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Aleksandra Górska-Maciałowicz

Starożytne zabytki z doliny rzeki Iny w Suchaniu,
pow. stargardzki1
Ancient artefacts from the Ina valley in Suchań, Stargard Szczeciński
County
The article is an analysis of the collection of separate ancient metal artefacts that
were found in the Ina valley to the south from Suchań, loco commune, Stargard
Szczeciński County. The ﬁnds are dated from the Bronze Age to the Roman Period.
Suggested interpretation states that at least some of the objects served as substitute
grave goods or as sacriﬁcial objects.
Key words: Ina River, West Pomerania, Bronze Age, Hallstatt, Roman Period
Słowa kluczowe: Ina, Pomorze Zachodnie, epoka brązu, okres halsztacki i wpływów rzymskich

Dość rozległa i mocno zatorﬁona w środkowym biegu dolina Iny, prowadząca
przez morenowe tereny Pojezierza Pomorskiego i Nizinę Szczecińską, zwęża się
wyraźnie w okolicy miasta Suchań (daw. Zachan; por. ryc. 1)2. Obszar ten wykorzystywano zapewne w różnych okresach jako dogodne miejsce przeprawy.
W bukowym lesie na północnym brzegu rzeki, po obu stronach drogi
1

2

Niniejszy artykuł jest skróconą i poprawioną wersją mojej pracy magisterskiej, napisanej pod
kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Bursche i obronionej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 2010 roku.
W tym miejscu chciałabym podziękować mojemu Promotorowi, prof. dr. hab. Aleksandrowi
Bursche za opiekę naukową podczas moich studiów w Instytucie Archeologii UW, mgr. Lechowi
Karwowskiemu, Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz pracownikom Działu
Archeologii tej instytucji: mgr. Krzysztofowi Kowalskiemu, dr. Bartłomiejowi Rogalskiemu oraz
mgr Dorocie Kozłowskiej-Skoczka za udostępnienie mi zbiorów i życzliwe przyjęcie w Muzeum.
Za konsultacje wdzięczna jestem mgr Mirosławie Andrzejowskiej z Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie, dr. Adamowi Cieślińskiemu, mgr Magdalenie Nowakowskiej
oraz mgr. Tomaszowi Więckowi z IAUW. Szczególne podziękowania kieruję do Panów Bogdana
i Sławomira Kreczków za miłą gościnę podczas mojego pobytu w Suchaniu w ramach prospekcji
terenowej. Rodzinie i Bliskim dziękuję za wsparcie, a mojemu Mężowi Andrzejowi – za liczne
i inspirujące uwagi krytyczne. Pracę tę dedykuję moim Rodzicom.
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prowadzącej do Choszczna, znajdują się dwa domniemane grodziska wczesnośredniowieczne. Ich lokalizacja może świadczyć o strategicznym znaczeniu
tego miejsca3. Na przedwojennych mapach oznaczono na Inie most (między
Suchaniem a Piasecznikiem), a na północ od niego – nieistniejący dziś przysiółek
Fährzoll (por. Tatoń 2002, przypis 7). Nazwa ta oznacza opłatę pobieraną przy
przeprawie4. To samo miejsce w czasie II wojny światowej było ważnym punktem
strategicznym – tu właśnie wojska niemieckie, w ramach operacji „Sonnenwende” w lutym 1945 roku, przeprawiły się z północnego brzegu na południe
(Tatoń 2002).
Wydarzenia II wojny światowej – wspomniana przeprawa i towarzyszące jej
walki – pozwalają spodziewać się w okolicy materialnych śladów tej burzliwej
przeszłości, które przyciągają amatorów historii. Niekiedy poszukiwacze znajdują
również przedmioty dużo starsze. Przedstawiony w artykule zbiór zabytków
pozyskany został w taki właśnie sposób.
Celem artykułu jest opracowanie i kulturowo-chronologiczna interpretacja
starożytnych zabytków metalowych, które zostały znalezione w dolinie rzeki Iny
na południe od miejscowości Suchań, gm. loco, pow. stargardzki5. Wszystkie
prezentowane tu przedmioty pochodzą z odkryć dokonanych w latach 2007-2009
przez poszukiwaczy-amatorów, posługujących się wykrywaczami metali6. Na
zbiór składają się 34 zabytki z metali kolorowych, w tym narzędzia i broń z epoki
brązu, naszyjnik i aplikacje z okresu halsztackiego, zapinki i monety z okresu
wpływów rzymskich oraz kilka przedmiotów bliżej nieokreślonych.
Omawiany obszar położony jest na Pojezierzu Zachodniopomorskim, na
styku dwóch mezoregionów: Pojezierza Ińskiego na północy i Pojezierza
3

4
5

6

Grodziska nie zostały przebadane wykopaliskowo, ale z ich powierzchni znane są fragmenty
wczesnośredniowiecznej ceramiki (por. również przypis 14). Nie można stwierdzić, czy oba
obiekty mają tę samą chronologię.
Ein Zoll, der bey einer Fähre entrichtet wird (Adelung 1811, 21–22, hasło Fährzoll).
Analizowany zbiór można ogólnie datować od środkowej epoki brązu (III okres EB) po młodszy
okres wpływów rzymskich. Dla epoki brązu i wczesnej epoki żelaza wykorzystano podział
chronologiczny Józefa Kostrzewskiego (1948, 195, 254; por. też Kostrzewski, Chmielewski,
Jażdżewski 1965, 119-122, 191-193), z uwzględnieniem nowych ustaleń odnośnie ram czasowych
oraz synchronizacji poszczególnych faz z systemem chronologii względnej, wypracowanym dla
Europy środkowej (Blajer 2001, 18-20). Chronologia późnej epoki żelaza oparta jest na zasadniczym podziale H.-J. Eggersa (1951, 70-71; 1955) na pięć faz: A–E, z uwzględnieniem
późniejszych uściśleń (Godłowski 1970; Wołągiewicz 1974; 1981a).
Miejsce znalezienia każdego z nich odkrywcy zaznaczyli na mapie w skali 1:10 000. Zbiór został
przekazany prof. dr. hab. A. Bursche z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
a następnie zadokumentowany rysunkowo, fotograﬁcznie i opisowo. Konserwację zabytków
wykonał mgr Jarosław Strobin. W 2007 i 2010 roku wszystkie znaleziska zostały przekazane do
Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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Choszczeńskiego na południu (Kondracki 2002, 69-71). Ich granicę stanowi
właśnie dolina meandrującej rzeki Iny. Przeważają tu gleby bagienne, namułowobagienne, torfowe i murszowe (Augustowski 1977, 68-69, ryc. 21). Granice interesującego nas terenu wyznacza od wschodu i zachodu zasięg występowania
zabytków, a od północy i południa także stosunkowo strome stoki doliny (ryc. 2).
Odległość między skrajnymi znaleziskami wynosi ok. 4,5 km. Przewężenie
doliny, którym biegnie droga Suchań–Choszczno, ma ok. 900 m szerokości, natomiast najbardziej rozległa jest ona w zachodniej części, gdzie jej szerokość dochodzi do ok. 2,5 km.
Zabytki archeologiczne, licznie odkrywane na Pomorzu Zachodnim7 w okresie do wybuchu II wojny światowej, były z reguły sukcesywnie publikowane8.
Również po wojnie obszar ten budził zainteresowanie wielu badaczy9. Niemniej
wciąż pozostaje on jednym ze słabiej rozpoznanych archeologicznie rejonów
kraju10. Szczególnie mało stanowisk odnotowano w dorzeczu środkowej Iny (np.
Wesołowski 1993, ryc. 5; Machajewski 1996, tabl. 1; Rogalski 2010, mapy 1-6).
Prowadzone w ostatnich czasach badania archeologiczne związane z inwestycjami
drogowymi z pewnością uzupełnią, a może nawet znacząco zmienią obraz kulturowy tej części Pomorza (por. np. Pachulski, Żychliński 2009).

7

8

9

10

Określenie „Pomorze Zachodnie” rozumiane jest w niniejszym artykule w jego węższym znaczeniu, tzn. z wyłączeniem Pomorza Przedniego (Zaodrzańskiego), obejmuje natomiast zachodnią
część Pomorza Środkowego (por. Machajewski 2006, 35; Rogalski 2010, 13-15). Chodzi więc
o obszar ograniczony od północy wybrzeżem Morza Bałtyckiego, od południa pradoliną Noteci,
od zachodu Odrą, a od wschodu Parsętą.
Por. np. Kunkel 1931; Dorka 1939. Na temat przedwojennych badaczy i dziejów archeologii pomorskiej w czasie wojny por. Eggers 1961; Kunkel 1972; Piezonka 2004; von Carnap-Bornheim
2005.
Kostrzewski 1958; Wołągiewicz 1981b; 1981c; 1981d; 1981e; 1986a; 1986b; 1993; Malinowski
1989; Wesołowski 1993; 1996; Rożnowski 1993; Bukowski 1998; Machajewski 1996; 1999; 2006;
Schuster 2007; 2010; Rogalski 2010; por. również Okulicz-Kozaryn 1994.
Spośród prowadzonych ostatnio badań terenowych w pobliżu omawianego w niniejszej pracy
rejonu warto wymienić wykopaliska na cmentarzysku kurhanowym kultury łużyckiej w Dolicach
przeprowadzone pod kierownictwem mgr. Stefana Wesołowskiego (1993), cmentarzysku płaskim
kultury łużyckiej w Pomietowie, badania przeprowadzone przez mgr Magdalenę Nowakowską
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i mgr Dorotę Kozłowską-Skoczka
z Muzeum Narodowego w Szczecinie (Kozłowska-Skoczka, Nowakowska 2007), cmentarzysku
kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, gdzie badania zainicjowała mgr Krystyna
Hahuła, a obecnie kontynuują je dr Adam Cieśliński z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego i mgr Andrzej Kasprzak z Muzeum Archeologicznego w Koszalinie (Hahuła
1994; Hahuła, Cieśliński 2003). Wspomnieć należy również o badaniach weryﬁkacyjnych w Lubieszewie, przeprowadzonych przez prof. dr. hab. Jana Schustera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (Schuster 2010).
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W literaturze przedwojennej najstarsza wzmianka o Suchaniu pochodzi z czasopisma „Monatsblätter” z 1903 roku (Stubenrauch 1903). Została ona później
w całości przedrukowana w katalogu Hansa-Jürgena Eggersa i Petera F. Starego
(Eggers, Stary 2001, 47-48, tabl. 145; por. również Kunkel 1931, ryc. 27 na s. 71),
tabl. 78, 9; por. ryc. 4). Podczas wykonywania prac ziemnych na północnym skraju
miasteczka znaleziono grób otoczony wieńcem kamiennym. W jego centrum
znajdowała się popielnica z przepalonymi kośćmi, która jednak uległa zniszczeniu
podczas wydobycia. Wygląd naczynia (dobrze wypalonego, o barwie czarnoszarej)
zrekonstruowano na podstawie zachowanych fragmentów. Poniżej urny znajdował się żelazny miecz jednosieczny (określony przez autora publikacji
źródłowej jako nóż) wraz z okuciem pochwy. Później znaleziono kolejne okucie
− prawdopodobnie jego rękojeści. Wewnątrz wieńca kamiennego znajdowały się
także fragmenty naczyń średniowiecznych, które zalegały tam prawdopodobnie
na złożu wtórnym. Około 2 m od pierwszego miał się znajdować drugi grób,
w którym znaleziono jedynie fragmenty ceramiki. Adolf Stubenrauch, pomimo
że nie znał analogii do miecza, datował cały zespół na okres przedrzymski11.
Ryszard Wołągiewicz (1979b, 44, ryc. 6) zaliczył go do pochówków kultury pomorskiej z mieczami jednosiecznymi, zaznaczając jednak, że znalazł się on na obszarze jastorfskim. Henryk Machajewski (1999, mapa 1) zaś określa stanowisko
jako cmentarzysko kultury oksywskiej.
Na tablicy w katalogu H.-J. Eggersa i P. F. Starego, wśród wspomnianych
znalezisk z Suchania, widnieje jeszcze jeden zabytek: klamra zawiaskowa (por.
ryc. 4:3), nie wzmiankowana w części opisowej opracowania. Przedmiot ten nie
był również wspomniany w źródłowym artykule A. Stubenraucha. W kartotece
H.-J. Eggersa przechowywanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie skatalogowano go pod nazwą „Zachan”, ale na innej karcie niż opisany wyżej zespół
grobowy. Zdjęcie przedstawiające widok klamry z boku opatrzone jest numerem
inw. 5168. Brakuje jakiejkolwiek wzmianki sugerującej, że miała ona związek
z opisanym zespołem, a na karcie nie ma żadnych dodatkowych informacji. Miecz
ma z kolei numer inw. 5167 i tu H.-J. Eggers powołuje się na literaturę
o znalezisku (Stubenrauch 1903; Walter 1904, 161). Obecność miecza i klamry
zawiaskowej w jednym zespole wydaje się nieprawdopodobna (pierwszy zabytek
to broń charakterystyczna dla wczesnej epoki żelaza, natomiast drugi to element

11

Groby w obstawach kamiennych występują licznie zarówno w kulturze pomorskiej, jak i jastorfskiej, jednak opublikowana rekonstrukcja popielnicy nie przypomina urn żadnego z tych
ugrupowań. Ponieważ jednak naczynie uległo zniszczeniu już podczas odkrycia, atrybucja kulturowa tego obiektu budzi wątpliwości, tym bardziej że zasięgi obu kultur się przenikały i nad
Iną można liczyć się zarówno z obecnością ludności kultury jastorfskiej, jak i pomorskiej (por.
np. Skrzypek 1979, 198, mapa 8).
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stroju kobiecego z młodszego okresu przedrzymskiego). W katalogu MNS
znaleziska z badań A. Stubenraucha otrzymały numery inwentarzowe
5167−516912. Nadanie klamrze sygnatury 5168 może być więc pomyłką H.-J. Eggersa,
a zatem nie sposób rozstrzygnąć, czy zabytek rzeczywiście pochodzi z tego samego
stanowiska co opisany grób, czy też z innego, bliżej nieznanego stanowiska
w Suchaniu. Nie można też wykluczyć, że klamra ta została omyłkowo przypisana
do znalezisk z Suchania, a faktycznie odkryto ją w innej miejscowości.
O Suchaniu wspomina również Józef Kostrzewski w Kulturze łużyckiej na Pomorzu (1958, 324). Miały tam zostać znalezione liczne groby popielnicowe obsypane szczątkami stosu, zawierające ceramikę z młodszej epoki brązu. Poza tym
zlokalizowano tu osadę z tego samego czasu. W pobliskim Suchanówku zaś odkryto cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza, w tym m.in. dwie popielnice w obwarowaniu kamiennym.
Teren, na którym wystąpiły omawiane w artykule zabytki, znajduje się w obrębie dwóch obszarów AZP: 34-12 (od zachodu) i 34-13 (od wschodu). Rzeka Ina
przecina oba obszary na osi wschód-zachód, mniej więcej w połowie ich
wysokości. Badania na obszarze 34-12 przeprowadził w 2000 roku Eugeniusz
Cnotliwy13. Zlokalizował on 12 nowych stanowisk, podczas gdy do tego czasu
znano 16 stanowisk i 5 znalezisk luźnych. Z badań wcześniejszych i przedwojennych pochodziły jedynie odkrycia na południe od Iny, który to teren wchodził
przed wojną w skład Kreis Pyritz, opracowanego archeologicznie przez Gertrud
Dorkę (1939). W swoim zestawieniu E. Cnotliwy wymienia cztery stanowiska
kultury łużyckiej z epoki brązu (EB): luźne znaleziska z Lipki, gm. Dolice (nr
na obszarze 17; por. ryc. 3:6), oraz dwa cmentarzyska (płaskie – nr na obszarze
26, kurhanowe – nr na obszarze 22) i osadę (nr na obszarze 25) z Piasecznika,
gm. Choszczno (por. ryc. 3:7), osadę kultury łużyckiej z okresu halsztackiego
(Ha) w Lipce, gm. Dolice (nr na obszarze 10), oraz dwa stanowiska datowane
ogólnie na starożytność (Sadłowo, gm. Suchań – nr na obszarze 4, por. ryc. 3:8;
Żukowo, gm. Suchań – nr na obszarze 3, por. ryc. 3:15). Na szczególną uwagę
zasługuje zespół stanowisk kultury łużyckiej w Piaseczniku, gdzie odkryto osadę,
cmentarzysko płaskie z grobami popielnicowymi i brukami kamiennymi oraz
ciałopalne cmentarzysko kurhanowe. Osada i cmentarzysko płaskie znane były
już w latach 30. XX wieku (Dorka 1939, tabl. 40). Co ciekawe, do czasu pozyskania zabytków będących przedmiotem niniejszego opracowania, na omawianym
Za tę informację dziękuję Pani mgr D. Kozłowskiej-Skoczka z Działu Archeologii Muzeum
Narodowego w Szczecinie.
13
Sprawozdanie z tych badań znajduje się w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (daw. Krajowy
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), a pozyskane wtedy materiały przechowywane są
w Muzeum Narodowym w Szczecinie (nr inw. A/13552 – A/13566). W NID przechowywane
są również sprawozdania z pozostałych wymienionych tu badań powierzchniowych.
12
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obszarze nie zarejestrowano w ogóle znalezisk z okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów.
Obszar 34-13 został dwukrotnie przebadany powierzchniowo w ramach AZP:
w latach 1999 i 2001 (badania uzupełniające) przez Tadeusza Galińskiego oraz
Małgorzatę Sajkowską, a jeszcze przed powstaniem programu AZP, w latach 60.
XX wieku, badania powierzchniowe przeprowadzili tu pracownicy ówczesnego
Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Ogółem na obszarze zlokalizowano około 70 stanowisk i znalezisk luźnych, z czego dwa datowane są na EB
i okres halsztacki, trzy lub cztery na okres wpływów rzymskich, a 16 na starożytność bez ściślejszego określenia. Wśród ciekawszych odkryć wymienić można
luźne znaleziska brązowego miecza i brązowego sztyletu z Suchanówka, gm.
Suchań (numery na obszarze 10 i 15; por. ryc. 3:10). W tej samej miejscowości
zarejestrowano też osadę z fragmentami ceramiki z okresu przedrzymskiego
i okresu wpływów rzymskich (nr na obszarze 8). Warto podkreślić, że z tego obszaru znane są również pojedyncze znaleziska bagienne: brązowa zapinka
z blaszkami zawieszonymi na długich łańcuszkach (Kunkel 1931, 44, tabl. 38:9,
40) i sierp brązowy (Kersten 1958, nr 700). Natomiast na południowych obrzeżach
Suchania odkryto liczne popielnice datowane na EB – Ha (nr na obszarze 1, por.
ryc. 3:11). Podobnie jak w przypadku obszaru 34-12, na obszarze 34-13 przeważają
stanowiska średniowieczne oraz, w drugiej kolejności, neolityczne.
Na mapach AZP nie zaznaczono dwóch wspomnianych wyżej, domniemanych
grodzisk14, znajdujących się po obu stronach drogi Suchań – Choszczno, na północ
od doliny rzeki, o których powiadomili mieszkańcy Suchania, bracia Bogdan i Sławomir Kreczkowie. Wschodnie grodzisko jest rozległe i opasane potrójnym wałem,
natomiast zachodnie – mniejsze, jest bardziej strome. Podczas weryﬁkacji terenowej
z udziałem prof. dr hab. Aleksandra Bursche, mgr. Krzysztofa Kowalskiego i moim
znaleziono na majdanach liczne fragmenty ceramiki w wykrotach i dołach pozostałych po działalności poszukiwaczy militariów. Z okolicy zachodniego grodziska
pochodzą również fragmenty arabskich dirhamów15.
Mimo że nieobecne w literaturze polskiej, grodziska te znane były badaczom
niemieckim16. Na mapie Messtischblatt „Zachan” z 1936 roku17, w obrębie lasu
14

15
16

Według informacji dr. hab. prof. PAN Tadeusza Galińskiego, Ryszard Rogosz badając teren w latach
50. i 60., sporządził notatkę, w której przyjmuje możliwość istnienia grodzisk i wskazuje na
konieczność ich weryﬁkacji. Ze względu na brak owej weryﬁkacji i duże zalesienie terenu
archeolodzy prowadzący tam późniejsze badania AZP nie zdecydowali się na wyróżnienie tych
obiektów jako stanowisk archeologicznych.
Monety przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie (nr inw. − MNS/D/63).
Prawdopodobnie między innymi o nich traktuje artykuł M. Wehrmanna: Von den Burgwällen im
Kreise Saatzig (Alt-Storkow, Beweringen, Braunsberg, Freienwalde, Cunow an der Straße, Groß-Mellen,
Jakobshagen, Karkow, Marienﬂieß, Mulkenthin, Noerenberg, Patsch-See, Ravenstein, Uchtenhagen, Vehlings-
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na północ od rzeki, w rejonie grodziska zachodniego, znajduje się napis Burgwall
K.D., przy czym K.D. to, jak wskazuje legenda mapy, skrót od Kulturgeschichtl.
Denkm., czyli „zabytek kulturowo-historyczny”. Również na arkuszu „Ravenstein”18, obejmującym obszar przyległy od wschodu, po wschodniej stronie drogi
widnieje taki sam napis. Z pewnością chodzi tu więc o obiekty, zlokalizowane po
obu stronach drogi Suchań – Choszczno, o których informacje przekazali dwaj
wspomniani mieszkańcy Suchania.
Z obszarem 34-12 graniczy od północy obszar nr 33-12. W 1999 roku zespół
archeologów z Muzeum Narodowego w Szczecinie pod kierownictwem Antoniego Porzezińskiego przeprowadził tu badania powierzchniowe. W ich toku
odkryto zaskakującą, w porównaniu do poprzednich obszarów, liczbę 111
stanowisk, śladów i punktów osadniczych. Łącznie ze znaleziskami przedwojennymi daje to 123 stanowiska, z czego tylko sześć datowanych na EB, trzy na EB
i okres halsztacki, trzy na okres halsztacki, dwa na okres wpływów rzymskich i 35
ogólnie na starożytność. Przeważają zatem i na tym obszarze AZP znaleziska średniowieczne. Z osady z późnego okresu wpływów rzymskich w Słodkówku, gm.
Suchań (na obszarze 81; por. ryc. 3:9), zebrano 11 fragmentów ceramiki.
W Brudzewicach, gm. Suchań (nr na obszarze 15; por. ryc. 3:2), zlokalizowano
zaś osadę kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Oprócz 11 fragmentów ceramiki zaobserwowano na jej powierzchni ślady rozoranego obiektu
wypełnionego spalenizną i fragmentami ceramiki.
Na północ od obszaru 34-13 znajduje się obszar nr 33-13. Badania
powierzchniowe na tym terenie przeprowadził w 2000 roku E. Cnotliwy19.
Przedtem nie było stąd, jak twierdzi autor, żadnych znalezisk, z wyjątkiem luźno
znalezionego brązowego miecza z Tarnowa (nr na obszarze 31, por. ryc. 3:13).
W toku prospekcji zarejestrowano ponad 30 stanowisk, z których większość to
ślady osadnicze. Na epokę brązu datowane są trzy stanowiska, jedno na epokę
brązu/okres halsztacki, jedno na okres przedrzymski/wpływów rzymskich, jedno
prawdopodobnie na okres wpływów rzymskich.
Z bardziej interesujących można wymienić cmentarzysko ciałopalne kultury
łużyckiej z epoki brązu w Szadzku, gm. Dobrzany (nr na obszarze 4; por. ryc.
3:12), oraz osadę w Suchaniu (nr na obszarze 19; por. ryc. 3:11), datowaną na podstawie fragmentów ceramiki na okres przedrzymski i wpływów rzymskich. Na
tym właśnie obszarze (nr 33-13) znajduje się stanowisko nr XVIII w obrębie

17
18
19

dorf, Wudarge, Wulkow, Saatzig, Sassenhagen, Schwanenbeck, Stargard, Storkow, Zachan, Ziegenhagen),
„Stargarder Zeitung”, Beiblatt Nr. 173 (Juli), 1929.
Arkusz o numerze 1329 (ten sam arkusz uzyskał w latach 30. XX w nowy numer: 2757).
Arkusz o numerze 1330 (ten sam arkusz uzyskał w latach 30. XX w nowy numer: 2758).
Materiały z tych badań przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie (nr inw.
A/13522 – A/13551).
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Suchania (nr na obszarze 32), na którym B. Kreczko, mieszkaniec Suchania, odkrył
przypadkowo jesienią 2006 roku skarb z okresu wędrówek ludów, składający się
ze skandynawskiego brakteata i kilku złotych zawieszek. W miejscu jego znalezienia
mgr Marcin Rudnicki z Instytutu Archeologii UW przeprowadził w 2007 roku
wykopaliska, które miały na celu rozpoznanie kontekstu kulturowego skarbu. Założonego rezultatu nie udało się osiągnąć, natomiast w czasie badań zarejestrowano
kilka obiektów o charakterze prawdopodobnie produkcyjnym z okresu wpływów
rzymskich i, być może, halsztackiego, a także pochodzące z warstwy ornej
zabytki, m.in. fragmenty naczynia (?) z brązu, fragment szpili jastorfskiej, zapinki
z okresu wpływów rzymskich (m.in. oczkowata serii głównej i trójgrzebykowa)
oraz zabytki nowożytne20. Natomiast pomiędzy doliną Iny a opisanym
stanowiskiem znajdowane były luźno zabytki z różnych epok, w tym siekierka brązowa i brązowy guz, szpila i okucie końca pasa z okresu wpływów rzymskich, fragmenty arabskich dirhamów (trzy z okolicy zachodniego grodziska, jeden natomiast
z doliny Iny – na wschód od drogi), żelazna siekierka (z okolicy grodziska zachodniego) oraz ceramika wczesnośredniowieczna (z majdanów obu grodzisk).

