grupę (nr inw. 2–5, 7–9, 11, 13, 15, 18, 19, 
21, 27, 50, 123, 130, 139, 141, 146, 150, 151, 153, 154, 157, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 176, 
178, 181, 183, 185, 189, 195, 199, 200, 274, 276, 278, 279, 280, 284, 289, 293, 294, 297, 299, 
302–305, 309, 310, 314, 315, 321, 326, 327, 329) stanowią różnego rodzaju przedmioty 
wykonane z blachy. Głównie są to różnego rodzaju okucia, skuwki sprzączek i za‑
pinki tarczowate oraz bliżej nieokreślone fragmenty blaszek. Do ich wykonania 
posłużyły blachy o grubości mieszczącej się w przedziale między 0,03 mm a 1,92 
mm. O sposobie produkcji blachy możemy wnioskować na podstawie spisanego 
w XII wieku dzieła benedyktyńskiego mnicha Teofila. Opisuje on odlewanie krążka 
srebrnej blachy pomiędzy dwiema dokładnie oszlifowanymi żelaznymi płytami, 
która następnie poddawana jest kuciu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa może‑
my przypuszczać, że podobna metoda mogła być stosowana również w okresie 
wędrówek ludów. Zaznaczyć należy jednak, że autor wzmianki omawiał techniki 
stosowane w warsztatach przyklasztornych do produkcji przedmiotów najwyższej 
jakości. W mniej zaawansowanych technologicznie warsztatach, produkujących 
tak niewielkie przedmioty jak omawiane okucia, nie było konieczności uzyskiwa‑
nia dużych arkuszy blachy. Niewielkie jej fragmenty można bez trudności wykuć 
z różnego rodzaju sztab, prętów czy krążków. Można do jej produkcji wykorzystać 
również materiał złomowy. Z uzyskanych w ten sposób półwytworów wycinano 
następnie przy pomocy nożyc lub dłutka odpowiednie kształty (coAtswortH, 

Ryc. 2. Ślady 
modelowania 
przy pomocy 
dłut (nr inw. 175), 
oprac. K. Żołędziowski
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pinder 2002, 86–89). Na większości przedmiotów z Kosewa wykonanych w ten 
sposób widoczne są ślady jednokierunkowych zarysowań (Ryc. 3), które można 
wiązać z wyrównywaniem powierzchni poprzez szlifowanie. Ślady są bardzo wy‑
raźne, co może wskazywać, że jako narzędzia używano pilnika lub kamiennej osełki, 
a przedmioty nie były poddawane dalszej obróbce przy pomocy delikatniejszych 
materiałów ściernych. Otwory w blasze wykonywano przy pomocy przebijaków, 
na co wskazują ich krawędzie wywinięte na zewnątrz (Ryc. 4). Część wytworów 
była dodatkowo formowana przez zaginanie lub zawijanie. Do tego celu wykorzy‑
stywano kleszcze, chociaż w przypadku cienkich blaszek czynność tę można było 
wykonać również gołymi rękami. W ten sposób zaginano najprawdopodobniej 
skuwki sprzączek i okucia końca pasa.

Kolejną kategorią zabytków którą możemy zaliczyć do wyrobów kutych, są 
bransolety (nr inw. 122, 127, 131, 162, 288, 301, 306, 308, 311, 346). Zapewne odkuwane 
były one z masywnego, odlewanego pręta lub sztabki. Odpowiednio rozpłaszczo‑
nemu i uformowanemu półproduktowi nadawano następnie odpowiedni profil 
przy pomocy różnego rodzaju punc i młotka. Widoczne na omawianych zabytkach 
podłużne zagłębienia wskazują, że uderzano od strony wewnętrznej, prowadząc 
narzędzie ruchem ślizgowym wzdłuż dłuższej osi przedmiotu, co zarazem powodo‑
wało wywijanie się krawędzi ku górze i zawijanie bransolety w obręcz. Ślady pro‑
dukcyjne (Ryc. 5) wskazują, że bransolety o daszkowatym przekroju profilowano 
najprawdopodobniej przy pomocy płaskiej puncy, przypominającej stępione dłuto 
o zaokrąglonych brzegach (coAtswortH, pinder 2002, 103–105). Profile półokrągłe 
uzyskiwano natomiast, używając przedmiotu o kulistym zakończeniu (Ryc. 6). Przy‑
kłady tego typu narzędzi znane są między innymi z depozytu bagiennego z duń‑
skiego Vimose. Część z nich wykonana była z żelaza, natomiast trzy punce o kuli‑
stych zakończeniach zrobiono z poroża (cHtistensen 2005, 66–70, 85). O doborze 
tego rodzaju surowca zadecydował zapewne fakt, że narzędzia wykonane z poroża 
nie pozostawiają na powierzchni przedmiotu problematycznych do usunięcia śla‑
dów. Powierzchnię bransolet zdobią często romboidalne zagłębienia, które praw‑
dopodobnie wykołowywano przy pomocy młotka i tempo zakończonej puncy.

Następną kategorię stanowią zabytki wykonywane z różnego rodzaju dru‑
tów i prętów. Produkcja drutu zaczynała się od odlania pręta, który następnie 
przeciągany był przez żelazną płytkę z szeregiem zmniejszających się otworów – 
tzw. drutownicę lub cajzyn (Olhaver 1939, tabl. 43:2). Pręt przewlekany był przez 
coraz mniejsze otwory, co powodowało, że zmniejszał swoją średnicę, a zwiększał 
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długość. Po każdym przeciągnięciu wyżarzano go w celu przywrócenia plastycz‑
ności (grAdowski 1984, 91–93). Sposobem na ułatwienie pracy było umieszczenie 
drutownicy na ziemi i przytrzymywanie jej stopami podczas przeciągania. Inną 
metodę opisał Mnich Teofil. Polega ona na przeciąganiu drutu przez rzemieślnika 
siedzącego na specjalnej huśtawce i zapierającego się nogami o podłoże. Drutow‑
nica w takim wypadku mocowana była w masywnym pniu (koBielus 1998, 63).

Drut okrągły w przekroju stosowano głównie przy produkcji nitów mocujących 
różnego rodzaju okucia. Wykonywano z niego również kolce zapinek (nr inw 298) 
i sprzączek (nr inw. 305) oraz ogniwa łańcuszków (nr inw. 161, 281, 292). Zostały 
z niego również zrobione dwie owalne ramy sprzączek (nr inw. 233, 280), na któ‑
rych widoczne są ślady przeciągania drutu (Ryc. 7). Oprócz nich w materiale zna‑
lazło się też pięć sprzączek, których ramy wykonano z kutego drutu. Tego rodzaju 
dodatkowa obróbka metaloplastyczna powoduje odkształcenie i zagęszczenie 
struktury krystalicznej stopu, a co za tym idzie – jego utwardzenie (Bronicki, łAt‑
kowski 1981, 7–21). Trzy z nich zachowały się jedynie w postaci fragmentów kabłąka 
o romboidalnym przekroju (nr inw. 180, 318, 323). W dwóch z nich (nr inw. 318, 323) 
zachowały się pozostałości osi wnitowanej w kabłąk, wykonanej z żelaznego pręta 
o okrągłym przekroju. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązań miało zapewne na 
celu wzmocnienie konstrukcji ramy. Pozostałe dwie sprzączki zachowały się w ca‑
łości (nr inw. 130, 321). Są to egzemplarze o profilowanej ramie wykonanej z drutu 
o przekroju prostokątnym. Wolne końce zostały ze sobą połączone na zakładkę 
i ukryte pod blaszaną skuwką. Kolec wykonano natomiast z rozpłaszczonego drutu.

Techniki łączenia
W materiale z Kosewa zidentyfikowano również ciekawe techniki łączenia ze sobą 
poszczególnych elementów. Najprostszą techniką połączenia dwóch przedmiotów 
jest zawinięcie jednego elementu wkoło drugiego. W ten sposób mocowano szpile 
zapinek (nr inw. 298) oraz kolce i skuwki sprzączek (nr inw. 137, 143, 233, 280, 305, 
318, 323). W jednym przypadku mamy również do czynienia z esowatą przywieszką, 
przełożoną przez otwór w prostokątnym okuciu i zagiętą (nr inw. 172).

Powszechną techniką łączenia jest nitowanie. Jak wspomniano powyżej, część 
nitów wykonywano z niewielkich ciętych kawałków drutu o okrągłym prze‑
kroju (nr inw. 2, 130, 146, 153, 280, 284, 285, 290, 298, 302, 305, 314, 320, 321). Po 
przełożeniu przez otwory mocujące ich końce zaklepywane były przy pomocy 
klinowatej strony młotka, czyli tzw. „rąbu”. Po uzyskaniu szerokości większej niż 
otwór uformowany w ten sposób można wygładzić łeb przy pomocy obucha. 
Za odmianę tej techniki możemy uznać również wnitowywanie osi sprzączek 
w otwory wykonane w ramce (nr inw. 318, 323).

Innym niż klepanie swobodne wariantem formowania zakończenia jest za‑
stosowanie specjalnej podkładki z wyżłobionym otworem o półkolistym profilu, 
tzw. „nitownicy” (nr inw. 5, 9, 10, 12, 123, 149, 175, 196, 309, 326, 329). Zabytek taki 
wraz z innymi narzędziami złotniczymi odnaleziony został w depozycie bagien‑
nym w duńskim Illerup ‑Ådal (ilkJær 2007, 20–21) i datowany jest na III–IV wiek n.e. 
Nity wykonywano również w technice odlewu w formie dwuczęściowej, co po‑
twierdzają widoczne na ich spodnich stronach ślady szwów odlewniczych (Ryc. 8) 
(nr inw. 15, 50, 297, 321). Przykłady wykonanych zarówno jedną, jak i drugą techniką 
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udało się wyróżnić w omawianym materiale. Przy wszystkich rodzajach nitów, 
w przypadku kiedy okucie miało być mocowane do przedmiotów z miękkich 
surowców organicznych, np. skóry, stosowano dodatkowo kwadratowe podkładki 
(nr inw. 10, 12, 50). Specyficzną odmiana nitu jest również bodziec o kształcie 
ostrosłupa z wyprowadzonym zeń okrągłym w przekroju trzpieniem, przy pomocy 
którego przytwierdzony jest do kabłąka ostrogi (nr inw. 135).

Inną ciekawą technikę mocowania można zaobserwować na przykładzie 
dwóch zapinek tarczowatych (nr inw. 146, 190), których zawiaski i pochewka 
wykonane są z cienkich, rozszerzających się pasków blachy. Po przełożeniu przez 
otwór wycięty dłutem w korpusie zapinki poszerzona część klinuje się, a pozostały 
fragment pasma jest doginany do płaszczyzny. Jak wskazują nity, od wierzchu mo‑
cowana była druga blaszka, która dodatkowo blokowała zaklinowane elementy.

Lutowanie jest metodą spajania metali na gorąco przy pomocy innego metalu 
charakteryzującego się temperaturą topnienia niższą od przedmiotu lutowanego 
(grAdowski 1984, 95–98). W okresie wczesnego średniowiecza najczęściej stosowa‑
ne były tak zwane luty miękkie bazujące głównie na stopach ołowiano ‑cynowych. 
Mnich Teofil podaje, że spoiwo takie należy wykonać z dwóch części cyny i jed‑
nej ołowiu (koBielus 1998, 157–158). Łączenie przedmiotów odbywało się przez 
równomierne ich rozgrzanie, a następnie nałożenie lutu w miejsce styku. W tym 
celu mogły być one umieszczane w palenisku na glinianych podkładkach zapo‑
biegających ich spaleniu lub stopieniu. Opisane tu luty miękkie charakteryzują się 
słabą wytrzymałością połączeń i małą precyzją, były one jednak łatwe w użyciu 
ze względu na niską temperaturę topnienia (stroBin 1998, 127–129). W materiale 
z Kosewa ślady tego rodzaju łączenia zidentyfikowano jedynie na korpusie dwóch 
zapinek tarczowatych (nr inw. 146, 320), gdzie lut miał stanowić dodatkowe oprócz 
nitów mocowanie zewnętrznej, ornamentowanej tarczki (Ryc. 9).

Innym wariantem tej techniki są tak zwane luty chemiczne, często stosowane 
w przedmiotach zdobionych filigranem i granulacją (duczko 1985, 25–29). Mnich 
Teofil podaje następujący sposób przyrządzania takiego spoiwa: „Waży się dwie 
części srebra i jedną czerwonej miedzi i topi razem, spiłowuje w czyste naczynie, 
a następnie sypie do gęsiego pióra. Bierze się potem winny kamień, który powstaje 
wewnątrz naczynia, w którym długo leżakowało najlepsze wino, i jego kawałeczki 
obwiązuje się płótnem i wkłada do ognia, aby paliło się tak długo, aż nie przestanie 
dymić. Po zdjęciu z ognia i wystudzeniu wydmuchuje się popiół powstały z płót‑
na, a sam wypalony winny kamień uciera się obłym młotkiem w miedzianym 
naczyniu, domieszawszy wody i soli, aby nabrał gęstości drożdży” (koBielus 1998, 
79). Przy tego typu połączeniach, opartych na związkach miedzi, wymagana jest 
wyższa temperatura, którą osiągano, dmuchając w palenisko przy pomocy cien‑
kiej rurki, co pozwalało precyzyjnie regulować temperaturę żaru (stroBin 1998, 
127–129). Lut tego rodzaju prawdopodobnie został zastosowany w zabytku nr inw. 
139 do połączenia wykonanych z pasków blachy komórek na emalię do podłoża.

Techniki zdobienia
Wybijanie jest najpowszechniejszą techniką w analizowanym materiale. Polega 
ono na tworzeniu ornamentu na przedmiotach metalowych przez wytłaczanie 
na nich geometrycznych stempli, np. w postaci linii czy trójkątów, które w okresie 
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wędrówek ludów stanowiły jeden z najpopularniejszych motywów ornamentacyj‑
nych. Stemple takie w terminologii złotniczej określa się mianem punc. Wykonane 
są one zazwyczaj z żelaza. Praca rzemieślnika stosującego tę metodę polega na 
precyzyjnym przykładaniu puncy do zdobionego przedmiotu i uderzaniu w nią 
młotkiem. Aby uzyskać lepsze odwzorowanie ornamentu, przedmiot należy naj‑
pierw wyżarzyć w palenisku w celu zwiększenia jego plastyczności (coAtswortH, 
pinder 2002, 105–108, stroBin 1995, 51–53). Technika ta stosowana była zarówno 
do zdobienia przedmiotów kutych, jak i odlewanych.

W materiale z Kosewa można wyróżnić kilka rodzajów stosowanych punc. 
Stemple trójkątne (nr inw. 9, 189, 276, 279, 283, 303) i w formie strzałki (nr inw. 123, 
149, 197, 283, 295, 322) zazwyczaj odbijane są w niewielkich odstępach od siebie, 
tworząc linie ornamentacyjne podkreślające zazwyczaj krawędzie przedmiotów. 
Często również odbijane są przeciwstawnie do siebie, tworząc ornament na kształt 
suwaka. W podobny sposób stosowano punktak, czyli specyficzną odmianę 
puncy służącą do robienia kropek (nr inw. 125, 136, 149, 189, 197, 276, 279, 300, 310). 
W przypadku okucia końca pasa nr inw. 136 tego rodzaju ornament naniesiono 
na wytłoczone wcześniej linie, przez co przypomina nieco drut perełkowany 
(Ryc. 10). Być może jest to próba imitacji zdobienia w technice filigranu. W ma‑
teriale wyróżnić możemy również stemple wykonywane przy pomocy puncy 
o podłużnym, prostokątnym zakończeniu ponacinanym w drobne ząbki odbijane 
w sposób nachodzący na siebie, przez co tworzyły stosunkowo jednolitą linię  
(nr inw. 127, 295).

Wszelkiego rodzaju linie stanowiące wśród materiałów z Kosewa najpopular‑
niejszy motyw zdobniczy (nr inw. 7, 11, 13, 18, 21, 50, 125, 127, 134, 136, 151, 153, 172, 
173, 185, 189, 197, 274, 276, 278, 279, 283, 284, 285, 288, 296, 297, 299, 300, 301, 304, 
309, 327, 329) wykonywano przy pomocy tego samego narzędzia, które służyło 
również do profilowania bransolet, czyli puncy przypominającej stępione dłuto 
o zaokrąglonych brzegach, którą pobijano młotkiem, przesuwając po powierzchni 
przedmiotu ruchem ślizgowym (coAtswortH, pinder 2002, 103–105). Narzę‑
dzie to służyło również do wytłaczania ornamentu przypominającego jodełkę 
widocznego na zakończeniach bransolet nr inw. 127, 134 i 306 oraz fragmencie  
nr inw. 189.

Innym sposobem uzyskania ornamentu liniowego jest jego wyrycie. W złot‑
nictwie do tego celu stosowane są specjalne rylce (grAdowski 1984, 65–66). O ich 
wykorzystywaniu wspomina również mnich Teofil (koBielus 1998, 65). Jednak 
tego typu narzędzia są bardzo rzadko spotykane w materiale archeologicznym 
i znane są jedynie pojedyncze egzemplarze (coAtswortH, pinder 2002, 49–50). 
Prowadzone przeze mnie eksperymenty wykazały, że prostsze grawerunki można 
wykonać przy pomocy niewielkiego noża lub dobrze wyostrzonego szydła, czy 
też innego ostrego narzędzia.

Linie puncowane można odróżnić od rytych, obserwując ich brzeg. Te wyko‑
nane przy pomocy puncy mają krawędź lekko uniesioną ku górze, co wiąże się 
z przemieszczeniem materiału w wyniku uderzenia (Ryc. 11). W przypadku orna‑
mentów rytych krawędź linii jest gładka (Ryc. 12), ponieważ materiał z zagłębienia 
wycinany jest przy pomocy rylca. Jak się okazało w wyniku analizy mikroskopowej, 
w ten sposób wykonano jedynie zdobienia na zabytkach nr inw. 173, 302 i 327. 
W pozostałych przypadkach linia była wytłaczana przy pomocy puncy.

Ryc. 10. Lancetowate 
okucie końca pasa 
ozdobione imitacją 
perełkowania. 
Widoczne ślady 
złocenia (nr inw. 136), 
oprac. K. Żołędziowski

Ryc. 11. Przykładowa 
linia wytłoczona 
przy pomocy 
puncy (nr inw. 197), 
oprac. K. Żołędziowski

Ryc. 12. Przykładowa 
linia wykonana 
przy pomocy 
rylca (nr inw. 173), 
oprac. K. Żołędziowski
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Powłoki metaliczne
Przeprowadzone analizy składu chemicznego wykazały, że część przedmiotów po‑
siadała powierzchnię wykończoną przy pomocy powłok metalicznych – głównie 
srebrzenia (por. miśtA, góJskA, w tomie). Do grupy tych przedmiotów zaliczyć 
możemy dwie zapinki płytkowe (nr inw. 142, 147) oraz cztery fragmenty bransolet 
(nr inw. 122, 127, 301, 307). Na jednym z przedmiotów (nr inw. 139) zidentyfikowano 
również ślady złocenia. Również na części przedmiotów niepoddanych analizie 
składu chemicznego można zidentyfikować pozostałości „białego metalu” (Ryc. 13) 
(nr inw. 149, 150, 151?, 172, 178, 185, 297, 314, 322), które można identyfikować ze 
śladami srebrzenia lub cynowania. Na części tych zabytków widoczne są również 
ślady, które interpretować możemy jako pozostałości złocenia (Ryc. 10) (nr inw. 
136, 142, 143, 144, 146, 187, 292, 320, 327).

Złocenie i srebrzenie jest techniką polegającą na powlekaniu przedmiotów 
wykonanych z metali nieszlachetnych, głównie stopów miedzi, cienką warstwą 
srebra lub złota. Zabytki wykończone w ten sposób miały imitować przedmioty 
z litego kruszcu. Ślady widoczne na zabytkach z Kosewa wskazują, że zastosowano 
najprawdopodobniej powłoki amalgamatowe, zwane również ogniowymi. Tech‑
nika ta polega na rozpuszczeniu kruszcu w rtęci w warunkach otoczenia, czyli 
stworzeniu amalgamatu. Mnich Teofil podaje jako proporcję jedną część kruszcu 
na osiem części rtęci (koBielus 1998, 122). Następnie powierzchnię przedmiotu, 
który ma być w ten sposób powleczony, dokładnie oczyszcza się i odtłuszcza, 
można ją również pokryć cienką warstewką rtęci – jest to tzw. pobielanie. Tak 
przygotowany przedmiot rozgrzewa się w ogniu i przy pomocy pędzelka nanosi 
uprzednio przygotowany amalgamat. W wyniku działania wysokiej temperatury 
rtęć odparowuje, pozostawiając na powierzchni przedmiotu cienką warstwę 
szlachetnego metalu. Zabieg ten można powtarzać kilkakrotnie w celu uzyskania 
powłoki o pożądanej grubości (grAdowski 1984, 68–69).

Inną z technik, którą możemy wiązać z pozostałościami „białego metalu” wi‑
docznymi na zabytkach z Kosewa, jest cynowanie, czyli powlekanie przedmio‑
tów ze stopów miedzi lub żelaza cienką warstwą cyny. Powłoki tego typu miały 
imitować srebrzenie na przedmiotach ze stopów miedzi. W przypadku wyrobów 
żelaznych warstwa taka chroniła dodatkowo przed korozją. Zabieg ten przepro‑
wadzano przez zanurzenie w stopionej cynie. Innym sposobem było stworzenie 
wodnej zawiesiny cynowych opiłków, którą następnie nanoszono na powierzchnię 
przedmiotu przy pomocy pędzla. Później taki wyrób był rozgrzewany, co powo‑
dowało odparowanie wody i pokrycie jego powierzchni warstwą stopionej cyny 
(grAmtorp, Henriksen 2002, 54–59).

Niestety, bez przeprowadzenia dalszych analiz składu chemicznego niemożliwe 
jest dokładne stwierdzenie, czy wspomniane pozostałości „białego metalu” są 
wynikiem srebrzenia, czy też cynowania.