Analiza zabytków
Siekierki
Nad Iną znaleziono dwie brązowe siekierki, obie z tzw. skrzydełkami środkowymi. Tego typu narzędzia są charakterystyczne dla IV okresu EB i występują
dość powszechnie w kulturze łużyckiej (Dąbrowski 1979, 78; Gedl 1989a, 526,
tabl. CX.22). Pierwszy zabytek (nr kat. 1; ryc. 5:1) charakteryzuje się
przedłużonymi skrzydełkami i wyraźnie rozszerzającym się ostrzem. Przedłużone
skrzydełka środkowe to cecha charakterystyczna siekierek typu Linowo (Blajer
1999, 26). Podobne okazy występują od Renu po dolną Odrę, z wyraźnymi koncentracjami w północnej Bawarii, Frankonii, zachodnich Czechach, wschodniej
Meklemburgii i na Pomorzu Zachodnim. Formy te są datowane na fazy BD–
HA1 (III okres EB). Występują zarówno w skarbach, jak i pojedynczo, przy czym
znaleziska pojedyncze pochodzą wyłącznie z Pomorza Zachodniego. Zwraca
uwagę duży udział okazów ze środowiska wodnego, który w II–III okresie EB
sięga ok. 24%, a w IV okresie EB ok. 11% (Blajer 2001, 90-91). Spośród siekierek
podobnych do egzemplarza znad Iny można przytoczyć przykłady z Gozdowic,
pow. gryﬁński (Blajer 1999, tabl. 42.4,5), i Linowa, pow. drawski (Kersten 1958,
20

Por. M. Rudnicki, A. Bursche, Sprawozdanie z badań stan. XVIII w Suchaniu, gm. loco, pow.
stargardzki, woj. zachodniopomorskie (AZP 33-13 nr st. 32) przeprowadzonych w terenie w terminie 2-14.08.2007 r. przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii UW, Warszawa 2007
(maszynopisy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie i w Muzeum Narodowym
w Szczecinie, dostępne też w Internecie: http://archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload223.pdf).
Zabytki przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
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nr 777, tabl. 85; Blajer 1999, tabl. 76.3–5). Kilka siekierek ze skarbu z Linowa ma
podobne wgłębienie na obuchu (Kersten 1958, nr 777.a,c1,c2,c4,c5).
Drugi zabytek (nr kat. 2; ryc. 5:2) to siekierka ze skrzydełkami środkowymi
typu „łużyckiego” (Blajer 1999, 26-27). Skrzydełka ograniczają się do środkowej
części trzonu. Podobnie jak okazy poprzedniego typu, zbliżone egzemplarze występują licznie w skarbach i jako znaleziska pojedyncze. Możliwe, że pojawiły się
już w fazie BD (III okres EB), jednak większość datowana jest na fazy HaA1–
HaA2 (III/IV okres EB). Spośród podobnych okazów, o równoległych krawędziach
obucha i płaskim, rozszerzającym się ostrzu, można wymienić siekierki
z Jodłowna, pow. gdański (Blajer 1999, tabl. 51.5,6), Storkowa, pow. stargardzki
(Kersten 1958, nr 694, tabl. 71; Blajer 1999, tabl. 168), Szydłówka-Zgrzebska,
pow. mławski (Blajer 1999, tabl. 173.3), czy Wilenka, pow. świebodziński (Blajer
1999, tabl. 194.1). Wymienione egzemplarze różnią się jednak od okazu znad Iny
brakiem wcięcia na obuchu. Zbliżone wcięcie mają za to siekierki z Gozdowic
(por. analogie do siekierki nr kat. 1). Podobnie ukształtowany jest także sambĳski
egzemplarz ze Swietłogorska w obwodzie kaliningradzkim (Dąbrowski 1968,
tabl. IX.1), którego skrzydełka są jednak krótsze (uszkodzone?). Jan Dąbrowski
twierdzi jednak, że wgłębienie, które służyło lepszemu umocowaniu narzędzia
w obsadzie, jest elementem często spotykanym u siekierek z brzegami lub skrzydełkami w Europie (Dąbrowski 1968, 32).
Siekierki znad Iny, mimo różnic, reprezentują typy zabytków powszechnie
występujących na Pomorzu Zachodnim na przełomie środkowej i młodszej epoki
brązu. Warto dodać, że często podkreśla się symboliczne znaczenie tych narzędzi,
a nawet ich funkcję jako pieniądza przedmiotowego (por. Blajer 2001, 90–91).
Grot
Grot znaleziony nad Iną (nr kat. 3; ryc. 5:3) to brązowy okaz mierzący blisko
17 cm, o niemal 13-centymetrowym liściu, którego największa szerokość przypada w połowie długości. Tulejka zaopatrzona jest w dwa otwory na nit. Zabytek,
pozbawiony diagnostycznych cech oraz zdobień, reprezentuje podtyp XVIE wg
Jerzego Fogla (1979, 102-103 − mało charakterystyczne groty z lancetowatym
liściem). Są to groty pospolite, pozbawione cech charakterystycznych dla pozostałych podtypów. W tym – najliczniejszym ze wszystkich – zbiorze mieszczą
się różnorodne formy, o długości wahającej się od 7,5 do 31,5 cm (najczęściej
10–15 cm) i rozmaitych proporcjach. Zabytki takie występują od początków kultury łużyckiej po okres halsztacki, przy czym co najmniej 80% znalezisk pochodzi
z młodszej EB. Były one zapewne produkowane lokalnie. W młodszej EB zagęszczenie znalezisk odnotowuje się w Wielkopolsce, na Pomorzu i Dolnym
Śląsku. Co ciekawe, znajdowane są przede wszystkim w skarbach i znaleziskach
pojedynczych, a w mniejszym stopniu na cmentarzyskach (ta uwaga dotyczy
zresztą grotów brązowych w ogólności).
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Omawiane znalezisko stanowi zapewne wyrób lokalny i pochodzi najprawdopodobniej z młodszej epoki brązu, jakkolwiek niewykluczona jest zarówno
wcześniejsza, jak i późniejsza chronologia.
Sierpy
Sierpy to jedna z najliczniejszych kategorii zabytków metalowych epoki brązu
(Blajer 1999, 41-42). Ustalenia ich typologii podjął się Marek Gedl (1995).
Wszystkie znalezione nad Iną egzemplarze należą do kategorii sierpów z guzkiem
(Gedl 1995, 21).
Jak wynika z publikacji M. Gedla, część sierpów (40 na 559 sztuk) to znaleziska
luźne, znajdowane przeważnie w rzekach, bagnach i na terenach podmokłych.
Największa ich koncentracja znajduje się na Pomorzu, szczególnie w dolnym
biegu Odry, na południe od Szczecina (skąd znana jest poza tym duża liczba innych pojedynczych znalezisk brązowych), w okolicach Pyrzyc oraz Stargardu
Szczecińskiego. Pozostałe luźno odkrywane okazy pochodzą z Wielkopolski,
północnego Śląska, a najdalej na południe – z Sudetów (Gedl 1995, 19-20, tabl.
50B). Wojciech Blajer (2001, 111) obliczył zaś, że udział zabytków ze środowiska
wodnego w stosunku do wszystkich znalezisk sierpów wynosi w II–III okresie
EB ok. 24%, w III/IV okresie EB ok. 5%, w 2. połowie IV okresu EB podobnie
niewiele – ok. 7%, a w V okresie EB wzrasta znów do ok. 24%.
Pierwszy sierp (nr kat. 11, ryc. 6:6) ze względu na ogólny kształt można zaliczyć do szerokich, lekko łukowatych sierpów z guzkiem i prostą bazą (Breite,
leicht gewölbte, rebmesserartige Knopfsicheln mit gerader Basis; Gedl 1995, 21–24, tabl.
1-2, 40A). Charakterystyczne dla takich zabytków są: stosunkowo szerokie ostrze,
prosta baza i pogrubiony, lekko łukowaty grzbiet. Mogą mieć jedno lub dwa
równoległe do grzbietu żeberka. Zgodnie z proponowanym zaklasyﬁkowaniem
byłby to najstarszy sierp w zbiorze okazów znad Iny, gdyż zabytki tego typu datowane są na koniec II i III okres EB. Obszar ich rozprzestrzenienia to przede
wszystkim Pomorze, poza tym pojedyncze egzemplarze znaleziono
w Wielkopolsce, na Łużycach, w Polsce środkowej, na południowym Mazowszu
i w zachodniej Małopolsce (Gedl 1995, 23-24, tabl. 40A). Poza znaleziskami sierpów znane są też dwie wapienne formy odlewnicze: z Krakowa-Pleszowa i Strzebielewa, pow. stargardzki, co wskazuje, że były one produkowane w Małopolsce
i na Pomorzu (Gedl 1995, 23-24; nr kat. 659, 664). Z drugiej strony, okaz znad
Iny jest stosunkowo krótki: jego długość wynosi tylko 8,6 cm, a wśród zabytków
omawianego typu tylko jeden na osiemnaście sierpów o znanej całkowitej długości jest krótszy niż 10 cm (sierp z Pruszkowa, pow. loco, Gedl 1995, nr kat. 15,
o dł. 9,3 cm). Cecha ta wyraźnie zbliża omawiany zabytek do krótkich sierpów
z guzkiem typu pomorskiego (Kurze Knopfsicheln vom Pommerschen Typ; Gedl 1995,
65). Ich głównymi cechami charakterystycznymi są: niewielka długość, od 7 do
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10 cm (najczęściej ok. 8 cm), oraz pogrubiony, łukowato wygięty grzbiet. Przebieg
ostrza jest zwykle prosty, tak że kształt narzędzia nie jest „sierpowaty”. Formy
takie zostały zaklasyﬁkowane do kategorii sierpów z powodu obecności guzka,
który wskazuje, że sposób mocowania i zapewne funkcja obu grup zabytków była
identyczna. Dlatego też lepiej uzasadnione jest łączenie okazu znad Iny z omawianym typem, a konkretnie wariantem z łukowatym grzbietem i wąską lub zaokrągloną
bazą (Variante mit bogenförmigem Rücken und schmaler oder gerundeter Basis, Gedl 1995,
68-70, tabl. 22, 23, 44B). Takie przyporządkowanie zdecydowanie zmienia
chronologię znaleziska, gdyż sierpy tego typu datowane są przeważnie na V okres
EB. Ich rozprzestrzenienie obejmuje głównie Pomorze Wschodnie i Środkowe,
mniej egzemplarzy pochodzi natomiast z Pomorza Zachodniego.
Z podobnych względów, a mianowicie głównie z powodu wielkości, do tego
samego wariantu zaliczyć można kilka innych sierpów znad Iny (nr kat. 8, ryc.
6:3; nr kat. 9, ryc. 6:4; nr kat. 10, ryc. 6:5). Pierwszy z nich ma lekko łukowato
wygięty grzbiet, podobnie jak ostrze, które jednak nosi wyraźne ślady zużycia.
Drugi odznacza się jeszcze mniejszym wygięciem grzbietu, nie jest on jednak
całkiem prosty. Trzeci jest bardzo krótki, jego obecna długość wynosi 5,9 cm,
gdyż ma ułamaną końcówkę ostrza. Pierwotnie był więc nieco dłuższy, ale raczej
nie więcej niż o kilka milimetrów. Te trzy zabytki pozbawione są charakterystycznego, „sierpowatego” wygięcia i tym samym dość dobrze odpowiadają charakterystyce sierpów typu pomorskiego. Egzemplarz o nr. kat. 10 (ryc. 6:5) może
być też sierpem miniaturowym, co nie zmienia jego pozycji chronologicznej, bo
jest to również forma datowana na V okres EB.
Kolejny sierp (nr kat. 6, ryc. 6:1) ma dł. 8,2 cm i z tego powodu należałoby go
również zaliczyć do typu pomorskiego. Jednak oprócz wyraźnie wygiętego grzbietu i ostrza (którego pierwotnego kształtu jednak nie da się określić z powodu
dużego stopnia zużycia), ma on jeszcze jedną cechę, jak się zdaje, istotną typologicznie, a mianowicie nie prostą, ale odgiętą do tyłu bazę. Z tego powodu
można go zaliczyć do typu mocno wygiętych sierpów z guzkiem i ukośną bazą
(Hochgewölbte Knopfsicheln mit schräger Basis, Gedl 1995, 31-33, tabl. 3-6, 41A).
Charakteryzują się one pogrubionym i stosunkowo równomiernie wygiętym grzbietem, guzkiem umieszczonym na linii grzbietu lub tuż przy niej i ukośną bazą.
Wydaje się, że do tego samego wariantu można zaliczyć sierp o nr. kat. 5 (ryc.
5:5), choć nie wiadomo, jak było ukształtowane zakończenie jego ostrza. Zabytki
takie datowane są głównie na III i IV okres EB, możliwe jednak, że pojawiły się
już w końcu II lub na początku III okresu EB i pozostały w użyciu aż do początku
V okresu EB. Ich obszar występowania to głównie północna Wielkopolska,
dorzecze dolnej Warty i Noteci, Pomorze, Dolne Łużyce i północne pogranicze
Dolnego Śląska, poza tym również Małopolska (głównie zachodnia). Ponadto
pojedyncze znaleziska znane są ze Śląska środkowego, południowo-wschodniej
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Wielkopolski, Polski środkowej i południowo-zachodniego Mazowsza, gdzie
wystąpiły najmłodsze egzemplarze (Gedl 1995, 31-33, tabl. 41A).
Do tego samego typu, ale wariantu z prostą podstawą (Hochgewölbte Knopfsicheln
mit gerader Basis, Gedl 1995, 25-27, tabl. 2, 3, 40B) można zaliczyć sierp o nr. kat.
4 (ryc. 5:4). Takie narzędzia datowane są przeważnie na III i IV okres EB, przy
czym M. Gedl zauważa, że sierpy występujące w depozytach z III okresu EB są
szersze od młodszych egzemplarzy, jakkolwiek nie jest to regułą. Jeśli mniejsza
szerokość ostrza spowodowana byłaby dłuższym czasem użytkowania, co
sugeruje autor (Gedl 1995, 27), można by sierp o nr. kat. 4 umieścić w tym
późniejszym odcinku, czyli IV okresie EB. Obszar występowania narzędzi tego
typu to głównie Pomorze, szczególnie Zachodnie, oraz północno-zachodnia i zachodnia Wielkopolska. Poza tym znane są znaleziska ze Śląska środkowego,
Kujaw, Polski środkowej i zachodniej Małopolski. M. Gedl wskazuje na to, że
mocno wygięte sierpy z guzkiem, jednym lub dwoma żeberkami i prostą bazą
stanowią najczęstszy składnik skarbów w środkowych Niemczech, występują
ponadto w innych częściach Niemiec, w Czechach, na Morawach i krajach naddunajskich. Ich koncentracja w Polsce północno-zachodniej świadczy o powiązaniach tego wariantu sierpów z zabytkami z terenów dzisiejszych Niemiec.
Wraz z omawianym zabytkiem znaleziono dwa fragmenty innych sierpów (nr
kat. 14, ryc. 6:9; nr kat. 15, ryc. 6:10). Ponieważ jednak zachowały się tylko zakończenia ostrzy, nie da się ich zakwaliﬁkować do któregokolwiek typu.
Ze względu na zły stan zachowania (brak dużego fragmentu ostrza) trudno
jest także zaklasyﬁkować sierp o nr. kat. 7 (ryc. 6:2). Niemniej na podstawie kształtu zachowanej części grzbietu można przypuszczać, że koniec ostrza był wygięty
do góry. Należałby on więc do typu sierpów z guzkiem i lekko wygiętym grzbietem, wariantu ze spiczastą bazą (Knopfsicheln mit leicht geschwungenem Rücken
und zugespitzter Basis, Gedl 1995, 41, 44-42, tabl. 12, 13, 42B). Sierpy tego typu
występują w zespołach datowanych na III, IV, jak i V okres EB. Obszarem ich najliczniejszego występowania jest północna Wielkopolska. Poza tym znane są
egzemplarze z Pomorza Zachodniego, ziemi chełmińskiej, Dolnego Śląska i jego
pogranicza z Dolnymi Łużycami. W tym miejscu warto przytoczyć uwagi W. Blajera (1999, 44) na temat tak ukształtowanych narzędzi. Według tego badacza wygięcie ostrza do góry niekoniecznie jest cechą klasyﬁkacyjną, bo – podobnie jak
zwężenie ostrza – może po prostu być śladem zużycia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką interpretacją jest brak form odlewniczych do
produkcji sierpów z wygiętym ostrzem.
Najmłodszym zabytkiem ze zbioru wydaje się być okaz o nr. kat. 12 (ryc. 6:7),
który reprezentuje typ łużycki sierpów z guzkiem, z wygiętym ostrzem (Knopfsichel vom Lausitzer Typ mit aufgebogener Spitze, Gedl 1995, 49, 57-62, tabl. 18-21,
43B). Do typu łużyckiego zaliczono narzędzia średniej wielkości (na ogół 10-12
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cm) z pogrubionym, asymetrycznie łukowatym grzbietem, przy czym jego część
opadająca w stronę guzka jest krótsza i z reguły przebiega prosto. Grzbiet wygięty
jest na ogół na odcinku 1/3 długości sierpa od strony guzka. Podstawa jest najczęściej zakończona spiczasto, ale może być również prosta lub zaokrąglona.
W omawianym wariancie grzbiet jest ukształtowany faliście, a ostrze wygięte do
góry. Znane są egzemplarze bez żeberek, z jednym lub dwoma żeberkami
równoległymi do grzbietu, a także z jednym, dwoma lub trzema żeberkami uformowanymi zbieżnie z linią grzbietu. Wprawdzie długość omawianego zabytku
wynosi tylko 7,4 cm, ale wśród przykładów tego typu można również znaleźć
egzemplarze krótsze niż 10 cm (np. Gedl 1995, nr kat. 311, 316, 320, 324, 58,
tabl. 18, 19). Sierpy z guzkiem typu łużyckiego z podniesionym ostrzem występują najczęściej w zespołach z V okresu EB oraz – w mniejszej liczbie –
z początku epoki żelaza (HaC). Przeważająca ich większość pochodzi ze Śląska.
Poza tym dość licznie występują w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
Znane są również zabytki z północnej części ziemi lubuskiej i zachodniej
Małopolski, a tylko jeden z południowego Mazowsza. Obszar rozprzestrzenienia
omawianego wariantu ograniczony jest terenami zasiedlenia przez grupę zachodniopomorską kultury łużyckiej i biegiem Odry od Górnego Śląska po Pomorze
Zachodnie.
Fragment sierpa z guzkiem o nr. kat. 13 (ryc. 6:8) nie może być zaklasyﬁkowany z powodu niedostatecznego stopnia zachowania. Wydaje się jednak, że
był to okaz niewielki.
Podsumowując, okazy o nr. kat. 4, 5 i 6 można datować na III–IV okres EB,
a sierpy typu pomorskiego o nr. kat. 8, 9, 10 i 11 na V okres EB. Podobnie, czyli
na V okres EB, datować należy też zabytek o nr. kat 12, przy czym w tym przypadku niewykluczona jest także możliwość umieszczania go w HaC. Natomiast
najszerszą chronologię (III–V okres EB) ma sierp o nr. kat. 7. Ze względu na fakt,
że znaleziony został razem z egzemplarzem o nr. kat. 5, można przyjąć jego
wcześniejsze datowanie. Natomiast chronologia fragmentarycznie zachowanych,
niesklasyﬁkowanych okazów, pozostaje bliżej nieokreślona.
Z rozprzestrzenienia znalezisk (ryc. 2) nie wynika, by sierpy z doliny Iny
tworzyły jakieś wyraźne, zwarte chronologiczne skupienia. Jedynie w dwóch
przypadkach, w których odkryto zalegające bezpośrednio obok siebie zabytki,
chodzi najprawdopodobniej o jednoczasowe depozyty. Są to egzemplarze
o nr. kat. 4, 14 i 15 oraz 5 i 7. Niedaleko siebie wystąpiły również zabytki o nr. kat.
9 i 10.
Sierpy, częściej nawet niż siekierki (por. wyżej), uznawane bywają za pieniądz
przedmiotowy. W. Blajer (2001, 300) dyskutuje jednak z tą tezą, zauważając, że
na ziemiach polskich w III–V okresie EB brakuje większych depozytów siekierek
czy sierpów tego samego typu oraz złomu, co poświadczone jest raczej dla
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terenów środkowego Nadłabia, Moraw czy Siedmiogrodu. O prapieniądzu
można mówić za to, zdaniem tego badacza, w przypadku depozytów z I okresu
EB, kiedy większość przedmiotów miała zestandaryzowaną formę i, częściowo,
wagę.
Guzy
Dwa zabytki znad Iny (nr kat. 16, ryc. 6:12 i nr kat. 17, ryc. 6:11) można zaliczyć do grupy tzw. ozdób guzikowatych. Zbigniew Bukowski (1960, 204) przypisuje takim elementom dwojaką funkcję: mogły to być ozdoby stroju (okrycia,
pasa lub czepca) bądź rzędu końskiego. Przyjmuje się, że mniejsze pełniły pierwszą funkcję, a większe – drugą. Jest to jednak ujęcie uproszczone i znane są
wyjątki od tej ogólnej reguły. Pierwszy guz (nr kat. 16) to okaz dosyć duży (średnica 27-28 mm) o środkowej części wypukłej i otaczającym ją płaskim kołnierzu.
Od strony spodniej znajdują się dwa uszka. Trudno ocenić, czy otwór na wypukłości to uszkodzenie, czy znajdował się tam pierwotnie. Ze względu na
wielkość guz można uznać za ozdobę uździenicy; rozmiar uszek wskazuje, że
przewlekano przez nie raczej gruby rzemień niż nić. Mogła to być ewentualnie
także ozdoba pasa. Tarczki dużych rozmiarów występują przeważnie w młodszej
epoce brązu, a w okresie halsztackim już nielicznie. W. Blajer (1999, 99) sugeruje,
że guzy z podwójnymi uszkami, jako forma bardziej skomplikowana, mogą być
późniejsze od tych z jednym uszkiem (HaA1–HaA2, czyli III/IV okres EB)
i w związku z tym datuje je na HaA2 (IV okres EB). Najlepszą analogię do guza
znad Iny stanowi natomiast okaz ze skarbu z Uścikowca, pow. obornicki, który,
razem z większością skarbu, datowany jest na HaC (Jasnosz 1984, ryc. 225.16).
Innym podobnym (wg publikacji o średnicy 4 cm), dużo bardziej zniszczonym
okazem jest guz z grobu popielnicowego nr 115 z cmentarzyska w Kietrzu, pow.
głubczycki (Gedl 1973, 62, 167, tabl. LVI.9). Grób ten, jak i większość cmentarzyska, datowany jest na HaC. Przyjmuje się, że obecność części uprzęży
końskiej na terenach kultury łużyckiej (a także innych ugrupowań) to wpływ scytyjskich koczowników (Bukowski 1960, 237-240).
Drugi zabytek (nr kat. 17) to płaska, niewielka (średnica 10 mm) tarczka z zaczepami od spodniej strony (jeden jest ułamany; nie można wykluczyć, że było
to niegdyś uszko, teraz odłamane). Podobne elementy, z tym że o kształcie rombów z zagiętymi końcami, stanowią ozdoby aplikowane na nakryciach głowy
(Bukowski 1960, 213-214, ryc. 23-26). Pojawiają się one w IV okresie EB na
Morawach, a od tego czasu również w kulturze łużyckiej. Najczęściej jednak występują tu w okresie halsztackim. Ich funkcję sugerują znaleziska z grobów szkieletowych, w których takie okazy leżały przy czaszce, niektóre przymocowane do
pasków skóry, jak np. w Kwaczale, pow. chrzanowski, gdzie datowane są na HaD
(Bukowski 1960, ryc. 25). Znany jest też przypadek użycia takiego guzka (rysunek
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nie zdradza, czy jest on wypukły, czy płaski) jako ozdoby do umocowania
blaszkowatej zawieszki-ozdoby uździenicy, ze skarbu z Wielkiego Kacka, pow.
wejherowski, z V okresu EB (Bukowski 1960, ryc. 26). Podobne mocowanie
zdarza się również w tzw. ozdobach koszyczkowatych, które także stanowią części
uździenicy (Bukowski 1960, ryc. 40). Charakteryzuje je jednak to, że są wypukłe.
Również wypukły guzek z miejscowości Lhotka, okr. Lovosice w Czechach, datowany na HaC, zdobił uprząż (Bukowski 1960, ryc. 2).
Wymienione wyżej analogie do mniejszego guza znad Iny różnią się więc od
niego dwoma elementami: zaczepami w kształcie trójkątów i wypukłością. Zatem
jego interpretacja jest mniej pewna niż w przypadku zabytku o nr. kat. 16. Biorąc
pod uwagę te zastrzeżenia, można go uznać za ozdobę aplikowaną na nakryciu
głowy, mocowaną do tkaniny lub skóry za pomocą zagiętych zaczepów, i przypisać
kulturze łużyckiej z okresu halsztackiego. Nie jest jednak wykluczony inny jego
charakter i datowanie.
Podsumowując, wydaje się, że oba guzy datować można na okres halsztacki.
Większy z nich byłby ozdobą uprzęży, mniejszy natomiast – stroju.
Wendelring
Jednym z najciekawszych zabytków w zbiorze jest naszyjnik typu Wendelring
(nr kat. 18; ryc. 7, ryc. 15:1). Terminem tym określa się naszyjnik wykonany z brązowego czworobocznego pręta o rozklepanych krawędziach, skręconego wokół
własnej osi, przy czym kierunek skręcania zmienia się przynajmniej raz. Do tej
kategorii zalicza się również naszyjniki, w których tordowanie imitowane jest
poprzez odpowiedni odlew lub linie ryte (Heynowski 2000, 1)21.
Najnowsza typologia tej kategorii ozdób została stworzona przez Ronalda
Heynowskiego (2000, tam dalsza literatura). Autor zebrał blisko 1800 zabytków
z terenów środkowej i północnej Europy i opierając się na ustaleniach
wcześniejszych badaczy zdeﬁniował pięć głównych form. Znalezisko z Suchania
reprezentuje drugą z nich − naszyjniki o ostrych krawędziach (niem. scharﬂappige
Wendelringe). Wyróżnione formy R. Heynowski pogrupował w ponad 50 typów.
Interesujący problem ewentualnej korelacji obszarów występowania poszczególnych typów z grupami kulturowymi autor sygnalizuje we wstępie (Heynowski
2000, 2). Jeśli chodzi o kierunki rozprzestrzenienia, to na podstawie analizy typologicznej badacz ten odrzucił lansowaną wcześniej tezę, że skandynawskie
21