 
Podsumowując, należy stwierdzić, że materiał z Kosewa st. 2 został wykonany 
głównie przy użyciu technik metaloplastycznych. Szczególnie liczne są w nim 
różnego rodzaju okucia wykonane z blachy. Odlewnictwo stosowane było przy 
produkcji zapinek o bardziej skomplikowanych formach i najprawdopodobniej 
niektórych okuć i sprzączek. Bardzo popularnym motywem zdobniczym są róż‑
nego rodzaju ornamenty liniowe i stempelkowe, przy czym te pierwsze występują 

Ryc. 13. Pozostałości 
srebrzenia lub 
cynowania widoczne 
na blaszanym 
okuciu (nr inw. 172), 
oprac. K. Żołędziowski
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znacznie częściej. Na stosunkowo dużej grupie przedmiotów udało się zidenty‑
fikować prawdopodobne ślady srebrzenia, chociaż część z nich może się wiązać 
również z cynowaniem. Wydaje się, że złocenie było mniej popularne i zdobi 
jedynie nieliczne przedmioty.
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Wstęp
W wyniku badań archeologicznych na stanowisku grupy olsztyńskiej w Kosewie 
pozyskano zespół 357 zabytków metalowych, z czego konserwacji poddano 171 
egzemplarzy. Wśród nich wydzielono grupę 164 przedmiotów ze stopów metali 
kolorowych i szlachetnych. Zabytki zachowały się silnie skorodowane, rozdrob‑
nione i pokryte grubymi nawarstwieniami korozyjnymi. Część z nich była przepa‑
lona i nadtopiona, co wynikało z ciałopalnego obrządku pogrzebowego, rytuału 
praktykowanego w wyżej wymienionej kulturze archeologicznej (nowAkowski 
2000, kowAlski 2000).

Podczas wstępnych oględzin dokonano klasyfikacji technologicznej zabyt‑
ków, której podstawą był rodzaj nawarstwień korozyjnych. Po wykonaniu do‑
kumentacji fotograficznej przystąpiono do zasadniczych prac oczyszczających. 
W trakcie zdejmowania nawarstwień korozyjnych zarejestrowano grupę obiektów 
przepalonych, ze stopów srebra, które wcześniej uznano za wykonane z brązu 
lub mosiądzu. Przypuszczano, że zabytki mogły być srebrzone bądź wykonane 
z różnych surowców i w trakcie stapiania nastąpiły procesy mieszania się stopów.

Po zakończeniu prac oczyszczających stwierdzono, że zabytki wykonano z ma‑
teriału o stosunkowo niskiej zawartości srebra. Czynnikiem stymulującym stan 
zachowania były procesy przeobrażenia surowca w wyniku przepalenia i utlenie‑
nia, a dalsza degradacja efektem procesów korozyjnych, jakim ulegają metalowe 
zabytki archeologiczne.

Na etapie końcowym prac konserwatorskich wydzielono grupę zabytków 
o numerach inwentarza 70, 148, 256, 262, 287, 325 1, odzwierciedlających powyższe 
procesy i przekazano je do analiz metaloznawczych. Wstępna ocena złotnicza 
pozwalała ująć te obiekty w grupie surowcowej, gdzie ilość srebra mogła osiągać 
ok. 80% stopu.

Wyniki analiz metaloznawczych gruntownie zmieniły ocenę surowca (Tabela 1). 
Zawartość srebra wynosi jedynie 40–70% w stopach, a pierwiastkiem uzupełnia‑
jącym jest miedź. W obiektach o nr inw. 287 i 325 zauważalna jest podwyższona 
zawartość złota.

Współcześnie srebro do produkcji ozdób, jak i przedmiotów użytkowych sto‑
suje się w kompozycjach, w których celowym dodatkiem jest miedź. Dzięki temu 
polepszają się właściwości technologiczne surowca: zwiększa się twardość, od‑
porność na ścieranie, polepsza lejność. Zestawy o ściśle określonej ilości srebra, 
z dokładnością do jednej tysięcznej, określane są jako próby i opisane w prawie 
probierczym. Do masowej produkcji ozdób powszechnie używany jest stop srebr‑
ny próby 920–930 (standardowy sterling silver 925). Główną zaletą, wynikającą 

 1 Numery inwentarzowe zabytków ze st. 2 w Kosewie ujęte w opracowaniu katalo‑
gowym wraz z odnośnikami do rycin i tablic – zob. M. Gładki, K. Stokłosa, Katalog 
zabytków, w tomie.

JArosłAw stroBin Korozja stopów srebra 
na przykładzie wybranych zabytków 
z Kosewa st. 2 (Kossewen III)
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z jego eutektycznych właściwości, jest łatwa topliwość i przydatność w odlewaniu. 
Tak skomponowany materiał odznacza się doskonałym płynięciem, wypełnianiem 
formy i małym skurczem powierzchniowym. Te cechy zaważyły na tym, że stop ten 
stosowany jest od starożytności aż po czasy współczesne. Surowiec ten ma barwę 
srebrzystą, ale w odcieniu lekko szarym, zimnym. Stop ten jest o wiele twardszy, 
trudniejszy w kuciu i w pracach repuserskich. Zwiększona ilość miedzi powoduje 
też niekorzystne zmiany w postaci ciemnoszarych nalotów tlenków srebra i mie‑
dzi, które pojawiają się na powierzchni podczas długotrwałego wygrzewania.

Ostatnim dopuszczalnym w złotnictwie stopem srebra jest próba 800. W takim 
zestawie stop zaczyna zmieniać barwę na żółto ‑srebrną, staje się twardszy i trud‑
niej wykonuje się w nim precyzyjne odlewy. W czasach nowożytnych surowiec 
ten stosowano do produkcji galanterii używanej na co dzień i przez to narażonej 
na zużycie. Stopów poniżej próby 720 nie używa się do produkcji biżuterii, po‑
nieważ zwiększona ilość miedzi niekorzystnie przebarwia stop (BrepoHl 2001, 30).

Kodyfikacja stosowanych aliaży metali szlachetnych ma oczywiste zalety, 
jednak dla rzemieślnika o dużych umiejętnościach i aspiracjach artystycznych 
jest pewnym ograniczeniem. Niektóre z technik produkcji ozdób wymagają ma‑
teriałów o niestandardowym składzie, często stapianym indywidualnie przez 
złotnika. Uwarunkowania te zawarte są w podręcznikach metalowego rzemiosła 
(BrepoHl 2001, 33; wolters 1984, 61).

W dawnych czasach do wytwarzania ozdób używano stopów, które współ‑
cześnie uznaje się za niepraktyczne. W modnej ówcześnie biżuterii stosowano 
często prawie czyste srebro, które dzisiaj ocenia się jako zbyt miękkie, a przez to 
niepraktyczne. Wykonywano też ozdoby ze stopów o niskiej zawartości srebra, co 
prawdopodobnie wynikało z trudności pozyskania surowca i przerabiania złomu.

Stopy odmienne od normowanych prawem zasadniczo zawierają więcej srebra 
niż te standardowe. Wśród nich należy wymienić próby od 950 do 970, barwy 
srebrzystobiałej, cieplejszej, dające się lustrzanie polerować. Materiał ten, bardzo 

Tabela 1. Skład procentowy, wagowy zabytków z Kosewa, ze stopów o małej zawartości srebra

Nr inw. Ag – Wt. % Cu  – Wt. % Pb – Wt. % Zn – Wt. % Sn – Wt. % Au – Wt. %

70/2014 54,1 12,6 3,6 1,6 4,1 2,3

148/2014 50,0 37,7 4,6 1,5 2,3 1,7

256/2014 46,1 40,8 4,3 1,5 2,1 2,5

262/2014 71,8 15,8 4,1  — 2,3 1,4

287/2014 42,4 39,8 5,2 3,5 3,3 3,6

325/2014 42,3 36,0 8,9 2,2 2,9 5,5
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plastyczny i odporny na dłuższe i częste wyżarzanie, nadaje się do długotrwałej 
obróbki mechanicznej, prac repuserskich i emalierskich.

Stopy srebra używane w czasach antycznych 
i w społecznościach barbarzyńskich
W starożytności powszechnie stosowano stopy o bardzo wysokiej (95–98%) za‑
wartości srebra. Takie preferencje wynikały ze stosowanych ówcześnie technik ju‑
bilerskich, spajania dyfuzyjnego i tzw. lutów chemicznych. Z takiego surowca wy‑
konywano biżuterię w technikach filigranu i granulacji (pike et alii 1997, 52; stern 
1990, 20). Z blach próby 940 wykonywano ozdoby kute, np. bransolety i pierścienie, 
a także repusowane i wyoblane naczynia (cowell, Hook 2010,178; BArAtte 1989, 22).

Do odlewania ozdób i małych form rzeźbiarskich używano stopów o 90–93 ‑pro‑ 
centowej zawartości srebra (BArAtte 1989, 194 nn.). Gros surowca przeznaczano 
do produkcji monet. Srebrne denary z początków Cesarstwa były bite z doskonałej 
jakości materiału, powyżej próby 900 (ButcHer, ponting 2005, 175).

W społecznościach barbarzyńskich użytkowanie srebrnych aliaży ograniczało 
się do produkcji biżuterii i elementów osobistego wyposażenia. W pracowniach 
złotników obszaru Barbaricum wykonywano proste, odlewane ozdoby, jak i zdo‑
bione filigranem, granulacją i tłoczonymi aplikacjami. Przedmioty te, chociaż od‑
mienne w stylu, były wykonywane analogicznymi technikami jak w pracowniach 
Cesarstwa Rzymskiego. Z publikowanych analiz metaloznawczych wiemy, że 
w filigranie i granulacji stosowano stopy o 97–98‑procentowej zawartości srebra. 
Do produkcji ozdób kutych i odlewanych używano zestawów mieszczących się 
w zakresie 90–94 % pierwiastka podstawowego (AndrzeJowski 1998, 130; HAHułA, 
wołągiewicz, 2001, 44; JouttiJÄrvi 2009, 250). Ważnym elementem technolo‑
gicznym dawnego złotnictwa była umiejętność oczyszczania srebrnego złomu 
prostą metodą kupelacji. Rozdrobniony surowiec stapiano z dodatkami reduku‑
jącymi i ołowiem, które w trakcie zabiegu utleniały się wraz z innymi metalami 
korowymi i osadzały w żużlu. Ta prosta metoda rafinacji pozwalała uzyskiwać 
drobne ilości prawie czystego srebra. (stAwicki 1987, 57).

Stopy srebra stosowane w produkcji ozdób z Kosewa, st. 2
Analizy metaloznawcze zabytków z Kosewa pod względem składu ilościowego 
prezentują szeroki zakres zastosowanych stopów. W materiale znajduje się jeden 
fragment blaszki nr inw. 155, wykonany z wysokiej jakości surowca, o 95‑procento‑
wej zawartości srebra. Zabytki nr inw. 198, 319, 348, 350 wykonano z prób 900–920, 
a więc aliaży standardowych, przeznaczonych do odlewania i kucia. Najbardziej 
wyróżniają się ozdoby o niskiej zawartości srebra, w granicach 42–72%, opisane 
powyżej, ze względu na nietypowy stan zachowania (Tabela 1). Brak opracowań 
z analizami metaloznawczymi z okresu wędrówek ludów, z terenów nadbał‑
tyckich i Europy Zachodniej nie pozwala na szersze rozpatrzenie tego zjawiska. 
Hipotetycznie stosowanie takich stopów można wytłumaczyć niedoborem surow‑
ca, trudnościami w jego pozyskiwaniu, ale w przypadku bogato wyposażonych 
grobów grupy olsztyńskiej nie jest to tak pewne. Jedyny aspekt, który możemy 
aktualnie opisać, to cechy technologiczne aliaży o tak niskiej zawartości srebra.
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W tym celu wykonano próbkę porównawczą, stop srebra z miedzią w pro‑
porcjach 1:1, czyli w próbie 500 (Fot. 1). W trakcie topienia zarejestrowano gorsze 
właściwości odlewnicze tego surowca w warunkach naturalnych, jednak wy‑
starczające do wykonywania stosunkowo prostych, masywnych ozdób. Także 
zauważalny skurcz powierzchniowy nie deprecjonuje tego aliażu do odlewania 
przedmiotów z nieskomplikowanym, np. reliefowym ornamentem. Zasadni‑
cza zmiana widoczna jest na powierzchni stopu, która przebarwia się żółtym 
i brązowo ‑czerwonym odcieniem, wynikającym ze znacznego dodatku miedzi.

Refleksy miedzi są bardziej widoczne na powierzchni oszlifowanej i wypolero‑
wanej, natomiast zanikają na powierzchni spatynowanej. Powierzchnia pokryta 
tlenkami metali, kolorystycznie bardziej przypomina matowe, szare i „zgasłe” srebro.

Podsumowując, ozdoby wykonane ze stopów próby 500, o spatynowanej 
powierzchni, mimo tak dużego dodatku miedzi wyglądały jak wyroby srebrne. 
Zasadniczo odróżniały się od przedmiotów z brązu czy mosiądzu i możliwe, że 
taka konwencja estetyczna w pełni zadawalała ówczesnych użytkowników.

Procesy korozji srebra obiektów pochodzących 
z obrządku ciałopalnego
Określenie srebra metalem szlachetnym może sugerować, że jest on odporny na 
zjawiska korozyjne. Opinia ta nie jest do końca prawdziwa, szczególnie gdy dotyczy 
przepalonych zabytków archeologicznych. Srebro w trakcie topienia absorbuje 

Fot. 1. Wzorcowe 
blaszki z przykładami 
prób stopów srebra, 
fot. J. Strobin

Powierzchnia 
po wygrzaniu 

Powierzchnia 
szlifowana 
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duże ilości tlenu, którego część uwalnia się w trakcie stygnięcia, powodując wy‑
kwity metalu na powierzchni i efekt „praskania”. Surowiec taki nie nadaje się do 
odlewania artystycznego, ale może być przekuwany w sztabki, które dalej prze‑
rabia się na blachy i druty, używane do filigranu i granulacji. Wykonanie stopu 
poprzez dodanie miedzi pozwala na odlewanie ozdób, przy czym niekorzystne 
zjawiska widoczne są w mniejszym stopniu. Miedź zawarta w aliażu także wiąże 
tlen, tworząc tlenki (CuO, Cu2O), które pojawiają się w postaci ciemnoszarej war‑
stwy na powierzchni oraz w strukturze stopu. Jedynym sposobem zapobieżenia 
tym niekorzystnym zjawiskom jest topienie metalu pod warstwą węgla drzewnego 
i przeprowadzenie odlewania w jak najkrótszym czasie (zAstAwniAk 1995, 203).

Skrajnie odmiennym warunkom fizykochemicznym podlegały ozdoby ze 
stopów srebra w trakcie ciałopalnego obrządku pogrzebowego, którego idea 
była zasadniczo odmienna od procesu odlewniczego. Przedmioty pozostawały 
przez długi czas w wysokich temperaturach, narażone na procesy utleniania, któ‑
rych wynikiem była ich destrukcja, deformacja i pokrycie powierzchni czarnymi 
tlenkami miedzi i srebra (Fot. 2). Największe zniszczenia strukturalne zachodziły 

Fot. 2. Doświadczalny 
przykład niszczenia 
w ogniu przedmiotu 
srebrnego. Przedmiot 
po przepaleniu został 
ponownie oczyszczony 
na 1/3 powierzchni, 
fot. J. Strobin

 Zdjęcie zabytku 
przed próbą

 Zdjęcie zabytku 
po próbie
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przy swobodnym dostępie tlenu, w trakcie transformacji stopu ze stanu stałego 
w płynny (przedział solidus – likwidus). Podczas osiągania temperatury topnienia 
powierzchnia zabytku, silnie utleniona, zachowywała się w postaci ciemnoszarej 
skorupy z zarysami ornamentu. Od spodu natomiast wyciekał płynny metal, który 
osadzał się, kotlince stosu i zastygał w postaci zlitków i drobnych grudek.

Kolejnym, negatywnym efektem „spalania” ozdób srebrnych było silne zagazo‑
wanie i pojawienie się pustych przestrzeni w strukturze stopu, a na powierzchni – 
licznych wybrzuszeń. Opisane zjawiska przedstawiono na przykładowej próbce 
(Fot. 3).

Czynnikiem niszczącym był swobodny dostęp powietrza oraz gwałtowne 
zmiany, wynikające z niekontrolowanego spalania kolejnych elementów stosu. 
Tak nierównomierny dopływ temperatury powodował efekt nadpalenia i nadto‑
pienia, a dalej rozkawałkowania ozdoby. Zjawisko to jest bezpośrednio powiązane 
z etapem przechodzenia z przedmiotu ze stanu stałego w płynny. Na powierzchni 
tak zniszczonych obiektów widoczna jest doskonale struktura materiału, jak 
i zachodzące procesy rozpadu (Fot. 4).

Wraz ze złożeniem przepalonych obiektów do grobu, do wilgotnego środo‑
wiska ziemnego, rozpoczynały się procesy korozji elektrochemicznej. Jest to 
zasadnicza przyczyna niszczenia zabytków archeologicznych. Degradacja metali 
i ich stopów powodowana jest aktywnością i podatnością na tworzenie ogniw 
w środowisku wilgotnym (elektrolitów). Procesy te wyjaśnia wzorcowy układ po‑

Fot. 3. Przekrój 
próbki przepalonej
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Fot. 4. Sprzączka, 
nr inw. 148. 
Dokumentacja 
procesu oczyszczania, 
fot. J. Strobin

 Zabytek przed 
oczyszczeniem

 Zabytek w trakcie 
oczyszczania

 Zabytek 
po oczyszczeniu
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tencjałów metali mierzony w odniesieniu do wartości neutralnej anody wodoro‑
wej. Metale wraz ze wzrostem wartości dodatniej są pasywne, odporne na korozję 
(złoto i platyna), natomiast w krańcowych wartościach ujemnych są skrajnie reak‑
tywne (BAszkiewicz, kAmiński 2006, 24; sAfArzyński, weker 2010, 14). W stopach 
metali pierwiastek o niższym potencjale elektrochemicznym jest aktywniejszy 
chemicznie i bardziej podatny na procesy korozji. W przypadku obiektów z Kosewa 
pierwiastkiem tym jest miedź, a degradacja stopu jest tak silna, że w trakcie oczysz‑
czania w strukturze widoczne były niebieskozielone gniazda korozji miedzi (Fot. 5).

Sumując powyższe oceny zabytków z Kosewa wykonanych ze stopów srebra 
z miedzią, należy stwierdzić, że ich silna degradacja wynika z trzech przyczyn:
•	 specyficzne stopu, składającego się z prawie równoważnych ilości miedzi 

i srebra
•	 obrządku ciałopalnego, powodującego destrukcje stopu (korozja ogniowa)
•	 procesów korozji elektrochemicznej, powodujących dalsze zniszczenia

Opisane powyżej zjawiska degradacji zabytków były wyznacznikiem dla prac 
konserwatorskich i analiz metaloznawczych. W wielu przypadkach oryginalne 
powierzchnie zachowały się w warstwach utlenionych, dlatego prace wykony‑
wano z zastosowaniem metod i środków powoli usuwających nawarstwienia 
korozyjne. W ten sposób możliwe było uchwycenie technik zdobniczych nawet 
na silnie zniszczonych przedmiotach, np. niello na fragmencie ozdoby o nr inw. 
256 (Fot. 6). W przypadku zabytków skorodowanych, z utlenionymi, pierwotnymi 
licami, dalsze oczyszczanie, chęć odsłonięcia struktury metalicznej, może dopro‑
wadzić do zniszczenia powierzchni oryginalnych i śladów zdobień.

Fot. 5. Wtręty 
korozji miedzi na 
powierzchni ozdoby 
ze stopów srebra 
o nr inw. 273. Przykład 
zniszczeń powierzchni 
przepalonej, 
fot. J. Strobin
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Procesy destrukcji obiektów w stosie ciałopalnym niekiedy pociągają za sobą 
także bezpowrotne zniszczenia technik dekoracyjnych, które nie są już możliwe 
do uchwycenia w trakcie konserwacji. Niezwykle pomocne są tu analizy metalo‑
znawcze składu stopu rejestrowane na powierzchni. Przykładem są fragmenty 
ozdób o nr inw. 287 i 325, o bardzo zbliżonym składzie i zawartości złota od 3,6% 
do 5,5%. O ile zawartość tego pierwiastka rzędu 1–2% w starożytnych stopach 
odlewniczych uznaje się za naturalne, związane ze składem rudy, to tak zwiększona 
ilość jest przypuszczalnie śladem złocenia.

W trakcie stapiania obiektów na stosie warstwa złota wniknęła w srebrny 
podkład, a współcześnie została zarejestrowana przez urządzenie badawcze. Dy‑
fuzja złota w srebrne podłoże jest jedną z charakterystycznych cech złocenia 
amalgamatami i zachodzi nawet w warunkach normalnych. Jedynym śladem po 
nałożonym złoceniu są ciemnoszare przebarwienia – resztki ortęcia. W okresie 
wędrówek ludów ten sposób upiększania przedmiotów ze stopów srebra i miedzi 
był bardzo modny i jest znany m.in. w zapinkach płytkowych grupy olsztyńskiej 
(kowAlski 2000, 217).

Opisane powyżej przykłady metalowych zabytków archeologicznych uświada‑
miają stopień zniszczeń w trakcie obrządku pogrzebowego i ich wpływ na dalsze 
procesy korozyjne. Zniszczenia, jakim te obiekty ulegają, powodują trudności 
w identyfikacji ich podstawowych danych z zakresu technologii, jak chociażby 
rodzaj surowca czy sposób wykonania i ozdabiania. Dopiero prace konserwator‑
skie i specjalistyczne analizy metaloznawcze pozwalają w pełni objaśnić aspekty 
związane z ich wytwórczością.