W niniejszym artykule terminologia odnosząca się do naszyjników typu Wendelring zaczerpnięta
została z pracy R. Heynowskiego (2000, 1-2). „Pole skrętu” to odcinek pomiędzy dwoma sąsiadującymi zmianami kierunku tordowania. „Zakończenia” to nieskręcone, skrajne części naszyjnika,
tworzące zapięcie. Zapięcia „haczykowate” są po prostu łukowato wygięte, natomiast „blokowe”
również, z tą różnicą, że ich kwadratowy przekrój sprawia, iż dwie części ściśle do siebie
przylegają.
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naszyjniki o ostrych krawędziach to importy z terenów Niemiec, na rzecz koncepcji o ich miejscowym pochodzeniu (Heynowski 2000, 60). Podkreślił natomiast możliwość odwrotnych oddziaływań, gdyż wraz z pojawieniem się tej
formy można zauważyć rozszerzenie się obszaru występowania naszyjników typu
Wendelring w kierunku południowym.
Ozdoby te nie doczekały się żadnej większej monograﬁi w literaturze dotyczącej ziem polskich. Wzmiankowano je jedynie lub pobieżnie omawiano w szerszych opracowaniach (Kostrzewski 1923, 112; 1953, 204; 1964, 18, 21, 38, 51, 68;
Durczewski 1961, 49, 97) lub zestawieniach znalezisk (Kunkel 1931, 47-48;
Dorka 1939, 128), bez bardziej wnikliwej analizy. Warto zauważyć, że bywały
często określane jako zdobione kilkakrotnie zmieniającym się skośnym żłobkowaniem
o ostrych krawędziach (Durczewski 1961, 97) lub skośnie żłobkowane, z kilkakrotną
zmianą kierunku żłobkowania (Kostrzewski 1964, 21), przez co sugerowano, że
wykonywano je techniką odlewu.
Dzieląc naszyjniki na typy, R. Heynowski brał pod uwagę kilka cech charakterystycznych. Były to: średnica, przekrój w najszerszym miejscu, liczba zmian
kierunku skręcania, liczba skrętów w polu skrętu, różnice w grubości pręta oraz
kształt i przekrój zapięcia. Wendelring z Suchania ma średnicę 18,7 cm, przekrój
w najszerszym miejscu wynosi 2,7 cm, pomiędzy zmianami kierunku tordowania, których jest siedem, skręca się o (w przybliżeniu22) jeden pełny obrót, pręt
rozszerza się gwałtownie w miejscu, gdzie rozpoczyna się skręcanie i pozostaje
mniej więcej tej samej grubości. Haczykowate zapięcie tworzą łukowato wygięte
końce pręta o romboidalnym przekroju. Trzy płaszczyzny obu zakończeń zdobione są podwójnymi rzędami wybĳanych punktów, podczas gdy czwarta jest
nieornamentowana.
Wyżej wymienione cechy nie pozwalają na bezdyskusyjne przyporządkowanie
naszyjnika z Suchania do jednego określonego typu. Można jednak wskazać dwa,
do których omawiany Wendelring jest pod pewnymi względami podobny, mianowicie: typ Dobrzany i typ Karkowo (por. ryc. 8). Od typu Dobrzany odróżnia
go tylko większy przekrój pręta i obecność zdobień, a od typu Karkowo inny kształt
zapięcia, nieco mniejsza liczba zmian kierunku tordowania oraz większa liczba
skrętów w polu skrętu. Wśród licznych wydzielonych przez R. Heynowskiego
typów nie ma innych form bardziej zbliżonych do egzemplarza z Suchania.
Biorąc pod uwagę, że autor typologii za cechy decydujące o przyporządkowaniu
zabytków do określonych typów uznał przede wszystkim kształt i przekrój zakończeń, można Wendelring z Suchania uznać za późny okaz typu Dobrzany,
a nawet − uwzględniając jego masywność i obecność zdobień − za egzemplarz
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Stopień skrętu waha się od trzech czwartych do jednego pełnego obrotu.
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o cechach przejściowych między typami Dobrzany a Karkowo23. Wciąż jednak
pozostaje on formą lokalną, odróżniającą się od występujących w tej części Europy
typów, takich jak Dramino, Røgerup, Kreien, Altuna, Tragkær, Häradshammar,
Barsinghausen czy Hässelby (por. Heynowski 2000, 17-20). Ponadto
rozprzestrzenienie typów Dobrzany i Karkowo jest ściśle ograniczone do Pomorza Zachodniego (por. ryc. 9). Przykład zabytku znad Iny pokazuje również,
jak trudno jest zamknąć tak okazałe ozdoby w ramach typologii, bowiem każde
nowe znalezisko, nosząc indywidualne cechy, wymyka się dokładnemu przyporządkowaniu.
Należy rozważyć jeszcze kwestię datowania naszyjnika z Suchania. Autor
przypisuje okazy typu Dobrzany do wyróżnionego przez siebie horyzontu „d”,
synchronizowanego z HaD1, natomiast typ Karkowo – do horyzontu „e”,
odpowiadającego HaD2 (Heynowski 2000, 203-213). Trzeba jednak pamiętać, że
w przypadku typów Dobrzany i Karkowo konteksty zawierające zabytki inne niż
naszyjniki typu Wendelring znane są tylko z trzech stanowisk: Przedmieścia,
Jasienicy i Karkowa (Heynowski 2000, nr kat. PL 37, PL 88, PL 89). Pozostałe
zespoły zawierały wyłącznie tę kategorię zabytków (Heynowski 2000, nr kat. PL
81, PL 83, PL 84) lub ich kontekst jest nieznany (Heynowski 2000, nr kat. PL
90). Okaz typu Dobrzany z Jasienicy zalegał w bagnie razem z dwoma
naszyjnikami nerkowatymi i trzema naszyjnikami pustymi w środku, datowanymi
na HaD (Schacht 1982, 87-88; Heynowski 2000, 204). Podobną chronologię ma
skarb z Przedmieścia, gdzie w brązowym wiadrze żeberkowanym znaleziono,
oprócz naszyjnika typu Dobrzany, dwie spiralne brązowe bransolety, cztery masywne brązowe naramienniki, dwie brązowe szpile ze spiralnie zwiniętą główką
i żelazną siekierkę (Durczewski 1961, 49-51; Heynowski 2000, 204). W Karkowie,
na odkryte w bagnie naszyjniki typu Karkowo było nanizanych pięć spiralnych
bransolet, w tym trzy podobne do tych z Przedmieścia, tyle że mocno zużyte,
poza tym do zespołu należał pierścień z cyny (Kostrzewski 1953, 204-205;
Heynowski 2000, 204). Na podstawie dwóch młodszych typologicznie taśmowatych bransolet spiralnych z ornamentem puncowanych oczek i tordowanymi zakończeniami, a także cech naszyjników typu Karkowo
charakterystycznych dla horyzontu „e”, R. Heynowski datuje ten eponimiczny
zespół na HaD2 (2000, 207).
Biorąc pod uwagę, że haczykowate zakończenie naszyjnika z Suchania jest
cechą dystynktywną dla horyzontu „d”, a ornament wykonany przy pomocy
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Do przyporządkowania naszyjnika do typu Dobrzany skłania się dr hab. Ronald Heynowski
z Landesamt für Archäologie w Dreźnie, któremu niniejszym pragnę podziękować za cenne
uwagi dotyczące zabytku z Suchania.
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puncy dla horyzontu „e”, można przyjąć jego datowanie na przełom HaD1/D2.
Pamiętać należy jednak, że jest to chronologia oparta w głównej mierze na
cechach stylistycznych, a nie zabytkach współwystępujących wraz z tego typu
naszyjnikami na Pomorzu Zachodnim.
Interesujące jest zagadnienie kontekstów występowania omawianych ozdób.
Naszyjniki typu Wendelring na różnych obszarach pochodzą zarówno z zespołów
grobowych, osadowych, jak i skarbów. Oczywiście duża część znalezisk to odkrycia przypadkowe, o nieznanym kontekście archeologicznym. W północnych
i środkowych Niemczech oraz środkowej i południowej Polsce dominują zabytki
z grobów (zarówno szkieletowych, jak i ciałopalnych), podczas gdy w Skandynawii, na Pomorzu i Dolnym Śląsku przeważają skarby (Heynowski 2000, 45).
Co więcej, skarby znajdowane na obszarach północnej Polski, północnych
Niemiec i Skandynawii pochodzą przeważnie ze środowisk wodnych lub bagiennych24. Znaleziska osadowe znane są natomiast tylko z dorzecza dolnej Odry.
Nie powinno więc dziwić, że niemal wszystkie naszyjniki typów Dobrzany
i Karkowo, których okoliczności odkrycia są znane, znaleziono w bagnach
(Jasienica, Dobropole, Karkowo). Jedynym wyjątkiem jest skarb z Przedmieścia,
który znaleziono na polu (Heynowski 2000, nr kat. PL 37). Jednak wcześniejsze
relacje z odkrycia wskazują, że było to pole utworzone na zmeliorowanej łące,
a więc pierwotne złożenie skarbu na terenie podmokłym jest wysoce prawdopodobne (Virchow 1874, 142-145). Naszyjnik z Suchania, znaleziony przy
samym korycie rzeki, w ziemi, która prawdopodobnie pochodziła z jej dna,
wpisuje się bardzo dobrze w ten schemat. Prowadzi to z kolei do pytania
o funkcję, jaką pełniły te ozdoby. Pierwsza nasuwa się interpretacja „kultowa”,
czyli że były to oﬁary lub dary wotywne poświęcone bóstwom. Mało przekonująco brzmiałaby hipoteza (odnoszona np. do sierpów, por. wyżej), że pełniły one
funkcję pieniądza kruszcowego, gdyż w porównaniu z innymi przedmiotami,
którym taką rolę się przypisuje, mają mało zestandaryzowane kształty i rozmiary.
Trudno jest także wyobrazić sobie, że są to po prostu zguby, ze względu na ich
wielkość i okoliczności depozycji. W literaturze dyskutowano również koncepcje
ich noszenia – mogły służyć jako naszyjniki, co wynikałoby z ich położenia
w grobach szkieletowych (wówczas byłaby potrzebna jakaś podkładka zapobiegająca zranieniu ostrą krawędzią (Heynowski 2000, 50), albo po prostu gruby
kołnierz) lub rodzaj diademu czy ozdoby włosów (Lindenschmit 1858, z. XI,
tabl. III), co wydaje się równie mało komfortowe.
Na marginesie warto wspomnieć o zabytku, który R. Heynowski pominął
w swoim katalogu. W archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie, w teczce
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R. Heynowski na podstawie płytkiego (do 0,5 m) zalegania większości takich depozytów sugeruje,
że były one składane na osuszonych już, wilgotnych terenach lub na terenach suchych, które
później pochłonęło rozszerzające się bagno (2000, 45).
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nr 1545, znajduje się schematyczny szkic niepublikowanego naszyjnika z Chlebówka (gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki, daw. Sassenhagen, Kr. Saatzig), na
podstawie którego nie można jednak dokładnie zaklasyﬁkować tego okazu wg typologii R. Heynowskiego. Wydaje się on być reprezentantem dünnstabiger Wendelringe, czyli form wykonanych z cienkiego pręta. Interesujące są okoliczności
odkrycia tego przedmiotu. Został on mianowicie znaleziony w bagnie w latach
70. XIX wieku. Potwierdza to ciekawą cechę depozytów z Pomorza Zachodniego,
które w bardzo dużej części pochodzą z terenów podmokłych. Dotyczy to
również innych kategorii zabytków, w tym sierpów (Gedl 1995, 19 n., tabl. 50B),
czy też skarbów w ogóle (Blajer 1992, mapa 1, 2). Nasuwa się pytanie, czy miało to
związek po prostu z określonymi warunkami geograﬁcznymi Pomorza Zachodniego,
obﬁtującego w obszary bagienne, czy też z odmiennymi niż na innych obszarach
praktykami religĳnymi. Ta kwestia zostanie omówiona w dalszej części artykułu.
Podsumowując, naszyjnik typu Wendelring z Suchania można przyporządkować do typu Dobrzany, pamiętając, że ma on również cechy nieco młodszego
typu Karkowo. Można go więc traktować także jako okaz hybrydowy obu
odmian. Wątpliwości nie pozostawia natomiast lokalna proweniencja ozdoby (por.
ryc. 9). Środowisko zalegania zabytku również odpowiada kontekstowi
znalezienia wielu tego typu ozdób na Pomorzu Zachodnim. Na podstawie cech
stylistycznych naszyjnik z Suchania można datować na przełom HaD1/D2, natomiast opierając się jedynie na zabytkach towarzyszących analogicznym
znaleziskom z Pomorza Zachodniego, chronologię okazu można określić tylko
ogólnie na fazę HaD.
Szpila
Kolejny przedmiot (nr kat. 19; ryc. 10:1, ryc. 12:4) to brązowa szpila o miseczkowatej główce na odgiętym pod kątem prostym, ułamanym trzonku. Na główce
zachowały się ślady żelaza. Nie są mi znane żadne dokładne analogie do tego
przedmiotu. Można jednak wskazać poszczególne cechy łączące go ze szpilami
znanymi z rozmaitych kultur epoki brązu i żelaza. Najbardziej charakterystycznymi elementami szpili są: wygięcie trzonka pod kątem prostym przy nasadzie
główki, jej miseczkowaty kształt i pierwotnie zapewne cztery okrągłe wypustki
z otworkiem pośrodku (tylko jedna z nich zachowana jest w całości), rozmieszczone symetrycznie na krawędzi miseczki
Analogiczne elementy można znaleźć na szpilach z kręgu nordyjskiego.
Jakkolwiek egzemplarze z miseczkowatą główką są dla tego obszaru obce (Baudou 1960, 83), to występują tu inne miejscowe ozdoby o cechach zbliżonych do
okazu znad Iny, np. szpila z kolankowato zagiętym trzonem i główką składającą się
z lekko wklęsłej i proﬁlowanej tarczki głównej oraz odchodzących od niej czterech
podobnych tarczek (Baudou 1960, tabl. XVI B 2d), datowana na VI okres EB.
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Szpile z miseczkowatą główką pojawiają się w kulturze łużyckiej już w V okresie
EB, kiedy to wytwórczość metalurgiczna na Pomorzu Zachodnim przeżywa rozkwit. Jakkolwiek tereny te wchodzą w obręb nordyjskiej prowincji kulturowej, to taka
forma szpil ma charakter lokalny, łużycki (Dąbrowski 1979, 76-78). Zaś we wczesnej
epoce żelaza (HaC), jako efekt oddziaływania kultury halsztackiej, pojawia się wygięcie trzonka w tzw. łabędzią szyjkę (Gedl 1989b, 547). Innym elementem obecnym
w wyrobach metalowych tej kultury są podwójne pętelki na zakończeniach tarczek
spiralnych, np. zapinki z Kiełpina, pow. gryﬁcki (Blajer 2001, ryc. 28.1,2), z jez.
Nętno, pow. drawski (Rembisz 2009b, ryc. 5.4) czy tarczki z Kamieńca, pow.
toruński, z terenu grupy chełmińskiej (Łuka 1985, tabl. VIII.4). Elementy te można
by odnieść do wypustek z otworkami na główce szpili znad Iny.
Szpile z miseczkowatą główką to jedna z przewodnich form kultury pomorskiej, z tym że często są to okazy żelazne, niekiedy z brązową główką (por.
np. Malinowski 1989, 734, tabl. CL.2). Duże ich zróżnicowanie przypada na okres
HaD (Łuka 1979, 163-164). Oprócz często występujących form z dużą kolistą
tarczką, zdarzały się egzemplarze o bardziej wymyślnych kształtach, jak bimetaliczna szpila z Obornik, pow. loco, o żelaznym trzonku i brązowej, karbowanej tarczce (Jasnosz 1974, ryc. 6.1). Z kultury pomorskiej znane są także inne kategorie
zabytków o interesujących elementach – koliste, wklęsłe tarczki stanowią element
żelaznych zapinek krzyżowych, mocowany za pomocą sztyftów w otworach tarczek na końcach ramion krzyżowego korpusu (por. np. Gedl 1993, ryc. 4).
W ozdobach i szpilach typowych dla kręgu jastorfskiego dostrzegalne są cechy
takie, jak bardzo charakterystyczne wygięcie trzonu szpili przy główce i obecność
wypustek na jej przeciwległych końcach. Pod tym względem stylistycznie
zbliżone do zabytku znad Iny wydają się być np. szpile skrzydlate typu nadodrzańskiego (Schubart 1957, 87-88), które jednak wyraźnie różnią się kształtem główki
(również kolistej) i wypustek.
Powyższy przegląd nie pozwala jednoznacznie określić przynależności kulturowej ani chronologii szpili znad Iny. Biorąc jednak pod uwagę masywność trzonów szpil ze schyłku epoki brązu i początku epoki żelaza oraz obecność kolistych
otworków (na łańcuszki?) i ukształtowanie główki (cztery przeciwległe wypustki)
szpili z doliny Iny, można założyć, że jest to ozdoba kultury jastorfskiej z okresu
przedrzymskiego. Za taką późniejszą chronologią przemawiają też żelaziste ślady
na powierzchni główki, nieobecne na trzonie szpili. Mogą one zarówno wskazywać na obecność jakiegoś żelaznego elementu (łańcuszka?), jak też być śladem
styku z żelazną ośką sprężynek, z którymi ozdoba została znaleziona. Z drugiej
strony nie sposób wykluczyć, że nie jest to szpila, ale część innego przedmiotu
pochodzącego z zupełnie innego okresu.
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Zapinki
III grupa Almgrena
Najstarszą ﬁbulą wśród zabytków odkrytych nad Iną jest zapinka oczkowata
(nr kat. 20; ryc. 10:2). Niestety nie zachowała się sprężyna zapinki, jednak obecność ramion bocznych oraz oczek na główce, brak oczek na nóżce, a także ślady
jednodzielnej konstrukcji wskazują na jej przynależność do serii głównej. Zabytek
wykazuje cechy przejściowe między dwoma typami (Almgren 1923, 23-24):
oczka na główce w formie wykonanych stemplem podwójnych okręgów oraz
oddzielenie główki od kabłąka są charakterystyczne dla typu A 52, natomiast grzebyk, bardzo wyraźny i proﬁlowany, ale nie będący dookolną tarczką, podobnie
jak średniej szerokości haczyk na cięciwę zbliżają zabytek do typu A 53, przy czym
A 53 („zapinka oczkowata bez oczek”) jest formą późniejszą stylistycznie. Przyjmując, że decydującą cechą w typologii Oscara Almgrena jest charakter oczek
(Kunow 1998, 94), należy uznać okaz znad Iny za typ A 52.
Na podstawie występowania zapinek serii głównej na rzymskich stanowiskach
datowanych historycznie stwierdzono (Kunow 1998, 105-106), że czas użytkowania form A 50-53 przypada przede wszystkim na okres panowania Klaudiusza
(lata 41-54) i Nerona (lata 54-68), a tylko pojedynczo występują za dynastii ﬂawĳskiej. Nie dostrzeżono natomiast chronologicznej różnicy pomiędzy
poszczególnymi typami tej grupy.
Zapinki A 52 są szeroko rozprzestrzenione. Na ziemiach polskich występują
przede wszystkim na dolnym Powiślu (Kunow 2002, ryc. 9), a w Polsce
północno-zachodniej tylko sporadycznie (por. niżej). Poza tym skupienia
zabytków znajdują się w dorzeczu środkowej Łaby i Soławy, górnego Dunaju
oraz Renu na całej jego długości. Typy A 50, 51 i 52 różnią się ukształtowaniem
oczek (odpowiednio: otworki, zgrubienia, stempelki), co nie zawsze czytelne jest
na publikowanych rysunkach i równie rzadko pojawia się w opisie zabytków.
W Kowalewku, pow. obornicki, podobna zapinka (określona jako A 51; Skorupka 2001, tabl. 151), jednak o długości tylko 5,2 cm, wystąpiła w grobie 484,
datowanym na fazę B1b. W Drawsku Pomorskim, pow. loco, w grobie szkieletowym IV (Wołągiewicz 1967, 37-38, tabl. II), znajdowały się trzy egzemplarze
zaliczone do A 52: dwa o podobnym grzebyku i podwójnych oczkach, ale krótsze
(dł. 6,8 cm oraz 5,5 cm) oraz jeden o dł. 7,5 cm, za to z dużo mniej masywnym
grzebykiem niż okaz znad Iny, i oczkami w postaci pojedynczych okręgów.
W Pruszczu Gdańskim, pow. gdański, stanowisko 10, dwie takie zapinki
(określone jako A 50) długości 6,4 cm oraz 6 cm, wystąpiły w grobie 262 (Pietrzak
1997, tabl. XCII) datowanym na fazę B1. Natomiast w grobie 268 (Pietrzak 1997,
tabl. XCIV) egzemplarz, określony jako A 51, z grzebykiem widocznym również
po spodniej stronie kabłąka, znaleziony został razem z drugą, zniszczoną zapinką
A III. Zespół datowany jest na fazę B1.
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Podobne zapinki znane są również z cmentarzysk Pomorza Zachodniego,
wiązanych z grupą gustowską (Lubieszewo), lub których przynależność kulturowa jest niepewna (Prądno). W Lubieszewie, w grobie nr 5 wystąpiła ﬁbula
określona jako A 52, dł. 5,2 cm. Rysunek w opracowaniu (Wołągiewicz 1997, tabl.
III) nie wskazuje wprawdzie na obecność linii oddzielającej główkę z oczkami od
kabłąka, lecz ilustruje to rycina we wstępnej publikacji wyników badań
(Wołągiewicz 1968, tabl. 3.a). W Prądnie, pow. myśliborski, ﬁbula A 52 o dł.
7,3 cm wystąpiła w grobie nr 115 (Hauptmann 2002, tabl. 17), datowanym na
fazę B1. Natomiast w grobie nr 41 (Hauptmann 2002, tabl. 10), egzemplarz o dł.
8,8 cm i niewielkim grzebyku, określony podobnie jako A 52, znalazł się razem
z fragmentarycznie zachowanym, zapewne zbliżonym okazem oraz, co zdarza
się niezwykle rzadko (por. Kunow 1998, przyp. 17 na s. 104), z zapinką typu
A 60/61, który często występuje w zespołach z fazy B2b (por. Pfeiffer-Frohnert
1998, 133).
Podsumowując, zapinkę znad Iny datować można na fazę B1. Trudno jednak
stwierdzić jednoznacznie, z którą jednostką kulturową należy ją wiązać (por. dalej
uwagi na temat sytuacji kulturowej w fazach A3−B1 na omawianym obszarze).
V grupa Almgrena
Pięć zapinek znad Iny (nr. kat. 21-25) zaliczyć można do 8. serii V grupy
O. Almgrena. R. Wołągiewicz podzielił zapinki 8. serii na 3 grupy: A 120-123,
datowane na początek fazy B2, A 124 z niską i wysoką pochewką, datowane na
schyłek fazy B2, i zapinki A 126-130 datowane na fazę B2/C1-C1a (1993, 76, ryc.
1). W publikacjach małe zapinki często określa się na ogół jako typy A 120 i 124,
mimo że wykazują cechy takie jak skośna, wysoka pochewka, wyraźnie
przewężony, pusty w środku kabłąk czy niski, szeroki grzebyk, które O. Almgren
uznaje za cechy odmian młodszych25 (Almgren 1923, 58-61).
Od czasu publikacji typologii O. Almgrena (1897; 1923) baza źródłowa
znacznie się powiększyła. Najnowszą próbę ponownego zdeﬁniowania 8. serii
zapinek V grupy podjął H. Machajewski (1998), który, zachowując ramy serii 8.,
przedeﬁniował typy w jej obrębie, za główne kryteria przyjmując ukształtowanie
kabłąka i nóżki oraz rodzaj i technikę wykonania ornamentów. W ten sposób
wydzielił 9 form, a w niektórych przypadkach także warianty. Ich rozwój podzielił
na trzy etapy, datowane od początku fazy B2 po fazę C1b.
Pierwsza zapinka (nr kat. 21, ryc. 11:1), wykonana z brązu, jest ﬁbulą niewielką
(2 cm dł.) i niezbyt szeroką, co świadczyłoby o jej przynależności do typu A 124,
lecz o wyraźnie przewężonym kabłąku, pustym w środku, oraz skośnej i praw-
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Na ten fakt zwrócił mi uwagę dr Adam Cieśliński, któremu niniejszym pragnę podziękować.
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dopodobnie wysokiej pochewce (czego jednak nie da się stwierdzić z powodu jej
ułamania). Spośród form wydzielonych przez H. Machajewskiego najbliższa
omawianej zapince wydaje się być forma 5a. Charakteryzuje się ona krótkim i szerokim kabłąkiem, wyraźnym grzebykiem i rozszerzoną nóżką oraz cięciwą
przytrzymywaną za pomocą haczyka, a datowana jest od fazy B2b po B2/C1 i występuje głównie na Pomorzu, na północno-wschodnim Mazowszu i w północnowschodniej Meklemburgii. W jej opisie autor wspomina o zdobieniu w stylu
„baroku wielbarskiego” (Machajewski 1998, 189), którego jednak zapinka
o nr. kat. 21 nie reprezentuje (chociaż nie można wykluczyć, że wynika to ze
stanu zachowania).
Najbliższą analogią do tego zabytku jest ﬁbula z grobu ciałopalnego nr 4
w Drawsku Pomorskim, pow. loco (Wołągiewicz 1967, tabl. III.6), niemal identyczna do okazu znad Iny pod względem wielkości (2,2 cm) i proporcji. Zapinka
ma sprężynę o górnej cięciwie przytrzymywanej haczykiem i ośce zakończonej
guzkami. Pochewka jest skośna i wysoka. Przez autorkę opracowania uznana
została za formę zbliżoną do A 124 (Wołągiewicz 1967, 37). W grobie szkieletowym nr IX na tym samym cmentarzysku znalazła się inna mała (dł. 2,2 cm),
srebrna zapinka określona jako zbliżona do A 124 (Wołągiewicz 1967, tabl. IV.9),
z tym że nieco słabiej wyproﬁlowana niż poprzednia, za to zdobiona na grzebyku
drucikami i granulacją oraz zaopatrzona w wyższą pochewkę. Obecność w tym
grobie także bogato zdobionych zapinek A 128 i licznych paciorków sugeruje datowanie zespołu na fazę B2/C1-C1a. W Żalęcinie, pow. stargardzki, w obiekcie
17 (grób szkieletowy) datowanym na fazę B2/C1-C1a znaleziono kolejną
podobną brązową zapinkę (dł. 2,5 cm) o kabłąku pustym w środku, wyraźnie
rozszerzonym i podniesionym na końcu nóżki, z grzebykiem na główce, zdobionym podwójnym karbowanym srebrnym drutem i granulacją, a także
o wielozwojowej sprężynie zakończonej guzkami i pierścieniami z nacinanego
drutu (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980, 68-71, ryc. 5.23).
Licznej serii niewielkich rozmiarów zapinek z grzebykiem na główce dostarczyło cmentarzysko w Kowalewku, pow. obornicki. Zbliżonym kształtem kabłąka
charakteryzuje się ﬁbula z grobu 226, datowana na fazę B2/C1-C1a; ma ona
2,3 cm długości, wysoką pochewkę i grzebyk zdobiony srebrną, tłoczoną folią
(Skorupka 2001, tabl. 69). Nieco mniej proﬁlowane są kabłąki zapinek z grobów
255 (dł. 2,3 cm; Skorupka 2001, tabl. 79) i 274 (2,7 cm; Skorupka 2001, tabl. 83).
Oba zespoły datowane są na fazę B2b. Z kolei zabytki z grobów 61 (dł. 2,2 cm;
Skorupka 2001, tabl. 16), 168 (dł. 2,4 cm; Skorupka 2001, tabl. 51), 279 (dł. 2,4
cm; Skorupka 2001, tabl. 84) i 383 (dł. 2,2 cm; Skorupka 2001, tabl. 123)
odznaczają się skośną, wysoką pochewką. Grób 61 datowany jest na fazę B2b,
natomiast pozostałe − na podstawie zdobień wyżej wymienionych ﬁbul oraz
współwystępujących z nimi bogato ornamentowanych zapinek i paciorków − na
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B2/C1-C1a. Pochewkę skośną, ale niską, ma zapinka z grobu 223 (dł. 1,9 cm;
Skorupka 2001, tabl. 68), która wystąpiła w grobie datowanym na fazy B2/C1C1a. Wyżej wymienione ﬁbule, poza okazami z grobów 61 (A 120), 168 (A 120)
i 279 (A 127) określone zostały w publikacji źródłowej jako egzemplarze typu
A 124 lub do niego zbliżone.
Bardzo ciekawą analogią jest również brązowa zapinka z Buczka (daw. Butzke),
pow. białogardzki (Raddatz 1994, tabl. 2.2), o dł. 2,1 cm, z wysoką pochewką,
zdobiona na grzebyku srebrnymi drucikami i złotą blaszką. Okaz ten Klaus Raddatz
datuje na fazę B2/C1, zauważając, że przypomina on typ A 124, od którego różni
go tylko dużo bardziej przewężony kabłąk (1994, 236, 244).
W świetle powyższych uwag zapinkę o nr. kat. 21, a także wyżej wymienione
okazy, uznać należy raczej za zminiaturyzowane wersje młodszych wariantów
ﬁbul A V 8, niż za typ A 124, do którego były zwykle zaliczane. Wskazują na to
ich późne cechy stylistyczne, takie jak stosunkowo szeroki grzebyk, pusty
w środku kabłąk (niestety nie wszystkie opublikowane ilustracje pozwalają
stwierdzić obecność tej cechy), czy skośna, wysoka pochewka. Fibule takie mogą
pojawiać się już w fazie B2b, ale lepiej poświadczone jest ich występowanie
w fazie B2/C1-C1a.
Okazem zbliżonym do omówionej zapinki (nr kat. 21) jest brązowa ﬁbula
o nr. kat. 22 (ryc. 11:2). Jest to jednak egzemplarz nieco większy (dł. 2,5 cm),
o szerszym, pustym w środku kabłąku; środkiem nóżki biegnie wyraźne żeberko,
a łączy się z nią średniej wysokości skośna pochewka. W proﬁlu ﬁbula ma łagodnie esowaty kształt, a niezachowana sprężyna była prawdopodobnie nieco
wysunięta ponad grzebyk. Zabytek ten można zaliczyć do typu A 127 i formy 5a
wg H. Machajewskiego. Żeberko na nóżce ma również zapinka znaleziona w grobie ciałopalnym nr 86 w Prądnie, pow. myśliborski (dł. 2,8 cm, Hauptmann 2002,
tabl. 14), określona jako A 124 (Hauptmann 2002, 102). Ma ona także, podobnie
jak ﬁbula o nr. kat. 21, proﬁlowany, pusty w środku kabłąk, szeroki grzebyk na
główce i sprężynę umieszczoną nad nim. Na grzebyku i kabłąku zdobiona jest
ponadto liniami rytymi. Nie wiadomo natomiast, jak była ukształtowana
pochewka. Zespół datowany jest na fazę B2b lub B2/C1-C1a. Kolejnym egzemplarzem z żeberkiem na nóżce jest ﬁbula z Nowego Łowicza, pow. drawski, gr. 1
w kurhanie 63 (Machajewski 1998, ryc. 2.23), datowana od fazy B2b po B2/C1C1a (Machajewski 1998, 192). Okaz znad Iny można więc datować podobnie.
Brązowa zapinka o nr. kat. 24 (ryc. 11:4) reprezentuje typ A 128 i formę 6 wg
H. Machajewskiego. Charakterystyczne dla tego typu zabytków jest wyraźne oddzielenie kabłąka od nóżki i grzebyka, często podkreślone linią rytą lub ﬁligranowym drutem. Grzebyk niekiedy pokrywają ozdobne blaszki, a zdobienie ma
charakter „baroku wielbarskiego” (Machajewski 1998, 189). Stanowią one jedną
z najczęstszych form serii 8. V grupy i funkcjonują począwszy od fazy B2c, przede
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wszystkim zaś w B2/C1-C1a, a sporadycznie jeszcze w C1b (Machajewski 1998,
192). Ponieważ w przypadku znaleziska znad Iny nie zachowała się sprężyna, nie
można wykluczyć, że przykrywała ją tulejka − w takim razie byłaby to zapinka
typu A 130 lub formy 9a wg H. Machajewskiego, datowana podobnie na fazę
B2/C1-C1a, ewentualnie jeszcze na C1a (Machajewski 1998, 192). W obrębie
opisanych kategorii ﬁbul istnieją rozbieżności dotyczące proporcji poszczególnych elementów, zdobień, czy masywności. W zapince znad Iny, długości 2,5 cm,
najdłuższym elementem jest gładki, lekko zwężający się ku nóżce kabłąk, nieco
krótszym – grzebyk, a najkrótszym – nóżka, jednak nie zaburza to ogólnego
wrażenia proporcjonalności formy. Poszczególne elementy oddzielone są od
siebie zgrubieniami, podkreślonymi niewielkimi rowkami. Szerokość grzebyka
i nóżki jest zbliżona, choć grzebyk jest nieco szerszy. Zabytek ma proﬁl delikatnie
esowaty, a grzebyk jest stosunkowo płaski. Trudno wskazać ﬁbulę dokładnie
odpowiadającą omawianemu zabytkowi, mimo że zapinki A 128 (i A 130) występują bardzo licznie. Biorąc pod uwagę proporcje i proﬁl, jako analogie podać
można egzemplarze z Kowalewka, gr. 239 (Skorupka 2001, tabl. 73) i 419 (Skorupka 2001, tabl. 131), Lubowidza, pow. lęborski, gr. 112 i 115 (Wołągiewicz 1995,
tabl. XVIII/112,1.2, XVIII/115,1), a pod względem ukształtowania proﬁlu także
z Babiego Dołu-Borcza, pow. kartuski, gr. 78 (A 130; Mączyńska, Dudek 2003,
tabl. II.7) i 129 (Mączyńska, Urbaniak 2009, ryc. 4.2), i Rzyszczewa, pow. białogardzki, gr. 25 (Machajewski 1983, ryc. 11.3). Podobne proporcje kabłąka i nóżki,
ale dużo węższy grzebyk ma ﬁbula z Pruszcza Gdańskiego, stan. 10, gr. 334
(Pietrzak 1997, tabl. CXIII/334.4). Pochewki wymienionych zabytków są na ogół
wysokie i skośne, i takiej też można by się spodziewać na zapince znad Iny.
Kabłąki mają jednak na ogół równej szerokości, a nie zwężające się ku dołowi.
Taka cecha charakteryzuje raczej typ A 127. O. Almgren nie zdeﬁniował jednak
wyraźnie różnicy między typami A 127 i 128, wspominając jedynie ogólnikowo,
że niewiele dzieli jego ryc. 127 od ryc. 128 (Almgren 1923, 60). Może więc zapinka znad Iny reprezentuje stadium przejściowe? Jej proporcjom odpowiada
również wspomniana wyżej ﬁbula z Nowego Łowicza, grób 1 pod kurhanem 63,
zaklasyﬁkowana przez H. Machajewskiego jako forma 5a (Machajewski 1998,
ryc. 2.23). Wątpliwości te nie mają jednak większego znaczenia dla chronologii
i wydaje się, że egzemplarz znad Iny datować można na fazę B2/C1-C1a.
Bardzo nietypowym zabytkiem jest zapinka o nr. kat. 23 (ryc. 11:3, ryc. 12:5)
− brązowy okaz o długości 2,1 cm, szerokim grzebyku, pełnym, bardzo wąskim
kabłąku i wyraźnie rozszerzonej nóżce. Uwagę zwraca przede wszystkim silne
przewężenie kabłąka przy przejściu w nóżkę, a także ślady zagadkowej konstrukcji
na grzebyku, pod sprężyną. Z boku wygląda ona jak resztka cięciwy owiniętej
wokół główki, jednak widok z góry wskazuje, że jest to pozostałość jakiejś (większej?) blaszki (ryc. 13).
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Zabytek ten nie ma odpowiednika w typologii O. Almgrena, natomiast
H. Machajewski wydzielił formę 4, czyli brązowe zapinki z wyraźnie wydzielonymi:
grzebykiem, kabłąkiem i nóżką, a także sprężyną często ukrytą w tulejce, które
nawiązują do stylu silnego proﬁlowania (Machajewski 1998, 189). Podobne okazy
występują rzadko i są charakterystyczne dla Pomorza i północnej Wielkopolski,
a datuje się je od końca fazy B2 do B2/C1. Wprawdzie kabłąk zapinki nie jest
facetowany, jak w przypadku przykładów podanych przez H. Machajewskiego,
jednak jego silne wyproﬁlowanie upodabnia ją do formy 4. W związku z tym
konstrukcję nad grzebykiem można by zinterpretować jako pozostałości po tulejce na sprężynę. Autor typologii podaje trzy przykłady ﬁbul tej formy: ze
Słopanowa, pow. szamotulski (Przewoźna 1954, ryc. 63), Rzyszczewa, pow. białogardzki (ryc. 14:2), i Konina, pow. loco, przy czym w przypadku ostatniej z nich
przewężenie kabłąka nie jest tak wyraźne (por. Machajewski 1998, ryc. 2.20-22).
Zapinka z grobu ciałopalnego nr 25 w Rzyszczewie (ryc. 14:2) ma opisane
wyżej cechy: wyraźnie od siebie oddzielone grzebyk, wąski kabłąk i nóżkę, a także
tulejkę na sprężynę. Na kabłąku i tulejce znajduje się srebrna aplikacja (Machajewski 1983, 134). Przewężona zapinka jest w tym zespole najlepszym datownikiem, a jej późne cechy: tulejka na sprężynę, wysoka, skośna pochewka oraz
„barokowe” zdobienie, wskazują na chronologię w obrębie fazy B2/C1-C1a.
Fibula długości 3,3 cm z grobu ciałopalnego nr 35 w Słopanowie ma łukowato
wygięty, facetowany kabłąk, nóżkę rozszerzającą się trapezowato, wysoką
pochewkę i tulejkę na sprężynę. Zapinkę długości 2,1 cm, o bardzo mocno
przewężonym kabłąku i wysokiej pochewce, którą określono jako zbliżoną do
A 127, znaleziono w grobie 179 w Kowalewku (Skorupka 2001, tabl. 54). Zespół
datowany jest na fazę B2/C1-C1a. Natomiast mniej przewężona, ale za to
o podobnych proporcjach i trójkątnej nóżce jest srebrna, zdobiona granulacją
ﬁbula z grobu 165 (Skorupka 2001, tabl. 49), również datowana na fazę B2/C1C1a. Również dalej na wschód, w Weklicach, pow. elbląski, znaleziono tego typu
brązową zapinkę w grobie 397, datowanym na stadia IIIA/IIIB użytkowania
cmentarzyska, odpowiadające fazie B2/C1-C1a (Natuniewicz-Sekuła, OkuliczKozaryn 2011, tabl. CLXXVI, s. 103). Bardzo małą ﬁbulę o wąskim kabłąku
znaleziono w Latzow, Lkr. Ostvorpommern (Pomorze Przednie; ryc. 14:1).
Niestety jest to znalezisko powierzchniowe (Segschneider 2005).
Podsumowując, egzemplarz o nr. kat. 23 znad Iny można datować na fazy B2b–
B2/C1-C1a, przy czym ta późniejsza chronologia jest bardziej prawdopodobna.
Serię zapinek 8. serii V grupy zamyka srebrny okaz z podwójną sprężyną
o nr. kat. 25 (ryc. 11:5, ryc. 15:2). Ma ona niewielkie rozmiary (zachowana dł.
1,9 cm), stosunkowo szeroki grzebyk i nóżkę oraz wyraźnie wcięty, pusty
w środku kabłąk, który sprawia wrażenie symetrycznego (pierwotnie). Koniec
nóżki jest uszkodzony, częściowo stopiony, zaś pochewka nie zachowała się. Grze-
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byk jest odgięty w dół, zapewne na skutek zgniecenia; jego powierzchnię zdobi
zachowany fragment złotej folii z ornamentem jodełkowym (ryc. 15:2). Pod grzebykiem znajdują się pozostałości podwójnej sprężyny, której ośki zakończone są
guzkami otoczonymi perełkowanym drutem; taki sam, również zdobiony guzek
wieńczy blaszkę, w której osadzono ośki sprężyn. Zapinkę tę można zaliczyć do
typu A 127 lub formy 5a wg H. Machajewskiego. Jest ona zdobiona w sposób
charakterystyczny dla stylu „baroku wielbarskiego”, przy czym podwójna
sprężyna stanowi element bardzo nietypowy, wiązany na ogół z późniejszymi
zabytkami (por. niżej).
Srebrne zapinki typów A 126-127 z terenów Barbaricum zebrały Dorota Rudnicka
i Magdalena Mączyńska26 przy okazji opracowywania grobu 430 z Czarnówka,
pow. lęborski, gdzie wystąpiły dwa okazy A 126 wykonane z tego kruszcu (Rudnicka, Mączyńska 2002, 15, zestawienie 1 na s. 17, ryc. 7.7, 8). Listę tę można
uzupełnić o kilka zabytków, przede wszystkim o ﬁbulę A 127 z podwójną
sprężyną z grobu odkrytego pod kurhanem 15 w Węsiorach, pow. kartuski
(ryc. 16), która jako jedyna wśród znanych mi zapinek 8. serii V grupy jest analogiczna do egzemplarza znad Iny pod względem obecności dwóch sprężyn.
W Kowalewku natomiast znaleziono dwie srebrne zapinki 8. serii V grupy: w grobie nr 165 ﬁbulę dekorowaną granulacją (tzw. piramidkami), określoną jako A 127
(Skorupka 2001, tabl. 49), a w grobie nr 168 zapinkę z grzebykiem pokrytym
granulacją i ﬁligranem oraz pochewką zdobioną liniami rytymi, zaliczoną przez
autora opracowania do typu A 120 (Skorupka 2001, tabl. 51). Wydaje się jednak,
że należałoby zaliczyć ją raczej do typu A 126, gdyż oprócz zdobienia i szerokości
kabłąka ma ona także inne późne cechy, jak skośną, wysoką pochewkę
i dwudzielną konstrukcję. Srebrny egzemplarz zbliżony do typu A 126 pochodzi
również z grobu 432 z cmentarzyska w Weklicach, pow. elbląski (NatuniewiczSekuła, Okulicz-Kozaryn 2011, s. 109, tabl. CXCIII, CCXXXIII.7). Do tego
zestawienia można dodać zapinki z grobu nr IX z Drawska Pomorskiego
(Wołągiewicz 1967, tabl. IV.9) i grobu 245 z Fohrde, Lkr. Potsdam-Mittelmark
w Brandenburgii (Müller 1962, tabl. 51). Drugi z wymienionych zabytków ma
proporcje jak u okazów typu A 124, ale w miejscu grzebyka znajdują się pierścienie z perełkowanego drutu.
Pod względem kształtu kabłąka analogiczna do zabytku znad Iny jest para zapinek brązowych z grobu nr 3 w kurhanie nr 14 w Gronowie, pow. drawski,
określonych jako typ A 126 (Wołągiewicz 1977, 13-14, ryc. 5). Mają one symetrycznie wyproﬁlowane kabłąki (z szerokim grzebykiem i rozszerzającą się nóżką)
26