Fot. 6. Ślady zdobienia 
niello na zabytku ze 
stopu srebra o nr inw. 
256, fot. J. Strobin
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Wstęp
Archeologia obecnie rozumiana jest jako metoda interdyscyplinarna korzystająca 
z warsztatu metodologicznego różnych dziedzin nauki, również z zakresu badań 
materiałowych. Analizy materiałowe zabytków wykonanych ze stopów metali 
stanowią krąg zainteresowań ArcHeometAlurgii, czyli dziedziny badającej za‑
gadnienia związane z pochodzeniem złożowym surowca stopowego, procesami 
technologicznymi, jakim podlegał zabytek, oraz zagadnieniem degradacji korozyj‑
nej obiektu, co znajduje bezpośrednio zastosowanie w pracach konserwatorskich.

Stosuje się wiele nieinwazyjnych metod analitycznych dających informację 
o składzie pierwiastkowym i izotopowym zabytku. Skład pierwiastkowy, zwłaszcza 
izotopowy, stanowi „odcisk palca” złoża geologicznego, z jakiego został wykonany 
zabytek. Dodatkowo na tej podstawie w przypadku dużych rozbieżności składu 
w obrębie jednego zabytku i/lub depozytu można wnioskować o ewentualnym 
stosowaniu technik przetopowych, uzyskiwaniu obiektu przez stapianie ze sobą 
innych obiektów. Ze względu na niezbyt skomplikowaną procedurę pomiarową, 
brak wstępnej preparatyki próbki i stosunkowo głęboki zasięg penetracji w głąb 
materiału (rzędu kilkudziesięciu mikronów) z powodzeniem stosowana jest w po‑
miarach składu pierwiastkowego technika fluorescencJi rentgenowskieJ Xrf 
(ang. X ‑ray florescence analysis) (sHugAr, mAss 2012; udA et alii 2005).

Dodatkowo w badaniach materiałowych stopów starożytnych stosuje się 
techniki dające informację o składzie chemicznym i krystalograficznym obiektu, 
m.in. detekcję załamania promieniowania rentgenowskiego i neutronów na ma‑
teriale badanym, techniki odbiciowe, w tym reflektometrię oraz wiele innych. Ma 
to znaczenie w przypadku badania technik złocenia, srebrzenia, pastowania niello, 
technik lutowania i innych ornamentacyjnych zabiegów. Dodatkowo umożliwia 
przybliżenie warunków obróbki cieplnej zabytku, co determinuje powstawanie 
konkretnych faz krystalograficznych w stopie.

Metody obrazowania rentgenowskiego i neutronowego (2D i 3D, czyli tomo‑
grafia) jako komplementarne, czułe na odmienne indywidua chemiczne, po‑
zwalają na wgląd w strukturę materiału na poziomie atomowym, różnicując 
składowe zabytku o różnej gęstości. Jest to istotne w przypadku materiału mocno 
skorodowanego, gdy nie widać poszczególnych elementów składowych, oraz 
w pracach przed konserwatorskich.

W przypadku analiz pierwiastkowych skupionych wokół pochodzenia złożo‑
wego należy rozpatrywać skład pod kątem abundancji w stopie pierwiastków 
wchodzących w skład konkretnego złoża. Możliwe jest tu uzyskanie stopu ze złoża 
pierwotnego oraz z przetopu surowcowego. Generalnie złożom geologicznym 
miedzi towarzyszą takie pierwiastki, jak żelazo, złoto, srebro, arsen, antymon, 
bizmut, nikiel, kobalt i żelazo 1. Brązy cynowe znane już były w roku 5000 p.n.e. 

 1 http://www.minproc.pwr.wroc.pl/zpkio/pdf/Mineral/Cu.pdf z dnia 25.11.2015 r.
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w Chinach. W epoce brązu znano już stopy cyny z ołowiem, cyny z miedzią oraz 
stosowano cynowanie powierzchni (pAulo, strzelskA ‑smAkowskA 2000) 2.

W przypadku złóż kruszcowych starożytne złoto pozyskiwano m.in. w Azji Mniej‑
szej nad rzeką Paktol w Lidii. Od około 2000 r. p.n.e. Egipcjanie, a następnie Rzy‑
mianie eksploatowali złoża afrykańskie, portugalskie i hiszpańskie. Prawdopodob‑
nie Rzymianie również pozyskiwali kruszec ze złóż bogatych w żelazo z tzw. warstw 
pirytonośnych 3. Najczęstszymi zanieczyszczeniami naturalnymi złota są miedź 
i srebro, a jako ślady nikiel, platyna, pallad, mangan, cynk, kadm, kobalt i beryl.

Wydobywane w starożytności (do około VII w. p.n.e.) złoża srebra zlokalizowa‑
ne były głównie na Bliskim Wschodzie (lAwrence 1950). Głównym składnikiem 
złożowym srebra jest miedź, dodatkowo może być zanieczyszczone kadmem, cyn‑
kiem, bizmutem, antymonem, ołowiem i siarką (złoża srebrowe współwystępują 
z galeną, tzn. siarczkiem ołowiu PbS), palladem, arsenem oraz innymi lżejszymi 
pierwiastkami. Czasem srebro występuje w formie złóż amalgamatowych 4, co 
niekiedy w stopie objawia się śladami rtęci.

Cel badań
Celem badań było określenie składu pierwiastkowego wybranych zabytków ze 
stanowiska w Kosewie, pochodzących z badań ratowniczych w 2014 roku, kolejno 
poprzez korelacje składu, przybliżenie proweniencji surowcowej i technologicznej 
zabytków oraz ich grup. Do analiz przedłożono 34 artefakty wykonane ze stopów 
miedzi i srebra w różnym stopniu zachowania. Oznaczenie inwentaryzacyjne za‑
wierają tabele 1 i 2. Zabytki były po procesie konserwacji, co umożliwiło wstępną 
naoczną ocenę kategoryzacji stopowej.

W zależności od charakterystyki wizualnej stopy metali można podzielić na 
dwie kategorie:

1. Artefakty wykonane w całości ze stopu miedzi, ewentualnie posrebrzone 
(14 obiektów), w tym:
a) fragmenty bransolet ze stopów miedzi (6 szt., nr inw. 122, 127, 134, 301, 

307, 308 5),
b) zapinki tarczowate (3 szt., nr inw. 147, 142 i 282, w tym jeden złamany 

nr inw. 282; płytka i kabłąk osobno oznaczone jako a i b),
2. Artefakty wykonane ze stopu srebra z ewentualnością pozostałości po 

powierzchniowym srebrzeniu (20 obiektów).

 2 http://history ‑of ‑mining.pwr.wroc.pl/attachments/article/20/21Mikos ‑Kopalnictwo_i_
przerobka_cyny_w_Europie.pdf z dnia 25.11.2015 r.

 3 http://www.ancient.eu/gold/ z dnia 19.11.2015 r.
 4 Srebro w postaci amalgamatów, czyli związków z rtęcią, występuje w przyrodzie. Są 

to landsbergid, moschellandsbergit, czyli γ ‑AgHg (Ag5Hg8) zawierający ca. 56% Hg. 
Wchodzą w skład złóż cynobru, rtęci i srebra, które to występują w regionach wzgórza 
Moschellandsberg (Nadrenia ‑Palatynat), Sali (Szwecja), Konsbergu (Norwegia) i Szla‑
nach (Węgry). W Polsce śladowe ilości tego minerału odnotowano w cieszyńskich 
łupkach miedzionośnych (Dolny Śląsk).

 5 Numery inwentarzowe zabytków ze st. 2 w Kosewie ujęte w opracowaniu katalo‑
gowym wraz z odnośnikami do rycin i tablic – zob. M. Gładki, K. Stokłosa, Katalog 
zabytków, w tomie.
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Ze względu na charakter użytkowy stanowiska (mowa tu o cmentarzysku cia‑
łopalnym) wszystkie obiekty w różnym stopniu wykazują zmiany morfologicz‑
ne spowodowane wtórną obróbką cieplną związaną z przepaleniem na stosie. 
Ponadto wśród analizowanego materiału znajdowały się fragmenty bransolet 
pozbawione kontekstu archeologicznego, zatem mogące stanowić pierwotnie 
jeden obiekt. Dodatkowo pod kątem technologicznym analizowano te same typy 
zabytków i ich fragmenty, tu fibule płytkowe.

Metodologia
Ze względu na charakterystykę obiektów zastosowano technikę XRF. Generalnie 
metoda polega na bombardowaniu próbki promieniowaniem rentgenowskim 
o odpowiedniej energii. W wyniku tego w próbce zachodzą przemiany energe‑
tyczne na poziomie atomowym. Efektem tego jest emisja charakterystycznego 
promieniowania fluorescencyjnego o energii odpowiadającej elektronowym 
przejściom energetycznym w atomach próbki. Zmiany te rejestrowane są przez 
detektor i w wyniku obróbki cyfrowej wyświetlane jako widmo XRF obrazujące 
zależność intensywności rejestrowanego promieniowania od jego energii. In‑
tensywność pików energetycznych od danego pierwiastka jest jego względną 
zawartością w próbce. Schemat 1 obrazuje zasadę pomiarową techniki.

Schemat 1. Schemat układu pomiarowego XRF 6

 6 Badania XRF przeprowadzono w zakładzie TJ4 NCBJ. Analizę XRF wykonano przy uży‑
ciu generatora promieniowania rentgenowskiego zaprojektowanego i wykonanego 
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Przy wyborze metody kierowano się jej specyfiką pozwalającą na określenie 
składu pierwiastkowego zabytków miedziowych o znacznym powierzchnio‑
wym stopniu degradacji i pokryciu warstwą konserwatorską. Istotne jest, że 
XRF pozwala oznaczyć skład do głębokości rzędu 100 mikronów, co umożliwia 
określenie składu matrycy stopowej bez powierzchniowych śladów zmian koro‑
zyjnych i konserwatorskich (porównaj wykresy 1–3). Dodatkowo uwzględniona 
została nieregularność kształtów. Metoda zbiera sygnał analityczny z powierzchni 
obiektu o średnicy 2,1 cm, stąd możliwe jest uzyskanie średniej wartości składu 
pierwiastkowego badanego materiału.

W analizowanych stopach jako głównego komponentu stopowego spodzie‑
wano się pierwiastków pozyskiwanych z naturalnego złoża, takich jak miedź 
(Cu), cyna (Sn), cynk (Zn), ołów (Pb), żelazo (Fe), srebro (Au) czy złoto (Ag) oraz 
śladowych, jak bizmut (Bi), arsen (As), antymon (Sb). Zakres penetracji promienio‑
wania rentgenowskiego, będącego medium wzbudzającym w XRF dla wybranych 
głównych składników stopu, pokazuje wykres 1. Wykresy 2 i 3 obrazują zasięg 
wnikania, w mikronach, dla siarczków i tlenków wchodzących m.in. w skład kom‑
ponentów korozji składników. Ponadto na wykresach pokazano stopień atenuacji 
dla warstw złożonych z glinu (Al), siarki (S), tlenku glinu (Al2O3) i tlenku krzemu 
(SiO2) jako związków pochodzących z gleby i dodatkowo posiadających podobne 
właściwości jak warstwa konserwatorska zbudowana z innych pierwiastków 
lekkich. Atenuacja oczywiście zależy od gęstości warstwy badanej i w przypadku 
zabytków zawierających związki glinu, tlenu i krzemu oraz innych lekkich pier‑
wiastków jest ona rzędu 1000 mikronów, natomiast dla siarczków – rzędu setek 
mikronów. Zasadniczo XRF umożliwia badanie głębszych warstw znajdujących 
się pod zewnętrzną warstwą korozji i konserwacji.

Wyniki i dyskusja
Stanowisko w Kosewie datowane jest na okres wędrówek ludów. W związku 
z tym w trakcie interpretacji wyników analiz składu pierwiastkowego stopów za‑
łożeniem jest duże prawdopodobieństwo zastosowania techniki przetopu. Należy 
tu rozpatrywać domieszki stopowe na gruncie domieszkowania intencjonalnego 
w celu nadania stopowi oczekiwanych właściwości, tj. plastyczności, kowalności, 
wytrzymałości pozwalających na docelową obróbkę metalurgiczną m.in. formo‑
wanie, kucie, odlewanie z formy.

w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (grupa: Słapa, Mazerewicz, Matuszczak, 
Szymanowski, Gójska i inni). Generator składa się z dwóch podzespołów: elektronika 
i lampa rentgenowska. Napięcie i prąd wiązki można płynnie regulować. Maksymal‑
ne napięcie lampy wynosi 50 kV. Promieniowanie rentgenowskie generowane jest 
poprzez bombardowanie wiązką elektronów srebrnej tarczy anodowej. Widma XRF 
badanych obiektów indukowane są z powierzchni o średnicy 2,1 cm. Tu napięcie 
anodowe wynosiło 40 kV, prąd wiązki 30 µA. Czas pomiaru 120 s. Widma fluore‑
scencyjne rejestrowano przy pomocy detektora Amptek SDD (www.amptek.com), 
o zdolności rozdzielczej 149 eV dla energii fotonu 5,9 keV. Odległość między źródłem 
promieniowania rentgenowskiego a badaną próbką wynosiła 9 cm, a odległość 
próbka –detektor – 11,5 cm Widma XRF poddano analizie na wielokanałowym ana‑
lizatorze Amptek ADMCA. W analizach założono 10‑proc. błąd oznaczeń ilościowych.
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Wykres 1. Atenuacja 
promieniowania 
rentgenowskiego 
(mikrony) w funkcji 
energii wzbudzenia 
dla pierwiastków 
stopowych i lekkich, 
tj. siarki, glinu 
o małej gęstości, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska

Wykres 2. Atenuacja 
promieniowania 
rentgenowskiego 
(mikrony) w funkcji 
energii wzbudzenia 
dla siarczków 
pierwiastków 
stopowych 
mogących tworzyć 
warstwy korozyjne, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska

Wykres 3. Atenuacja 
promieniowania 
rentgenowskiego 
(mikrony) w funkcji 
energii wzbudzenia 
tlenków i siarczków 
mogących tworzyć 
warstwy korozyjne 
oraz dla tlenków 
glebowych 
(referencyjne 
dla substancji 
konserwatorskich), 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska
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Ilościowe wyniki analiz zawierają tabele 1 i 2. Jako pierwiastki śladowe uznaje 
się zawartość ilościową, której błąd pomiarowy przekracza 50%. Zatem są one 
wykrywalne w stopie, natomiast nie oznaczone ilościowo.

Stopy miedzi
Współczesne odlewnicze brązy cynowo ‑ołowiowe o  oznaczeniach G ‑Cu‑
SnPb5–10–15 i 22 zawierają 5–22%wg. ołowiu (Pb), jako domieszki stosuje się 
1–2,5% niklu (Ni), 1–3% cynku (Zn). Jednak aby nastąpił wzrost twardości stopu, 
dodaje się cyny w zakresie 5–10%wg. (domke 1982). Skład zabytków ze stopów 
miedzi, w zakresie błędu pomiarowego, odpowiada temu składowi (Ryc. 1, Tabe‑
la 1) z pewnymi odstępstwami będącymi efektem zastosowania nieoczyszczonych 
surowców i mieszania w warunkach niekontrolowanych wynikających wyłącznie 
z doświadczenia starożytnego metalurga. Dodatkowo występują brązy ołowiowe 
zawierające do 25% ołowiu (domke 1982). Żelazo traktuje się jako domieszkę zło‑
żową. Pierwiastki takie jak srebro i śladowo oznaczone złoto, ind i pallad wchodzą 
w skład złóż kruszcowych, zatem ich obecność świadczyć może o zastosowaniu 
srebrzenia lub przetopu z surowca zawierającego te komponenty. Zawartość sre‑
bra należy rozpatrywać w odniesieniu do cech wizualnych zabytków i względnego 
stosunku masowego w stopie (Ryc. 1).
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Ryc. 1. Względny skład 
pierwiastkowy stopów 
miedzi ze stanowiska 
nr 2 w Kosewie 
oznaczony metodą 
XRF z błędem 10%. 
Na osi x oznaczono 
numery inwentarzowe 
zabytków, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska. 
Objaśnienia: Zabytki 
nr inw. 122, 127, 134, 301, 
307, 308 – fragmenty 
bransolet, nr inw. 126 
i 144 – fibule, nr inw. 
280 – sprzączka od 
pasa, nr inw. 147, 142 
i 282 – fibule płytkowe
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Należy zaznaczyć, że cynk co prawda w pewnym zakresie polepsza wytrzymałość 
na rozciąganie i twardość stopu, jednak jest niskotopliwy i łatwo się utlenia w trak‑
cie obróbki cieplnej i ulatuje ze stopu. Zatem jego zawartość w stopie nie jest tu 
cechą grupującą zabytki technologicznie. W tym przypadku zabytki mogły być 
na stosie ciałopalnym, co dodatkowo zmienia proporcje zawartości pierwiastków 
w stopie, w warstwie przetopowej, czyli powierzchniowej, która podlega analizom. 
Dlatego analizy takie są względnym przybliżeniem składu powierzchniowego. 
Skład w rdzeniu stopowym obiektu może być nieco odmienny, ale oznaczanie 
go wymagałoby preparatyki mechanicznej.

Analiza składu fragmentów bransolet dokonana na podstawie proporcji za‑
wartości pierwiastków wskazuje na cztery osobne artefakty. Zestawienie 1 zawiera 
odpowiednie przyporządkowanie.
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Wyróżnić można cztery bransolety, z czego obiekty nr inw. 122 i 127 oraz 301 
i 307 mają zbliżone składy pierwiastkowe. Tyczy się to również zawartości srebra, 
która w obu przypadkach jest podwyższona względem obiektu nr inw. 134 i 308. 
W związku z tym istnieje większe prawdopodobieństwo, iż były posrebrzone. 

Zestawienie 1. 
Zestawienie stopowe 
fragmentów bransolet 
i obiektu nr inw. 126 na 
podstawie oznaczeń 
składu, fot. M. Gładki, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska
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Należy się liczyć również z tym, iż warstwa posrebrzenia została usunięta podczas 
procesów degradacyjnych zachodzących w glebie, a wzmożonych poprzez pro‑
ces wtórnej obróbki cieplnej, jakim mogło być ciałopalenie. Dodatkowo srebro 
może mieć pochodzenie złożowe od srebronośnej galeny ołowianej PbS (siarczek 
ołowiu), która jest nośnikiem ołowiu, ale współistnieje ze złożami srebrowymi 
i pirytonośnymi, z których mogą pochodzić domieszki żelaza w stopach. Ponadto 
obiekt nr inw. 308 o zawartości ołowiu 27,8% można już zakwalifikować jako brąz 
ołowiowy (zawartość ołowiu 25%wg.) z domieszkami.

Należy dodać, iż bardzo zbliżony skład do fragmentu bransolety nr inw. 134 
ma obiekt nr inw. 126 (zapinka). Mogły zatem powstać w tym samym cyklu 
produkcyjnym.

Analiza składu zapinek płytkowych wykazała pewną zbieżność surowcową 
(Widmo 1, Tabela 1). Są to brązy cynowo ‑ołowiowe ze zmienną zawartością głów‑
nie cynku oraz srebra, co wskazuje na jego pochodzenie złożowe w przypadku 
zapinek nr inw. 142 i 147 (tu możliwa też degradacja warstwy posrebrzenia) albo 
intencjonalne jako srebrzenie powierzchniowe w przypadku fibuli nr inw. 282. 
Dodatkowo oznaczono domieszkę żelaza w stopach na poziomie do 4%wg. Po‑
nadto zapinki nr inw. 142 i 147 wykazują mniejszą zawartość cynku (0,8%wg.) 
względem nr inw. 282 (2,2%wg.), co świadczy o możliwości zastosowania dwóch 
odmiennych surówek odlewniczych.

Obiekt nr inw. 282a i 282b można uznać za jeden surowiec wytopowy. Zawar‑
tość ilościową pierwiastków w całym obiekcie nr inw. 282 jest średnią składowych 
a i b (Widmo 2).

Stopy srebra
Analizując wyniki oznaczeń ilościowych składu pierwiastkowego stopów krusz‑
cowych, stopy te możemy podzielić na cztery kategorie (Ryc. 2). Pierwsza z nich 
to grupa zabytków wykonanych w technice przetopowej. Należą do nich za‑
bytki zainwentaryzowane jako nr 138, 140, 145, 148, 177, 256, 262, 287 i 325 (9 
obiektów). Druga kategoria to stop metali kolorowych pozłocony i posrebrzo‑
ny, tu można wyróżnić obiekt nr inw. 139. Trzecia grupa to stopy srebra o za‑
wartości miedzi do 12%wg., które można uznać za stopy srebra stosunkowo 
czyste (9 obiektów). Ostatnia kategoria to obiekt o znacznej zawartości żelaza  
(nr inw. 70).

Fot. 2. Obiekt nr inw. 
70 z fragmentem 
zachowanej sprężyny 
wykonanej ze stopu 
srebra z żelazem, 
fot. M. Gładki
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Widmo 1. Widma XRF 
odpowiadające składowi 
pierwiastkowemu 
zapinek płytkowych 
oznaczonych 
nr inw. 142, 147 i 282. 
Widoczne analogie 
składowe w podobnej 
intensywności pików 
energetycznych 
odpowiadających 
zawartości pierwiastków 
dla trzech zapinek, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska

Widmo 2. Widma 
XRF odpowiadające 
składowi 
pierwiastkowemu 
fragmentów 
zapinki płytkowej 
nr inw. 282a i 282b, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska
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Obiekt nr inw. 70 to fragment przetopionego wtórnie zabytku, który posiada ele‑
ment sprężyny, stąd podwyższona zawartość żelaza zwiększająca wytrzymałość 
stopu (Fot. 2).

Dla obiektu nr inw. 139 (Fot. 3) oznaczono podłoże bazowe jako brąz ołowiany. 
Jego powierzchnię ornamentowano plastycznie i nanoszono kolejno złocenie 
i być może srebrzenie.