Dwie zapinki z grobu 3 w kurhanie 14 z Gronowa podane w zestawieniu D. Rudnickiej
i M. Mączyńskiej wykonane zostały jednak, jak wynika z publikacji, z brązu, a nie srebra i zdobione są złotą blachą (Wołągiewicz 1977, 28).
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i wysoką, skośną pochewkę. Ponadto grzebyki zdobi złota blaszka dekorowana
ornamentem jodełkowym, a więc podobna jak w przypadku ﬁbuli znad Iny.
Zabytki z tego zespołu są przykładem „baroku wielbarskiego”, a grób datowany
jest na fazę B2/C1-C1a (por. Wołągiewicz 1974; 1977, 28).
Analogiczne zdobienie w formie srebrnej, pozłacanej lub złotej blaszki
z wyciskanym ornamentem jodełkowym jest często spotykane na zabytkach
„baroku wielbarskiego” (Wołągiewicz 1974; Machajewski 1998, 189; Rudnicka,
Mączyńska 2002, 15). Blaszki takie bardzo licznie występują na grzebykach zapinek 1. serii V grupy27 (trójgrzebykowych; Almgren 1923, 50). Podobne blaszki
zdobią często także grzebyki i cylinderki28, a niekiedy również kabłąki29 zapinek
zbliżonych do typu A 130. Nieco rzadziej spotyka się je na pozostałych zapinkach
A V 830, czy na zapinkach silnie proﬁlowanych31. Tego rodzaju blaszki, umieszczone między pierścieniami z perełkowanego drutu, mogą zdobić również
kabłąki zapinek z wysoką pochewką32.
W przeciwieństwie do dekoracji tłoczonymi blaszkami, zdobienie w postaci
guzków okolonych perełkowanymi pierścieniami na końcach sprężyny,
a zwłaszcza nad nią, jest na zabytkach A V 8 rzadkie. Guzki na końcach ośki
obecne są na zapinkach z Węsiorów, grób pod kurhanem 15 (ryc. 16), Żalęcina,
grób 17 (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980, ryc. 5.23),
Kowalewka, grób 165 (Skorupka 2001, tabl. 49), Masłomęcza, grób 294
(Kokowski, Urbański, Kuśnierz 1997, 12), oraz w nieco zmodyﬁkowanej formie
z Czarnówka, grób 430 (Rudnicka, Mączyńska 2002, ryc. 7.9). Zapinka
kolankowata z Żalęcina, obiekt (grób) 50 (Kaczanowski, Madyda-Legutko,
Nawrolska 1980, ryc. 5.24), ma również guzek nad sprężyną (prawdopodobnie
miała taką ozdobę również druga, prawie identyczna zapinka z tego grobu). Co
27

28

29
30

31
32

Np. Gronowo, kurhan 22, grób 4 (Wołągiewicz 1975, ryc. 23a.2, 3), Kowalewko, groby 283, 320,
372 (Skorupka 2001, tabl. 86, 94, 116), Nowy Łowicz, kurhan 34, grób 2 (Hahuła, Cieśliński
2003, ryc. 8.2, 3), Kościelna Jania, pow. starogardzki, grób 2 (Pietrzak 2002, tabl. I).
Np. Odry, pow. chojnicki, grób 484 (Grabarczyk 1997, tabl. VII.1), Kowalewko, grób 373 (Skorupka 2001, tabl. 117), Pruszcz Gdański, stan. 10, grób 204 (Pietrzak 1997, tabl. 68), Kamienica
Szlachecka, grób 44 (Tuszyńska 1998, ryc. IV).
Np. Czarnówko, grób 430 (Rudnicka, Mączyńska 2002, ryc. 7.9).
Np. Gronowo, kurhan 14, grób 3 (Wołągiewicz 1977, ryc. 5), kurhan 22, grób 4 (Wołągiewicz
1975, ryc. 23a.4), Drawsko Pomorskie, grób IX (Wołągiewicz 1967, tabl. IV.9), Kowalewko, grób
226 (Skorupka 2001, tabl. 69), Weklice, grób 480 (zapinka żelazna ze srebrną folią, NatuniewiczSekuła, Okulicz-Kozaryn 2011, tabl. CCXIV).
Kowalewko, grób 170 (Skorupka 2001, tabl. 52).
Kowalewko: dwie zapinki A 203 z grobów 345 i 359 (Skorupka 2001, tabl. 102, 111), A 211
z grobu 353 (Skorupka 2001, tabl. 108) i A 213 z grobu 355 (Skorupka 2001, tabl. 109), przy czym
zabytki z grobów 345, 353 i 355 wystąpiły razem z innymi wyznacznikami fazy B2/C1-C1a, m.in.
ﬁbulami A 95-96 i A 127.
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ciekawe, ta ﬁbula jest uważana za typ „sarmacki” (zapinki kolankowate z guzkiem
na główce lub haczykiem na sprężynę; por. Mączyńska 2003, 320). Inna podobna
zapinka kolankowata z guzkami na końcach osi (zdjęcie nie ilustruje mocowania
górnej cięciwy) wystąpiła w skarbie z Czarnówka (Kokowski 1999, ryc. 46).
Znacznie częściej guzki takie zdobią ﬁbule A VII, datowane na fazę B2/C1C1a, np. A 20333, A 21134, A 21335, czy młodsze od nich zapinki grupy VI (por.
Godłowski 1970, 38), np. egzemplarze A 16736. Guzki różnią się masywnością
i wyproﬁlowaniem (por. masywne guzki na zapinkach z grobów 73 i 353
z Kowalewka). Taki element zdobniczy spotykany jest jeszcze w fazie C2, na
okazałych zapinkach typu zakrzowskiego (por. np. Almgren 1923, tabl. VII.184;
Godłowski 1970, tabl. III.23).
Obecność podwójnej sprężyny w przypadku zapinki A V 8 zaskakuje, przyjmuje się bowiem, że jest to element o późniejszej chronologii. Okazy z podwójną
sprężyną występują niekiedy wśród zapinek „sarmackich”37, czyli okazów VII
grupy O. Almgrena z wysoką pochewką i górną cięciwą, przytrzymywaną za pomocą haczyka, guzka na główce lub otworu w płytce na główce (Mączyńska 2003,
303-304). Na obszarze Barbaricum datowane są na fazę C1a, choć niektóre egzemplarze mogą występować też w fazie C1b (Mączyńska 2003, 314). Forma ta powstała najprawdopodobniej pod wpływem prowincjonalnorzymskim, w środowisku
dackim i sarmackim, skąd dotarła na północ, przy czym część egzemplarzy była
z pewnością produkowana już na miejscu (Mączyńska 2003, 320).
W kulturze przeworskiej pojawienie się ﬁbul z podwójną sprężyną datuje się
od fazy C1b (Godłowski 1962, 299-300). Wydaje się, że w kulturze wielbarskiej
(a także zachodniobałtyjskiej) zapinki grup A VI i VII z dwiema lub trzema
sprężynami pojawiły się wcześniej (w fazie C1a), na skutek bezpośrednich kontaktów z sarmackimi mieszkańcami Kotliny Karpackiej (Andrzejowski 2001, 56).
Wcześniejsza chronologia tego rodzaju ﬁbul w kulturze wielbarskiej dobrze
33
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Odry, grób 527 (Grabarczyk 1997, tabl. XXII.5), Kowalewko, grób 377 (Skorupka 2001, tabl.
120).
Kowalewko, grób 73 (Skorupka 2001, tabl. 21), 353 (Skorupka 2001, tabl. 108), Kamienica
Szlachecka, pow. kartuski, grób 5 (Tuszyńska 1998, ryc. II.2).
Kowalewko, grób 355 (brąz i srebro; Skorupka 2001, tabl. 109), 384 (brąz i srebro; Skorupka
2001, tabl. 123), Żalęcino, obiekt (grób) 33a (srebro; Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska
1980, ryc. 5.25).
Odry, znal. luźne (Grabarczyk 1997, tabl. XXXVII), Niedanowo, pow. nidzicki, grób 389 (brąz;
Ziemlińska-Odojowa 1999, tabl. CXXXIX), Nadkole, pow. węgrowski, stan. 1, grób 22 (brąz;
Andrzejowski, Żórawska 2002, tabl. IX).
2 egzemplarze w skarbie z Łubiany, pow. kościerski (Mączyńska 2011, tabl. 18, F 42, F 45),
Opatów, pow. opatowski, grób 293 (Godłowski 1970, tabl. III.22), Kĳewo, pow. średzki, grób 3,
(Pawlak i in. 2008, ryc. 28.2,4,5), Horodnica, rej. horodeński na Ukrainie, grób 9 (Mączyńska
2003, tabl. 6.8), osada w Mãtãsaru, okr. Dâmboviţa w Rumunii (Mączyńska 2003, tabl. 9.1).
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tłumaczy obecność podwójnej sprężyny w przypadku zapinki znad Iny, zbliżonej
do typu A 127, datowanego na fazę B2/C1. O ile jednak egzemplarz ten pozbawiony jest kontekstu, a jego datowanie opiera się wyłącznie na cechach stylistycznych, to z Węsiorów znana jest, wspomniana już wyżej, srebrna zapinka A 127
z podwójną sprężyną, odkryta w zespole zwartym (grób szkieletowy pod
kurhanem 15), a towarzyszyły jej zabytki typowe dla „baroku wielbarskiego”
z fazy B2/C1-C1a.
Można więc założyć, że obie zapinki (znad Iny i z Węsiorów) powstały w czasie, gdy wytwarzano już wczesne ﬁbule grupy A VII zdobione guzkami czy podwójnymi sprężynami. W takim razie należałoby je wiązać z młodszym odcinkiem
fazy B2/C1-C1a w ujęciu R. Wołągiewicza (1974, 147). Źródeł takiej inspiracji,
przynajmniej w przypadku okazu znad Iny, szukać można w kontaktach z południowym wschodem, tj. terenami, z których wywodzą się zapinki „sarmackie”.
Wskazują na to takie cechy analizowanego okazu, jak podwójna sprężyna38 i guzek
na główce – elementy bardzo rzadko spotykane na ozdobach wczesnorzymskich.
Dodatkowym potwierdzeniem takiego przypuszczenia może być obecność trzech
zapinek „sarmackich” w pobliskim Żalęcinie, z których jedna, egzemplarz z grobu
33A z charakterystycznymi guzkami na pochewce (Kaczanowski, MadydaLegutko, Nawrolska 1980, ryc. 5.25), może być importem z południa (por.
Mączyńska 2003, 320). Pozostałe dwa okazy, pochodzące z grobu 50, to specyﬁczna odmiana kolankowata ﬁbul tego typu.
Podsumowując, zapinki A V 8 znad Iny datować można na fazy B2b oraz
B2/C1-C1a, przy czym ta późniejsza chronologia jest bardzo prawdopodobna
(pewna w przypadku ﬁbuli o nr. kat. 25). Są to przedmioty charakterystyczne dla
kultury wielbarskiej i można dostrzec ich wyraźne powiązania ze znaleziskami
ze stanowisk tego ugrupowania na Pojezierzu Drawskim (Drawsko Pomorskie,
Gronowo), w północnej Wielkopolsce (Kowalewko) oraz na Pomorzu Zachodnim (Żalęcino). W przypadku zapinki o nr. kat. 25 dostrzegalne są również
dalekosiężne wpływy z południowego wschodu.
VI grupa Almgrena
Grupę VI według typologii O. Almgrena reprezentuje najpóźniejsza w zbiorze,
brązowa ﬁbula (nr kat. 26; ryc. 17:1). Jest to fragmentarycznie zachowany okaz
o dł. 6,5 cm z pełną pochewką i spiczastą nóżką. Otwór przy główce, w którym
zachowały się pozostałości żelaznej ośki, wskazuje na dwudzielną konstrukcję
zapinki. Bardzo prawdopodobne, że z zabytkiem tym wiązać można znalezione
38