Trzecia grupa obiektów ma zróżnicowany skład (Tabela 2). Jednak można w niej 
wyróżnić parę zabytków o zbliżonej zawartości srebra i miedzi, tj. nr inw. 177 i 273.
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Ryc. 2. Względny skład 
pierwiastkowy stopów 
srebra ze stanowiska 
nr 2 w Kosewie 
oznaczony metodą 
XRF z błędem 10%. 
Na osi x – oznaczono 
numery inwentarzowe 
zabytków, 
oprac. E. A. Miśta 
i A. Gójska

Zestawienie 2. Zdjęcia 
zabytków o zbliżonym 
stosunku Ag/Cu, 
fot. M. Gładki

obiekt  
nr inw. 177

obiekt  
nr inw. 273
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Pod względem użytkowym zabytki nr 177 i 273 różnią się. Obiekt nr 273 posiada 
podwyższoną względem nr 177 zawartość palladu i złota, co może wskazywać, 
iż niegdyś był pozłocony. Natomiast obiekt nr 177 zawiera więcej ołowiu, cynku 
i cyny. Do produkcji obu przedmiotów mógł być użyty ten sam surowiec bazowy 
Ag/Cu, a składniki pozostałe zostały domieszkowane intencjonalne.

Wnioski
Grupę analizowanych zabytków wykonanych ze stopów miedziowych pod 
względem składu pierwiastkowego zinterpretowano jako brązy cynowo‑

‑ołowiowe i brązy ołowiowe. W grupie tej znajdują się charakterystyczne trzy 
zapinki płytkowe wykonane z tego samego surowca i być może w przeszłości  
posrebrzone.

Stopy kruszcowe, tu stopy srebra, wykazują charakterystykę pierwiastkową 
w dużej mierze wskazującą na stosowanie technik przetopowych z lokalnych 
surowców, tzw. surowców wtórnych. Niecałą połowę z 20 przebadanych stopów 
srebra (9 obiektów) można uznać roboczo za stopy srebra czyste, prawdopodob‑
nie wykonane z surowca złożowego lub przetopione z obiektów wykonanych  
z niego.
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Fot. 2. Obiekt nr inw. 
70 z fragmentem 
zachowanej sprężyny 
wykonanej ze stopu 
srebra z żelazem, 
fot. M. Gładki

Fot. 3. Obiekt 
nr inw. 139 z bogato 
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powierzchnią na 
podłożu stopu brązu 
ołowianego. Na 
zdjęciu widoczne ślady 
patyny miedziowej, 
fot. M. Gładki
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Tabela 1. Wyniki oznaczeń ilościowego składu pierwiastkowego stopów miedzi metodą XRF
 

Skład pierwiastkowy wyrażony w % wagowych [%wg.], 10% błąd

Lp. Nr inw. Miedź/Cu Srebro/Ag Ołów/Pb Cynk/Zn Pallad/Pd Złoto/Au Żelazo/Fe Cyna/Sn Ind/In

1 122 77,2 6,3 7,7 2,0 śladowe śladowe 0,3 4,4 śladowe

2 126 77,7 1,1 10,3 4,9 śladowe śladowe 1,5 2,4 śladowe

3 127 81,8 3,1 9,3 2,4 śladowe śladowe 0,4 1,5 śladowe

4 147 57,7 2,4 23,0 0,8 śladowe śladowe 2,1 11,8 śladowe

5 134 80,3 0,7 8,1 5,2 śladowe śladowe 1,6 2,5 śladowe

6 142 58,3 1,9 23,9 0,8 śladowe śladowe 4,3 8,8 śladowe

7 144 60,1 2,2 12,9 5,7 śladowe śladowe 0,9 15,8 śladowe

8 280 54,4 4,3 21,8 2,5 śladowe śladowe 1,2 13,9 śladowe

9 282 cała zapinka 50,4 13,4 22,6 2,2 śladowe śladowe 2,9 6,4 śladowe

9a 282 kabłąk 40,3 16,7 27,1 1,8 śladowe śladowe 2,8 8,0 śladowe

9b 282 płytka 53,6 11,6 19,8 2,2 śladowe śladowe 4,8 5,5 śladowe

10 301 62,1 13,2 12,2 2,2 śladowe śladowe 0,6 7,5 śladowe

11 307 60,5 13,8 12,1 2,3 śladowe śladowe 1,4 7,4 śladowe

12 308 43,5 3,7 27,8 3,6 śladowe śladowe 4,9 14,2 śladowe
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Tabela 2. Wyniki oznaczeń ilościowego składu pierwiastkowego stopów kruszcowych metodą XRF

Skład pierwiastkowy wyrażony w % wagowych [%wg.], 10% błąd

Lp. Nr inw. Srebro/Ag Miedź/Cu Ołów/Pb Cynk/Zn Pallad/Pd Ind/In Cyna/Sn Złoto/Au Chrom/Cr Żelazo/Fe

1 70 54,1 12,6 3,6 1,6 1,3 śladowe 4,1 2,3 śladowe 18,2

2 71 80,7 7,4 2,6 1,6 0,8 śladowe 1,7 3,0 śladowe śladowe

3 131 85,7 6,3 2,7 śladowe 1,5 śladowe 0,0 1,9 śladowe śladowe

4 138 68,9 17,2 5,8 2,0 0,9 śladowe 1,1 1,7 śladowe śladowe

5 139 5,9 83,2 2,2 śladowe 0,2 śladowe 1,6 4,8 śladowe śladowe

6 140 42,1 47,7 3,5 1,8 0,8 śladowe 1,2 1,3 śladowe śladowe

7 145 65,5 19,6 6,8 1,9 1,1 śladowe 1,3 2,3 śladowe śladowe

8 148 50,0 37,7 4,6 1,5 0,6 śladowe 2,3 1,7 śladowe śladowe

9 155 95,0 1,2 0,5 śladowe 0,8 śladowe 0,0 0,8 śladowe śladowe

10 177 75,1 12,8 3,9 1,2 0,8 śladowe 2,7 1,1 śladowe śladowe

11 182 69,2 21,2 2,1 2,9 0,5 śladowe 0,8 1,1 śladowe śladowe

12 198 91,5 2,9 0,7 śladowe 0,9 śladowe 1,1 1,0 śladowe śladowe

13 256 46,1 40,8 4,3 1,5 0,8 śladowe 2,1 2,5 śladowe śladowe

14 262 71,8 15,8 4,1 1,6 0,6 śladowe 2,3 1,4 śladowe śladowe

15 273 79,8 12,5 1,6 śladowe 1,5 śladowe śladowe 2,1 śladowe śladowe

16 287 42,4 39,8 5,2 3,5 0,7 śladowe 3,3 3,6 śladowe śladowe

17 319 88,0 5,8 1,1 śladowe 1,5 śladowe śladowe 1,5 śladowe śladowe

18 325 42,3 36,0 8,9 2,2 0,7 śladowe 2,9 5,5 śladowe śladowe

19 348 88,9 5,0 1,4 śladowe 1,2 śladowe śladowe 1,6 śladowe śladowe

20 350 93,8 1,3 0,9 śladowe 0,8 śladowe 0,0 1,6 śladowe śladowe
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Do analizy przekazano trzy zespoły kości ze stanowiska 2 w miejscowości Kosewo, 
pochodzące z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2014 roku. Pierwszy 
zespół pochodził z wypełniska grobu jamowego z resztkami stosu (obiekt nr 1), 
drugi z silnie zniszczonego grobu popielnicowego (zachowane jedynie dno po‑
pielnicy), bez resztek stosu (obiekt nr 2), trzeci również z grobu popielnicowego, 
bez resztek stosu (obiekt nr 3).

Zespół z grobu jamowego (obiekt nr 1)
nr inw.: 1/2014/K
lokalizacja: ar 34, ćw. C, obiekt nr 1

Kości średnio przepalone, z dużą domieszką węgli.
Z zespołu wyodrębniono:
•	  kości tułowia (80 g), wśród których znajdowały się dość duże fragmenty 

kręgów piersiowych i lędźwiowych oraz kilka niewielkich fragmentów 
trzewioczaszki,

•	 kości kończyny górnej (94 g),
•	  kości kończyny dolnej (92 g).

W zespole brak większych fragmentów kości czaszki i jakichkolwiek zębów.
Na podstawie fragmentu paliczka środkowego dłoni i przyrośniętej nasady 

dystalnej wiek osobnika można ustalić na powyżej 15. roku życia.

Zespół z grobu popielnicowego (obiekt nr 2)
nr inw.: 2/2014/K
lokalizacja: ar 34, ćw. D, obiekt nr 2

Kości jasnego, beżowego koloru, dość dobrze przepalone.
Z zespołu wyodrębniono (łącznie 22 g):
•	  kości czaszki, fragmenty sklepienia,
•	  dwa fragmenty kości krótkich, prawdopodobnie paliczków dłoni.

Prawdopodobnie należały do osobnika dorosłego.

Zespół z grobu popielnicowego (obiekt nr 3)
nr inw.: 3/2014/K
lokalizacja: ar 34, ćw. D, obiekt nr 3

wiesłAw więckowski Analiza ludzkich szczątków kostnych 
ze st. 2 w Kosewie (Kosewen III)
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Kości jasnego, beżowego koloru, dość dobrze przepalone, podzielone na trzy 
mechaniczne warstwy związane z eksploracją popielnicy, w których kolejno 
wyodrębniono:
1. warstwa 1 (44 g)
•	 zawierała przede wszystkim kości sklepienia czaszki, głównie kości czołowej 

(m.in. fragment górnej bocznej krawędzi oczodołu);
•	 nasadę bliższą kości promieniowej (prawej?);
•	 nasadę dalszą śródstopia, prawdopodobniej bez przyrośniętej nasady 

(uszkodzenie uniemożliwia precyzyjna obserwację);
2. warstwa 2 (37 g)
•	 zawierała głównie kości sklepienia czaszki;
•	 niewielki fragment trzonu kości przedramienia (?);
•	 fragment trzonu żebra;

3. warstwa 3 (25 g)
•	 zawierała przede wszystkim dość silnie rozdrobnione fragmenty sklepienia 

czaszki;
•	 jeden fragment trzonu kości długiej, prawdopodobnie ramiennej.

Stopień zrostu nasad z trzonami zidentyfikowanych kości wskazuje na dość młody 
wiek osobnika, prawdopodobnie miedzy 15. a 17. rokiem życia.
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Niniejszy tekst stanowi podsumowanie wyników prospekcji magnetycznej prze‑
prowadzonej jesienią 2015 roku na cmentarzysku Kosewo st. 2 (Kossewen III), 
w gminie Mrągowo (woj. warmińsko ‑mazurskie). Celem badań było dokładne 
rozpoznanie i określenie położenia miejsc istotnych zmian w natężeniu pola 
magnetycznego (anomalii) w obrębie stanowiska archeologicznego, częściowo 
przebadanego już wcześniej metodą wykopaliskową.

Cmentarzysko w Kosewie st. 2 zlokalizowane jest na terenie wzgórza pomiędzy 
jeziorami Probarskim (na północy) oraz Zjadło (na południu). Prace zrealizowano na 
powierzchni ok. 0,65 hektara, na terenie działki ewidencyjnej nr 3014/2 (N 663550; 
E 657050), pokrywając badaniami cały dostępny fizycznie teren stanowiska (Ryc. 1).

Aparatura i metoda badań
Prospekcję geofizyczną wykonano z zastosowaniem metody magnetycznej w wer‑
sji pomiarów wartości całkowitego wektora natężenia pola magnetycznego za 
pomocą magnetometru cezowego. Przyrząd ten, zaopatrzony w dwie sondy, 
pozwalał na rejestrację nawet stosunkowo niewielkich zmian natężenia pola 
zmierzonych z dokładnością 0,001 nT (Ryc. 2) i jednocześnie umożliwiał wylicze‑
nie pseudogradientu składowej poziomej wektora całkowitego natężenia pola 
magnetycznego na podstawie obserwacji różnic wartości rejestrowanych przez 
obie sondy (Ryc. 3).

W trakcie pomiarów zapisywany był zbiór danych, który następnie po trans‑
misji do komputera i przetworzeniu – na etapie finalnego opracowania wyników, 
przedstawiał zmiany natężenia pola w momencie prowadzenia pomiarów. Dzięki 
temu możliwe było wydzielenie miejsc, w których przyrząd zarejestrował odczyty 
odbiegające od średnich wartości dla danego obszaru. Analizując mapy – graficzną 
prezentację wyników pomiarów, wyodrębniano miejsca występowania anomalii, 
których źródłem mogą być obiekty występujące zarówno na powierzchni bada‑
nego terenu, jak i pod nią. Zazwyczaj w miejscach użytkowanych przez człowieka 
do powstawania anomalii magnetycznych przyczyniają się: zabudowa (lub jej 
relikty), elementy infrastruktury (np. instalacje wodno ‑kanalizacyjne czy sieci 
energetyczne), ale również obiekty archeologiczne, od najstarszych – pradziejo‑
wych do tych nowożytnych. Elementem kluczowym dla klasyfikacji wydzielanych 
anomalii są obserwacje ich kontrastu w stosunku do otaczających wartości natę‑
żenia pola magnetycznego. Kontrast ten można dodatkowo wydobyć i podkreślić, 
stosując odpowiednią wizualizację uzyskiwanych wyników z wykorzystaniem 
intencjonalnie dobranych skal barwnych i różnych odcieni szarości zarówno na 
mapach, jak i trójwymiarowych modelach rejestrujących wartości natężenia 
pola magnetycznego.

W przypadku stanowisk archeologicznych przykładem obiektów, których obec‑
ność może powodować anomalie w rozkładzie wartości natężenia pola magne‑

wiesłAw mAłkowski, 
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tycznego, są np.: piece, przedmioty metalowe, konstrukcje kamienne, jamy i rowy, 
spalone drewno, groby ze spalenizną, relikty zabudowy mieszkalnej, obronnej 
lub użytkowej. Wydzielane anomalie z reguły manifestują się jako obniżenia lub 
podwyższenia rejestrowanych wartości. Anomalie mogą być rezultatem tzw. ma‑
gnetyzacji szczątkowej (misiewicz 2006, 77) uzyskanej w trakcie różnych sposobów 
obróbki termicznej, rejestrowanej jako zmiany o znacznej dynamice z wyraźnie 
zaznaczoną strukturą biegunową (dipolową), z minimalnymi i maksymalnymi 
wartościami w pobliżu obiektu będącego ich źródłem. Inną przyczyną określonej 
anomalii mogą być różnice w podatności magnetycznej materiału – wypełnisk, 
skał i gruntów. Same pomiary magnetyczne nie dają co prawda odpowiedzi wprost 
na pytanie, z jakim typem anomalii mamy do czynienia ani jaki rodzaj obiektu 
powoduje daną anomalię. Jednak analizując dynamikę wydzielonych zmian, 
określając wzajemne położenie biegunów, tj. minimalnych i maksymalnych reje‑
strowanych wartości, prowadząc obserwacje kształtów i układu anomalii, może‑
my wnioskować nie tylko o rodzaju i rozmiarach obiektów będących możliwym 
źródłem lokalnych zmian wartości pola magnetycznego, ale również o warunkach 
ich zalegania – w tym głębokości i przypuszczalnej miąższości warstw, w których 
występują. W przypadku prospekcji prowadzonych dla potrzeb ochrony stanowisk 
archeologicznych naczelnym zadaniem jest jednak wskazanie na przebadanym 
obszarze miejsc będących potencjalnie w kręgu zainteresowania archeologów 
oraz służb konserwatorskich.

Pomiary magnetometrem przeprowadzono w jednym kierunku – z południa 
na północ, w jednometrowych odstępach między profilami, z sondami rozmiesz‑
czonymi poziomo w odległości 0,5 metra. Przez taki dobór siatki pomiarowej 
(wyznaczonej w terenie) uzyskano częstotliwość rejestracji wartości wektora cał‑
kowitego natężenia pola magnetycznego – 0,5 metra na osi wschód–zachód oraz 
w przybliżeniu 0,1 metra na osi północ–południe (dAvid, linford, linford, 2008, 8). 
Przybliżenie wynika ze specyfiki pomiaru magnetometrem, którego cykl pomiaro‑
wy został ustawiony na 0,1 Hz, czyli 10 razy na sekundę, i przy założeniu prędkości 
średniej pomiaru 1 m/sek. Ze względu na obecność drzew pomiar wykonano bez 
synchronicznej lokalizacji GPS RTK. Siatka pomiarowa została wyznaczona z uży‑
ciem tachimetru elektronicznego z dokładnością +/−5 cm i zapisana w układzie 
współrzędnych geograficznych PUWG: 1992 (EPSG: 2180) w nawiązaniu do ro‑
boczych punktów osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy zlokalizowano wcześniej 
za pomocą GPS RTK skonfigurowanego do pracy w sieci ASG EUPOS (z wyko‑
rzystaniem poprawek z pojedynczej stacji referencyjnej LAMA w Lamówku).

Rezultaty prospekcji magnetycznej
Informacje płynące z analizy dwóch typów map magnetycznych: wartości wek‑
tora całkowitego natężenia pola magnetycznego (Ryc. 2) oraz pseudogradientu 
składowej poziomej wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego (Ryc. 3) 
pozwalają na interpretacje składające się na wynik badań.

W efekcie pomiaru zarejestrowano wartości wektora całkowitego natężenia 
pola magnetycznego w przedziale: 50 910 – 51 000 nT. Taki zakres wartości w ze‑
stawieniem z obrazem mapy wynikowej (Ryc. 2) informuje o niewielkiej ilości 
współczesnych przedmiotów metalowych na tym terenie.
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Ryc. 1. Kosewo st. 2. Lokalizacja terenu badań w kontekście mapy 
topograficznej i ortofotomapy, źródło: www.geoportal.gov.pl
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Widoczne na mapach stosunkowo duże zagęszczenie występowania anomalii 
o niskiej i średniej dynamice daje możliwość analiz pod kątem rozplanowania 
przestrzennego, jak również powiązania zmian wartości pola magnetycznego 
z dawnym sposobem zagospodarowania tego terenu. Dla celów analizy i ob‑
serwacji wyników prospekcji magnetycznej zdecydowano się przyjąć odpo‑
wiedni zakres −2/+2 nT/m dla danych pseudo gradientu składowej poziomej 
wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego, natomiast przedział 
zbioru danych wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego pozostał  
w pełnym zakresie.

Rozmieszczenie anomalii w obrębie cmentarzyska jest widoczne szczegółowo 
na mapie zmian wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego 
zarówno przy zastosowaniu logicznej skali barwnej, jak i przy użyciu skali kolorów 
odcieni szarości (Ryc. 2).

Na mapie interpretacji wyników (Ryc. 4) najwyraźniej wyodrębniają się dwie 
grupy anomalii oznaczonych jako A i B. Pierwszy wyróżniający się rejon skła‑
dający się z kilku pojedynczych anomalii dipolowych wykazuje logiczne cechy 
wzajemnego rozmieszczenia.

W północnej części wydzielonego obszaru A znajduje się podwyższenie war‑
tości zmian pola magnetycznego (miejsce to dodatkowo podkreślono kształtem 
liniowym).

Drugim miejscem, wydzielonym w pierwszej kolejności, jest obszar anoma‑
lii magnetycznych – B. W tym rejonie występuje największa dynamika zmian 
wartości pola magnetycznego, wskazująca na możliwą obecność przedmiotów 
metalowych. Rozpoznanie tego obszaru detektorem metali pozwoliłoby na wyklu‑
czenie ewentualnych obiektów współczesnych znajdujących się na powierzchni 
gruntu. Jest też możliwe, że w tym rejonie znajdują się obiekty poddane obróbce 
termicznej, a nawet silnie spalone.

Pojedyncze zmiany o stosunkowo niskiej dynamice, zaznaczone na mapie 
jako C, zostały wydzielone ze względu na charakterystyczny układ liniowy prze‑
biegający w kierunku północny  wschód – południowy zachód. Zarejestrowane 
tutaj anomalie magnetyczne są widoczne w dwóch prawie równoległych do 
siebie ciągach. W przypadku podwójnej, wydzielonej anomalii liniowej D kierunek 
zmian układa się na linii wschód–zachód (sugerując możliwą granicę zasypanego 
wykopu archeologicznego).

W północnej części badanego terenu wydzielono dwie anomalie liniowe E 
i F, które mogą mieć związek z granicą warstwy geologicznej terenu wzgórza.

Pomiędzy wspomnianymi wyżej anomaliami C i D znajduje się anomalia 
dipolowa G z wyraźnie zaznaczonymi biegunami max. i min. wartości. Miejsce 
to podobnie jak w przypadku lokalizacji B należałoby rozpoznać dodatkowo 
detektorem metalu w związku z podejrzeniem znajdowania się w tym miejscu 
obiektów metalowych.

Listę wydzielonych anomalii magnetycznych na tym obszarze zamyka obszar 
oznaczony prostokątem jako H. Został on wydzielony ze względu na zarejestro‑
wane ślady dawnej uprawy rolniczej – bruzdy związane z oraniem ziemi. Ślady 
te występują na całym przebadanym magnetometrem terenie, jednak mają one 
w różnych miejscach różny poziom intensywności. W rejonie oznaczonym jako 
H ślady dawnej gospodarki rolnej cechuje największy kontrast.
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Ryc. 2. Kosewo st. 2. Zestawienie map wartości wektora całkowitego natężenia 
pola magnetycznego w różnych konwencjach barwnych, oprac. W. Małkowski
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Ryc. 3. Kosewo st. 2. Zestawienie mapy i modelu 3D wartości pseudo gradientu składowej 
poziomej wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego, oprac. W. Małkowski
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Ryc. 4. Kosewo st. 2. Interpretacja map wartości wektora 
całkowitego natężenia pola magnetycznego, oprac. W. Małkowski
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Podsumowanie
Przeprowadzona prospekcja nieinwazyjna została oparta na założeniu weryfika‑
cji znanego już i częściowo przebadanego metodą wykopaliskową stanowiska 
Kosewo 2. Zastosowana metoda badań, skuteczna podczas realizacji zadania 
terenowego, dostarczyła szeregu istotnych informacji obrazujących stan zacho‑
wania terenu cmentarzyska.