Na podstawie zapinki z grobu odkrytego pod kurhanem 15 w Węsiorach Jacek Andrzejowski dopuszcza też odwrotną możliwość, że zastosowanie podwójnej sprężyny można wywodzić ze
środowiska kultury wielbarskiej (2001, 57).
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w pobliżu części brązowej igły i sprężyny z żelazną ośką (nr kat. 27, 28, ryc. 17:
2-3). Fibula przypomina typ A 170, z tym że jest dłuższa i smuklejsza, i A 178,
od którego odróżnia ją jednak brak guzka na zakończeniu nóżki. Walter Matthes
(1931, 39-40) wyróżnił w nadłabskim materiale typ 5a, czyli zapinki kuszowate
ze spiczastą nóżką i pełną pochewką. Erwin Keller sprecyzował ich datowanie na
fazę C1b, przy czym formy te mogły występować jeszcze w fazie C2 (Keller 1974,
252-253). Jako przykłady można przytoczyć brązową ﬁbulę z grobu 64 w Kritzow,
Lkr. Parchim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Schach-Dörges 1970, tabl.
30.14), srebrny okaz z grobu szkieletowego w Damme, Lkr. Prenzlau w Brandenburgii (Schach-Dörges 1970, tabl. 8.4), czy brązowe zapinki z żelaznymi
ośkami z grobów 56, 89 i 135 w Dessau-Großkühnau w Saksonii-Anhalt (Laser
1965, 67, 73, 81; tabl. 12, 16, 21).
H. Machajewski w opracowaniu chronologii grupy dębczyńskiej (Machajewski
1992, 25-26) wydzielił wśród zapinek VI grupy, serii 2 (z pełną pochewką), odmianę C – zapinki ze spiczastą nóżką, których wariant 1 nawiązuje do wyżej
wymienionego typu 5a wg W. Matthesa. Charakteryzuje się on długą pochewką,
półkolistym kabłąkiem o przekroju półowalnym lub owalnym, zdobionym przy
przejściu w nóżkę ornamentem metopowym, oraz długą lub krótką sprężynką
z dolną cięciwą. H. Machajewskiemu znany był tylko jeden dobrze datowany okaz
tej zapinki z terenu grupy dębczyńskiej. Warto podkreślić, że wykonany został
z żelaza. Pochodzi on z osady w Dębczynie, stan. 6, pow. białogardzki, gdzie znajdował się w obiekcie z fragmentami naczynia szklanego zbliżonego do typu E 213.
Obiekt datowany jest na II horyzont użytkowania osady, czyli od fazy C2 do D.
Natomiast dwie podobne, brązowe zapinki wystąpiły luźno na cmentarzysku
w Redle, pow. świdwiński. Zabytki takie znane są również w kulturach wielbarskiej
i czerniachowskiej, gdzie datowane są przede wszystkim na fazę C1b. Okazy
z grupy dębczyńskiej H. Machajewski datuje na fazę C2 (Machajewski 1992, 26).
Pojawienie się elementów żelaznych w zapinkach to zjawisko znane również
w kulturze wielbarskiej od fazy B2/C1-C1a i nasilające się w młodszym okresie
wpływów rzymskich (Gładysz 1998, 49). Uchwytny na Pomorzu wzrost udziału
zabytków żelaznych w inwentarzach grobowych zbiega się w czasie z nawiązaniem
kontaktów z kręgiem nadłabskim w fazie B2. W fazie C1b–C2, przede wszystkim
w streﬁe E osadnictwa kultury wielbarskiej, wśród elementów żelaznych przeważają właśnie ośki ﬁbul grupy VI. Również na nieodległym od tej strefy obszarze
grupy masłomęckiej wśród zapinek żelaznych lub zawierających elementy z tego
surowca dominują egzemplarze grupy VI (Gładysz 1998, 58–59).
Zapinkę o nr. kat. 26 znad Iny można zatem łączyć z odmianą C wg
H. Machajewskiego, datować na fazę C2 i wiązać z osadnictwem grupy dębczyńskiej.
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Monety
W dolinie Iny znaleziono trzy monety rzymskie: dwa denary Hadriana (Publius Aelius Hadrianus, 117-138) z lat 119-122 (RIC II 12639; nr kat. 29; ryc. 12:1)
i 134-138 (RIC II 230; nr kat. 30; ryc. 12:2) bite w Rzymie, które zostały już opublikowane (Ciołek 2007, 237), oraz antoninian Waleriana I (Publius Licinius
Valerianus, 253-260) z lat 258-259 (RIC V 13; nr kat. 31; ryc. 12:3), bity w Lugdunum (dzis. Lyon). Na rewersie ostatniej z monet znajdują się trzy przywarte,
drobne kawałki brązu, a w momencie znalezienia (jak wynika z relacji odkrywcy)
cały zabytek pokryty był konkrecją żelazistego koloru (co nie oznacza, że było to
skorodowane żelazo, gdyż na zalegających w torﬁe przedmiotach brązowych
również tworzy się taki nalot). Trudno ocenić, czy owe fragmenty to nieusunięte
ślady wspomnianej konkrecji, czy też pozostałość jakiegoś mocowania.
Denary z II wieku są obok paciorków szklanych jedną z najliczniejszych grup
rzymskich importów na obszarze Barbaricum (Bursche 1994, 471). Ponieważ
w ogromnej większości skarbów zawierających takie monety najmłodsze emisje
pochodzą z czasów od panowania Marka Aureliusza do lat 194/195, uważa się, że
czas ich napływu przypada przede wszystkim na koniec II wieku po Chr. i jest
związany z wojnami markomańskimi (167-180 po Chr.). Szczególnie liczne
znaleziska denarów pochodzą z dorzeczy Wisły i Warty, czyli obszarów zajętych
przez kultury przeworską i wielbarską, oraz z terenów kultury czerniachowskiej,
a także z Gotlandii i Bornholmu. Natomiast stosunkowo niewiele takich monet
odkrywa się w północnej części kręgu nadłabskiego, w Czechach, na terenach
kultury luboszyckiej, kręgu bałtyjskiego i w północnej Skandynawii. Przyczyny
ich napływu interpretowano w literaturze różnie, przy czym na plan pierwszy
wysuwano zazwyczaj argumentację ekonomiczną lub polityczną. Najbardziej
przekonujące wydaje się powiązanie napływu monet z różnego rodzaju trybutami
wypłacanymi przywódcom plemion germańskich w oddalonych częściach Barbaricum, w celu powstrzymania ich przed najazdami na Imperium Rzymskie (por.
Bursche 1994, 474). Denary mogły następnie być w obiegu na terenie Barbaricum
aż do okresu wędrówek ludów, zatem szczególnie w przypadku pojedynczych
znalezisk trudno określić czas złożenia ich do ziemi. Drugowieczne denary znane
są również z terenów grupy dębczyńskiej, jednak występują tu dużo mniej licznie
niż na Pomorzu Wschodnim; ponadto w inwentarzach tego ugrupowania spotykane są rzadziej niż w okresie wcześniejszym, kiedy to na tym samym obszarze
funkcjonowała kultura wielbarska (por. Ciołek 2004, tab. 1). Uważa się więc, że
ich obecność w Meklemburgii i na Pomorzu Przednim oraz Zachodnim jest
raczej śladem wymiany międzyplemiennej, a nie efektem bezpośrednich kontaktów
39

Identyﬁkacji monet dokonał prof. dr hab. A. Bursche z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
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z Imperium Rzymskim (Ciołek 2004, 43). Przedstawienia na monetach znad Iny
są nieznacznie wytarte i przez to dość dobrze czytelne, co świadczy o tym, iż pozostawały w obiegu przez krótki czas (natomiast nie wyklucza to ich długotrwałej tezauryzacji). Trudno zatem rozstrzygnąć, czy do ziemi dostały się jeszcze
w czasach funkcjonowania kultury wielbarskiej, czy już grupy dębczyńskiej.
Osobno należy rozpatrzyć obecność nad Iną antoniniana Waleriana I. Monety
z III wieku stanowią w Barbaricum znaleziska znacznie rzadsze niż wcześniejsze
denary, jednak w porównaniu do terenów innych kultur ich występowanie na
obszarze grupy dębczyńskiej jest stosunkowo częste (Ciołek 2004, 45). Analiza,
którą przeprowadził A. Bursche, wykazała pewne zróżnicowanie regionalne
w strukturze napływu monet późnorzymskich na tereny Barbaricum (Bursche
1996, 80-90). Mianowicie, czas panowania Septymiusza Sewera to okres bardzo
intensywnych kontaktów, jakie z Imperium Rzymskim utrzymywała ludność
kultur wielbarskiej i przeworskiej, natomiast we wczesnych latach 50. III wieku
− już tylko kultury wielbarskiej. W późniejszym odcinku tej dekady (ok. roku
258) nasila się napływ monet na teren kultury luboszyckiej, a we wczesnych latach
70. – kręgu nadłabskiego. Według Renaty Ciołek początek napływu trzeciowiecznych antoninianów na tereny grupy dębczyńskiej wyznaczają znaleziska
egzemplarzy wybitych w latach 238-253, natomiast druga jego fala przypada około
roku 275, przy czym dominują emisje z mennic zachodnich (Ciołek 2004, 46;
2006, 247). Również na obszarze kultury luboszyckiej i kręgu nadłabskiego przeważają monety z zachodu, co świadczy o zasadniczej reorientacji kontaktów z cesarstwem, w porównaniu z sytuacją notowaną w kulturze wielbarskiej (Bursche
1988, 38). Charakter tych kontaktów nie jest całkiem jasny, jednak wyklucza się
raczej powiązania handlowe, podkreślając znaczenie krótkotrwałych relacji politycznych, przypuszczalnie w latach 248/249 i 251, 259, 270/271. Jakkolwiek nie
znajdują one jednoznacznego potwierdzenia w źródłach pisanych, to próbuje się
– w przypadku kultury luboszyckiej – łączyć je z relacjami o Burgundach migrujących wzdłuż limesu i najeżdżających Imperium Rzymskie (Bursche 1996, 127).
Napływ tych monet mógł mieć różny charakter, np. jednorazowych trybutów,
corocznych danin (annua munera), okupu za jeńców, żołdu (stipendia) lub podarunków, a także łupów (Ciołek 2006, 248, por. również uwagi o skarbie antoninianów z Piły).
Ciekawą okoliczność stanowi fakt, że antoninianów Waleriana I nie znajduje
się ani na terenie kultury wielbarskiej (Bursche 1984, 70), ani grupy dębczyńskiej
(Ciołek 2007). Z Pomorza pochodzą nieliczne znaleziska antoninianów innych
władców, w tym m.in. dwa Woluzjana, jednego z poprzedników Waleriana I, i trzy
Klaudiusza II Gockiego, następcy Galiena (Ciołek 2006, tab. 2). Wspomnieć
należy również o nieco późniejszym skarbie antoninianów z Piły, zawierającym
ponad pięć tysięcy monet, z których najwcześniejsze to emisje Galiena, zaś
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najpóźniejsze – Aureliana. Ogromna większość egzemplarzy to antoniniany
Galiena i Klaudiusza II Gockiego (Ciołek 2006). Spośród znalezisk z Pomorza
Zachodniego można wymienić również złotą monetę Galiena z Okunicy, pow.
pyrzycki, monety brązowe (w tym Treboniana Galla, jednego z poprzedników
Waleriana I) ze Szczecina, czy monety Gordiana III i Woluzjana z Żelisławca,
pow. gryﬁński (Karpowicz 1958, 137-144).
Jeśli zaś chodzi o antoniniany Waleriana I, to dwa egzemplarze wystąpiły na
stanowiskach kultury przeworskiej (w Miechowie, pow. loco, i Świdnicy, pow. loco,
Bursche 1996), ale przede wszystkim monety te znane są z terenów kultury luboszyckiej. Z Niederlehme, Lkr. Königs Wusterhausen (Brandenburgia; FMRD
XI, nr 1027), pochodzi antoninian Waleriana I z lat 253-260 (nie wiadomo, z jakiej
mennicy), w skarbie z Gießmannsdorf, Lkr. Luckau (Brandenburgia, FMRD XI,
nr 3028), znajdowały się dwa: jeden z lat 256-257 (bity w Rzymie) i drugi z lat
256-258 (bity w Mediolanie), a w skarbie z Cottbus (Brandenburgia, FMRD XI,
nr 3039) wystąpił antoninian Waleriana I z lat 256-257, bity w Rzymie; w tym
samym depozycie znajdowały się również antonianiany Galiena bite w Lugdunum w latach 257-258 i 258-260. Z terenów kręgu nadłabskiego antoniniany
Waleriana I znane są m.in. z Saksonii-Anhalt – Klein Schwechten, Lkr. Osterburg
(bity dla Waleriana II w Rzymie, z lat 257-258, poza tym pochodzą stąd także inne
antoniniany bite w Galii, FMRD X, nr 1071), Uenglingen, Lkr. Stendal (wśród
monet z osady był antoninian Waleriana I bity dla Saloniny w Lugdunum w 258 r.,
FMRD X, nr 1117) i z Halle-Dölau (z lat 253-260, bity w Rzymie, FMRD X,
nr 1316) – oraz z Meklemburgii-Pomorza Przedniego – w Teterow, Lkr. Teterow
wystąpił antoninian Waleriana I bity w Rzymie, z lat 256-257 (FMRD XIV,
nr 3032). Jak więc widać, na zachód od Odry antoniniany Waleriana I występują
częściej, choć dominują wśród nich okazy bite w Rzymie. Niekiedy występują
jednak wraz z monetami pochodzącymi z Galii, w tym z Lugdunum.
Biorąc pod uwagę występowanie antoninianów Waleriana I na terenie kultury
luboszyckiej i ich niemal zupełny brak na obszarze grupy dębczyńskiej
(z wyjątkiem odosobnionego znaleziska znad Iny), a także fakt, iż napływ monet
około roku 258 kierował się raczej na terytorium pierwszego z wymienionych
ugrupowań, można zaryzykować hipotezę, że omawiany zabytek znalazł się nad
Iną wtórnie. W tej sytuacji moneta traﬁłaby w pierwszej kolejności na teren kultury luboszyckiej (na przykład przywieziona z Recji lub Nadrenii przez wracającego z tych obszarów Burgunda, który walczył tam po stronie Rzymu, por.
Bursche 1996, 127), by potem, na skutek międzyplemiennych kontaktów
niewiadomego charakteru, znaleźć się nad Iną. Nie można jednak również wykluczyć możliwości, że denary i antoninian pochodziły z jednego zespołu (depozytu). Znane są bowiem skarby, w których występowały oba rodzaje monet,
jak np. wyżej wymieniony depozyt z Klein Schwechten.
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Przedmioty nieokreślone
Trzy przedmioty, o nr. kat. 32, 33 i 34 (ryc. 17:4-6), kawałki brązowych blaszek
o niecharakterystycznych kształtach, są trudne do zaklasyﬁkowania. Prawdopodobnie są to fragmenty bliżej nieokreślonych okuć.

Interpretacja znalezisk

Stanowiska wodne i bagienne zawsze budziły zainteresowanie badaczy, jako
że ich zagadkowy charakter prowokował rozmaite interpretacje, często nawiązujące do życia duchowego dawnych społeczeństw. Ponadto stan zachowania
zabytków zalegających w mokrym środowisku pozwala poznać budowę przedmiotów wykonanych z surowców organicznych, które w innych warunkach ulegają rozkładowi, co w nie mniejszym stopniu stanowi o atrakcyjności badań tego
rodzaju stanowisk. Literatura przedmiotu jest niezwykle obszerna, a nowych odkryć oraz propozycji wyjaśnienia tego zjawiska dla różnych epok bardzo wiele.
Omawiając interpretację znalezisk znad Iny, można wyróżnić wśród nich dwie
zasadnicze grupy chronologiczne: starsza obejmuje zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; młodsza zaś z okresu wpływów rzymskich. Podział ten wynika
z tematyki publikacji, w których materiał z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
analizowany jest najczęściej łącznie. Ponadto obie te grupy dzieli wyraźna luka
czasowa, obejmująca przynajmniej młodszy okres przedrzymski.

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

Jeśli chodzi o przynależność kulturową starszej grupy zabytków, to wydaje się,
że w epoce brązu obszar dorzecza Iny stale zasiedlony był przez ludność
grupy zachodniopomorskiej kultury łużyckiej, nawet gdy w młodszej EB miała
miejsce ekspansja ludności grupy górzyckiej (Wesołowski 1996, 29-35; Bukowski
1998, 20-21). Zasiedlenie regionu miało być na tyle stabilne, że we wczesnej
epoce żelaza ludność grupy zachodniopomorskiej uczestniczyła w wykształceniu
się kultury jastorfskiej, podczas gdy na innych terenach zaznacza się przerwa w osadnictwie między tymi ugrupowaniami (Wesołowski 1996, 34-35; Machajewski
2011, 210−211). Należy jednak liczyć się z obecnością na tym obszarze także
ludności kultury pomorskiej (por. Skrzypek 1979, 198, mapy 4.3, 4.12).
W przypadku znalezisk z epoki brązu mamy do czynienia nad Iną wyłącznie
z bronią i narzędziami. Nie stanowi to wyjątku na tle znalezisk bagiennych
i rzecznych z tego okresu. Karl Kersten wyodrębnił w swoim katalogu zabytków
ze starszej epoki brązu z Pomorza okazy wyłowione z Odry od jej ujścia po miejscowość Schwedt (1958, 54-57). Autor wylicza 46 odkryć (pojedynczych przedmiotów lub zespołów) poczynionych podczas prac regulacyjnych na rzece; wśród
zabytków znajdują się miecze, groty, siekierki, sierpy i szpile (Kersten 1958, nr. kat.
522-567, tabl. 51-54). W dwóch przypadkach (grot – nr kat. 548 w cytowanej
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pracy – i grot, sztylet oraz siekierka ze skrzydełkami – nr kat. 552) chodzi
o znaleziska z bagna, będącego prawdopodobnie dawniej odnogą Odry.
Znaleziska bagienne znane są również spoza doliny tej rzeki. W dawnym Kreis
Pyritz, sięgającym na północy do Iny, K. Kersten odnotował 12 takich stanowisk
(na 74), a w położonym na północ od tej rzeki Kreis Saatzig – cztery (na 17). Co
warte odnotowania, jednym z tego rodzaju znalezisk jest sierp z Suchanówka
(daw. Schwanenbeck), odkryty w bagnie nad Iną (Kersten 1958, nr kat. 700, tabl.
73). Biorąc pod uwagę niewielką odległość Suchanówka od stanowisk nad Iną,
można prawdopodobnie łączyć ten zabytek z omawianymi w niniejszej pracy
znaleziskami sierpów.
Warto przytoczyć w tym miejscu niektóre wnioski Anny Rembisz (Rembisz
2009a, 16-25; ryc. 7, 11, 12, 14), która dokonała podsumowania stanu badań nad
tzw. darami wotywnymi ze środowiska wodnego z południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego, z czasów od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza.
Z III okresu EB wśród znalezisk wodnych przeważają m.in. groty broni drzewcowej oraz sierpy z guzkiem, natomiast stosunkowo rzadkie są brązowe siekierki.
W czasach około połowy tego okresu, wraz z kształtowaniem się kultur pól
popielnicowych, wzrasta liczba przedmiotów brązowych składanych na terenach
podmokłych, a jednocześnie spada ich udział w grobach (por. też dalej uwagi
Hansa Jürgena Hundta). Z koryt rzek pochodzą m.in. siekierki i miecze, a z wód
stojących – cylindryczne pojemniki z pokrywkami. W IV okresie EB liczba skarbów
była najmniejsza. Na Pomorzu w skład „darów wotywnych” z tego okresu
wchodzą przede wszystkim przedmioty użytkowe i ozdoby (przeważnie obręczowe). Elementy uzbrojenia zaś znane są w większej liczbie z zachodniej i środkowej Wielkopolski. Największa liczba znalezisk ze środowiska wodnego
datowana jest na V okres EB. Wśród przeważających kategorii zabytków warto
wymienić m.in. groty liściowate, sierpy, siekierki z tulejką, naszyjniki owalne,
szpile tarczkowate i części uprzęży końskiej. Sytuacja zmienia się w okresie halsztackim, kiedy to zanikają znaleziska narzędzi i broni, dominują zaś ozdoby.
Z wczesnej epoki żelaza znane są tzw. depozyty rozproszone, czyli stanowiska
wodne, na których znajduje się przedmioty różnych typów złożone w obrębie
jednego obszaru. Uznaje się je za całkowicie lub częściowo jednoczasowe (por.
Jensen 1997, 214). Jest to ciekawa analogia do zabytków znad Iny, rozproszonych
w dolinie rzeki.
Jeśli chodzi o charakter znalezisk, to ciekawą i wyczerpująco uargumentowaną
koncepcję interpretacji dużej liczby depozytów (zarówno ze środowiska mokrego,
jak i suchego) z młodszej epoki brązu przedstawił H.-J. Hundt (1955). Autor zakwestionował wcześniejsze interpretacje, wedle których miały to być dobra tezauryzowane w niespokojnych czasach rozprzestrzeniania się kultur pól popielnicowych czy skarby odlewców; łączył je natomiast ze sferą wierzeń. Powiązał

66

mianowicie częste depozyty zestawów oraz pojedynczych brązów z wprowadzeniem ciałopalenia i jednocześnie zwyczaju ubogiego wyposażania grobów. Znajdowane w ziemi lub bagnach przedmioty, nieobecne już w grobach ciałopalnych,
odpowiadają znaleziskom z wcześniejszych pochówków szkieletowych. Depozyty
te miałyby więc pełnić funkcję zastępczego wyposażenia zmarłych, składanego
poza właściwym grobem.
Inną interpretację przedstawił Svend Hansen (1997), omawiając rzeczne znaleziska z epoki brązu z terenu całej Europy. Uznał on, ze względu na ich dużą
wartość (niektóre depozyty zawierają importy z odległych stron), że były to wota
dla bóstw, składane na zasadzie wzajemności: do ut des. Zauważa przy okazji, że
w przeciwieństwie do wielu skarbów składanych do ziemi, przedmioty z rzek nie
były intencjonalnie niszczone. Według autora na wybór miejsca oﬁarnego wpływ
miały różne czynniki, przy czym szczególną rolę odgrywały brody i ich okolice.
Wśród zabytków znad Iny z wczesnej epoki żelaza pochodzą elementy uprzęży
końskiej, naszyjnik typu Wendelring oraz, być może, szpila. Jak wspomniano wyżej,
znaleziska uprzęży końskiej, obok broni i narzędzi, jeszcze u schyłku epoki brązu
są kategorią dominującą, by ustąpić ozdobom i częściom stroju we wczesnej
epoce żelaza, kiedy to istotną kategorią znajdowanych w bagnach przedmiotów,
szczególnie na terenach północnej Polski, północnych Niemiec i Skandynawii
(przede wszystkim Półwyspu Jutlandzkiego), stały się naszyjniki i szpile. W przypadku ozdób szyi chodzi tu o różne ich odmiany, nie tylko naszyjniki typu Wendelring (por. wyżej oraz Jensen 1997, 214), lecz także m.in. koronowate
(Kronenhalsringe) i zakończone kulkami (Kugelhalsringe), powszechnie znajdowane
na terenach podmokłych (Brønsted 1963, 21-22, 43-44; Kaul 2003, 31-32).
Niektórzy badacze sugerują, że stanowiły one oﬁary składane przez kobiety
(Capelle 1967, 214), a nawet, że większe egzemplarze wykonywane były specjalnie w tym celu (Brønsted 1963, 43).
Również znaleziona nad Iną szpila, o ile zaproponowana chronologia tego
zabytku jest prawidłowa, wpisuje się w północnoeuropejską tradycję deponowania tego rodzaju ozdób w środowisku wodnym w charakterze darów wotywnych
(Brønsted 1963, 41; Jensen 1997, 214; Kaul 2003, 31).
W świetle przedstawionych wyżej danych wydaje się, że w przypadku
zabytków znad Iny pochodzących z epoki brązu koncepcja o zastępczych darach
grobowych jest najbardziej przekonująca. Natomiast naszyjnik, a także szpila
stanowić mogły oﬁary.

Okres wpływów rzymskich

Sytuacja kulturowa we wczesnym okresie wpływów rzymskich jest niejasna.
Przyjęło się uważać, że teren ten zajmowały grupy z pogranicza wielbarskonadłabskiego: gustowska i lubuska (por. Wołągiewicz 1981c; 1981d). Istotne
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znaczenie dla atrybucji kulturowej interesującego nas obszaru ma kwestia
wydzielania tzw. grupy pyrzyckiej. R. Wołągiewicz (1986b, 309) używa sformułowania „skupienie pyrzyckie”, wyrażając wątpliwość co do przynależności
Ziemi Pyrzyckiej i przyległej części Pojezierza Myśliborskiego do grupy lubuskiej,
charakteryzującej się m.in. obecnością broni w grobach. Terminem „skupisko
pyrzyckie” posługuje się też H. Machajewski (1996, 52-53, 56) w podsumowaniu
stanu badań na Pomorzu Zachodnim. W innym opracowaniu używa on już terminu „grupa pyrzycka”, nie precyzując go jednak, zaznaczając tylko, że jest to zagadnienie wymagające opracowania (Machajewski 1999, 243). Podobne
sformułowanie stosuje również Grzegorz Domański (2004, 175). Na obecnym
etapie badań cechy „grupy pyrzyckiej” określane są poprzez podobieństwa
i różnice w stosunku do sąsiednich jednostek kulturowych. W każdym razie
wszystkie trzy grupy (gustowska, lubuska i pyrzycka) miały rozwinąć się poza
strefą wielbarską, wskutek oddziaływań nadłabskich na lokalne podłoże o tradycjach kultury jastorfskiej40; problematyczne pozostają deﬁnicje tych grup41.
Ostatnio pojawiają się głosy kwestionujące rozdzielenie grupy gustowskiej
i kultury wielbarskiej. Jan Schuster (2010, 211-214) uważa, że nie ma wyraźnych
cech różniących te jednostki od siebie, natomiast obecność w inwentarzach pierwszej z wymienionych ceramiki zdobionej ornamentem radełkowym wynika jedynie z bliskości kręgu nadłabskiego i nie stanowi wyróżnika kulturowego (por.
również Schuster 2007, 434).
Analizując tzw. drawsko-łobeskie skupienie osadnicze, R. Wołągiewicz (1979a,
86-89) umieszcza na północ od Iny granicę między grupą lubuską a kulturą wielbarską. Tak też przebiega wydzielona później granica strefy B tej drugiej jednostki
(Wołągiewicz 1986a). Obydwa ugrupowania miał rozdzielać 20-30-kilometrowy
pas pustek osadniczych. Jednak najbliższe Suchania stanowiska kultury wielbarskiej to Krąpiel, pow. stargardzki (por. ryc. 3:5), gdzie odkryto grób z fazy B2,
Z drugiej strony wskazuje się na wyludnienie dolnego dorzecza Odry na przełomie er (faza A3/B1)
oraz brak ciągłości między osadnictwem kultury jastorfskiej a późniejszych ugrupowań wczesnorzymskich (Domański 2004, 173-174). Uwaga ta nie dotyczy jedynie grupy gustowskiej na
Nizinie Szczecińskiej, wykazującej kontynuację od kultury jastorfskiej (np. cmentarzysko w Lubieszewie; por. Wołągiewicz 1981c, 201). Ta ciągłość jest jednak ostatnio kwestionowana (Schuster
2010, 213-214). Na wyludnienie w tym czasie północnej i zachodniej Wielkopolski zwrócił z kolei
uwagę Kazimierz Godłowski (1986, 346-347).
41
R. Wołągiewicz (1986b, 308 n.) charakteryzuje je w sposób następujący: grupę gustowską od
kręgu nadłabskiego różni birytualizm i brak broni w grobach, a od kultury wielbarskiej – cechy
nadłabskie w ornamentyce naczyń. Trudniej scharakteryzować grupę lubuską, której cechami
przewodnimi są: broń w wyposażeniach grobowych i obecność cech nadłabskich w ceramice.
Natomiast w zespołach skupienia pyrzyckiego nie ma ani broni, ani nadłabskich rysów w formach
naczyń. W fazie B1 wykazywało ono pod względem struktury zasiedlenia podobieństwa do grupy
lubuskiej.
40
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i Bobrowniki, pow. stargardzki (por. ryc. 3:1), skąd znane jest zniszczone cmentarzysko birytualne z faz B2-C1. Są one oddalone od omawianego odcinka doliny
Iny odpowiednio o ok. 10 i 20 km. Z kolei położone jeszcze bliżej Suchania osada
i cmentarzysko w Żukowie, pow. stargardzki (por. ryc. 3:15), określono jako
stanowiska grupy lubuskiej (Sajkowska 1981, 71; 1985, 31-32). Dostarczyły one
jednak niewielkiej liczby dobrze datowanych zabytków – np. na użytkowanie
cmentarzyska w fazie B1 ma wskazywać nożyk sierpikowaty oraz paciorek
(Sajkowska 1981, 71). Z nekropoli pochodzi również pojedyncze znalezisko posrebrzanego brązowego rondla typu E 153 (Eggers 1951, 107, nr kat. 719), datowanego na młodszy okres wpływów rzymskich.
Na podstawie znalezisk znad Iny nie można określić w sposób pewny atrybucji
kulturowej znalezionej tu zapinki oczkowatej. Wydaje się, że dopiero intensyﬁkacja badań terenowych może wyjaśnić skomplikowaną sytuację kulturową na
tym obszarze.
Nie ma natomiast wątpliwości co do oblicza kulturowego tych terenów na
przełomie wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich, czego dowodem
jest cmentarzysko w Żalęcinie, położonym na południowy zachód od Suchania.
Nekropola ta użytkowana była począwszy od fazy B2/C1-C1a i nosi wyraźne
cechy kultury wielbarskiej (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980).
Taka interpretacja kulturowa zgodna jest z wynikami ostatnich badań J. Schustera
(2007), który wskazuje na fakt ekspansji kultury wielbarskiej w kierunku zachodnim. Później, począwszy od młodszego okresu wpływów rzymskich, możliwa
jest obecność nad Iną ludności grupy dębczyńskiej (Wołągiewicz 1981e; Machajewski 1992; 1993; 1996, 55-57; 1999, 241-246).
Okres wpływów rzymskich reprezentowany jest wśród okazów znad Iny jedynie przez części stroju (zapinki) i monety. Wpisują się one bardzo dobrze w tendencje deponowania przedmiotów w środowisku wodnym w tym czasie. Warto
zauważyć, że większość egzemplarzy pochodzi z przełomu wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich, a tylko pojedyncze okazy datować można na
fazy B1 i C2.
Najsłynniejszymi stanowiskami wodnymi są niewątpliwie duńskie depozyty
bagienne, np. Illerup (Ilkjær 2003), jednak ze względu na militarny charakter
znalezisk nie mogą one służyć jako analogia do znalezisk z doliny Iny. Natomiast
bliższe geograﬁcznie, a także pod względem rodzaju zdeponowanych artefaktów,
są dużo mniejsze znaleziska bagienne z południowego pobrzeża Morza Bałtyckiego. Ich zestawienia z międzyrzecza Odry i Pasłęki oraz z północnej Wielkopolski
dokonał już Erich Blume, przy okazji omawiania znaleziska z Buczka, pow. białogardzki (Blume 1912, 178-183). Zauważył on przy tym, że wiele z tych
stanowisk dostarczyło bardzo rzadkich zabytków. W ostatnim czasie depozyty
bagienne i wodne z południowego pobrzeża Bałtyku, datowane na fazy A3–D1,
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skartowała M. Mączyńska (2000, ryc. 5) przy okazji opracowania stanowiska
bagiennego w Babim Dole-Borczu, pow. kartuski. Badaczka ta oddzieliła
stanowiska oﬁarne o charakterze wiejskim, jak bagienka w Babim Dole-Borczu
i Odrach, pow. chojnicki, zawierające przede wszystkim ceramikę czy kości, od
znalezisk bagiennych z tzw. drobnymi przedmiotami (Mączyńska 2000, 274-277).
Do tych ostatnich zaliczają się zapinki, paciorki, monety oraz ﬁgurki bóstw antycznych. Oczywiście, nie wszystkie tego rodzaju odkrycia, szczególnie w przypadku
pojedynczych paciorków czy zapinek, można traktować jako niewątpliwe oﬁary,
jednak duże zagęszczenie takich stanowisk na omawianym terenie jest zastanawiające (Mączyńska 2000, 275). Można również zauważyć pewne regionalne różnice
w strukturze depozytów. W Meklemburgii i na Pomorzu Zachodnim przeważają
znaleziska naczyń prowincjonalnorzymskich, nielicznego uzbrojenia i monet,
a brązowe antyczne ﬁgurki koncentrują się nad dolną Odrą. Podobne spostrzeżenie, o deponowaniu wartościowych przedmiotów w rejonie dolnej Odry, czyni
Achim Leube (1971, 100). Natomiast w depozytach nad Zatoką Gdańską odnajdywane są zapinki i paciorki42 (Mączyńska 2000, 276).
W tym miejscu warto bliżej przedstawić największe stanowisko bagienne
„z drobnymi przedmiotami” z Pomorza, czyli Buczek, pow. białogardzki. Odkryto je w drugiej połowie XIX wieku, a większość zabytków – nie opracowana
– zaginęła w czasie II wojny światowej. W latach 90. XX stulecia K. Raddatz
zrekonstruował je na podstawie zachowanych archiwaliów, m.in. kartoteki Herberta Jankuhna (Raddatz 1994, tam starsza literatura). Wśród znalezisk wymienić
można kilkaset (czasem mowa nawet o tysiącach, por. np. Blume 1912, 178) paciorków bursztynowych, szklanych, emaliowanych i glinianych, nieobrobione
kawałki bursztynu, kilka ﬁbul, pierścieni i innych ozdób, fragmenty
nieokreślonych przedmiotów brązowych, pięć denarów (w tym dwa Wespazjana
oraz po jednym Antonina Piusa i Marka Aureliusza) i monetę brązową (por.
Ciołek 2007, 19-20), przęślik gliniany, jedno naczynie gliniane i kilka fragmentów
ceramiki (niektóre przekazy mówią o dużej ich liczbie). Rzekomo odkryto tu
również ślady konstrukcji drewnianych. K. Raddatzowi, dzięki szczegółowej analizie zachowanych informacji, udało się ustalić chronologię stanowiska. Wydzielił
on kilka głównych horyzontów jego użytkowania. Najstarszy zabytek (naramiennik pusty w środku – Hohlwulst) należy datować na schyłek epoki brązu lub
wczesną epokę żelaza. Jednak większość zabytków zdeponowano w okresie od
młodszego odcinka fazy B do fazy C1; tylko niewiele pochodzi z fazy C2. Na
podstawie „kobiecego” charakteru znalezisk autor doszedł do wniosku, że były
42

M. Mączyńska wykluczyła z grupy depozytów oﬁarnych znalezisko broni i narzędzi z Żarnowca,
pow. pucki, którego oﬁarny charakter wykazał ostatnio w sposób przekonujący Bartosz Kontny
(2006).
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to oﬁary składane przez kobiety zajmujące się obróbką bursztynu (Raddatz 1994,
265-266, 280). Należy podkreślić analogiczną strukturę chronologiczną znalezisk
znad Iny. Mamy tu więc również naszyjnik z wczesnej epoki żelaza, zapinki,
których większość datować można na przełom wczesnego i młodszego okresu
wpływów rzymskich, oraz monety. Ponadto, jak wspomniano w analizie, niektóre
ﬁbule wykazują pewne podobieństwa do zapinek z Buczka.
Różnie interpretuje się znaleziska monet ze środowiska wodnego. A. Bursche
(2005, 307−308; por. również Kokowski 1993, 90) skłonny jest uznać dużą część
depozytów za oﬁary dla bóstw wodnych. Wiele trudności przysparza interpretacja
znalezisk monet z rzek. Tu mogły one traﬁć w różnych okolicznościach – znane
są depozyty z wraków, ale także odkrywane w okolicach starożytnych mostów
lub przepraw przez rzekę (Bursche 2005, 310). W odniesieniu do znalezisk
w naczyniach i innych pojemnikach A. Bursche przychyla się z kolei do koncepcji
przytaczanej przez Lotte Hedeager (1992, 73-77), analogicznej do interpretacji
H.-J. Hundta (por. wyżej), że były to zastępcze dary grobowe (Bursche 2005,
309-310). W islandzkich sagach jest mowa o ukrywaniu srebrnych i złotych kosztowności, by mogły posłużyć w przyszłym życiu (Hedeager 1992, 73). W Sadze
o Egilu (rozdział 58) ojciec bohatera, Skalla-Grim, tuż przed śmiercią zatopił swoje
kosztowności – skrzynię ze srebrem i kocioł miedziany – w moczarze
Krumskelda i położył tam wielki głaz. Sam Egil natomiast, w ostatnich latach
swego życia, również zabrał własne dwie skrzynie ze srebrem i w towarzystwie
niewolników, których następnie uśmiercił, zatopił je, jak głosiła legenda, w wodzie
lub głębokich trzęsawiskach, albo ukrył w rozpadlinach (rozdział 85).
Niektóre monety odnajdywane są w pobliżu „pomostów bagiennych” (niem.
Bohlenweg43), gdzie mogły zostać po prostu zgubione. Trudno jednak uznać za zgubę
przytaczany przez A. Burschego (2005, 309) skarb z Rütenbrock w Dolnej Saksonii,
odkryty w połowie XIX wieku podczas kopania torfu w tzw. Burtanger Moor,
w pobliżu „mostu rzymskiego”, zawierający ok. 300 denarów (FMRD VII, nr 1046).
Żadna z monet znad Iny nie została znaleziona w okolicy przewężenia doliny,
gdzie ewentualnie można by spodziewać się przeprawy. W tym przypadku więc
ich interpretacja jako przedmiotów zgubionych nie jest dostatecznie przekonująca, choć oczywiście nie można całkiem jej wykluczyć.
Omawiane w niniejszej pracy zabytki rozpatrywać można również w kontekście
znalezisk rzecznych, gdyż niewykluczone jest, że część z nich pierwotnie znajdowała się w korycie Iny. Część badaczy sceptycznie odnosi się do interpretacji tego
typu odkryć jako intencjonalnych depozytów (Torbrügge 1971, 115, 121, 123).
43

Bohlenweg to rodzaj pomostu, przeważnie drewnianego, ułatwiającego transport przez torfowiska.
„Pomosty” takie występują najczęściej na obszarach obﬁtujących w torfowiska wysokie, a najwięcej odkryć pochodzi z północnych Niemiec, Holandii i Danii. Znane są z czasów od neolitu
do późnego średniowiecza (por. Hayen 1978).

71

W rzekach znajdowano nie tylko monety. Szczególną uwagę zwracają rzeczne
depozyty broni, m.in. z rzek: Wkry (Ücker) i Reknicy (Recknitz) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Schultze 1993; Lampe 1974) oraz Noteci
w Wielkopolsce (Makiewicz 1995, 137-141). Wielu odkryć dokonano podczas
regulowania rzek, co tłumaczy stosunkowo dużą liczbę znalezisk z terenów
Niemiec i niewielką w Polsce (por. Bursche 2005, 310). Podczas prac na Wkrze
znaleziono w latach 80. XX wieku zabytki z różnych epok, m.in. fragmenty ceramiki i topór z poroża datowane na epokę brązu, miecze i dwa groty z młodszego
okresu wpływów rzymskich, miecz z okresu wędrówek ludów lub wczesnego
średniowiecza, fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki, średniowieczny
nóż, a także kości zwierząt (Schultze 1993, 191). Erdmute Schultze bierze pod
uwagę różne możliwości interpretacji tych znalezisk, rozważając zarówno wyjaśnienia „kultowe”, jak i odnoszące się do życia codziennego (Schultze 1993,
204-207). Nie muszą się one jednak wykluczać. Przykładem depozytów, które
mogły być związane z funkcjonowaniem przeprawy, są analogiczne znaleziska
z Piany (Peene) na Pomorzu Przednim – zalegały one w najdogodniejszym
w okolicy miejscu do przekroczenia rzeki. Ponieważ jednak w przypadku Piany
przeprawa nie sprawiała kłopotu, trudno przyjąć, że wszystkie zabytki tam
znalezione są zgubami (przede wszystkim sporych rozmiarów broń); duża
wartość znalezisk również sugeruje interpretację oﬁarną (Schultze 1993, 205206). Podobnie E. Schultze interpretuje znaleziska z Wkry. Możliwe, że ze
względu na korzystne położenie było to również – jak w przypadku Piany –
miejsce przeprawy; taką interpretację może też sugerować gęstsza niż na północnym, bardziej bagnistym odcinku rzeki sieć osadnicza z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Z kolei duża wartość zabytków (jeden z odkrytych
mieczy jest inkrustowany) sugeruje, że chodzi tu o intencjonalny depozyt, jakkolwiek brak jest innych wskazówek przemawiających za hipotezą o oﬁarnym
charakterze stanowiska (Schultze 1993, 207).
Fakt odnajdywania w depozytach rzecznych przede wszystkim broni może
być spowodowany w dużej mierze okolicznościami odkrycia, np. przy pogłębianiu koryta koparką rzeczywiście łatwo jest przeoczyć małe przedmioty. Zatem
obraz kultury martwej uzyskany na podstawie kultury ponownie odkrytej (wiederentdeckte Kultur Eggersa 1951, 24) może być bardzo zdeformowany. Trzeba dodać,
że na ten stan rzeczy wpływ ma też fakt, iż większość znalezisk z wód i bagien
jest na ogół pozbawiona kontekstu, a nierzadko także informacji o okolicznościach odkrycia.
Z kolei specyﬁka prac nad Reknicą (zastosowanie pompy ssącej, z której materiał traﬁał do kosza, a następnie był przeglądany) umożliwiła pozyskanie olbrzymiej ilości niewielkich zabytków, takich jak zapinki czy okucia (Lampe 1974,
247-248). Z Reknicy wydobyto przedmioty datowane od mezolitu po śred-
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niowiecze. Spośród zabytków pewnie datowanych, z epoką brązu wiązać można
jedynie grot włóczni, z okresem przedrzymskim – główkę szpili skrzydlatej i fragment naszyjnika, natomiast z okresu wpływów rzymskich znalezisk jest stosunkowo dużo, m.in. zapinki, szpila, sprzączka, okucia końca pasa, pęseta, okucie
rogu do picia, części rzędu końskiego i ostrogi, a także groty. Okres wędrówek
ludów reprezentowany jest zaś tylko przez jeden pewnie datowany zabytek –
głowicę miecza (Lampe 1974, 255-271). Część tych znalezisk to przedmioty
o nielicznych analogiach lub wręcz absolutne unikaty. Willi Lampe przyjmuje
kilka możliwości interpretowania rzecznych odkryć, które proponowali już inni
badacze (Lampe 1974, 291-294): zguba, oﬁara, ślad przeprawy lub nieudanej
żeglugi, ślady walki, przemieszczenie zabytków pierwotnie zalegających na osadzie lub cmentarzysku. Autor wzbrania się przed uznaniem wszystkich zabytków
z Reknicy za oﬁary składane na przestrzeni kilku tysięcy lat; powołując się na
analogie północnoeuropejskie, dopuszcza taką interpretację głównie w odniesieniu do znalezisk z okresu rzymskiego. Niemniej badacz przyjmuje też możliwość,
że przynajmniej niektóre zabytki zalegały na wtórnym złożu, tzn. spłynęły do
rzeki z pobliskich osad lub cmentarzysk wskutek procesów erozyjnych (Lampe
1974, 293-294). Mimo że jako szlak komunikacyjny Reknica miała raczej drugorzędne znaczenie, to można przypuszczać, że w czasie ewentualnej przeprawy,
jak i żeglugi gubiono liczne przedmioty, które również traﬁały do rzeki. Reknica,
ze względu na dość szeroką (1-2 km) i podmokłą dolinę, była z pewnością trudną
przeszkodą do pokonania. Stanowiła ona historyczną granicę między Meklemburgią a Pomorzem Przednim, niewykluczone więc, że podobną, graniczną rolę
pełniła także w pradziejach (Lampe 1974, 248). Taką interpretację dla okresu średniowiecza może w pewnym stopniu potwierdzać łańcuch grodzisk słowiańskich
zlokalizowanych wzdłuż jej koryta. Opisane okoliczności są interesującą analogią
dla sytuacji zarejestrowanej nad Iną (prawdopodobne miejsce przeprawy, bliska
obecność domniemanych grodzisk). Co ciekawe, znad Reknicy znane są
stanowiska datowane wyłącznie na neolit i średniowiecze. W opinii W. Lampego
oznacza to, że bardziej reprezentatywne dla obrazu zasiedlenia tego rejonu
w przeszłości są zabytki odkryte w korycie rzeki (Lampe 1974, 250). Z drugiej
jednak strony odnotowana nad Reknicą długotrwała pustka osadnicza może
świadczyć, że w pradziejach istotnie była to rzeka graniczna. Zabytki z rzeki
można więc różnie interpretować, a w rozważaniach na temat przyczyn ich depozycji należy wziąć pod uwagę rozmaite możliwości.
Na koniec należy poruszyć jeszcze kwestię znalezisk z okolic mostów, gdyż
jak już wspomniano, nie można wykluczyć istnienia przeprawy w okolicy koncentracji znalezisk znad Iny. Z ziem polskich znamy bardzo niewiele pozostałości
mostów lub pomostów datowanych na epokę żelaza. Ostatnie wykopaliska
zmieniają jednak ten obraz. Na jeziorze Czos w Mrągowie odkryto pale, których
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układ sugeruje istnienie mostu. Analizy dendrochronologiczne i 14C pozwalają
datować je na wczesną epokę żelaza i okres wpływów rzymskich44. Zabytki
znalezione w ich kontekście (ceramika i groty włóczni), potwierdzają tę
chronologię. Stanowisko to jest wprawdzie odległe terytorialnie i kulturowo od
okolic Iny, jednak jego przykład wskazuje, jakiego rodzaju przedmiotów można
się spodziewać w przypadku istnienia mostu.
Wśród znalezisk z ziem polskich warto wymienić „pomosty” (Bohlenwege)
biegnące przez bagnistą dolinę rzeki Dzierzgoń, na granicy Żuław Wiślanych i Pojezierza Iławskiego (Sadowska-Topór 1998; 1999). Powstanie pierwszego z nich
datuje się na podstawie dat radiowęglowych i dendrochronologicznych około
roku 1000 przed Chr. (IV okres EB), a czas jego funkcjonowania szacuje się na
co najmniej 100 lat (Sadowska-Topór 1999, 61-62, 73). Z pobliża mostu nie są
znane żadne inne zabytki oprócz fragmentów ceramiki kultury łużyckiej, pomorskiej lub kurhanów zachodniobałtyjskich. Chronologia drugiego mostu,
oparta także na datach 14C i analizach dendrochronologicznych, obejmuje czasy
od II do III wieku po Chr., przy czym niewykluczone są również późniejsze jego
przebudowy (Sadowska-Topór 1999, 118-120). W przeciwieństwie do pierwszego
pomostu, oprócz naczyń znaleziono tu również inne zabytki: grot włóczni
(bardzo rzadkie znalezisko na terenie kultury wielbarskiej), wisiorek
wiaderkowaty, paciorek bursztynowy i trzy kawałki bursztynu. Ich chronologia
obejmuje fazy B2-B2/C1, a nawet czasy późniejsze, do fazy D (paciorek). Natomiast 20 fragmentów naczyń można datować na okres wpływów rzymskich oraz
wczesne średniowiecze i nowożytność (Sadowska-Topór 1999, 111-114). Warto
zauważyć, że „pomosty” budowano przy uwzględnieniu optymalnej lokalizacji
pozwalającej na zużycie jak najmniejszej ilości drewna (Sadowska-Topór 1999,
129). Drugą ważną dla niniejszych rozważań obserwacją jest obecność bardzo
małej liczby zabytków w okolicy obu drewnianych konstrukcji. Z jednej strony
może być to spowodowane przyjętą metodyką badań, np. ewentualnym brakiem
zastosowania wykrywaczy metali, z drugiej natomiast o dokładnej eksploracji
może świadczyć fakt pozyskania bardzo drobnych znalezisk.
Z ostatnich odkryć podwodnych w Jeziorze Gęgnowskim pochodzą znaleziska
naczyń, ozdób, broni i narzędzi, które zalegały w okolicy skupiska pali (Rembisz
2009b, 93). Zabytki te można datować na HaC i HaD. Wydawać by się mogło,
że mamy tu do czynienia z odkryciem pozostałości mostu, jednak mała odległość
od brzegu, jego ukształtowanie oraz niewielka głębokość jeziora w tym miejscu
każą przypuszczać, że we wczesnej epoce żelaza był to teren suchy. Odkryte pale
mogą zatem być pozostałością założenia innego rodzaju niż pomost (Rembisz
44

Za uprzejme udostępnienie mi tych niepublikowanych informacji dziękuję Panu mgr. Jarosławowi Sobierajowi z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
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2009b, 102). Przypuszcza się, że było to miejsce składania darów od schyłku epoki
brązu do starszego okresu przedrzymskiego (Rembisz 2009b, 103).
Dla pełniejszego obrazu możliwości interpretacyjnych należy wspomnieć
również o etnologicznym spojrzeniu na podobne depozyty. Na ogół interpretacje
związane z życiem codziennym, tzn. tezauryzację lub ukrywanie kosztowności
w niespokojnych czasach, przeciwstawia się wyjaśnieniom „kultowym”, czyli
składaniu oﬁar bóstwom lub zabiegom o znaczeniu magicznym. Istnieją jednak
jeszcze inne możliwości określenia charakteru tych praktyk. Przy interpretacji
kładącej większy nacisk na aspekty społeczne, zwraca się uwagę na kwestie
prestiżu. Badania etnologiczne ujawniły (jakkolwiek na terenach geograﬁcznie
bardzo odległych, bo w stosunkowo bogatych społecznościach na północnym zachodzie Ameryki Północnej i w Melanezji) tradycję potlaczu, czyli pokazowego
niszczenia bogactwa, które ma podkreślić status społeczny danej osoby, a przede
wszystkim przyćmić rywala (Mauss 2001, 165-306, szczególnie 171-173).
Podobne, lecz łagodniejsze formy takich zabiegów zarejestrowano również
w świecie starożytnych Indoeuropejczyków, np. u Traków. Niewykluczone jest
też przenikanie się różnych funkcji takiego działania, np. oﬁara dla bogów połączona z rywalizacją w obrębie społeczności. Przedmioty złożone w bagnie,
których nie można było już odzyskać, mogą więc stanowić ślad tego rodzaju praktyk. Z kolei w przypadku wyjaśnień religĳnych nie można ograniczyć interpretacji
jedynie do składania oﬁar. Być może kosztowności zatopione w wodzie stanowiły
tzw. zastępczy dar grobowy (por wyżej), a więc ich adresatem nie było bóstwo,
lecz człowiek (zmarły).
Składanie oﬁar czy wotów, które ma być jedną z cech wspólnych Indoeuropejczykom (Eliade 2007, 196), może przybierać różne postacie. Z jednej strony
mogą być to oﬁary przebłagalne lub dziękczynne dla konkretnych, wyobrażonych
bóstw. Z drugiej natomiast, mogą być śladem zabiegów magicznych,
niekoniecznie skierowanych do bóstwa (por. Colpe 1968, 38). Myślenie magiczne
to w uproszczeniu wiara, że pewne konkretne działania przynoszą określony
skutek w sytuacji, gdy w rzeczywistości zależność przyczynowo-skutkowa nie
musi między nimi zachodzić (Mauss 2001, 49-54, 155-158). W takim ujęciu, na
przykład złożenie do bagna sierpa miałoby na celu sprowadzenie urodzaju,
niekoniecznie będąc zwróceniem się o tę pomyślność do bóstwa opiekującego
się tą dziedziną życia (odnosi się to do klasycznej, choć krytykowanej pod różnymi
względami, koncepcji magii sympatycznej Jamesa George'a Frazera 2002, 18-62).
Odkryte przedmioty mogą być również śladem tzw. obrzędów przejścia, którym
towarzyszyło także ﬁzyczne przejście, np. przekroczenie rzeki (van Gennep 2006,
40-49).
Wobec niedostatecznych informacji w źródłach pisanych, interpretacje te
muszą pozostać tylko teorią. Klasycznym przykładem przekazu mówiącego o roli
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wody w praktykach religĳnych starożytnych Germanów jest informacja Tacyta
(Germania 40) o świętym gaju, miejscu kultu bogini Nerthus, gdzie znajdowało
się jezioro, w którym obmywano boginię wraz z jej wozem. Trudno jednak
odnieść ten przekaz do sytuacji nad Iną.