W wyniku prospekcji wydzielone zostały miejsca, które w pierwszej kolejności 
należałoby poddać dalszemu procesowi weryfikacji – np. metodą sondaży ar‑
cheologicznych. Z badań terenowych płyną też przesłanki odnośnie do geologii 
terenu oraz dawnego sposobu jego zagospodarowania – jako terenu rolnego.

Efektem przeprowadzonych badań jest zatem dodatkowa wiedza odnosząca 
się do konkretnych, wskazanych lokalizacji na terenie stanowiska, jak również 
zbiór danych pomiarowych. Dane źródłowe mogą być ponowie przetwarza‑
ne i aplikowane w dowolnym czasie z użyciem dostępnych technik opracowania 
i dedykowanych programów komputerowych. Opracowany dla Kosewa st. 2 
zasób plików o charakterze geoprzestrzennym możliwy jest do łączenia z innymi 
rodzajami danych o zdefiniowanych parametrach lokalizacji, przy użyciu dostęp‑
nych narzędzi aplikacji GIS.
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Katalog 1 obejmuje obiekty oraz zabytki luźne odkryte w trakcie badań ratowni‑
czych na cmentarzysku w Kosewie st. 2 (archiwalne Kossewen III) w sierpniu 2014 
roku. Materiał archeologiczny, zarówno z badań archiwalnych, jak i współczesnych, 
jest spójny chronologicznie, a jego datowanie ogranicza się do późnego okresu 
wędrówek ludów (Faza E 450–650/675). Z tego względu zrezygnowano z każdo‑
razowego datowania zabytków. Odkryte przedmioty opisane zostały w oparciu 
o klasyfikacje V. Hilberga (2009), W. Hübenera (1972), H. Kühna (1956, 1974, 1981) 
i M. Rudnickiego (2006). Badania antropologiczne wykonane zostały przez dr. Wie‑
sława Więckowskiego z Zakładu Bioarcheologii Instytutu Archeologii Uniwersy‑
tetu Warszawskiego (w. więckowski, w tomie). Analizy składu pierwiastkowego 
wybranych zabytków metalowych przeprowadziły mgr Ewelina Miśta i dr Aneta 
Gójska z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (e. miśtA, A. góJskA, w tomie).

obIeKT 1
Grób jamowy, bezpopielnicowy. Strop obiektu zarejestrowano w wykrocie drzewa 
w warstwie żółtego piasku. Zarys w planie kolisty, o średnicy 50 cm, w przekroju 
prostokątny, o miąższości nieprzekraczającej 25 cm. Wypełnisko jamy stanowiła 
warstwa piasku przesyconego spalenizną (resztki stosu). W jej obrębie znale‑
ziono liczne drobne fragmenty przepalonych kości ludzkich, kilka fragmentów 
węgli drzewnych oraz 21 fragmentów zniszczonych przez ogień przedmiotów 
metalowych.
wyPosAżeNIe:
1. Fragment nieokreślonego przedmiotu wykonanego z łukowato wygiętego 

drutu o przekroju półokrągłym, rozklepanego na jednym z końców wraz z osa‑
dzonym nitem (nr inw. 1/2014). surowiec: żelazo (drut), brąz (nit). wymiary: 
długość 3 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 1,69 g. rycina: 1: 20. tablica: I: 1.

2. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia z okrągłym otworem na nit 
(nr inw. 2/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 1,4 cm. 
waga: 1,64 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 167; gAerte 1929, ryc. 229: c, d; JAkoB‑
son 2009, tABl. 4:14.A; 18.32.k. rycina: 1: 16. tablica: I: 2.

3. Fragment prostokątnego okucia pasa/rzemienia z dwoma okrągłymi otwo‑
rami na nity, zdobionego podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi 
(nr inw. 4/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,6 cm. 
waga: 0,17 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 155; JAkoBson 2009, tABl. 19:32.m.66; 
30:47.c; 43:67.c; 49:79.g; 50:80.f. rycina: 1: 15. tablica: I: 4.

4. Fragment prostokątnego ażurowego okucia pasa/rzemienia z dwoma nitami 
o płaskich główkach i sklepanych końcach, zdobionego podwójnymi bruzdami 
wzdłuż zewnętrznych krawędzi (nr inw. 5/2014). surowiec: brąz. wymiary: 

 1 Konsultacja naukowa – prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, dr Mirosław Rudnicki.
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długość 1,5 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 0,46 g. analogie: gAerte 1929, ryc. 229: 
d; JAkoBson 2009, tABl. 7:21.e; 49.79.3. rycina: 1: 14. tablica: I: 5.

5. Przetopiona grudka (nr inw. 6/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 0,9 
cm, szerokość 0,8 cm. waga: 0,53 g. rycina: 1: 18. tablica: I: 6.

6. Fragment prostokątnego ażurowego okucia pasa/rzemienia z otworem na 
nit, zdobionego podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższej krawędzi (nr inw. 
7/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 2,7 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 2,17 
g. analogie: gAerte 1929, ryc. 229: B; JAkoBson 2009, tABl. 91:78. rycina: 1: 13. 
tablica: I: 7.

7. Fragment prostokątnego ażurowego okucia pasa/rzemienia (nr inw. 8/2014). 
surowiec: brąz. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 1,09 g. ana‑
logie: gAerte 1929, ryc. 229: d; JAkoBson 2009, tABl. 91:86, f, g. rycina: 1: 12. 
tablica: I: 8.

8. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z 4 nitami o półkolistych główkach i skle‑
panych końcach, zdobione wzdłuż krawędzi ornamentem wybijanych wilczych 
zębów (nr inw. 9/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 2,6 cm, szerokość 
0,8 cm. waga: 1,24 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 6:18.d; 15:30A.i.1; 48:78.f; 
81:151A. rycina: 1: 11. tablica: I: 9.

9. Nit z półkolistą główką (nr inw. 10/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 
1,1 cm, szerokość 0,3 cm. waga: 0,17 g. rycina: 1: 8. tablica: I: 12.

10. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia, z dwoma zewnętrznymi, okrągły‑
mi otworami na nity i pojedynczym, wewnętrznym, w zarysie prostokątnym, 
zdobione dwoma rzędami podwójnych bruzd (nr inw. 11/2014). surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 0,25 g. analogie: ÅBerg 
1919, ryc. 155; JAkoBson 2009, tABl. 19:32.m.66; 30:47.c; 43:67.c; 49:79.g; 50:80.f. 
rycina: 1: 9.

11. Nit z płaską główką i fragmentem blaszki (nr inw. 12/2014). surowiec: brąz. 
wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,34 g. rycina: 1: 10. tablica: 
I: 10.

12. Fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia, zdobionego podwójny‑
mi bruzdami wzdłuż krawędzi (nr inw. 13/2014). surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 1,9 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 2,69 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; 
gAerte 1929, ryc. 230: A; JAkoBson 2009, tABl. 47: c rycina: 1: 7. tablica: I: 13.

13. Przetopiony fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia (nr inw. 
14/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 
4,75 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, ryc. 230: A. rycina: 1: 1. 
tablica: I: 14.

14. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z czterema nitami o półkolistych główkach, 
zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższej krawędzi (nr inw. 15/2014). 
surowiec: brąz. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 1,98 g. ana‑
logie: JAkoBson 2009, tABl. 29:46.d: 44:71.c; 46.75.d; 93:93. rycina: 1: 2. tablica: 
I: 15.

15. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia (nr inw. 16/2014). surowiec: brąz. 
wymiary: długość 1,8 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,71 g. analogie: gAerte 1929, 
ryc. 229: d; JAkoBson 2009, tABl. 7:21.e; 49.79.3. rycina: 1: 19. tablica: I: 17.

16. Fragmenty blaszki zdobionej bruzdami (nr inw. 17/2014). surowiec: brąz. wy‑
miary: długość 2 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 0,2 g. rycina: 1: 3. tablica: I: 18.
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17. Prostokątne okucie pasa/rzemienia o owalnych końcach, z trzema okrągłymi 
otworami na nity, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż krawędzi (nr inw. 
18/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 2,4 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 
0,69 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 155; JAkoBson 2009, tABl. 19:32.m.66; 30:47.c; 
43:67.c; rycina: 1: 4. tablica: I: 19.

18. Fragment zwoju pierścienia z drutu o okrągłym przekroju (nr inw. 19/2014, 
3/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 0,4 cm. waga: 
0,41 g. rycina: 1: 5. tablica: I: 3.

19. Fragment kwadratowej blaszki o prostokątnym przekroju (nr inw. 20/2014). 
surowiec: brąz. wymiary: długość 0,8 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,17 g. rycina: 
1: 6. tablica: I: 16.

20. Fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia, z metopą w miej‑
scu przewężenia, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż krawędzi (nr inw. 
21/2014). surowiec: brąz. wymiary: długość 2,2 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 
4,91 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, ryc. 230: A. rycina: 2: 1. 
tablica: I: 20.

ANAlIzA ANTRoPologICzNA: płeć – nieokreślona, wiek – na podstawie frag‑
mentu paliczka środkowego dłoni i przyrośniętej nasady dystalnej wiek można 
ustalić na powyżej 15. roku życia.

obIeKT 2
Grób popielnicowy wkopany w warstwę calcowego piasku, odkryty na głębo‑
kości 25 cm od powierzchni gruntu. W wypełnisku zarejestrowano zachowane 
częściowo naczynie wraz z drobnymi fragmentami przepalonych kości ludzkich.
wyPosAżeNIe:
21. Fragmentarycznie zachowana popielnica o płaskim, niewyodrębnionym dnie, 

powierzchni zewnętrznej wygładzanej, barwie brązowej. wymiary: średnica 
dna 11 cm. rycina: 1: 22.

ANAlIzA ANTRoPologICzNA: płeć – nieokreślona, wiek – kości prawdopodobnie 
należały do osobnika dorosłego.

obIeKT 3
Grób popielnicowy wkopany w warstwę calcowego piasku, odkryty na głębokości 
25 cm od powierzchni gruntu. W wypełnisku zarejestrowano silnie zniszczone 
naczynie wraz z drobnymi fragmentami przepalonych kości ludzkich.
wyPosAżeNIe:
22. Popielnica – naczynie wazowate o łagodnym załomie brzuścia, lekko wychy‑

lonym na zewnątrz wylewie, płaskim, niewyodrębnionym dnie, powierzchni 
zewnętrznej wygładzanej, barwie brązowej. Zdobione ornamentem rytym 
w postaci poziomych, dookolnych linii oraz listwą plastyczną na styku brzuśca 
i szyjki. wymiary: średnica wylewu 19 cm, wysokość 22 cm, średnica dna 13 cm. 
rycina: 1: 21.

ANAlIzA ANTRoPologICzNA: płeć – nieokreślona, wiek – stopień zrostu nasad 
z trzonami zidentyfikowanych kości wskazuje na dość młody wiek osobnika, 
prawdopodobnie miedzy 15. a 17. rokiem życia.
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Znaleziska luźne:
23. Przetopiona grudka (nr inw. 22/2014). loKalizacja: ar 85, ćw. A. surowiec: 

brąz. wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 1,04 g. rycina: 11 2
24. Przetopiona grudka (nr inw. 23/2014). loKalizacja: ar 49, ćw. A. surowiec: 

srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,56 g.
25. Przetopiona grudka (nr inw. 24/2014). loKalizacja: ar 49, ćw. B. surowiec: 

srebro. wymiary: długość 0,4 cm, szerokość 0,2 cm. waga: 0,47 g.
26. Przetopiona grudka (nr inw. 25/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. D. surowiec: 

srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,28 g.
27. Przetopiona grudka (nr inw. 26/2014). loKalizacja: ar 96, ćw. C. surowiec: 

brąz. wymiary: długość 2,6 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 2,3 g.
28. Fragment blaszki o nieregularnym kształcie, prostokątnym przekroju, zdo‑

bionej dwiema centralnie rozmieszczonymi bruzdami (nr inw. 27/2014). lo‑
Kalizacja: ar 49, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 
0,8 cm. waga: 0,15 g. rycina: 2: 2.

29. Przetopiona grudka (nr inw. 28/2014). loKalizacja: ar 32, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 0,9 cm, szerokość 0,4 cm. waga: 0,4 g.

30. Przetopiona grudka (nr inw. 29/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,33 g.

31. Przetopiona grudka (nr inw. 30/2014). loKalizacja: ar 98, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 1 cm. waga: 3,1 g.

32. Przetopiona grudka (nr inw. 32/2014). loKalizacja: ar 113, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 1 g.

33. Przetopiona grudka (nr inw. 33/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,73 g.

34. Przetopiona grudka (nr inw. 34/2014). loKalizacja: ar 64, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,58 g.

35. Przetopiona grudka (nr inw. 35/2014). loKalizacja: ar 32, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 2,86 g.

36. Przetopiona grudka (nr inw. 36/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,54 g.

37. Przetopiona grudka (nr inw. 37/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,1 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,1 g.

38. Przetopiona grudka (nr inw. 39/2014). loKalizacja: ar 22, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 2,07 g.

39. Przetopiona grudka (nr inw. 40/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,69 g.

40. Przetopiona grudka (nr inw. 41/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,3 cm. waga: 0,19 g.

41. Przetopiona grudka (nr inw. 42/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,84 g.

 2 Przetopione grudki brązu i srebra stanowią najliczniejszą grupę znalezisk w obrębie 
badanego stanowiska (49%). Zabytki te to najpewniej pozostałości bliżej nieokreślo‑
nych przedmiotów pochodzących ze zniszczonych grobów ciałopalnych. Z powodu 
różnorodności form nie podlegają kryteriom obiektywnego opisu. Z tego względu 
w publikacji zamieszczono pojedyncze zdjęcie grupy zabytków ilustrujące ich zróż‑
nicowanie stylistyczne i formalne.
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Ryc. 1.
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42. Przetopiona grudka (nr inw. 43/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,5 g.

43. Przetopiona grudka (nr inw. 44/2014). loKalizacja: ar 63, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,09 g.

44. Przetopiona grudka (nr inw. 45/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 1,61 g.

45. Przetopiona grudka (nr inw. 46/2014). loKalizacja: ar 81, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,9 cm. waga: 3,12 g.

46. Przetopiona grudka (nr inw. 47/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 1,31 g.

47. Przetopiona grudka (nr inw. 48/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 3,08 g.

48. Przetopiona grudka (nr inw. 49/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 1,4 cm. waga: 8,77 g.

49. Prostokątne okucie pasa/rzemienia, z dwoma nitami o półkolistych głów‑
kach, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi (nr inw. 
50/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 
2 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,05 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 155; JA‑
koBson 2009, tABl. 19:32.m.66; 30:47.c; 43:67.c; 49:79.g; 50:80.f. rycina: 2: 3.  
tablica: I: 21.

50. Przetopiona grudka (nr inw. 51/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,84 g.

51. Przetopiona grudka (nr inw. 52/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,34 g.

52. Przetopiona grudka (nr inw. 54/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 3,29 g.

53. Przetopiona grudka (nr inw. 55/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 1,3 g.

54. Przetopiona grudka (nr inw. 56/2014). loKalizacja: ar 64, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,71 g.

55. Przetopiona grudka (nr inw. 57/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,66 g.

56. Przetopiona grudka (nr inw. 58/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,05 g.

57. Przetopiona grudka (nr inw. 59/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,3 cm. waga: 0,17 g.

58. Przetopiona grudka (nr inw. 60/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,58 g.

59. Przetopiona grudka (nr inw. 62/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,5 g.

60. Fragment nieokreślonego, przetopionego przedmiotu (nr inw. 63/2014). lo‑
Kalizacja: nieokreślona. surowiec: srebro. wymiary: długość 4,1 cm, szerokość 
1,7 cm. waga: 10,1 g.

61. Przetopiona grudka (nr inw. 64/2014). loKalizacja: ar 65, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,32 g.

62. Przetopiona grudka (nr inw. 65/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,3 cm. waga: 0,1 g.
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63. Przetopiona grudka (nr inw. 66/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 1,22 g.

64. Przetopiona grudka (nr inw. 67/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,31 g.

65. Przetopiona grudka (nr inw. 68/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 0,9 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,61 g.

66. Przetopiona grudka (nr inw. 69/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,76 g.

67. Fragment zapinki płytkowej (nr inw. 70/2014). KlasyfiKacja: Typ Tumiany‑
‑Kosewo/Daumen ‑Kossewen. loKalizacja: ar 67, ćw. A. surowiec: srebro – 
Ag 54,1%, Cu 12,6%, Pb 3,6%, Zn 1,6%, Pd 1,3%, Sn 4,1%, Au 2,3%, Fe 18,2%. 
wymiary: długość 1,8 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 2,94 g. analogie: Hilberg 
2009, 354, № 13; 373, № 40; 374, № 42. uwagi: nadtopiony fragment główki 
ze sprężyną i charakterystycznym ornamentem, umożliwiającym określenie 
typu. rycina: 2: 6. tablica: I: 23.

68. Fragment nadtopionego, ornamentowanego przedmiotu o nieregularnym 
kształcie (nr inw. 71/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: srebro – Ag 
80,7%, Cu 7,4%, Pb 2,6%, Zn 1,6%, Pd 0,8%, Sn 1,7%, Au 3,0%. wymiary: długość 
1,5 cm, szerokość 1 cm. waga: 1,55 g. rycina: 2: 7.

69. Przetopiona grudka (nr inw. 73/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 4,47 g.

70. Przetopiona grudka (nr inw. 76/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 3,52 g.

71. Przetopiona grudka (nr inw. 77/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 4,1 g.

72. Przetopiona grudka (nr inw. 78/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 0,8 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,75 g.

73. Przetopiona grudka (nr inw. 79/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 0,9 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,73 g.

74. Przetopiona grudka (nr inw. 80/2014). loKalizacja: ar 84, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,48 g.

75. Przetopiona grudka (nr inw. 81/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 2,5 g.

76. Przetopiona grudka (nr inw. 82/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 1,61 g.

77. Przetopiona grudka (nr inw. 83/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,1 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 1,83 g.

78. Blaszka (nr inw. 84/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. D. surowiec: żelazo. wy‑
miary: długość 1,9 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,67 g.

79. Przetopiona grudka (nr inw. 85/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,04 g.

80. Przetopiona grudka (nr inw. 86/2014). loKalizacja: ar 20, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 1 cm. waga: 4,01 g.

81. Przetopiona grudka (nr inw. 87/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,52 g.

82. Przetopiona grudka (nr inw. 88/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,2 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 5,43 g.
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83. Przetopiona grudka (nr inw. 89/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,42 g.

84. Przetopiona grudka (nr inw. 90/2014). loKalizacja: ar 36, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,4 cm. waga: 3,86 g.

85. Przetopiona grudka (nr inw. 91/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,69 g.

86. Przetopiona grudka (nr inw. 92/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 3,5 g.

87. Przetopiona grudka (nr inw. 93/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,81 g.

88. Przetopiona grudka (nr inw. 94/2014). loKalizacja: ar 65, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,54 g.

89. Przetopiona grudka (nr inw. 95/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,44 g.

90. Przetopiona grudka (nr inw. 96/2014). loKalizacja: ar 36, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,76 g.

91. Przetopiona grudka (nr inw. 97/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 0,38 g.

92. Przetopiona grudka (nr inw. 98/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,27 g.

93. Przetopiona grudka (nr inw. 99/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,6 g.

94. Przetopiona grudka (nr inw. 100/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,83 g.

95. Przetopiona grudka (nr inw. 101/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 1 cm. waga: 0,74 g.

96. Przetopiona grudka (nr inw. 102/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,87 g.

97. Przetopiona grudka (nr inw. 103/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,52 g.

98. Przetopiona grudka (nr inw. 104/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,32 g.

99. Przetopiona grudka (nr inw. 105/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 2,3 g.

100. Przetopiona grudka (nr inw. 106/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,2 g.

101. Przetopiona grudka (nr inw. 107/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 1,35 g.

102. Przetopiona grudka (nr inw. 108/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,3 cm. waga: 0,17 g.

103. Przetopiona grudka (nr inw. 109/2014). loKalizacja: ar 78, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 2,42 g.

104. Przetopiona grudka (nr inw. 110/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 2,71 g.

105. Przetopiona grudka (nr inw. 111/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,25 g.
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106. Przetopiona grudka (nr inw. 112/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,3 cm. waga: 0,19 g.

107. Przetopiona grudka (nr inw. 113/2014). loKalizacja: ar 36, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,84 g.

108. Przetopiona grudka (nr inw. 114/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,01 g.

109. Przetopiona grudka (nr inw. 115/2014). loKalizacja: ar 36, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 0,99 g.

110. Przetopiona grudka (nr inw. 116/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 2,91 g.

111. Przetopiona grudka (nr inw. 117/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,31 g.

112. Przetopiona grudka (nr inw. 118/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 1 cm. waga: 2,49 g.

113. Przetopiona grudka (nr inw. 119/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,4 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 3,69 g.

114. Przetopiona grudka (nr inw. 120/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 2 g.

115. Przetopiona grudka (nr inw. 121/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 1,1 cm. waga: 0,98 g.

116. Fragment bransolety z rozszerzonymi końcami, o owalnym, wypukłym prze‑
kroju, zdobionej ornamentem wielopłaszczyznowego fasetowania (nr inw. 
122/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz – Cu 77,2%, Ag 6,3%, 
Pb 7,7%, Zn 2%, Fe 0,3%, Sn 4,4%. wymiary: długość 3,7 cm, szerokość 1,5 
cm. waga: 7 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083 (analogia dotyczy 
ornamentu kabłąka bransolety). rycina: 2: 9. tablica: I: 22.

117. Fragment prostokątnego okucia pasa/rzemienia z trzema nitami o półkoli‑
stych główkach i rozszerzonych, płaskich końcach, zdobionego ornamen‑
tem wybijanych wilczych zębów rozmieszczonych wzdłuż krawędzi (nr inw. 
123/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,4 
cm, szerokość 0,7 cm. waga: 0,86 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 6:18.d; 
15:30A.i.1; 48:78.f; 81:151A. rycina: 2: 11.

118. Przetopiona grudka (nr inw. 124/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,6 g.

119. Fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia, z metopą w miejscu 
przewężenia, zdobionego w górnej części podwójnymi bruzdami rozmiesz‑
czonymi wzdłuż krawędzi, w dolnej – rzędami wybijanych punktów (nr inw. 
125/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: długość 5,8 cm, 
szerokość 1,4 cm. waga: 8,62 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, 
ryc. 230: A; JAkoBson 2009, tABl. 94:106.6. rycina: 2: 10. tablica: II: 1.

120. Fragment zapinki szczebelkowej (nr inw. 126/2014). KlasyfiKacja: prawdopo‑
dobnie fragment egzemplarza wariantu III/A wg M. Rudnickiego (2008, 301, 
ryc. 13). loKalizacja: ar 67, ćw. D. surowiec: brąz – Cu 77,7%, Ag 1,1%, Pb 10,3%, 
Zn 4,9%, Fe 1,5%, Sn 2,4%. wymiary: długość 3,4 cm, szerokość 2,5 cm. waga: 
8,62 g. analogie: Åberg 1919, 125–131, ryc. 181; Rudnicki 2008. uwagi: zapinka 
niekompletna, brak główki i części kabłąka. rycina: 2: 12. tablica: II: 5.
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121. Fragment bransolety z  rozszerzonymi końcami, o owalnym, wypukłym 
przekroju, zdobionej wielopłaszczyznowym fasetowaniem oraz potrójnymi, 
równoległymi bruzdami, przedzielonymi pasami wybijanego ornamentu 
jodełkowego (nr inw. 127/2014). loKalizacja: ar 82, ćw. A. surowiec: brąz – 
Cu 81,8%, Ag 3,1%, Pb 9,3%, Zn 2,4%, Fe 0,4%, Sn 1,5%. wymiary: długość 4,5 
cm, szerokość 3 cm. waga: 14,9 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083 
(analogia dotyczy ornamentu kabłąka bransolety). uwagi: łączy się z zabyt‑
kiem nr inw. 307/2014. rycina: 3: 1. tablica: II: 2.

122. Fragment przetopionego ogniwka/zawieszki (nr inw. 129/2014). loKalizacja: 
nieokreślona. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 0,9 cm. 
waga: 1,84 g. rycina: 3: 2.

123. Sprzączka o lirowatej ramie, prostokątnej skuwce z pojedynczym, centralnie 
umieszczonym nitem i prostym, półkolistym w przekroju kolcem (nr inw. 
130/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 3,7 
cm, szerokość 2,3 cm. waga: 4,42 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl.14:17.A; 
53:85.B; 56:90.B; 124:18.B. rycina: 3: 3. tablica: II: 4.

Ryc. 2.
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124. Fragmentarycznie zachowana sprzączka z nerkowatą ramą, półkolistą skuwką 
zdobioną ornamentem wybijanych trójkątów, z trzema zachowanymi nitami, 
prostym, półokrągłym w przekroju kolcem zdobionym rozbudowaną metopą 
(nr inw. 131/2014). loKalizacja: ar 53, ćw. C. surowiec: srebro – Ag 85,7%, Cu 
6,3%, Pb 2,7%, Zn śladowe, Pd 1,5%, Sn 0,0%, Au 1,9%. wymiary: długość 2,8 
cm, szerokość 2,6 cm. waga: 21,69 g. analogie: weigel 1891, 26; ÅBerg 1919, 
ryc. 158; nowAkowski 1998, 73, ryc. 24:162; JAkoBson 2009, tABl. 9:26.c, e; 
27:41.B; 75:145.A; 80:150.B ‑c. rycina: 3: 4. tablica: II: 3.

125. Fragment podłużnej blaszki (taśmy) zdobionej ornamentem stykających się 
wierzchołkami wybijanych rombów (nr inw. 132/2014). loKalizacja: ar 35, 
ćw. B. surowiec: złoto. wymiary: długość 3,5 cm, szerokość 1,4 cm. waga: 0,75 
g. tablica: II: 8.

126. Fragment bimetalicznego okucia wykonanego po stronie zewnętrznej z cien‑
kiej złotej taśmy zdobionej ornamentem stykających się wierzchołkami 
wybijanych rombów, po wewnętrznej z masywniejszej srebrnej blachy o pro‑
stokątnym przekroju (nr inw. 133/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. B. surowiec: 
złoto (część zewnętrzna), srebro (część wewnątrzna). wymiary: długość 3,2 
cm, szerokość 2,5 cm. waga: 4,71 g. tablica: II: 9.

127. Fragment bransolety z rozszerzonymi końcami, o owalnym, wypukłym prze‑
kroju, zdobionej wielopłaszczyznowym fasetowaniem oraz równoległymi 
bruzdami, przedzielonymi pasami wybijanego ornamentu jodełkowego 
(nr inw. 134/2014). loKalizacja: ar 98, ćw. A. surowiec: brąz – Cu 80,3%, Ag 
0,7%, Pb 8,1%, Zn 5,2%, Fe 1,6%, Sn 2,5%. wymiary: długość 4,6 cm, szerokość 
1,9 cm. waga: 21,69 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083; JAkoBson 
2009, tABl.123:17.A (analogia dotyczy zakończeń bransolety). rycina: 3: 5. ta‑
blica: II: 7.

128. Ostroga z haczykowatymi zaczepami odgiętymi na zewnątrz, o symetrycz‑
nym kabłąku, z bodźcem w formie ostrosłupa o podstawie zbliżonej do 
kwadratu. Bodziec posiada wyodrębnioną podstawę w formie rozszerzenia 
kabłąka (nr inw. 135/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: brąz, żelazo. 
wymiary: długość 5,2 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 11,61 g. analogie: rudnicki 
2008, ryc. 5: m, n, o; JAkoBson 2009, tABl. 25:39.e; 156:63.e.1; 171:86.l. uwagi: 
brak jednego zaczepu. rycina: 3: 7. tablica: II: 6.

129. Fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia, z metopą w miejscu 
przewężenia, zdobionego w górnej części podłużnymi bruzdami rozmiesz‑
czonymi wzdłuż krawędzi, w dolnej rzędami wybijanych punktów (nr inw. 
136/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 5,9 
cm, szerokość 1,6 cm. waga: 13,95 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 
1929, ryc. 230: A; JAkoBson 2009, tABl. 47: c. rycina: 3: 8. tablica: II: 10.

130. Sprzączka z nerkowatą ramą oraz kolcem krzyżowym (nr inw. 137/2014). 
loKalizacja: ar 34, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 
1,8 cm. waga: 4,60 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 7:21.B; 9:26.f; 30:47.B; 
34:51.c; 41:59.A; 46:75.B; 61:99.A; 73:141.c; 78:148.c; 90:48; 106:1.A; 133:27.B. rycina: 
3: 9. tablica: III: 1.

131. Sprzączka z nerkowatą ramą oraz kolcem krzyżowym (nr inw. 138/2014). 
loKalizacja: ar 53, ćw. C. surowiec: srebro – Ag 68,9%, Cu 17,2%, Pb 5,8%, 
Zn 2,0%, Pd 0,9%, Sn 1,1%, Au 1,7%. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 1,5 
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cm. waga: 4,60 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 7:21.B; 9:26.f; 30:47.B; 34:51.c; 
41:59.A; 46:75.B; 61:99.A; 73:141.c; 78:148.c; 90:48; 106:1.A; 133:27.B. rycina: 3: 10. 
tablica: III: 2.

132. Prostokątna aplikacja. Centralna część na planie kwadratu podzielonego 
na cztery komórki, wpisanego w większy kwadrat. W komórkach prawdo‑
podobnie pozostałości po przetopionych kamieniach szlachetnych (nr inw. 
139/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. B. surowiec: srebro, brąz – Ag 5,9%, Cu 
83,2%, Pb 2,2%, Zn śladowe, Pd 0,2%, Sn 1,6%, Au 4,8%. wymiary: długość 2,1 
cm, szerokość 1,7 cm. waga: 3,98 g. analogie: gAerte 1929, ryc. 239: e. uwagi: 
Zabytek zachowany fragmentarycznie, lekko nadtopiony. rycina: 3: 6. tablica: 
III: 3.

133. Płaska zawieszka w kształcie stylizowanego napierśnika, zdobiona równolegle 
do krawędzi grawerowanym ornamentem liniowym typu guttae (nr inw. 
140/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: srebro – Ag 42,1%, Cu 47,7%, 
Pb 3,5%, Zn 1,8%, Pd 0,8%, Sn 1,2%, Au 1,3%. wymiary: długość 4 cm, szerokość 
3,1 cm. waga: 3,84 g. rycina: 3: 11. tablica: III: 4.

Ryc. 3.
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134. Sprzączka z owalną ramą oraz bardzo fragmentarycznie zachowaną, prosto‑
kątną skuwką (nr inw. 141/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 2 cm, szerokość 1,7 cm. waga: 1,18 g. analogie: gAerte 1929, 
ryc. 229: d; JAkoBson 2009, tABl. 32:49.d; 144:43.B. rycina: 3: 12. tablica: III: 5.

135. Zapinka płytkowa o trapezowatej główce i owalnej nóżce (nr inw. 142/2014). 
KlasyfiKacja: miejscowe naśladownictwo typu Weinheim (Hilberg 2009, 
277–280; por. Kühn 1956, 99–101, tabl. XXVI: VI.1–6; XXVII: VI.7–16 – typ Neu‑
wied; Kühn 1974, 1027–1037, tabl. 298 – typ Weinheim A). loKalizacja: ar 66, 
ćw. B. surowiec: brąz – Cu 58,3%, Ag 1,9%, Pb 23,9%, Zn 0,8%, Fe 4,3%, Sn 
8,8%. wymiary: długość 5,7 cm, szerokość 2,8 cm. waga: 11,09 g. analogie: 
ÅBerg 1919, 86, ryc. 99; küHn 1956, 99–101, tABl. XXvi: vi. 2–6; XXvii: vi.7–9; 
1981, tABl. 1:4; 53:334; 76:504; HilBerg 2009, tABl. 3:18A ‑B; 11:78; 15:117; 17:131; 
23:200; 26:230; 27:240; 28:246; 29:253; 34:304. rycina: 4: 1. tablica: III: 6.

136. Fragment sprzączki z nerkowatą ramą, półkolistą, pudełkowatą skuwką, zdo‑
bioną rzędem wilczych zębów rozmieszczonych wzdłuż zewnętrznej krawędzi 
(nr inw. 143/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 
2,9 cm, szerokość 2,2 cm. waga: 12,89 g. analogie: weigel 1891, 26; ÅBerg 
1919, ryc. 158; nowAkowski 1998, 73, ryc. 24:162; JAkoBson 2009, tABl. 9:26.c, 
e; 27:41.B; 75:145.A; 80:150.B ‑c. uwagi: Zabytek niekompletny, brak kolca oraz 
fragmentu skuwki, lekko nadtopiony. rycina: 4: 2. tablica: III: 7.

137. Zapinka równoramienna z romboidalnymi tarczkami na główce i nóżce, 
zaopatrzonymi w wypustki w kształcie jaskółczych ogonów z imitacjami 
główek nitów (nr inw. 144/2014). KlasyfiKacja: grupa 6 zapinek wg W. Hübe‑
nera (1972, 219–220, ryc. 15–16). loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: brąz – Cu 
60,1%, Ag 2,2%, Pb 12,9%, Zn 5,7%, Fe 0,9%, Sn 15,8%. wymiary: długość 4,4 
cm, szerokość 1,9 cm. waga: 12,35 g. uwagi: najprawdopodobniej import 
z obszaru merowińskiego (por. HüBener 1972, mApA 5). rycina: 4: 3. tablica: 
III: 8.

138. Płaska, kolista zawieszka zdobiona symetrycznym ornamentem balustradek 
oraz wybijanych kolistych oczek (nr inw. 145/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. 
C. surowiec: srebro – Ag 65,5%, Cu 19,6%, Pb 6,8%, Zn 1,9%, Pd 1,1%, Sn 1,3%, 
Au 2,3%. wymiary: długość 3 cm, szerokość 2,2 cm. waga: 1,42 g. rycina: 4: 4. 
tablica: III: 9.

139. Kolista zapinka tarczowata (nr inw. 146/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. C. suro‑
wiec: brąz. wymiary: średnica 2,5 cm. waga: 2 g. uwagi: Zapinka niekompletna, 
brak wykładziny tarczki i konstrukcji zapięcia. rycina: 4: 5. tablica: III: 10.

140. Zapinka płytkowa o trapezowatej główce i owalnej nóżce (nr inw. 147/2014). 
KlasyfiKacja: miejscowe naśladownictwo typu Weinheim (HilBerg 2009, 
277–280; por. küHn 1956, 99–101, tABl. XXvi: vi.1–6; XXvii: vi.7–16 – typ Neu‑
wied; küHn 1974, 1027–1037, tABl. 298 – typ Weinheim A). loKalizacja: ar 35, 
ćw. C. surowiec: brąz – Cu 57,7%, Ag 2,4%, Pb 23,0%, Zn 0,8%, Fe 2,1%, Sn 
11,8%. wymiary: długość 5,7 cm, szerokość 2,8 cm. waga: 10,53 g. analogie: 
ÅBerg 1919, 86, ryc. 99; küHn 1956, 99–101, tABl. XXvi: vi. 2–6; XXvii: vi.7–9; 
1981, tABl. 1:4; 53:334; 76:504; HilBerg 2009, tABl. 3:18A ‑B; 11:78; 15:117; 17:131; 
23:200; 26:230; 27:240; 28:246; 29:253; 34:304. rycina: 4: 6. tablica: IV: 1.

141. Sprzączka z nerkowatą ramą, półkolistą, pudełkowatą skuwką oraz kolcem 
z szeroką poprzeczką u nasady zdobioną bruzdami (nr inw. 148/2014). lo‑

Ryc. 1.
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Kalizacja: ar 35, ćw. D. surowiec: srebro – Ag 50,0%, Cu 37,7%, Pb 4,6%, Zn 
1,5%, Pd 0,6%, Sn 2,3%, Au 1,7%. wymiary: długość 3,2 cm, szerokość 2,5 cm. 
waga: 15,93 g. analogie: weigel 1891, 26; ÅBerg 1919, ryc. 158; nowAkowski 
1998, 73, ryc. 24:162; JAkoBson 2009, tABl. 9:26.c, e; 27:41.B; 75:145.A; 80:150.B‑

‑c. rycina: 4: 9. tablica: IV: 2.
142. Lancetowate okucie końca pasa/rzemienia, z metopą w miejscu przewęże‑

nia, zdobione w górnej części ornamentem symetrycznie rozmieszczonych 
wilczych zębów, z dwoma nitami o srebrnych główkach (nr inw. 149/2014). 
loKalizacja: ar 33, ćw. B. surowiec: brąz, srebro (nity). wymiary: długość 5,9 
cm, szerokość 1,1 cm. waga: 8,21 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 
1929, ryc. 230: A; JAkoBson 2009, tABl. 94:105.1; 109: c; 128: c.1. rycina: 4: 7. 
tablica: I: 24.

143. Prostokątna blaszka ornamentowana bruzdami wzdłuż dłuższej krawędzi 
(nr inw. 150/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 1,3 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,44 g. rycina: 4: 10.

144. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z czterema okrągłymi otworami na nity, 
zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższej krawędzi (nr inw. 151/2014). 
loKalizacja: ar 88, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 3 cm, szerokość 
1,1 cm. waga: 2,23 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 29:46.d: 44:71.c; 46.75.d; 
93:93. rycina: 4: 8. tablica: IV: 4.

145. Fragment kolistej blaszki z nitem z cienkiego drutu o płaskiej główce, zdobio‑
nej wzdłuż krawędzi podwójnymi bruzdami (nr inw. 153/2014). loKalizacja: 
ar 66, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,6 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 
0,39 g. rycina: 4: 11.

146. Fragment prostokątnej blaszki (nr inw. 154/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. 
B. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 0,65 g. 
rycina: 4: 12.

147. Fragment prostokątnej blaszki o półkolistym przekroju (nr inw. 155/2014). 
loKalizacja: ar 37, ćw. B. surowiec: srebro – Ag 95,0%, Cu 1,2%, Pb 0,5%, Zn 
śladowe, Pd 0,8%, Sn 0,0%, Au 0,8%. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 0,5 
cm. waga: 1,12 g. rycina: 5: 1.

148. Blaszka o nieregularnym kształcie i prostokątnym przekroju (nr inw. 156/2014). 
loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,4 cm, szero‑
kość 0,9 cm. waga: 0,2 g. rycina: 5: 2.

149. Skręt z blaszki o przekroju prostokątnym, zdobiony ornamentem podwójnych 
bruzd (nr inw. 157/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 1,4 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,3 g. rycina: 5: 3.

150. Fragment masywnego, skręconego drutu o okrągłym przekroju (nr inw. 
158/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. D. surowiec: srebro. wymiary: długość 
1,7 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 4,64 g. uwagi: prawdopodobnie fragment 
naszyjnika lub bransolety. rycina: 5: 4.

151. Ogniwko z drutu o przekroju półokrągłym (nr inw. 161/2014). loKalizacja: 
ar 37, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 0,34 g. rycina: 
5: 5.

152. Blaszka o nieregularnym kształcie i prostokątnym, lekko wypukłym przekroju 
(nr inw. 162/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: długość 
1,6 cm, szerokość 1,4 cm. waga: 1,6 g. rycina: 5: 6.
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153. Blaszka o nieregularnym kształcie i prostokątnym przekroju z dwoma okrągły‑
mi otworami na nity (nr inw. 163/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 1,09 g. rycina: 5: 7.

154. Przetopiona grudka (nr inw. 164/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,18 g.

155. Fragment okucia pasa/rzemienia o nieregularnym kształcie z dwoma okrągły‑
mi otworami i pojedynczym zachowanym nitem o półkolistej główce (nr inw. 
165/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,3 
cm, szerokość 1,2 cm. waga: 2,79 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 29:46.d: 
44:71.c; 46.75.d; 93:93. rycina: 5: 8.

156. Fragment drutu (nr inw. 166/2014). loKalizacja: ar 63, ćw. A. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 1,6 cm. waga: 2,56 g.

157. Zawinięta blaszka o nieregularnym kształcie (nr inw. 167/2014). loKalizacja: 
ar 66, ćw. A. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1,1 cm. 
waga: 2,39 g.

158. Ogniwko z drutu o przekroju trójkątnym i ścieniających się końcach (nr inw. 
168/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 0,8 cm, 
szerokość 0,7 cm. waga: 0,32 g. rycina: 5: 9.

Ryc. 4.
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159. Przetopiona grudka (nr inw. 170/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1 cm. waga: 2,11 g.

160. Blaszka o nieregularnym kształcie zdobiona fragmentarycznie zachowa‑
nym ornamentem wybijanych linii (nr inw. 171/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. 
D. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 0,18 g. 
uwagi: prawdopodobnie fragment analogicznej do zabytku nr inw. 145/2014 
płaskiej, kolistej zawieszki z symetrycznym ornamentem balustradek oraz 
wybijanych kolistych oczek. rycina: 5: 10.

161. Prostokątne okucie z dwoma rozmieszczonymi symetrycznie, przy zewnętrz‑
nych krawędziach, otworami o zróżnicowanych średnicach, z pojedynczym, 
przewleczonym ogniwem ósemkowatym (nr inw. 172/2014). loKalizacja: ar 
50, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,2 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 
0,39 g. rycina: 5: 11. tablica: IV: 6.

162. Prostokątna blaszka zdobiona podwójnymi bruzdami wzdłuż krawędzi 
(nr inw. 173/2014). loKalizacja: ar 36, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 2,5 cm, szerokość 1,6 cm. waga: 1,83 g. rycina: 5: 12. tablica: IV: 8.

163. Nit z półkolistą główką (nr inw. 175/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 0,75 g. rycina: 5: 13.

Ryc. 5.
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164. Podłużna, łukowato wygięta, językowata blaszka o prostokątnym przekroju 
(nr inw. 176/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 
3 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 1,49 g. rycina: 5: 14.

165. Lancetowate okucie końca pasa/rzemienia z silnym profilowaniem dolnej 
części i pojedynczym nitem o półkolistej główce i sklepanym końcu (nr inw. 
177/2014). loKalizacja: ar 82, ćw. A. surowiec: srebro – Ag 75,1%, Cu 12,8%, Pb 
3,9%, Zn 1,2%, Pd 0,8%, Sn 2,7%, Au 1,1%. wymiary: długość 4,1 cm, szerokość 
1,1 cm. waga: 4,26 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, ryc. 230: 
A. rycina: 5: 15. tablica: IV: 12.

166. Fragment zwężonej blaszki o prostokątnym przekroju (nr inw. 178/2014). 
loKalizacja: ar 36, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 
1 cm. waga: 0,79 g. rycina: 2: 8.

167. Fragment masywnego, skręconego drutu o przekroju okrągłym (nr inw. 
179/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 
1,5 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 2,62 g. uwagi: prawdopodobnie fragment 
naszyjnika lub bransolety. rycina: 5: 16.

168. Fragmentarycznie zachowana rama sprzączki lirowatej z haczykowatymi 
zakończeniami (nr inw. 180/2014). loKalizacja: ar 82, ćw. B. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 3,5 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 3,65 g. rycina: 5: 17.

169. Fragment blaszki o prostokątnym przekroju, z masywnym nitem o szerokiej, 
płasko sklepanej główce (nr inw. 181/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. B. suro‑
wiec: brąz. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 0,53 g. rycina: 5: 18.