Podsumowanie

W przypadku odkryć znad Iny należy pamiętać, że splatają się tu różne elementy charakterystyczne dla stanowisk wodnych i bagiennych: teren zabagniony
i torfowe łąki, koryto rzeki, prawdopodobne miejsce przeprawy. Przecinająca
przewężenie doliny droga oraz obecność domniemanych średniowiecznych
grodzisk po obu stronach rzeki wskazują, że i w pradziejach mógł się tu znajdować
bród. Fakt ten zwiększa zakres możliwych interpretacji omówionych znalezisk,
w których uwzględnić należy zarówno intencjonalną depozycję, jak również
prawdopodobieństwo zguby.
Powyższy przegląd stanu badań tej problematyki pokazuje, że znaleziska znad
Iny nie stanowią wyjątku, ale odpowiadają szerszemu zjawisku składania (bo przynajmniej w dużej części przypadków chodzi o świadomy zabieg) przedmiotów
na terenach podmokłych. Trudno jednak dokładnie określić charakter tego
fenomenu. Jest on poświadczony zarówno dla epoki brązu, wczesnej epoki żelaza,
jak i okresu wpływów rzymskich. Jednak mimo wrażenia ciągłości samego
zwyczaju, należy poszczególne znaleziska rozpatrzyć osobno, przynajmniej
rozdzielając te z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza od zabytków z okresu wpływów rzymskich. Charakterystyczne jednak, że w przypadku znalezisk z epoki
brązu mamy do czynienia wyłącznie z bronią i narzędziami, a z okresu halsztackiego i wpływów rzymskich − z ozdobami, aplikacjami rzędu końskiego i monetami, przy czym elementem wspólnym dla obu tych odcinków epoki żelaza są
tylko ozdoby.
Zabytki z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza można wiązać z zachodniopomorską grupą kultury łużyckiej. Zarówno sierpy, jak i siekierki, groty oraz guzy
to przedmioty często znajdowane na terenach podmokłych. Znane są skarby zawierające wszystkie te kategorie znalezisk, często zróżnicowane typologicznie45,
jednak biorąc pod uwagę rozbieżność chronologiczną pomiędzy poszczególnymi
egzemplarzami znad Iny, różny stopień ich zachowania, a także duży rozrzut
przestrzenny, należy uznać raczej, że są to znaleziska pojedyncze. Oczywiście,
możliwe są wyjątki, np. w przypadku znalezionych razem sierpów o nr. kat. 5 i 7
czy sierpa i fragmentów dalszych o nr. kat. 4, 14 i 15. Depozyty składające się
z kilku przedmiotów, jak to wykazano wyżej, również występują stosunkowo
45

Na przykład w skarbie z Jelenia, pow. wałecki, datowanym na IV i początek V okresu EB,
znajdowały się różne sierpy z guzkiem, groty, siekierka i bransoleta (Lachowicz 1981).
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często. W przypadku skarbów z epoki brązu przekonująca jest omawiana wcześniej
teoria, że były to zastępcze dary grobowe, ponieważ można zaobserwować ogólną
zależność między wzrostem liczby depozytów a ubożeniem wyposażenia
grobowego w tym czasie (jakkolwiek istnieją od niej wyjątki, por. Blajer 2001).
Wydaje się, że taka możliwość jest najbardziej prawdopodobna w przypadku
tzw. garniturów, czyli skarbów o powtarzającym się składzie (por. np. Blajer 1999;
2001). Pytanie, czy znaleziska pojedyncze również mogły pełnić taką funkcję, czy
może raczej stanowiły oﬁary dla bóstw, czy też są śladem działań magicznych lub
pewnych obrzędów o charakterze społecznym, musi pozostać bez odpowiedzi.
Natomiast duże jest prawdopodobieństwo, że zostały one zdeponowane intencjonalnie, na co wskazuje ogromna liczba podobnych znalezisk pochodzących
z epoki brązu na Pomorzu Zachodnim, a także na innych obszarach.
Również Wendelring wpisuje się w ogólniejszy zwyczaj deponowania
naszyjników − przede wszystkim w bagnach − we wczesnej epoce żelaza. Często
są to znaleziska pojedyncze. Ponadto, biorąc także pod uwagę dużą wartość
artystyczną oraz materialną tej ozdoby, a także jej rozmiar i ciężar, można raczej
wykluczyć interpretację, że była to zguba. Nie sposób jednak rozstrzygnąć, czy
naszyjnik stanowił oﬁarę jednej osoby, czy całej społeczności, czy też był śladem
innych, opisanych wyżej zabiegów.
Trudno wypowiedzieć się na temat domniemanej szpili (nr kat. 19), jako że jej
chronologia i przynależność kulturowa są bardzo niepewne. Jeśli założyć, że to
ozdoba jastorfska z okresu przedrzymskiego, to również wpisuje się ona w szerszą
tradycję deponowania podobnych przedmiotów w wodzie/bagnie. Warto zauważyć, że szpilę znaleziono w skupisku, w którym znajdował się też Wendelring
i zapinka A VI (por. ryc. 2). Ziemia w tej okolicy pochodzi z dna rzeki, więc zabytki
mogły pierwotnie zalegać w jej korycie (por. uwagi w katalogu). Okoliczność ta
stanowi jednak tylko wskazówkę i nie przesądza o charakterze zbioru.
Większość zabytków z okresu wpływów rzymskich można wiązać z kulturą
wielbarską przełomu wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich. Fibulę
najstarszą (nr kat. 20) trudno przyporządkować konkretnemu ugrupowaniu, gdyż
sytuacja kulturowa wczesnego okresu wpływów rzymskich nie jest jeszcze na
tych terenach dobrze rozpoznana. Najmłodsza zapinka (nr kat. 26) powstała już
za czasów bytowania na tych terenach ludności grupy dębczyńskiej. Również najmłodsza moneta, antoninian Waleriana (nr kat. 31) znalazł się w ziemi prawdopodobnie w czasie funkcjonowania nad Iną tejże ludności (na której tereny
dostał się przypuszczalnie za pośrednictwem kultury luboszyckiej). Jeśli chodzi
o denary, to trudno stwierdzić, czy zostały zdeponowane przez ludność kultury
wielbarskiej, czy też późniejszej grupy dębczyńskiej.
Zjawisko deponowania dużej liczby skarbów (w tym pojedynczych przedmiotów) nie jest już tak bardzo rozpowszechnione w okresie wpływów rzymskich
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jak w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Mimo to znane są liczne przypadki składania zarówno zapinek, jak i monet w środowisku wodnym. Wielkie
skandynawskie stanowiska bagienne nie stanowią tu jednak dobrej analogii. Dużo
lepszymi odniesieniami są znane m.in. z Pomorza znaleziska drobnych przedmiotów z bagien, przy czym niektóre, jak zespół z Buczka, stanowią pokaźne
zbiory. Można w tym miejscu zwrócić uwagę na analogię do stanowiska
w Buczku pod jeszcze jednym względem, mianowicie struktury znalezisk.
Z Buczka pochodzi naszyjnik z HaD, duża liczba zabytków z młodszego odcinka
fazy B do fazy C1 oraz nieliczne okazy z fazy C2. Odpowiednio, choć w mniejszej
skali, nad Iną wystąpiły: naszyjnik z HaD, zapinki z faz B2b-B2/C1-C1a oraz
denary i pojedyncze zabytki o późniejszej chronologii: zapinka z fazy C2 i antoninian. Inną dobrą analogią są znaleziska z rzek, a szczególnie z Reknicy.
Koncepcję o „zastępczych darach grobowych” można również odnosić do
okresu wpływów rzymskich, jednak w tym czasie nie ma już tak ścisłej zależności
między znaleziskami ze środowiska wodnego a wyposażeniem grobowym. Trzeba
także wziąć pod uwagę różne miejsca znalezienia ozdób z okresu rzymskiego. Podczas gdy zapinka A VI (nr kat. 26) pochodzi z torfu wydobytego prawdopodobnie
z dna rzeki, to ﬁbula o nr. kat. 22 znaleziona została u podstawy doliny, a srebrna
zapinka z podwójną sprężyną (nr kat. 25) – na jej stoku. Jest to tym ciekawsze, że
w ostatnim przypadku chodzi o cenną, srebrną, wykładaną złotem ozdobę. Może
jej obecność na stoku doliny świadczy właśnie o tym, że część zabytków spłynęła
z góry, z nieznanego stanowiska? Niemniej większość zapinek i monet pochodzi
z dna doliny. Zastanawiające jest jednak, że w tym zestawie brakuje innych części
stroju lub ozdób. Może i w tym przypadku należy widzieć analogię do „kobiecego”
stanowiska oﬁarnego w Buczku, skąd również znane są i zapinki, i monety.
Powyższe uwagi sugerują odpowiedź na pytanie o to, z jak dużą liczbą
stanowisk mamy do czynienia w przypadku odkryć w dolinie Iny. Wydaje się, że
tylko w nielicznych przypadkach można mówić o kilkuprzedmiotowych zespołach
złożonych jednorazowo. Sierpy na przykład nie są raczej pozostałością rozwleczonego skarbu, ale – z uwagi na ich zróżnicowaną typologię i chronologię – pojedynczymi depozytami (jakkolwiek niekiedy składającymi się z więcej niż jednego
egzemplarza). Według standardów AZP należałoby więc uznać je za punkty i ślady
osadnicze. Wydaje się jednak, że takie zadokumentowanie tych znalezisk może
sugerować ich przypadkowe znalezienie się w dolinie Iny i – biorąc pod uwagę
przedstawione wnioski odnoszące się do ich celowej depozycji oraz liczby –
wprowadzać w błąd. Najbardziej prawdopodobne jest funkcjonowanie nad rzeką
kilku stanowisk (depozytów rozproszonych?) o jeszcze nieustalonym zasięgu,
odpowiadających poszczególnym fazom chronologicznym.
Podsumowując, wszystkie omówione zabytki wpisują się w szersze zjawisko depozytów wodnych, zarówno z epoki brązu, okresu halsztackiego, jak i wpływów
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rzymskich. Nie sposób jednak określić szczegółowo ich charakteru. Jakkolwiek
możliwe jest, że część z nich to zguby lub wtórnie zalegające na tym obszarze przedmioty, to wydaje się, że takie założenie nie wyjaśnia obecności w dolinie tak wielu
zabytków, znajdujących dobre i liczne analogie wśród znalezisk wodnych. Trzeba
więc przyjąć, że są one śladem bliżej nieokreślonych, ale świadomych zabiegów,
odpowiadających obyczajom zamieszkujących ten teren społeczności od epoki
brązu po okres wpływów rzymskich. Możliwości interpretacyjne są różne i nie
wykluczają się wzajemnie: zabiegi religĳne, magiczne lub wynikające z relacji
społecznych. Pamiętając jednak o wszystkich powyższych zastrzeżeniach, należy
stwierdzić, że mowa tu o czasach, kiedy przedmioty metalowe miały bardzo dużą
wartość. Świadome pozbycie się ich musiało być więc działaniem silnie umotywowanym. Wydaje się, że najlepszym wytłumaczeniem dla takiego „marnotrawstwa” jest odwołanie się do relacji człowieka z siłami wyższymi lub jego wyobrażeń
na temat życia pozagrobowego. W zabiegach magicznych lub innych, o bardziej
„przyziemnym” znaczeniu, wykorzystywano może środki skromniejsze – jak
np. naczynia (wypełnione pożywieniem), rośliny (nawet rzadkie) czy zwierzęta.
Można więc przyjąć jako najlepiej uzasadnioną hipotezę, że zabytki z epoki brązu
i okresu halsztackiego to tzw. zastępcze dary grobowe lub oﬁary, natomiast
znaleziska z okresu wpływów rzymskich to raczej oﬁary, może właśnie o „kobiecym” charakterze, podobnie jak w przypadku stanowiska w Buczku.
Zbiór przedmiotów z doliny Iny przedstawia wysoką wartość poznawczą nie
tylko ze względu na nietypowe środowisko zalegania. Niektóre zabytki to okazy
o dużej wartości materialnej, jak i artystycznej. Wymienić tu należy przede wszystkim naszyjnik typu Wendelring i srebrną zapinkę z podwójną sprężyną, dla których
nie ma wielu odpowiedników, a i te istniejące nie są ścisłymi analogiami. Ponadto
ze względu na niedostateczny stan badań tego rejonu, omawiane znaleziska
wnoszą nowe i bardzo istotne informacje dla poznania sytuacji kulturowej na tym
obszarze. Ma to szczególnie duże znaczenie dla badań nad wczesnym okresem
wpływów rzymskich.
Zbiór zabytków znad Iny jest pod kilkoma względami wyjątkowy. Wprawdzie
znaleziska wodne i bagienne z terenu Pomorza Zachodniego są dość liczne,
pochodzą jednak z odkryć dawnych, XIX- i XX-wiecznych, dokonywanych podczas kopania torfu czy prac regulacyjnych na rzekach. Z tego względu pozbawione
są na ogół kontekstu archeologicznego. W przypadku zabytków znad Iny kontekst
również nie jest znany, cenny jest jednak fakt, że są to znaleziska o stosunkowo
dokładnej lokalizacji. Regularne badania wykopaliskowe pozwoliłyby lepiej
rozpoznać charakter tych stanowisk i doprowadziłyby zapewne do kolejnych fascynujących odkryć.
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KATALOG ZNALEZISK
Zabytki w katalogu uporządkowane są według kryterium chronologicznego. Ponieważ jednak nie wszystkie znaleziska z epoki brązu i okresu halsztackiego da się dokładnie wydatować, a ich chronologia zamyka się w dość szerokich ramach (np. III-V okres EB), są one uporządkowane kategoriami, a dopiero
w ich ramach chronologicznie, przy czym kategorie ogólnie starsze wymienione są wcześniej. Kolejność
jest więc następująca: siekierki, grot, sierpy, guzy, naszyjnik. Potem wymieniona jest szpila. Podobnie
uporządkowane są zabytki z okresu rzymskiego: najpierw zapinki (w miarę możliwości chronologicznie), następnie monety. Na końcu katalogu znalazły się zabytki niesklasyﬁkowane.
Przed konserwacją zostały wykonane rysunki zabytków nr kat. 2, 6, 11-13, 19, 22, 24, 27, 28 oraz zdjęcia
monet nr kat. 29-31. Po konserwacji zostały wykonane rysunki zabytków nr kat. 1, 3-5, 7-10, 14-18,
20, 21, 23, 25, 26, 32-34.