170. Fragment guza zapinki (nr inw. 182/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. C. suro‑
wiec: srebro – Ag 69,2%, Cu 21,2%, Pb 2,1%, Zn 2,9%, Pd 0,5%, Sn 0,8%, Au 
1,1%. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 4,01 g. uwagi: Zabytek 
mocno przetopiony, bez możliwości pełnej identyfikacji typu. rycina: 5: 22. 
tablica: IV: 9.

171. Blaszka o nieregularnym kształcie (nr inw. 183/2014). loKalizacja: ar 65, ćw. 
B. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 1,4 cm. waga: 0,66 g. 
rycina: 5: 20.

172. Prostokątne okucie pasa/rzemienia, z zachowanym pojedynczym otworem 
na nit, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi (nr inw. 
185/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,9 cm, 
szerokość 0,5 cm. waga: 0,27 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 155; JAkoBson 2009, 
tABl. 19:32.m.66; 30:47.c; 43:67.c; 49:79.g; 50:80.f. rycina: 5: 21. tablica: IV: 7.

173. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia z pojedynczym otworem na nit, 
zdobione wzdłuż zewnętrznych krawędzi ornamentem podwójnych bruzd 
(nr inw. 187/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 1,5 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 1,39 g. analogie: gAerte 1929, ryc. 229: 
d; JAkoBson 2009, tABl. 49:79.e; 191:25. rycina: 5: 23.

174. Fragment masywnego, skręconego drutu o okrągłym przekroju (nr inw. 
188/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: srebro. wymiary: długość 
1,6 cm, szerokość 0,4 cm. waga: 1,97 g. uwagi: prawdopodobnie fragment 
naszyjnika lub bransolety. rycina: 2: 4.

175. Fragment prostokątnej blaszki, zdobionej wzdłuż krawędzi ornamentem 
podwójnych bruzd (nr inw. 189/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 3,3 cm, szerokość 0,3 cm. waga: 0,61 g. rycina: 10:19.
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176. Fragment kabłąka bransolety o prostokątnym, wypukłym przekroju, zdobio‑
nej na powierzchniach zewnętrznych ornamentem wielopłaszczyznowego 
fasetowania (nr inw. 192/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 1,20 g. analogie: JAkoBson 
2011, CD: Mingfen083. rycina: 5: 24.

177. Fragment masywnego, skręcanego drutu, zdobionego trzema ukośnymi 
nacięciami (nr inw. 193/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 2,37 g. uwagi: prawdopo‑
dobnie fragment naszyjnika lub bransolety. rycina: 5: 19.

178. Fragment masywnego skręcanego drutu o przekroju okrągłym (nr inw. 
194/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 
1,5 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 3,62 g. uwagi: prawdopodobnie fragment 
naszyjnika lub bransolety. rycina: 6: 1.

179. Skręt z blaszki o prostokątnym przekroju i lekko zagiętych końcach (nr inw. 
195/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 0,6 
cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,43 g. rycina: 6: 2.

180. Nit z półkolistą główką (nr inw. 196/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 0,6 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 0,64 g. rycina: 6: 3.

181. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia z  pojedynczym okrągłym 
otworem na nit, zdobione ornamentem wybijanych wilczych zębów oraz 
podłużnymi bruzdami (nr  inw. 197/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. C. su‑
rowiec: brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 0,89 g. 
analogie: gAerte 1929, ryc. 229: B; JAkoBson 2009, tABl. 50:80.d; 91: f, g.  
rycina: 6: 4.

182. Fragment masywnego, wygiętego i skręconego drutu o przekroju okrągłym, 
zdobionego ukośnymi nacięciami (nr inw. 198/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. 
D. surowiec: srebro – Ag 91,5%, Cu 2,9%, Pb 0,7%, Zn śladowe, Pd 0,9%, Sn 
1,1%, Au 1,0%. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 5,87 g. uwagi: 
prawdopodobnie fragment naszyjnika lub bransolety. rycina: 6: 5.

183. Prostokątna, łukowato wygięta blaszka (nr inw. 199/2014). loKalizacja: ar 
50, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 
0,29 g. rycina: 6: 6.

184. Ogniwko z drutu o przekroju trójkątnym (nr inw. 200/2014). loKalizacja: ar 
38, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 0,8 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 
0,15 g. rycina: 6: 7.

185. Przetopiona grudka (nr inw. 201/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,48 g.

186. Przetopiona grudka (nr inw. 202/2014). loKalizacja: ar 98, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 1,44 g.

187. Przetopiona grudka (nr inw. 204/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 2,71 g.

188. Przetopiona grudka (nr inw. 205/2014). loKalizacja: ar 36, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,43 g.

189. Przetopiona grudka (nr inw. 206/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 3,3 cm, szerokość 2,1 cm. waga: 7,96 g.

190. Przetopiona grudka (nr inw. 207/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 1 cm. waga: 0,78 g.
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191. Przetopiona grudka (nr inw. 208/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,1 g.

192. Przetopiona grudka (nr inw. 209/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,26 g.

193. Przetopiona grudka (nr inw. 210/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,1 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 2,65 g.

194. Przetopiona grudka (nr inw. 211/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,07 g.

195. Przetopiona grudka (nr inw. 212/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,3 cm. waga: 0,18 g.

196. Przetopiona grudka (nr inw. 213/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 0,84 g.

197. Przetopiona grudka (nr inw. 214/2014). loKalizacja: ar 63, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,53 g.

198. Przetopiona grudka (nr inw. 215/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 1,8 cm. waga: 5,42 g.

199. Przetopiona grudka (nr inw. 216/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,73 g.

200. Przetopiona grudka (nr inw. 217/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 0,9 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 1,27 g.

201. Przetopiona grudka (nr inw. 218/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,5 cm. waga: 2,29 g.

202. Przetopiona grudka (nr inw. 219/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 2,9 cm. waga: 0,13 g.

203. Przetopiona grudka (nr inw. 220/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,48 g.

204. Przetopiona grudka (nr inw. 221/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,09 g.

205. Fragment kabłąka bransolety, o prostokątnym, wypukłym przekroju, zdobio‑
nej ornamentem wielopłaszczyznowego fasetowania po stronie zewnętrz‑
nej (nr inw. 222/2014). loKalizacja: ar 112, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 1 cm, szerokość 1 cm. waga: 0,44 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: 
Mingfen083. rycina: 6: 8.

206. Przetopiona grudka (nr inw. 223/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,56 g.

207. Przetopiona grudka (nr inw. 226/2014). loKalizacja: ar 113, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,64 g.

208. Przetopiona grudka (nr inw. 228/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 1,15 g.

209. Przetopiona grudka (nr inw. 229/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,41 g.

210. Fragment nieokreślonego przedmiotu o nieregularnym kształcie z podwój‑
nymi wypustkami zakończonymi kolistymi główkami (nr inw. 230/2014). 
loKalizacja: ar 35, ćw. D. surowiec: ołów. wymiary: długość 1 cm, szerokość 
0,7 cm. waga: 0,61 g. rycina: 6: 9.

211. Przetopiona grudka (nr inw. 231/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,8 g.
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212. Przetopiona grudka (nr inw. 232/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 1,22 g.

213. Przetopiona grudka (nr inw. 233/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,9 cm. waga: 2,04 g.

214. Przetopiona grudka (nr inw. 234/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,48 g.

215. Przetopiona grudka (nr inw. 235/2014). loKalizacja: ar 20, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 5,48 g.

216. Przetopiona grudka (nr inw. 236/2014). loKalizacja: ar 49, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 2,2 cm. waga: 16,68 g.

217. Przetopiona grudka (nr inw. 237/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,5 cm, szerokość 1,7 cm. waga: 7,88 g.

218. Blaszka o  nieregularnym kształcie i  prostokątnym przekroju (nr  inw. 
238/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 0,9 
cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,06 g. rycina: 6: 10.

219. Przetopiona grudka (nr inw. 239/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,5 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 8,66 g.

220. Przetopiona grudka (nr inw. 240/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2,4 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 11,74 g.

221. Przetopiona grudka (nr inw. 241/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 2,37 g.

222. Przetopiona grudka (nr inw. 242/2014). loKalizacja: ar 82, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 0,48 g.

223. Przetopiona grudka (nr inw. 243/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1,58 g.

224. Przetopiona grudka (nr inw. 244/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 0,7 cm, szerokość 0,4 cm. waga: 0,3 g.

225. Przetopiona grudka (nr inw. 245/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,51 g.

226. Przetopiona grudka (nr inw. 246/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,21 g.

227. Przetopiona grudka (nr inw. 247/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 6 g.

228. Przetopiona grudka (nr inw. 248/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 1,46 g.

229. Przetopiona grudka (nr inw. 249/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 3,65 g.

230. Przetopiona grudka (nr inw. 250/2014). loKalizacja: ar 112, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,59 g.

231. Przetopiona grudka (nr inw. 251/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 3 cm, szerokość 1,7 cm. waga: 7,32 g.

232. Przetopiona grudka (nr inw. 252/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,51 g.

233. Przetopiona grudka (nr inw. 253/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 1 cm. waga: 2,13 g.

234. Przetopiona grudka (nr inw. 254/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 3,1 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 5,75 g.
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235. Przetopiona grudka (nr inw. 255/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,89 g.

236. Fragment przetopionego zabytku o  nieregularnym kształcie (nr  inw. 
256/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: srebro – Ag 46,1%, Cu 40,8%, 
Pb 4,3%, Zn 1,5%, Pd 0,8%, Sn 2,1%, Au 2,5%. wymiary: długość 1,8 cm, sze‑
rokość 1,7 cm. waga: 4,57 g. rycina: 6: 11.

237. Przetopiona grudka (nr inw. 257/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 0,99 g.

238. Przetopiona grudka (nr inw. 258/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,5 cm, szerokość 2,1 cm. waga: 13,04 g.

239. Przetopiona grudka (nr inw. 259/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,49 g.

240. Przetopiona grudka (nr inw. 260/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 1 cm. waga: 5,6 g.

241. Przetopiona grudka (nr inw. 261/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,8 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 5,63 g.

242. Fragment główki zapinki. (nr inw. 262/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. su‑
rowiec: srebro – Ag 71,8%, Cu 15,8%, Pb 4,1%, Zn 1,6%, Pd 0,6%, Sn 2,3%, Au 
1,4%. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 2 cm. waga: 4,16 g. uwagi: Przedmiot 
nadtopiony, silnie zniszczony, brak możliwości identyfikacji typu. tablica:  
IV: 10.

243. Przetopiona grudka (nr inw. 263/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 1,24 g.

244. Przetopiona grudka (nr inw. 264/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,8 cm. waga: 1,77 g.

245. Przetopiona grudka (nr inw. 265/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,29 g.

246. Przetopiona grudka (nr inw. 266/2014). loKalizacja: ar 18, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,19 g.

247. Przetopiona grudka (nr inw. 267/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 2,83 g.

248. Przetopiona grudka (nr inw. 268/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 2,07 g.

249. Przetopiona grudka (nr inw. 269/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 1 g.

250. Przetopiona grudka (nr inw. 270/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,2 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 0,97 g.

251. Przetopiona grudka (nr inw. 271/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,8 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,82 g.

252. Przetopiona grudka (nr inw. 272/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. c. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2,5 cm, szerokość 1 cm. waga: 2,91 g.

253. Fragment masywnej bransolety o rozszerzających się końcach, półokrą‑
głym, spłaszczonym i lekko wypukłym przekroju, zdobionej ornamentem 
wielo płaszczyznowego fasetowania w formie stykających się wierzchołkami 
rombów (nr inw. 273/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: srebro – Ag 
79,8%, Cu 12,5%, Pb 1,6%, Zn śladowe, Pd 1,5%, Sn śladowe, Au 2,1%. wymiary: 
długość 3,3 cm, szerokość 1,5 cm. waga: 18,11 g. rycina: 6: 16. tablica: IV: 11.
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254. Blaszka o kształcie nieregularnym, zdobiona ornamentem podwójnych bruzd 
(nr inw. 274/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 1,7 cm, szerokość 1,6 cm. waga: 1,59 g. rycina: 6: 15.

255. Fragment nieokreślonego przedmiotu z blaszki o prostokątnym, nieznacznie 
wypukłym przekroju, zdobionego ornamentem w układzie nieregularnym 
(nr inw. 275/2014). loKalizacja: ar 84, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 2,6 cm, szerokość 1 cm. waga: 1,87 g. rycina: 6: 13.

256. Fragment bransolety o prostokątnym, lekko wypukłym przekroju, zdobionej 
dwoma pasami wybijanych wilczych zębów oraz punktów i nacinanej kra‑
wędzi (nr inw. 276/2014). loKalizacja: ar 110, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 1,9 cm, szerokość 1,7 cm. waga: 1,93 g. rycina: 6: 12. tablica: IV: 15.

257. Fragment bransolety o prostokątnym i łukowatym przekroju oraz rozszerza‑
jących się końcach, zdobionej dwoma pasami ornamentu potrójnych bruzd 
(nr inw. 277/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: żelazo. wymiary: 
długość 4,3 cm, szerokość 2,6 cm. waga: 6,3 g. rycina: 6: 17. tablica: IV: 13.

258. Przekłuwacz/szydło (nr inw. 278/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
żelazo. wymiary: długość 4,1 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 1,43 g. rycina: 6: 14. 
tablica: IV: 14.

259. Prostokątna, łukowato wygięta blaszka, zdobiona ornamentem wybijanych 
wilczych zębów wzdłuż krawędzi (nr inw. 279/2014). loKalizacja: ar 96, ćw. 
C. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 1,04 g. 
rycina: 6: 18. tablica: IV: 18.

260. Sprzączka z owalną ramą, prostym kolcem oraz prostokątną skuwką, zdobio‑
ną bruzdami wzdłuż krawędzi (nr inw. 280/2014). loKalizacja: nieokreślona. 
surowiec: brąz – Cu 54,4%, Ag 4,3%, Pb 21,8%, Zn 2,5%, Fe 1,2%, Sn 13,9%. 
wymiary: długość 2,4 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 1,66 g. analogie: gAerte 
1929, ryc. 229: d; JAkoBson 2009, tABl. 32:49.d; 144:43.B. rycina: 6: 19. tablica: 
IV: 16.

261. Ogniwko z drutu o przekroju okrągłym i prostych końcach (nr inw. 281/2014). 
loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: średnica 1,4 cm. waga: 1,36 
g. rycina: 6: 20.

262. Zapinka płytkowa o trapezowatej główce i owalnej nóżce zakończonej sty‑
lizowaną główką zwierzęcą (nr inw. 282/2014). KlasyfiKacja: miejscowe 
naśladownictwo typu Weinheim (HilBerg 2009, 277–280; por. küHn 1956, 
99–101, tABl. XXvi: vi.1–6; XXvii: vi.7–16 – typ Neuwied; küHn 1974, 1027–1037, 
tABl. 298 – typ Weinheim A). loKalizacja: ar 35, ćw. D. surowiec: brąz – 
Cu 54,4%, Ag 4,3%, Pb 21,8%, Zn 2,5%, Fe 1,2%, Sn 13,9%. wymiary: główka 
(długość 2,6 cm, szerokość 1,5 cm), nóżka (długość 3,1 cm, szerokość 1,8 cm). 
waga: 11,53 g. analogie: ÅBerg 1919, 86, ryc. 99; küHn 1956, 99–101, tABl. XXvi: 
vi.2–6; XXvii: vi.7–9; 1981, tABl. 1:4; 53:334; 76:504; HilBerg 2009, tABl. 3:18A ‑B; 
11:78; 15:117; 17:131; 23:200; 26:230; 27:240; 28:246; 29:253; 34:304. uwagi: zapinka 
niekompletna: zachowana tylko główka i nóżka, brak kabłąka. rycina: 7: 1. 
tablica: IV: 17.

263. Fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia ze szczątkowo zacho‑
waną metopą w miejscu przewężenia, zdobiony w dolnej części ornamentem 
wilczych zębów w kombinacji z pojedynczą linią wybijanych punktów (nr inw. 
283/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz. wymiary: długość 4 cm, 
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szerokość 1,1 cm. waga: 5,51 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, 
ryc. 230: A; JAkoBson 2009, tABl. 32: f. rycina: 7: 2. tablica: IV: 19.

264. Ostroga o taśmowatym kabłąku z sześcioma okrągłymi otworami, dwo‑
ma nitami o płaskich główkach, żelaznym, stożkowatym bodźcu (nr inw. 
284/2014). loKalizacja: ar 19, ćw. A. surowiec: brąz (kabłąk), żelazo (bodziec). 
wymiary: długość 2,5 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 1,7 g. analogie: JAkoBson 
2009, tABl. 12.28.n; 27:41.l; 35:51.n.1; 59:95.H; 75:144.f; 99:134; 171:86.m; 211: XXvii.g. 
rycina: 7: 3.

265. Trapezowate okucie końca pasa/rzemienia, w dolnej części zaokrąglone, 
z dwoma nitami o płaskich główkach, zdobione bruzdami wzdłuż dłuższych 
krawędzi (nr inw. 285/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz. wy‑
miary: długość 4,7 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 4,93 g. analogie: JAkoBson 
2009, tABl. 11:28.f.2; 57:95.c. rycina: 7: 4.

266. Fragment bransolety o  spłaszczonym, półkolistym przekroju (nr  inw. 
286/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz. wymiary: długość 3,4 
cm, szerokość 1,5 cm. waga: 12,6 g. rycina: 7: 5.

267. Fragment zapinki płytkowej (nr inw. 287/2014). KlasyfiKacja: Typ Tumiany‑
‑Dour – Wariant I/III. loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: srebro – Ag 42,4%, 

Ryc. 6.
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Cu 39,8%, Pb 5,2%, Zn 3,5%, Pd 0,7%, Sn 3,3%, Au 3,6%. wymiary: długość 
2,4 cm, szerokość 2 cm. waga: 10,36 g. analogie: Kühn 1981, 57, № 11; 105, № 
111; Hilberg 2009, 352, № 6; 374, № 45. uwagi: Przedmiot mocno nadtopiony. 
rycina: 7: 9.

268. Fragment bransolety o prostokątnym, silnie wypukłym przekroju i rozsze‑
rzających się końcach, zdobionej dwoma pasami ornamentu potrójnych 
bruzd (nr inw. 288/2014). loKalizacja: ar 80, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 2,6 cm, szerokość 2,3 cm. waga: 5,11 g. rycina: 7: 6. tablica: V: 2.

269. Fragment ramy sprzączki lirowatej (nr inw. 289/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. 
B. surowiec: żelazo. wymiary: długość 3 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 1,37 g. 
rycina: 7: 7.

270. Fragment płaskiej, kolistej zawieszki z symetrycznym ornamentem balustra‑
dek oraz wybijanych kolistych oczek (nr inw. 290/2014). loKalizacja: ar 50, 
ćw. D. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 
0,26 g. uwagi: prawdopodobnie fragment zabytku identycznego jak zabytek 
nr inw. 145/2014. rycina: 7: 11. tablica: V: 3.

271. Fragment kabłąka zapinki płytkowej (nr inw. 291/2014). KlasyfiKacja: Typ 
Tumiany ‑Kosewo/Daumen ‑Kossewen. loKalizacja: ar 86, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,8 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 4,69 g. analogie: Hil‑
berg 2009, 354, № 13; 373, № 40; 374, № 42. uwagi: zachowany tylko fragment 
kabłąka z charakterystycznym ornamentem, umożliwiającym określenie 
typu. rycina: 7: 12. tablica: V: 17.

272. Fragment łańcuszka z trzech ogniw z drutu o przekroju okrągłym (nr inw. 
292/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,4 cm, 
szerokość 0,7 cm. waga: 0,83 g. rycina: 7: 8.

273. Prostokątna blaszka (nr inw. 293/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 1,09 g. rycina: 7: 10.

274. Kolista zapinka tarczowata (nr inw. 294/2014). loKalizacja: ar 101, ćw. B. su‑
rowiec: brąz. wymiary: średnica 3 cm. waga: 3,33 g. uwagi: zapinka niekom‑
pletna, brak wykładziny tarczki i konstrukcji zapięcia. rycina: 8: 1. tablica: V: 5.

275. Fragment kabłąka zapinki płytkowej zdobiony pionowym pasmem zacho‑
dzących na siebie wilczych zębów, pomiędzy dwoma rzędami esowatych 
zagłębień (nr inw. 295/2014). KlasyfiKacja: miejscowe naśladownictwo typu 
Mülhofen wg H. Kühna (1974, 1006–1008, mapa 57; por. Hilberg 2009, 252–256, 
ryc. 7.29–30). loKalizacja: ar 115, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 
2,6 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 6,78 g. analogie: küHn 1974, 1009–1011, № 
83.17–21; HilBerg 2009, 524, listA 15A. uwagi: zachował się tylko fragment 
kabłąka z charakterystycznym ornamentem, pozwalającym na określenie 
typu. rycina: 8: 2. tablica: V: 4.

276. Fragment zwoju pierścienia z drutu o przekroju okrągłym, zdobionego naci‑
naniem (nr inw. 296/2014). loKalizacja: ar 62, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 1,9 cm, szerokość 0,3 cm. waga: 1,33 g. analogie: gAerte 1929, ryc. 236: 
c; JAkoBson 2009, tABl.70:128.A; 96:114; 145:50.A; 215: A lub JAkoBson 2009, 
tABl. 7:20.f; 52:83.c; 109:5.n; 111:6.l; 138:34.f.1–3; 155:62.H, H’; 215: c, e. rycina: 
8: 3.

277. Ostroga z nitowatymi zaczepami, o symetrycznym kabłąku, zdobionym 
bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi (nr inw. 297/2014). loKalizacja: ar 
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31, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 4,7 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 
5,37 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 3:11.f; 7:20.g; 29:46.f.1; 99:136.1; 150:51.i; 
155:62.i. rycina: 8: 4. tablica: VI: 4.

278. Kolec sprzączki z fragmentem skuwki (nr inw. 298/2014). loKalizacja: ar 51, 
ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,2 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 0,79 
g. rycina: 8: 5.

279. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z trzema okrągłymi otworami na nity, zdo‑
bione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi (nr inw. 299/2014). 
loKalizacja: ar 33, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,3 cm, szero‑
kość 0,5 cm. waga: 0,67 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 155; JAkoBson 2009, 
tABl. 19:32.m.66; 30:47.c; 43:67.c; 49:79.g; 50:80.f. rycina: 8: 6.

280. Fragment lancetowatego okucia końca pasa/rzemienia, z metopą w miej‑
scu przewężenia, zdobionego w dolnej części ornamentem symetrycznie 
rozłożonych wybijanych punktów (nr inw. 300/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. 
B. surowiec: brąz. wymiary: długość 3,2 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 4,88 g. 
analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, ryc. 230: A; JAkoBson 2009, 
tABl. 47: c. rycina: 8: 7. tablica: V: 6.

281. Fragment kabłąka bransolety o prostokątnym, wypukłym przekroju, zdobio‑
nej po stronie zewnętrznej ornamentem wielopłaszczyznowego fasetowania 

Ryc. 7.
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(nr inw. 301/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. C. surowiec: brąz – Cu 62,1%, Ag 
13,2%, Pb 12,2%, Zn 2,2%, Fe 0,6%, Sn 7,5%. wymiary: długość 2,6 cm, szerokość 
1,5 cm. waga: 4,85 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083 (analogia 
dotyczy ornamentu kabłąka bransolety). rycina: 8: 8. tablica: V: 7.

282. Prostokątne, zagięte okucie pasa/rzemienia z zachowanym pojedynczym 
nitem o płaskiej główce, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych 
krawędzi (nr inw. 302/2014). loKalizacja: ar 32, ćw. D. surowiec: brąz. wy‑
miary: długość 1,7 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,84 g. analogie: ÅBerg 1919, 
ryc. 155; JAkoBson 2009, tABl. 19:32.m.66; 30:47.c; 43:67.c; 49:79.g; 50:80.f. ry‑
cina: 8: 9.

283. Trapezowata blaszka o zaokrąglonych końcach z otworem na nit, zdobiona or‑
namentem wybijanych wilczych zębów wzdłuż krawędzi (nr inw. 303/2014). 
loKalizacja: ar 33, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 
1 cm. waga: 0,79 g. rycina: 10: 15. tablica: 6: 12.

284. Podwójne prostokątne okucie pasa/rzemienia, z dwoma okrągłymi otwora‑
mi i zachowanymi nitami o półkulistych główkach, zdobione podwójnymi 
bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi (nr inw. 304/2014). loKalizacja: ar 48, 
ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,4 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 1,2 
g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 29:46.d: 44:71.c; 46.75.d; 93:93. rycina: 8: 10.

285. Kolec sprzączki z fragmentem prostokątnej skuwki (nr inw. 305/2014). lo‑
Kalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,7 cm, szerokość 
0,9 cm. waga: 0,89 g. rycina: 8: 11. tablica: VI: 11.

286. Fragment bransolety o prostokątnym, silnie wypukłym przekroju, zdobionej 
pasami potrójnych bruzd w kombinacji z ornamentem jodełkowym (nr inw. 
306/2014). loKalizacja: ar 39, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 3,3 
cm, szerokość 2,1 cm. waga: 4,26 g. rycina: 8: 12. tablica: V: 8.

287. Fragment kabłąka bransolety o półkolistym, silnie spłaszczonym przekroju, 
zdobionej po stronie zewnętrznej ornamentem wielokrotnego fasetowania 
(nr inw. 307/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. D. surowiec: brąz – Cu 60,5%, Ag 
13,8%, Pb 12,71%, Zn 2,3%, Fe 1,4%, Sn 7,4%. wymiary: długość 2 cm, szerokość 
1,7 cm. waga: 3,56 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083 (analogia 
dotyczy ornamentu kabłąka bransolety). uwagi: łączy się z zabytkiem nr inw. 
127/2014. Rycina 2: 5. tablica: V: 9.

288. Fragment kabłąka bransolety o półkolistym, silnie spłaszczonym przekroju, 
zdobionej po stronie zewnętrznej ornamentem wielokrotnego fasetowania 
(nr inw. 308/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: brąz – Cu 43,5%, Ag 
3,7%, Pb 27,8%, Zn 3,6%, Fe 4,9%, Sn 14,2%. wymiary: długość 4,1 cm, szero‑
kość 1 cm. waga: 4,86 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083 (analogia 
dotyczy ornamentu kabłąka bransolety). rycina: 8: 13. tablica: V: 10.

289. Fragment trapezowatego okucia końca pasa/rzemienia o zaokrąglonej gór‑
nej części, z dwoma okrągłymi otworami i pojedynczym nitem o półkolistej 
główce, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych krawędzi (nr inw. 
309/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: długość 2 cm, 
szerokość 1,1 cm. waga: 1,03 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, 
ryc. 230: A. rycina: 8: 14.

290. Fragment regularnej, łukowato wygiętej blaszki o prostokątnym przekroju 
z otworem, zdobionej wzdłuż krawędzi pojedynczą linią wybijanych punk‑
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tów (nr inw. 310/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. C. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 1,5 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 0,77 g. rycina: 8: 15.

291. Fragment kabłąka bransolety o daszkowatym przekroju i nieznacznie rozsze‑
rzających się końcach (nr inw. 311/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 3,3 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,54 g. rycina: 8: 16. 
tablica: V: 11.

292. Fragment kabłąka bransolety (nr inw. 312/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. 
D. surowiec: żelazo. wymiary: długość 3,5 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 4,49 
g. rycina: 8: 17.

293. Fragment płaskiej, kolistej zawieszki z symetrycznym ornamentem balustra‑
dek oraz wybijanych kolistych oczek (nr inw. 313/2014). loKalizacja: ar 112, 
ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,3 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 
0,17 g. uwagi: prawdopodobnie fragment zabytku identycznego jak zabytek 
nr inw 145/2014. rycina: 8: 18. tablica: V: 12.

294. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z dwoma okrągłymi otworami oraz nita‑
mi o płaskich główkach, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż dłuższych 
krawędzi (nr inw. 314/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. D. surowiec: brąz. wy‑
miary: długość 2,2 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 1 g. analogie: Jakobson 2009, 
tabl. 29:46.d: 44:71.c; 46.75.d; 93:93.

295. Owalna blaszka o prostokątnym przekroju (nr inw. 315/2014). loKalizacja: 
ar 51, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 2 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 
0,76 g. rycina: 9: 1. tablica: V: 5.

296. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia z nitem o półkolistej główce 
(nr inw. 316/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 1,8 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 3,04 g. analogie: ÅBerg 1919, ryc. 164,167; 
gAerte 1929, ryc. 229: c, e; JAkoBson 2009, tABl. 54.87.f; 92:76,75. rycina: 9: 2.

297. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia z zachowanymi trzema nita‑
mi o półkulistych główkach (nr inw. 317/2014). loKalizacja: nieokreślona. 
surowiec: srebro, brąz. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 2,2 cm. waga: 
10,23 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 60:96.d; 91:90; 110:6.H.4, H.1; 109:5.f, 
g; 170:85.d; 191:24. uwagi: zabytek silnie zniszczony, przetopiony. rycina: 9: 3. 
tablica: V: 13.

298. Rama sprzączki lirowatej, o prostokątnym przekroju, zdobiona grupami uko‑
śnych nacięć w układzie geometrycznym (nr inw. 318/2014). loKalizacja: ar 
45, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: długość 3,4 cm, szerokość 2,8 cm. waga: 
3,73 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 4:16.A; 24:38.c.2; 190:22. rycina: 9: 4. 
tablica: V: 14.

299. Kolista blaszka z centralnie umieszczonym otworem (nr inw. 319/2014). lo‑
Kalizacja: nieokreślona. surowiec: srebro – Ag 88,8%, Cu 5,8%, Pb 1,1%, Zn 
śladowe, Pd 1,5%, Sn śladowe, Au 1,5%. wymiary: średnica 2,8 cm. waga: 3,45 
g. rycina: 9: 5. tablica: V: 16.

300. Kolista zapinka tarczowata z okrągłymi występami na obwodzie i otworami 
do mocowania okładziny (nr inw. 320/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. A. suro‑
wiec: brąz. wymiary: długość 3,9 cm, szerokość 3,2 cm. waga: 6 g. analogie: 
gAerte 1929, ryc. 225: d; JAkoBson 2009, tABl. 22:35A; 48:78A. uwagi: Zapinka 
niekompletna, częściowo przetopiona; zachowane tylko dwa występy na 
obwodzie. Brak wykładziny powierzchni. rycina: 9: 6. tablica: V: 15.
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301. Sprzączka z kwadratową ramą, prostokątna skuwką i pojedynczym nitem 
(nr  inw. 321/2014). loKalizacja: ar 95, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 3,9 cm, szerokość 1,7 cm. waga: 2,25 g. analogie: JAkoBson 2009, 
tABl. 53:85.c; 56:90.B; 90: e; 124:18.A; 157:67.A; 187:107.B. rycina: 9: 7. tablica: VI: 1.

302. Fragment lancetowatego okucia końca rzemienia, zdobionego w dolnej części 
ornamentem wybijanych wilczych zębów (nr inw. 322/2014). loKalizacja: 
ar 32, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: długość 3 cm, szerokość 1,2 cm. waga: 
6,08 g. analogie: ÅBerg 1919, 98, ryc. 133; gAerte 1929, ryc. 230: A; JAkoBson 
2009, tABl. 32: f. rycina: 9: 8. tablica: VI: 2.

303. Rama sprzączki lirowatej o romboidalnym przekroju i ścieniających się, zawi‑
niętych końcach (nr inw. 323/2014). loKalizacja: ar 49, ćw. C. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 4,2 cm, szerokość 2,1 cm. waga: 2,73 g. analogie: JAkoBson 
2009, tABl. 4:16.A; 24:38.c.A; 190:22. rycina: 9: 9.

304. Fragment kabłąka bransolety o prostokątnym, silnie wysklepionym przekro‑
ju, zdobionej po stronie zewnętrznej ornamentem wielopłaszczyznowego 
fasetowania (nr inw. 324/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. C. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 2 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 4,02 g. analogie: JAkoBson 
2011, CD: Mingfen083 (analogia dotyczy ornamentu kabłąka bransolety). 
rycina: 9: 10.

Ryc. 8.



kAtAlog zABytków 123

305. Fragment kabłąka zapinki płytkowej (nr inw. 325/2014). KlasyfiKacja: Typ 
Tumiany ‑Dour – Wariant I/III. loKalizacja: ar 51, ćw. A. surowiec: srebro – 
Ag 42,3%, Cu 36,0%, Pb 8,9%, Zn 2,2%, Pd 0,7%, Sn 2,9%, Au 5,5%. wymiary: 
długość 1,7 cm, szerokość 1,6 cm. waga: 4,84 g. analogie: küHn 1981, 57, № 
11; 105, № 111; HilBerg 2009, 352, № 6; 374, № 45. rycina: 9: 11. tablica: VI: 3.

306. Krzyżowe okucie pasa/rzemienia z czterema nitami o półkolistych głów‑
kach (nr inw. 326/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 1,3 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 0,74 g. analogie: JAkoBson 2009, 
tABl. 73:141.i; 171:86.g. rycina: 9: 12. tablica: IV: 3.

307. Prostokątna blaszka zdobiona podwójnymi bruzdami wzdłuż krawędzi 
(nr inw. 327/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. B. surowiec: brąz. wymiary: dłu‑
gość 2,2 cm, szerokość 1,7 cm. waga: 1,04 g. rycina: 9: 13.

308. Przekłuwacz/szydło (nr inw. 328/2014). loKalizacja: ar 68, ćw. A. surowiec: 
żelazo. wymiary: długość 5,8 cm, szerokość 0,4 cm. waga: 2,81 g. rycina: 9: 15.

309. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z dwoma okrągłymi otworami i zachowa‑
nymi nitami o płaskich główkach, zdobione podwójnymi bruzdami wzdłuż 
dłuższych krawędzi (nr inw. 329/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2,3 cm, szerokość 1,5 cm. waga: 3,56 g. analogie: 
JAkoBson 2009, tABl. 29:46.d: 44:71.c; 46.75.d; 93:93. rycina: 10: 1.

310. Fragment nóżki zapinki płytkowej (nr inw. 330/2014). KlasyfiKacja: typ 
München ‑Aubing wg H. Kühna (1974, 1059–1064). loKalizacja: ar 98, ćw. 
C. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,1 cm, szerokość 1,9 cm. waga: 5,25 g. 
analogie: HilBerg 2009, 354, № 13; 373, № 40; 374, № 47. uwagi: zachowany 
tylko fragment nóżki z charakterystycznym zdobieniem, pozwalającym na 
określenie typu. rycina: 10: 2.

311. Okucie U ‑kształtne (nr inw. 331/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: 
żelazo. wymiary: długość 6,2 cm, szerokość 4,5 cm. waga: 21,23 g. analogie: 
JAkoBson 2011, CD: Mingfen030, Mingfen 092; CD: Pruschinowen Wolka20; 
CD: Sddoren029 rycina: 10: 3. tablica: VI: 10.

312. Przekłuwacz/szydło (nr inw. 332/2014). loKalizacja: ar 99, ćw. C. surowiec: 
żelazo. wymiary: długość 7,7 cm, szerokość 0,7 cm. waga: 4,11 g. rycina: 10: 4. 
tablica: VI: 7.

313. Fragment ostrogi ze stożkowatym bodźcem (nr inw. 333/2014). loKalizacja: 
ar 66, ćw. A. surowiec: żelazo. wymiary: długość 3,5 cm, szerokość 1,6 cm. 
waga: 5,76 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 133:27.f. rycina: 10: 5. tablica: 
VI: 8.

314. Fragment kabłąka bransolety o prostokątnym, spłaszczonym i silnie wyskle‑
pionym przekroju, zdobionej po stronie zewnętrznej ornamentem wielo‑
płaszczyznowego fasetowania (nr inw. 334/2014). loKalizacja: nieokreślona. 
surowiec: brąz. wymiary: długość 1,9 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 2,15 g. 
analogie: JAkoBson 2011, CD: Mingfen083 (analogia dotyczy ornamentu 
kabłąka bransolety). rycina: 10: 6.

315. Kolista blaszka z centralnie umieszczonym otworem (nr inw. 339/2014). lo‑
Kalizacja: nieokreślona. surowiec: brąz. wymiary: długość 2,9 cm, szerokość 
2,6 cm. waga: 3,01 g. rycina: 10: 11. tablica: VI: 13.

316. Fragment zwoju pierścienia zdobionego nacinaniem (nr inw. 340/2014). 
loKalizacja: ar 47, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,9 cm, szero‑
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kość 1 cm. waga: 3,43 g. analogie: gAerte 1929, ryc. 236: c; JAkoBson 2009, 
tABl.70:128.A; 96:114; 145:50.A; 215: A lub JAkoBson 2009, tABl. 7:20.f; 52:83.c; 
109:5.n; 111:6.l; 138:34.f.1–3; 155:62.H, H’; 215: c, e. rycina: 10: 12.

317. Dwa fragmenty zabytków stopione ze sobą prostopadle (nr inw. 342/2014). 
loKalizacja: ar 50, ćw. B. surowiec: brąz, żelazo. wymiary: długość 2,3 cm, 
szerokość 2 cm. waga: 1,5 g. rycina: 10: 21.

318. Fragment kabłąka bransolety o prostokątnym, spłaszczonym przekroju, zdo‑
bionej po stronie zewnętrznej ornamentem wielopłaszczyznowego faseto‑
wania (nr inw. 346/2014). loKalizacja: ar 83, ćw. D. surowiec: brąz. wymiary: 
długość 2,2 cm, szerokość 1,4 cm. waga: 2,32 g. analogie: JAkoBson 2011, CD: 
Mingfen083 (analogia dotyczy ornamentu kabłąka bransolety). rycina: 10: 7.

319. Zakończenie masywnej bransolety o okrągłym, lekko spłaszczonym przekroju, 
zdobionej puncowaniem i wielopłaszczyznowym fasetowaniem (nr inw. 
348/2014). loKalizacja: ar 35, ćw. D. surowiec: srebro – Ag 88,9%, Cu 5,0%, 
Pb 1,4%, Zn śladowe, Pd 1,2%, Sn śladowe, Au 1,6%. wymiary: długość 2,2 cm, 
szerokość 1,3 cm. waga: 14,68 g. rycina: 10: 8.

320. Prostokątne okucie pasa/rzemienia z zachowanymi dwoma nitami (nr inw. 
350/2014). loKalizacja: nieokreślona. surowiec: srebro – Ag 93,8%, Cu 1,3%, 
Pb 0,9%, Zn śladowe, Pd 0,8%, Sn 0,0%, Au 1,6%. wymiary: długość 2,2 cm, 

Ryc. 9.
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szerokość 1,1 cm. waga: 3,84 g. analogie: JAkoBson 2009, tABl. 29:46.d: 44:71.c; 
46.75.d; 93:93. rycina: 10: 9.

321. Fragment zwoju pierścienia zdobionego nacinaniem (nr inw. 351/2014). 
loKalizacja: ar 48, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 1,8 cm, szero‑
kość 0,8 cm. waga: 1,78 g. analogie: Gaerte 1929, ryc. 236: c; Jakobson 2009, 
tabl.70:128.a; 96:114; 145:50.a; 215: a lub Jakobson 2009, tabl. 7:20.f; 52:83.c; 
109:5.n; 111:6.l; 138:34.f.1–3; 155:62.h, h’; 215: c, e. rycina: 10: 10.

322. Fragment nieokreślonego, przetopionego przedmiotu (nr inw. 353/2014). 
loKalizacja: ar 48, ćw. A. surowiec: brąz. wymiary: długość 4 cm, szerokość 
1,3 cm. waga: 7,1 g. rycina: 10: 17.

323. Przetopiona grudka (nr inw. 354/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 1,46 g.

324. Blaszka o  nieregularnym kształcie i  prostokątnym przekroju (nr  inw. 
355/2014). loKalizacja: ar 67, ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 1,1 
cm, szerokość 0,7 cm. waga: 0,14 g. rycina: 10: 13

325. Przetopiona grudka (nr inw. 356/2014). loKalizacja: ar 48, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,76 g.

326. Przetopiona grudka (nr inw. 357/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 1,32 g.

327. Przetopiona grudka (nr inw. 358/2014). loKalizacja: ar 82, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 2 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,63 g.

328. Przetopiona grudka (nr inw. 359/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,1 cm, szerokość 0,6 cm. waga: 1,01 g.

329. Przetopiona grudka (nr inw. 360/2014). loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,7 cm. waga: 0,37 g.

330. Przetopiona blaszka o prostokątnym przekroju z pojedynczym, okrągłym 
otworem (nr inw. 361/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. B. surowiec: brąz. wy‑
miary: długość 1,5 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 0,71 g. rycina: 10: 14.

331. Przetopiona grudka (nr inw. 362/2014). loKalizacja: ar 33, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1 cm. waga: 2 g.

332. Przetopiona grudka (nr inw. 363/2014). loKalizacja: ar 97, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,3 cm. waga: 8,95 g.

333. Przetopiona grudka (nr inw. 364/2014). loKalizacja: ar 32, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,6 cm, szerokość 1,1 cm. waga: 1,49 g.

334. Przetopiona grudka (nr inw. 365/2014). loKalizacja: ar 50, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 2,2 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 3,04 g.

335. Przetopiona grudka (nr inw. 366/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,8 cm. waga: 0,6 g.

336. Przetopiona grudka (nr inw. 367/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: długość 1,8 cm, szerokość 1 cm. waga: 4,43 g.

337. Przetopiona grudka (nr inw. 368/2014). loKalizacja: ar 31, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 1 cm. waga: 3,23 g.

338. Przetopiona grudka (nr inw. 369/2014). loKalizacja: ar 49, ćw. A. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,6 cm. waga: 0,57 g.

339. Przetopiona grudka (nr inw. 370/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. D. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,4 cm. waga: 0,23 g.
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340. Przetopiona grudka (nr inw. 371/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: 
żelazo. wymiary: długość 1,7 cm, szerokość 1,5 cm. waga: 1,2 g.

341. Przetopiona grudka (nr inw. 372/2014). loKalizacja: ar 51, ćw. D. surowiec: 
brąz. wymiary: średnica 0,9 cm. waga: 2,38 g.

342. Przetopiona grudka (nr inw. 373/2014). loKalizacja: ar 66, ćw. B. surowiec: 
srebro. wymiary: średnica 0,5 cm. waga: 0,54 g.

343. Przetopiony fragment nieokreślonego zabytku (nr inw. 374/2014). loKali‑
zacja: ar 67, ćw. C. surowiec: srebro. wymiary: długość 2,8 cm, szerokość 1,1 
cm. waga: 5,08 g. rycina: 10: 16.

344. Fragment ażurowego okucia pasa/rzemienia z zachowanym jednym nitem 
o płaskiej główce (nr inw. 375/2014). loKalizacja: ar 47, ćw. B. surowiec: brąz. 
wymiary: długość 2,8 cm, szerokość 2,1 cm. waga: 4,59 g. analogie: JAkoBson 
2009, tABl. 60:96.d; 91:90; 110:6.H.4, H.1; 109:5.f, g; 170:85.d; 191:24. rycina: 10: 18.

345. Przetopiona grudka (nr inw. 376/2014). loKalizacja: ar 52, ćw. C. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1,5 cm, szerokość 0,9 cm. waga: 1,32 g.

346. Blaszka o nieregularnym kształcie i prostokątnym przekroju (nr inw. 377/2014). 
loKalizacja: ar 37, ćw. D. surowiec: srebro. wymiary: długość 0,8 cm, szero‑
kość 0,8 cm. waga: 0,46 g. rycina: 10: 20

Ryc. 10.
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347. Przetopiona grudka (nr inw. 378/2014). loKalizacja: ar 34, ćw. A. surowiec: 
brąz. wymiary: długość 1 cm, szerokość 0,5 cm. waga: 0,78 g.
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