Nr kat. 1 (ryc. 5:1)
Opis: Brązowa siekierka ze skrzydełkami typu Linowo o rozszerzającym się ostrzu i lekko zwężającym się ku dołowi obuchu o wklęsłej podstawie. W górnej połowie narzędzia (pomĳając ostrze),
z przodu i z tyłu, brzegi są podniesione i zagięte do środka. Stan zachowania bardzo dobry, na
powierzchni widoczne lekkie uszkodzenia krawędzi podniesionych brzegów oraz ostrza.
Wymiary: dł. 16,5 cm, szer. ostrza 4,2 cm, szer. obucha 2,9 cm, wys. wraz z podniesionymi brzegami
3,5 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 60 m na zachód od niej, ok. 1800 m na południe od ostatnich zabudowań Suchania
i 260 m na północ od obecnego koryta doliny Iny i ok. 300 m od mostu, na wysokości fundamentów pozostałych po Fährzoll, na terenach należących do Suchania, na granicy działek 799 i 801,
w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, w torﬁe wydobytym zapewne z jego dna.
Chronologia: III okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 2 (ryc. 5:2)
Opis: Brązowa siekierka ze skrzydełkami typu łużyckiego o lekko rozszerzającym się ostrzu
i obuchu zakończonym dwoma występami zagiętymi do siebie. W części środkowej, z przodu
i z tyłu, brzegi są podniesione i zagięte do środka. Stan zachowania bardzo dobry.
Wymiary: dł. 17,4 cm, szer. ostrza 4,6 cm, szer. obucha 3,5 cm, wys. wraz z podniesionymi brzegami
3,7 cm
Lokalizacja: Na dolnym tarasie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna, w odległości ok. 1100 m na zachód od niej i ok. 10 m na południe od krawędzi lasu,
przy niewielkiej drodze prowadzącej na zachód od szosy wzdłuż lasu, na terenach należących do
Suchania, w obrębie działki 789.
Chronologia: III/IV okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 3 (ryc. 5:3)
Opis: Brązowy grot liściowaty grupy XVI E wg Fogla z prostym, wydatnym żeberkiem, przechodzącym w tulejkę. Liść regularnego kształtu, którego największa szerokość znajduje się w ¹/³
długości, zaczyna się w ¼ długości tulejki. Poniżej liścia w tulejce są dwa otwory (na nit). Stan zachowania bardzo dobry, widoczne uszkodzenia krawędzi liścia oraz tulejki, jeden z otworów na
nity powiększony w kierunku nasady liścia.
Wymiary: dł. 16,8 cm, szer. liścia 3,7 cm, największa grubość żeberka 1,3 cm, szer. żeberka 1,25
cm, dł. tulejki 3,9 cm, szer. tulejki 2,1 cm
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Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po lewej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 75 m na wschód od niej, ok. 1800 m na południe od ostatnich zabudowań Suchania i 220 m na północ od obecnego koryta doliny Iny i ok. 250 m od mostu, na tyłach fundamentów
pozostałych po Fährzoll, na terenach należących do Suchania, w obrębie działki oznaczonej jako
PsIV, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, w torﬁe wydobytym zapewne z jego dna.
Chronologia: IV okres EB?
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 4 (ryc. 5:4)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem z silnie wygiętym grzbietem. Równolegle do pogrubionego grzbietu biegną dwa żeberka, w tym jedno − tylko od podstawy przez ok. ¼ długości narzędzia. Guzek
umieszczony na linii grzbietu, blisko podstawy. Podstawa prosta, częściowo zaokrąglona. Ponad
guzkiem wychodzi z grzbietu niewielki wypustek. Stan zachowania dobry, koniec ostrza ułamany,
widoczne wyszczerbienia na przedniej części ostrza.
Wymiary: dł. 9,8 cm; największa szer. 1,5 cm; wys. guzka 1,5 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 1630 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna i ok. 240 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do
Suchania, w obrębie działki nr 737, niedaleko rowu melioracyjnego, być może z torfu z jego dna.
Chronologia: III-IV, ewent. V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 14 i 15.
Nr kat. 5 (ryc. 5:5)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem z silnie wygiętym grzbietem (?). Równolegle do pogrubionego
grzbietu biegną dwa żeberka. Guzek umieszczony jest na styku grzbietu z ukośną, pogrubioną
podstawą. Stan zachowania dobry, koniec ostrza ułamany, widoczne wyszczerbienia na przedniej
części ostrza.
Wymiary: dł. 10,3 cm, największa szer. 2,4 cm, wys. guzka 1,4 cm, waga: 32,66 g
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 770 m na południowy zachód od niej i ok. 60 m na północ od obecnego koryta
doliny Iny, na drodze polnej prowadzącej dnem doliny wzdłuż koryta rzeki, na terenach należących
do Suchania, między działkami 848 a 854, pochodzące z torfu wydobytego zapewne z dna doliny.
Chronologia: III-IV, ewentualnie V EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Uwagi: Połączony korozją z sierpem nr kat. 7.
Nr kat. 6 (ryc. 6:1)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem z silnie wygiętym grzbietem. Równolegle do pogrubionego grzbietu biegną dwa wąskie żeberka. Guzek umieszczony jest na styku grzbietu z podstawą. W dolnej
części narzędzia, od części poniżej guzka, biegnie ukośnie w górę kolejne żeberko, dochodzące do
1/3 długości narzędzia. Od podstawy poniżej guzka odchodzi w tył niewielki występ. Szerokie
ostrze. Stan zachowania dobry, widoczne wyszczerbienia na ostrzu.
Wymiary: dł. 8,2 cm; największa szer. 1,6 cm; wys. guzka 1,2 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny rzeki Iny, w odległości ok. 2800 m na zachód od drogi prowadzącej
z Suchania do Choszczna i ok. 90 m na południe od obecnego koryta rzeki, na terenach należących
do Piasecznika, w obrębie działki nr 547.
Chronologia: III-IV, ewentualnie V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
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Nr kat. 7 (ryc. 6:2)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem z lekko faliście wygiętym grzbietem (?). Równolegle do pogrubionego
grzbietu biegnie żeberko. Grzbiet od guzka do miejsca wygięcia biegnie prosto, potem łukowato. Guzek
umieszczony jest na styku grzbietu z podstawą. Za nim niewielki występ. Podstawa poniżej guzka
tworzy kolejny, skośny występ. Tam równoległe do jej brzegu – krótkie żeberko. W przedniej części
sierpa, na żeberku, widoczny otwór. Stan zachowania dobry, koniec ostrza ułamany, widoczne wyszczerbienia na ostrzu.
Wymiary: dł. 11,8 cm, największa szerokość 2,6 cm, waga: 30,58 g
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 770 m na południowy zachód od niej i ok. 60 m na północ od obecnego koryta
doliny Iny, na drodze polnej prowadzącej dnem doliny wzdłuż koryta rzeki, na terenach należących
do Suchania, między działkami 848 a 854, pochodzące z torfu wydobytego zapewne z dna doliny.
Chronologia: III-V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Uwagi: Połączony korozją z sierpem nr kat. 5.
Nr kat. 8 (ryc. 6:3)
Opis: Brązowy, krótki sierp z guzkiem typu pomorskiego. Równolegle do słabo wygiętego, pogrubionego grzbietu biegnie szerokie żeberko. Podstawa zaokrąglona, guzek umieszczony na styku
grzbietu z podstawą. Stan zachowania dobry, widoczne wyszczerbienia na ostrzu.
Wymiary: dł. 8,8 cm; największa szer. 1,7 cm; wys. guzka 0,8 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 160 m na wschód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i 250 m na północ od obecnego koryta Iny (a 170 m na północny wschód od najbliżej
położonego odcinka rzeki, czyli pierwszego jej zakola na wschód od drogi), na terenach należących
do Suchania, w obrębie działki nr 752.
Chronologia: V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 9 (ryc. 6:4)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem typu pomorskiego. Pogrubiony grzbiet jest najbardziej wygięty
w części bliżej guzka. Podstawa prosta, guzek umieszczony na styku grzbietu z podstawą. Stan zachowania dobry, widoczne wyszczerbienia na przedniej części ostrza.
Wymiary: dł. 7,5 cm; największa szer. 1,4 cm; wys. guzka 0,85 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 220 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 300 m na północ od koryta rzeki, na terenach należących do Suchania, w obrębie
działki nr 824.
Chronologia: V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 10 (ryc. 6:5)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem typu pomorskiego. Grzbiet pogrubiony, słabo wygięty. Guzek
umieszczony na styku grzbietu z podstawą. Podstawa lekko zaokrąglona, z niewielkim występem
na przedłużeniu grzbietu powyżej guzka. Stan zachowania średni – narzędzie zachowane w trzech
częściach i sklejone podczas konserwacji, koniec ostrza ułamany (lub starty), na ostrzu widoczne
wyszczerbienia.
Wymiary: dł. 5,9 cm; największa szer. 1,1 cm; wys. guzka 0,85 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 270 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania
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do Choszczna i ok. 180 m na północ od koryta rzeki, na terenach należących do Suchania, w obrębie działki nr 823, przy granicy z działką nr 822.
Chronologia: V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 11 (ryc. 6:6)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem typu pomorskiego. Równolegle do łukowato wygiętego, lekko
pogrubionego grzbietu biegną dwa wąskie żeberka, stopniowo zacierające się w stronę końca ostrza.
Bardzo wąski guzek umieszczony na linii grzbietu, blisko podstawy. Podstawa wystająca poza niego
jest zaokrąglona (zapewne wskutek zużycia). Szerokie ostrze. Stan zachowania dobry.
Wymiary: dł. 8,6 cm; największa szer. 1,9 cm; wys. guzka 1,0 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny rzeki Iny, w odległości ok. 1430 m na zachód od drogi prowadzącej
z Suchania do Choszczna i ok. 20 m na północny zachód od obecnego koryta rzeki, z torfu
pochodzącego zapewne z jej dna, na terenach należących do Suchania, w obrębie działki nr 866.
Chronologia: V okres EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 12 (ryc. 6:7)
Opis: Brązowy sierp z guzkiem typu łużyckiego (wariant z uniesionym ostrzem). Równolegle do
lekko pogrubionego, łukowato wygiętego grzbietu biegną przez połowę długości (w części bliżej
guzka) dwa żeberka. Guzek umieszczony na styku grzbietu z podstawą. Podstawa zaokrąglona,
poniżej guzka lekko wyszczerbiona. Stan zachowania dobry, widoczne wyszczerbienia na tylnej
części ostrza.
Wymiary: dł. 7,4 cm; największa szer. 1,45 cm; wys. guzka 0,85 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 2800 m za zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 620 m na północ od koryta rzeki, w obrębie działki nr 716, przy łasze piachu.
Chronologia: V okres EB, ewentualnie HaC
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 13 (ryc. 6:8)
Opis: Fragment brązowego sierpa z guzkiem o lekko pogrubionym, łukowato wygiętym grzbiecie
i równolegle do niego biegnących dwóch wąskich żeberkach. Guzek umieszczony na styku grzbietu z podstawą. Od podstawy poniżej guzka odchodzi w tył niewielki występ. Stan zachowania
średni, widoczne wyszczerbienia na ostrzu.
Wymiary: zachowana dł. 5,8 cm; największa szer. 1,5 cm; wys. guzka 0,9 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 1200 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 30 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki nr 864, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Nr kat. 14 (ryc. 6:9)
Opis: Koniec ostrza brązowego sierpa z guzkiem (?) z prawie całkowicie zatartym śladem po
pogrubionym grzbiecie i żeberku. Stan zachowania średni.
Wymiary: dł. 3,3 cm; szer. 1,15 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 1630 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna i ok. 240 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do
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Suchania, w obrębie działki nr 737, niedaleko rowu melioracyjnego, być może z torfu z jego dna.
Chronologia: EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 4 i 15.
Nr kat. 15 (ryc. 6:10)
Opis: Koniec ostrza brązowego sierpa z guzkiem (?) z bardzo wyraźnym pogrubionym grzbietem
i żeberkiem, w przekroju silnie proﬁlowany. Stan zachowania dobry.
Wymiary: dł. 3,7 cm; szer. 1,8 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 1630 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna i ok. 240 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do
Suchania, w obrębie działki nr 737, niedaleko rowu melioracyjnego, być może z torfu z jego dna.
Chronologia: EB
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 4 i 14.
Nr kat. 16 (ryc. 6:12)
Opis: Brązowy, kolisty guz z kryzką i kopułą, w której znajduje się nieregularny otwór, z dwoma
uszkami od spodu. Stan zachowania dobry, kopuła na wierzchu przetarta.
Wymiary: średnica 2,7-2,8 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 1300 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 50 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki nr 864, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: Ha
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej?
Nr kat. 17 (ryc. 6:11)
Opis: Brązowy, owalny, płaski guzek z dwoma wąsami do zaginania. Jeden z wąsów ułamany. Stan
zachowania dobry.
Wymiary: średnica ok. 1,0 cm
Lokalizacja: W dolinie Iny, ok. 50 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
ok. 490 m na północ od obecnego koryta rzeki Iny, na terenach należących do Suchania, w obrębie
działki nr 757, w sąsiedztwie rowu melioracyjnego, być może z torfu wydobytego z jego dna.
Chronologia: Ha
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej?
Nr kat. 18 (ryc. 7, ryc. 15:1)
Opis: Naszyjnik typu Wendelring o ostro zakończonych krawędziach (scharﬂappig), wykonany
z czworokątnego w przekroju, skręconego pręta o mocno rozklepanych krawędziach, o 7-krotnej
zmianie kierunku tordowania. Pręt rozszerza się szybko w miejscu, gdzie rozpoczyna się skręcanie
i pozostaje mniej więcej tej samej grubości. Zakończenia nieskręcone, o przekroju romboidalnym,
łukowato wywinięte na końcach, co tworzy haczykowate zapięcie. Obydwa zakończenia zdobione
na trzech bokach podwójnymi szeregami puncowanych punktów. Czwarty bok niezdobiony. Stan
zachowania dobry, duża część krawędzi powyginana i poszarpana.
Wymiary: średnica 18,7 cm, największa grubość 2,7 cm, szer. zakończeń 0,8 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 1300 m na zachód od niej i ok. 40 m na północ od obecnego koryta doliny Iny,
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w odległości ok. 100 m na wschód od zbudowanego na niej jazu, na terenach należących do Suchania, w obrębie działki 864 przy granicy 865, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: HaD1/D2
Jednostka kulturowa: grupa zachodniopomorska kultury łużyckiej?
Nr kat. 19 (ryc. 10:1, ryc. 12:4)
Opis: Brązowa szpila o miseczkowatej główce i igle w przekroju okrągłej. Od główki odchodzą
w cztery strony (w górę, dół i na boki) wypustki, z których jedna (lewa) zachowała pierwotny
kształt otworu, pozostałe zaś są uszkodzone. Na główce szpili, po obu stronach, ślady żelaza. Stan
zachowania średni, trzy wypustki uszkodzone, igła ułamana.
Wymiary: dł. 5,3 cm; największa średnica główki 2,2 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 1200 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 30 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki nr 864, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: ?
Jednostka kulturowa: ?
Uwagi: Znaleziona razem z nr kat. 27 i 28.
Nr kat. 20 (ryc. 10:2)
Opis: Brązowa zapinka oczkowata serii głównej zbliżona do typu A 52. Na główce ramiona,
poniżej para wybitych „oczek”, każde składające się z dwóch koncentrycznych okręgów. Na
kabłąku podłużne wgłębienie biegnące przez środek – prawdopodobnie ślad zdobienia wybĳanym
ornamentem. Na łączeniu kabłąka i nóżki proﬁlowany grzebyk. Nóżka o przekroju łagodnie
trójkątnym. Zachowana część haczyka na cięciwę oraz wypustka na główce, stanowiąca zapewne
przejście w sprężynę. Stan zachowania dobry, sprężyna i igła niezachowane, pochewka zachowana
fragmentarycznie.
Wymiary: dł. 7,3 cm, największa szer. kabłąka 1,0 cm, szer. główki 1,9 cm, waga: 13,19 g
Lokalizacja: W dolinie Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 550 m na zachód od niej, ok. 260 m na północ od obecnego koryta doliny Iny, 330 m
na południe od drogi prowadzącej u podnóża tarasu doliny, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki Ł IV, w sąsiedztwie działki 815, w sąsiedztwie rowu melioracyjnego, w torﬁe
wydobytym zapewne z jego dna.
Chronologia: OWR: B1
Jednostka kulturowa: ?
Nr kat. 21 (ryc. 11:1)
Opis: Brązowa zapinka A V 8 z grzebykiem na główce o przewężonym kabłąku i rozszerzającej
się nóżce. Grzebyk i górna część kabłąka puste w środku. Z tyłu grzebyka zachowany trudny do
zinterpretowania fragment konstrukcji mocowania sprężyny. Stan zachowania średni, brak
sprężyny i igły, pochewka zachowana częściowo.
Wymiary: dł. 2,0 cm; szer. kabłąka 0,8 cm; szer. nóżki 1,0 cm; szer. grzebyka 1,5 cm; zachowana
wysokość 0,8 cm (= zachowana wysokość pochewki)
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 250 m na wschód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna i ok. 240 m na północ od obecnego koryta doliny Iny, na terenach należących
do Suchania, w obrębie działki nr 752, niedaleko rowu melioracyjnego, być może z torfu
wydobytego z jego dna.
Chronologia: OWR: B2b-B2/C1-C1a
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska
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Nr kat. 22 (ryc. 11:2)
Opis: Brązowa zapinka typu A 127/formy 5a z grzebykiem na główce o przewężonym kabłąku
i rozszerzającej się nóżce o przekroju daszkowatym. Grzebyk i górna część kabłąka puste w środku.
Z tyłu grzebyka zachowany trudny do zinterpretowania fragment konstrukcji mocowania sprężyny.
Stan zachowania średni, brak sprężynki i igły, pochewka zachowana częściowo.
Wymiary: dł. 2,5 cm; szer. kabłąka 1,0 cm, zachowana szer. nóżki 1,3 cm; szer. grzebyka 1,6 cm;
zachowana wysokość 0,9 cm; zachowana wys. pochewki 0,95 cm
Lokalizacja: Na południowym skraju doliny Iny, w lesie, na południe od koryta rzeki, w odległości
ok. 550 m od niego, u stóp stoku.
Chronologia: OWR: B2b-B2/C1-C1a
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska
Nr kat. 23 (ryc. 11:3, ryc. 12:5, ryc. 13)
Opis: Brązowa zapinka A V8/ formy 4 z grzebykiem na główce o mocno przewężonym kabłąku
i rozszerzającej się nóżce. Grzebyk pusty w środku. Oś sprężynki przechodzi przez otwór w blaszce
przymocowanej do górnej części grzebyka. Pomiędzy sprężyną a grzebykiem ślady jakiejś konstrukcji (cylindra na sprężynę?) w postaci nieregularnej płytki. Liczba zachowanych zwojów
sprężyny: po lewej 4, po prawej 5. Stan zachowania średni, igła niezachowana, pochewka zachowana częściowo. W momencie znalezienia zabytek pokrywał żelazisty nalot.
Wymiary: dł. 2,1 cm, szer. grzebyka 1,3 cm, szer. nóżki 0,9 cm, waga 2,06 g
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 100 m na zachód od niej i ok. 80 m na południe od krawędzi lasu, na terenach
należących do Suchania, w obrębie działki Ł IV, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego,
w torﬁe wydobytym zapewne z jego dna.
Chronologia: OWR: B2b-B2/C1-C1a
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska
Nr kat. 24 (ryc. 11:4)
Opis: Brązowa zapinka typu A 128/formy 6 z grzebykiem na główce o przewężonym kabłąku
i rozszerzającej się nóżce oddzielonej od kabłąka linią rytą i zgrubieniem pod nią. Podobne zdobienie pod grzebykiem. Grzebyk i górna część kabłąka puste w środku. Z tyłu grzebyka zachowany
trudny do zinterpretowania fragment konstrukcji mocowania sprężyny. Stan zachowania średni,
brak sprężynki i igły, pochewka zachowana częściowo, grzebyk uszkodzony z prawej strony.
Wymiary: dł. 2,5 cm; zachowana szer. kabłąka 1,3 cm; zachowana szer. nóżki 1,65 cm (zachowana
prawie cała jej szerokość); zachowana szer. grzebyka 1,85 cm; zachowana wysokość 1,0 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 550 m na zachód od niej i ok. 350 m na południe od krawędzi lasu, na terenach
należących do Suchania, w obrębie działki nr 814, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego,
zapewne w torﬁe wydobytym z jego dna.
Chronologia: OWR: B2b-B2/C1-C1a
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska
Nr kat. 25 (ryc. ryc. 11:5, ryc. 15:2)
Opis: Srebrna zapinka typu A 127/formy 5a z grzebykiem na główce i podwójną sprężyną. Grzebyk
i górna część kabłąka puste w środku. Osi sprężyn przechodzą przez otwory umieszczone na
blaszce przymocowanej z tyłu grzebyka, zwieńczonej guzkiem dekorowanym perełkowanym
drutem. Dwa podobne guzki wieńczą końce osi obu sprężyn z prawej strony. Znalezione osobno
dwa połączone guzki były prawdopodobnie analogicznym elementem zdobiącym lewe końce osi.
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Zachowana liczba zwojów: górna sprężyna – po lewej 6, po prawej 4; dolna sprężyna: odpowiednio
8 i 6 (lub siedem – ta część mocno nadtopiona). Sprężyny powyginane. Na grzebyku zachowany
fragment pozłacanej blaszki z wybĳanym ornamentem jodełkowym. Stan zachowania średni, na
powierzchni (m.in. na nóżce z lewej strony) ślady nadtopienia, cięciwa, igła i pochewka niezachowane.
Wymiary: dł. 1,9 cm, największa szer. 2,25 cm, szer. nóżki 1,3 cm, waga 7,94 g
Lokalizacja: Na dolnym tarasie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna, w odległości ok. 250 m na zachód od niej i 1500 m na południe od ostatnich zabudowań Suchania, u południowo-wschodniej podstawy grodziska wczesnośredniowiecznego, ok.
10 m na południe od krawędzi lasu między 425 LP a 426 LP, przy niewielkiej drodze prowadzącej
na zachód od szosy wzdłuż lasu, na terenach należących do Suchania, w obrębie działki Ł IV.
Chronologia: OWR: B2/C1-C1a
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska
Nr kat. 26 (ryc. 17:1)
Opis: Brązowa zapinka A VI 2/5a o konstrukcji dwudzielnej, wąskim kabłąku i spiczasto zakończonej nóżce. Kabłąk zapewne rozgięty; zachowane ślady żelaznej ośki sprężyny. Stan zachowania
średni, sprężyna i igła niezachowane, pochewka zachowana częściowo.
Wymiary: dł. 6,5 cm; szer. kabłąka w górnej części 0,65 cm; szer. kabłąka przy przejściu w nóżkę
0,35 cm; dł. nóżki 2,2 cm; zachowana wysokość 1,2 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny rzeki Iny, ok. 1280 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna, i ok. 25 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki nr 864, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: OWR: C2
Jednostka kulturowa: grupa dębczyńska
Nr kat 27 (ryc. 17:3)
Opis: Fragment brązowej, okrągłej w przekroju igły wraz z zachowaną z jednej strony ośmiozwojową sprężyną. Ósmy zwój przechodzi w cięciwę (niezachowaną). Wewnątrz sprężyny zachowane resztki żelaznej ośki.
Wymiary: dł. 3,2 cm, szer. 2,0 cm; średnica sprężyny 0,7 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 1200 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 30 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki nr 864, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: OWR: C2?
Jednostka kulturowa: grupa dębczyńska?
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 19 i 28, prawdopodobnie część zapinki nr kat 26 i druga część nr kat.
28.
Nr kat. 28 (ryc. 17:2)
Opis: Fragment brązowej sprężyny, z której zachowało się siedem zwojów. Jeden ze zwojów przechodzi w cięciwę (niezachowaną). Wewnątrz sprężyny resztki żelaznej ośki.
Wymiary: szer. 1,6 cm; średnica 0,6 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, ok. 1200 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do
Choszczna i ok. 30 m na północ od obecnego koryta rzeki, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki nr 864, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
Chronologia: OWR: C2?
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Jednostka kulturowa: grupa dębczyńska?
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 19 i 27, prawdopodobnie część zapinki nr kat 26 i druga część nr kat.
27.
Nr kat. 29 (ryc. 12:1)
Opis: Srebrny denar rzymski, RIC II 126, Hadrian, 119-122 r., 66
Av: IMPCAESARTRAIANHADRIANVSAVG, głowa w wieńcu laur. w pr.
Rv: PMTRP COSIII, Hilaritas stojąca na wprost, z obiema rękami unoszącymi welon z twarzy
W polu: HI LAR; P R (w dwóch rzędach)
Stan zachowania dobry.
Wymiary: średnica 1,7 cm, waga 2,68 g
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po lewej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości niespełna 1000 m na wschód od niej, ok. 2500 m na południowywschód od ostatnich
zabudowań Suchania, niemal na wprost wylotu drogi prowadzącej z Suchanówka-Zastawia do koryta
Rzeczycy, pomiędzy Rzeczycą a Iną, ok. 250 m na południe od koryta Rzeczycy i 300 m na północ od
obecnego koryta doliny Iny i ok. 700 m. na wschód od ujścia Rzeczycy do Iny, na terenach należących
do wsi Suchanówko, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, w torﬁe wydobytym zapewne
z jego dna.
Chronologia: 119-122 po Chr.
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska?
Uwagi: zabytek publikowany (Ciołek 2007, 237)
Nr kat. 30 (ryc. 12:2)
Opis: Srebrny denar rzymski, RIC II 230, Hadrian, 134-138 r., 66
Av: HADRIANVS AVGCOSIIIPP, głowa w pr.
Rv: ANNO NAAVG, modius z 4 kłosami zboża i makówką
Stan zachowania dobry.
Wymiary: śr. 1,8 cm, waga 2,84 g
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, po prawej stronie drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna,
w odległości ok. 1400 m na zachód od niej, ok. 400 m na północ od obecnego koryta doliny Iny, 300 m
na południe od drogi prowadzącej u podnóża tarasu doliny, na terenach należących do Suchania,
w obrębie działki 788, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, w torﬁe wydobytym zapewne
z jego dna.
Chronologia: 134-138 po Chr.
Jednostka kulturowa: kultura wielbarska?
Uwagi: zabytek publikowany (Ciołek 2007, 237)
Nr kat. 31 (ryc. 12:3)
Opis: Srebrny antoninian, RIC V 13, Walerian I, 258-259 r.
Av: VALERIAN PF AVG, popiersie w pancerzu i szacie, głowa w corona radiata w pr.
Rv: ORIENS AVGG, Słońce stojące w l., w lewej ręce trzymające kulę, z prawą uniesioną
Na rewersie metalowe (brązowe?) ślady mocowania do czegoś (?), układające się wzdłuż osi głowy
na awersie. Stan zachowania średni.
Wymiary: 2,0 × 2,25 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, przy korycie rzeki, po jego północnej stronie, ok. 20-30 m od koryta, ok. 2000 m na zachód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna, w obrębie działki
nr 716, z torfu wydobytego zapewne z dna rzeki.
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Chronologia: 258-259 r.
Jednostka kulturowa: grupa dębczyńska?
Nr kat. 32 (ryc. 17:4)
Opis: Fragment blaszki z brązu z resztkami żelaza wewnątrz.
Wymiary: 2,5 × 2,0 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 120 m na wschód od drogi prowadzącej z Suchania do Choszczna i ok. 130 m na północ od obecnego koryta doliny Iny, na terenach należących
do Suchania, w obrębie działki nr 752, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, z torfu
wydobytego zapewne z jego dna.
Chronologia: ?
Jednostka kulturowa: ?
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 33 i 34.
Nr kat. 33 (ryc. 17:5)
Opis: Fragment blaszki z brązu z resztkami żelaza wewnątrz.
Wymiary: 4,6 × 1,3 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 120 m na wschód od drogi prowadzącej z Suchania
do Choszczna i ok. 130 m na północ od obecnego koryta doliny Iny, na terenach należących do Suchania, w obrębie działki nr 752, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, z torfu wydobytego zapewne z jego dna.
Chronologia: ?
Jednostka kulturowa: ?
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 32 i 34.
Nr kat. 34 (ryc. 17:6)
Opis: Fragment odlewanej blaszki z brązu z tulejami, w których zachowały się ślady po żelaznych
elementach.
Wymiary: 4,3 × 4,0 cm
Lokalizacja: Na dnie doliny Iny, w odległości ok. 120 m na wschód od drogi prowadzącej z Suchania
do Choszczna i ok. 130 m na północ od obecnego koryta doliny Iny, na terenach należących do
Suchania, w obrębie działki nr 752, w bezpośredniej bliskości rowu melioracyjnego, z torfu
wydobytego zapewne z jego dna.
Chronologia: ?
Jednostka kulturowa: ?
Uwagi: Znaleziony razem z nr kat. 32 i 33.
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Ryc. 1. Dolina Iny na tle mapy Polski (oprac. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 1. Ina valley against the map of Poland (drawn up by A. Górska-Maciałowicz)
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Ryc. 2. Rozmieszczenie znalezisk w dolinie Iny. Cyfry na mapie odpowiadają numerom katalogowym zabytków (oprac. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 2. Distribution of the ﬁnds in the Ina valley. Numbers on the map correspond to the artefacts catalogue numbers (drawn up by A. GórskaMaciałowicz)

Ryc. 3. Wzmiankowane w tekście stanowiska archeologiczne znajdujące się w pobliżu znalezisk
z doliny Iny (obszar zaznaczony na ciemnoszaro): 1 – Bobrowniki, pow. stargardzki;
2 – Brudzewice, pow. stargardzki; 3 – Dobrzany, pow. stargardzki; 4 – Dolice, pow. stargardzki;
5 – Krąpiel, pow. stargardzki; 6 – Lipka, pow. stargardzki; 7 – Piasecznik, pow. choszczeński;
8 – Sadłowo, pow. stargardzki; 9 – Słodkówko, pow. stargardzki; 10 – Suchanówko, pow. stargardzki; 11 – Suchań, pow. stargardzki; 12 – Szadzko, pow. stargardzki; 13 – Tarnowo, pow. stargardzki; 14 – Żalęcino, pow. stargardzki; 15 – Żukowo, pow. stargardzki (oprac.
A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 3. Archaeological sites mentioned in the text that are located close to the ﬁnds from the Ina
valley (dark grey area): 1 – Bobrowniki, Stargard Szczeciński County; 2 – Brudzewice, Stargard
Szczeciński County; 3 – Dobrzany, Stargard Szczeciński County; 4 – Dolice, Stargard Szczeciński
County; 5 – Krąpiel, Stargard Szczeciński County; 6 – Lipka, Stargard Szczeciński County;
7 – Piasecznik, Choszczno County; 8 – Sadłowo, Stargard Szczeciński County; 9 – Słodkówko,
Stargard Szczeciński County; 10 – Suchanówko, Stargard Szczeciński County; 11 – Suchań, Stargard Szczeciński County; 12 – Szadzko, Stargard Szczeciński County; 13 – Tarnowo, Stargard
Szczeciński County; 14 – Żalęcino, Stargard Szczeciński County; 15 – Żukowo, Stargard
Szczeciński County (drawn up by A. Górska-Maciałowicz)
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Ryc. 4. Znaleziska z Suchania wg H.-J. Eggersa i P.F. Starego 2001, tabl. 145
Fig. 4. Finds from Suchań after H.-J. Eggers and P.F. Stary 2001, table 145
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Ryc. 5. Znaleziska z doliny Iny: 1 – siekierka, nr kat. 1, brąz; 2 – siekierka, nr kat. 2, brąz; 3 – grot,
nr kat. 3, brąz; 4-5 – sierpy, nr kat. 4, 5, brąz (rys. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 5. Finds from the Ina valley: 1 – axe, catalogue no. 1, bronze; 2 – axe, catalogue no. 2, bronze;
3 – spearhead, catalogue no. 3, bronze; 4-5 – sickles, catalogue no. 4, 5, bronze (drawn up by
A. Górska-Maciałowicz)
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Ryc. 6. Sierpy i guzy z doliny Iny: 1 – nr kat. 6, brąz; 2 – nr kat. 7, brąz; 3 – nr kat. 8, brąz; 4 – nr kat.
9, brąz; 5 – nr kat. 10, brąz; 6 – nr kat. 11, brąz; 7 – nr kat. 12, brąz; 8 – nr kat. 13, brąz; 9 – nr kat. 14,
brąz; 10 – nr kat. 15, brąz; 11 – nr kat. 17, brąz; 12 – nr kat. 16, brąz (rys. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 6. Sickles and buttons from the Ina valley: 1 – catalogue no. 6, bronze; 2 – catalogue no. 7, bronze;
3 – catalogue no. 8, bronze; 4 – catalogue no. 9, bronze; 5 – catalogue no. 10, bronze; 6 – catalogue
no. 11, bronze; 7 – catalogue no. 12, bronze; 8 – catalogue no. 13, bronze; 9 – catalogue no. 14,
bronze; 10 – catalogue no. 15, bronze; 11 – catalogue no. 17, bronze; 12 – catalogue no. 16, bronze
(drawn by A. Górska-Maciałowicz)
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Ryc. 7. Naszyjnik z doliny Iny, nr kat. 18, brąz (rys. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 7. Necklace from the Ina valley, catalogue no. 18, bronze (drawn by A. Górska-Maciałowicz)

96

Ryc. 8. Naszyjniki typu Wendelring: 1 – dolina Iny, nr kat. 18, rys. A. Górska-Maciałowicz;
2 – Borkowo, pow. łobeski (typ Dobrzany); 3-4 – Karkowo, pow. stargardzki (typ Karkowo),
surowiec: brąz (wg R. Heynowskiego 2000, tabl. 68, 70, 71)
Fig. 8. Type Wendelring necklaces: 1 – Ina valley, catalogue no. 18, drawn by A. Górska-Maciałowicz;
2 – Borkowo, Łobez County (Dobrzany type); 3-4 – Karkowo, Stargard Szczeciński County
(Karkowo type), material: bronze (after R. Heynowski 2000, tables 68, 70, 71)
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Ryc. 9. Naszyjnik z doliny Iny (gwiazdka) na tle rozprzestrzenienia naszyjników typu Wendelring z ostrymi krawędziami: typ Dobrzany (poziomy prostokąt); typ Karkowo (plus); typ Altuna (podłużny
trójkąt z wierzchołkiem w górę); typ Tragkær (romb); typ Røgerup (kółko); typ Kreien (mały trójkąt);
typ Hohenmölsen (pionowy prostokąt); typ Wehlheiden (okrąg); typ Unterbimbach (podłużny
trójkąt z wierzchołkiem w dół); typ Wicina (kwadrat) (wg R. Heynowskiego 2000, mapa 5, ze zmianami)
Fig. 9. Necklace from the Ina valley (star) against distribution of type Wendelring necklaces with sharp
edges: Dobrzany type (horizontal rectangle); Karkowo type (plus); Altuna type (oblong triangle with
apex up); Tragkær type (rhomb); Røgerup type (disk); Kreien type (small triangle); Hohenmölsen
type (vertical rectangle), Wehlheiden type (circle); Unterbimbach type (oblong triangle with apex
down), Wicina type (square) (after R. Heynowski 2000, map 5 with changes)
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Ryc. 10. Szpila i zapinka oczkowata z doliny Iny: 1 – nr kat. 19, brąz + ślady żelaza; 2 – nr kat. 20,
brąz (rys. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 10. Pin and ﬁbula from the Ina valley: 1 – catalogue no. 19, bronze + tiny amount of iron;
2 – catalogue no. 20, bronze (drawn by A. Górska-Maciałowicz)
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Ryc. 11. Zapinki z doliny Iny: 1 – nr kat. 21, brąz; 2 – nr kat. 22, brąz; 3 – nr kat. 23, brąz; 4 – nr kat.
24, brąz; 5 – nr kat. 25, srebro + ślady złota (rys. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 11. Fibulae from the Ina valley: 1 – catalogue no. 21, bronze; 2 – catalogue no. 22, bronze;
3 – catalogue no. 23, bronze; 4 – catalogue no. 24, bronze; 5 – catalogue no. 25, silver + tiny amount
of gold (drawn by A. Górska-Maciałowicz)
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Ryc. 12. Zabytki z doliny Iny: 1 – nr kat. 29, srebro; 2 – nr kat. 30, srebro; 3 – nr kat. 31, srebro +
brąz?; 4 – nr kat. 19 (przed konserwacją), brąz + ślady żelaza; 5 – nr kat. 23 (przed konserwacją),
brąz (fot. M. Dąbski, M. Bogacki)
Fig. 12. Artefacts form the Ina valley: 1 – catalogue no. 29, silver; 2 – catalogue no. 30, silver; 3 – catalogue no. 31, silver + bronze?; 4 – catalogue no. 19 (before conservation), bronze + tiny amount of
iron; 5 – catalogue no. 23 (before conservation), bronze (photograph by M. Dąbski, M. Bogacki)
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Ryc. 13. Zapinka z doliny Iny, nr kat. 23 (po konserwacji); strzałki wskazują płytkę między grzebykiem
a sprężyną (fot. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 13. Fibula from the Ina valley, catalogue no. 23 (after conservation); arrows show a plate between
a crossbar and a spring (photograph by A. Górska-Maciałowicz)

Ryc. 14. Formy zbliżone do zapinki z doliny Iny o nr. kat. 23: 1 – Latzow, Lkr. Ostvorpommern
(Niemcy), brąz (wg M. Segschneidera 2005); 2 – Rzyszczewo, pow. białogardzki, grób 25; brąz (wg
H. Machajewskiego 1983, ryc. 10.4)
Fig. 14. Objects similar to ﬁbula from the Ina valley, catalogue no. 23: 1 – Latzow, Lkr. Ostvorpommern (Germany), bronze (after M. Segschneider 2005); 2 – Rzyszczewo, Białogard County, grave 25;
bronze (after H. Machajewski 1983, ﬁg. 10.4)
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Ryc. 15. Detale zabytków znad Iny: 1 – nr kat. 18, brąz; 2 – nr kat. 25 (a-b – przed konserwacją,
c – po konserwacji), srebro + ślady złota (fot. M. Dąbski, M. Bogacki – nr 1, 2a-b; A. Górska-Maciałowicz - nr 2c)
Fig. 15. Details of the objects from Ina: 1 – catalogue no. 18, bronze; 2 – catalogue no. 25
(a-b – before conservation, c – after conservation), silver + tiny amount of gold (photograph by
M. Dąbski, M. Bogacki – nos. 1, 2a-b; A. Górska-Maciałowicz – nr 2c)
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Ryc. 16. Zapinka AV8 z podwójną sprężyną z Węsiorów, pow. kartuski, kurhan 15, srebro (wg
J. Kmiecińskiego, M. Blombergowej, K. Walenty 1966, ryc. XLI.6)
Fig. 16. Fibula AV8 with a double spring from Węsiory, Kartuzy County, barrow 15, silver (after
J. Kmieciński, K. Blombergowa, M. Walenta 1966, ﬁg. XLI.6)
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Ryc. 17. Zabytki z doliny Iny: 1 – nr kat. 26, brąz + żelazo; 2 – nr kat. 28, brąz + żelazo; 3 – nr kat.
27, brąz + żelazo; 4 – nr kat. 32, brąz + żelazo; 5 – nr kat. 33, brąz + żelazo; 6 – nr kat. 34, brąz +
żelazo (rys. A. Górska-Maciałowicz)
Fig. 17. Artefacts from the Ina valley: 1 – catalogue no. 26, bronze + iron; 2 – catalogue no. 28,
bronze + iron; 3 – catalogue no. 27, bronze + iron; 4 – catalogue no. 32, bronze + iron; 5 – catalogue
no. 33, bronze + iron; 6 – catalogue no. 34, bronze + iron (drawn by A. Górska-Maciałowicz)
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Ancient artefacts from the Ina valley in Suchań,
Stargard Szczeciński County
Summary
This article is a study of the collection of the ancient metal artefacts that were found
in the Ina valley to the south of Suchań, Stargard Szczeciński County. The ﬁnds are
dated from the Bronze Age to the Roman Period. The collection is of great informative
value not only because of unusual environment of deposition, but also because some
artefacts are of great material and artistic value. Two objects deserve special mention:
a necklace of a Wendelring type and a silver ﬁbula with a double spring, for which there
are no close analogies. Furthermore, because of the fact that relatively little is known
in terms of archaeology in this area, the ﬁnds give new information that help understand the regional cultural situation. It is worth mentioning that from the Bronze Age
there are only tools and weaponry, i.e. a sickle, axes and a spearhead, whereas from the
Hallstatt Period and the Roman Period aretefacts consist only of ornaments and coins.
It is also important to note that there is a chronological as well as typological similarity
of the ﬁnds from Suchań to the ﬁnds from the site at Buczek, Białogard County. Artefacts from the Bronze Age probably served as substitute grave goods or sacriﬁcial objects, whereas the ﬁnds from the Roman Period could be sacriﬁcial.
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