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„Zaginione – Ocalone”. Odkrycie zabytków archeologicznych
ze szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Mołtowie
‘Lost – Saved’. The discovery of archaeological artefacts
from Szczecin collection of Pomeranian antiquities in Mołtowo
Abstract: The article presents the fate of archaeological artefacts from former collection
of Pommersches Landesmuseum in Szczecin evacuated during the Second World War to the
village Mołtowo, part of which (503 specimens) were found in 2016. Based on the history
of Szczecin museum collection, the authors present in detail the circumstances of the objects recovery. The enclosed catalogue includes all archaeological artefacts transferred to von
Braunschweig residence near Kołobrzeg.
Keywords: archival archaeology, Pommersches Landesmuseum, Szczecin collection
of Pomeranian aantiquities, history of collection, evacuation of collection, restitution of
collection, Mołtowo
Słowa kluczowe: archeologia archiwalna, Pommersches Landesmuseum, szczecińska
kolekcja starożytności pomorskich, historia zbiorów, ewakuacja zbiorów, restytucja zbiorów, Mołtowo

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł, przygotowany na kanwie odkryć dokonanych w 2016 roku
w Mołtowie (gm. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), stanowi kontynuację opracowania najnowszych dziejów zbiorów starożytności ewakuowanych w latach 1942–1944 z Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie (Pommersches Landesmuseum; dalej: PLM), rozpoczętego wydaniem publikacji
Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich (red. K. Kowalski,
D. Kozłowska-Skoczka, Szczecin 2012). Gdy przygotowywano opracowanie historii dawnych zbiorów PLM, zamieszczone w przytoczonej monografii (Kowalski, Filipowiak 2012), dostrzeżono olbrzymie dysproporcje w stanie wiedzy
o powojennych losach zabytków dyslokowanych w trakcie wojny poza gmachem
muzealnym. Sądzono, że poza pojedynczym przypadkiem zachowała się tylko
ta część muzealiów, które umieszczono w punktach dyslokacji położonych na
zachód od Odry, w aktualnych granicach Niemiec, i które stały się przedmiotem
polsko-niemieckiej wymiany zabytków archeologicznych z przedwojennej kolekcji szczecińskiej (Kowalski 2010a; 2010b; 2010c; Kowalski, Filipowiak 2012).
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Trudno było się wówczas spodziewać, że w niedługim czasie zostaną dokonane nowe odkrycia zaginionych zbiorów i że uda się znaleźć informacje, które
zmniejszą nieco lukę w naszej znajomości kolei losów zabytków przewiezionych do miejsc ewakuacji położonych na wschód od Odry, w aktualnych granicach Polski. Wprawdzie przeprowadzona w 2003 roku kwerenda archiwalna
i analiza zachowanej dokumentacji wywozowej – wykonana po odkryciu miecza brązowego pochodzącego ze znaleziska gromadnego z Kopaniewa, odkrytego w pobliżu punktu dyslokacji zbiorów w Piaskach Wielkich (gm. Wolin,
pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie) (Kowalski, Filipowiak 2012, 26) –
dawała nadzieję, że niektóre zabytki lub informacje o nich mogą być jeszcze zachowane, lecz i tak nie zostały podjęte zwiady terenowe. Wytypowano
wówczas kilka miejsc, wśród nich Mołtowo, w których należałoby wznowić
poszukiwania, entuzjazm do zaangażowania czasu i środków osłabiały jednak
informacje o poszukiwaniach prowadzonych już w pierwszych latach po wojnie przez Tadeusza Wieczorowskiego, kustosza szczecińskich zbiorów archeologicznych i delegata Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,
który od marca 1947 roku dysponował aktami ewakuacyjnymi (Wieczorowski
1947, 141; Kowalski, Filipowiak 2012, 19, przypis 5). W świetle nowych odkryć
i ustaleń można jednak skonstatować, że kontrola punktów ewakuacji w latach
powojennych była przeprowadzona co najwyżej wybiórczo. Wydaje się także,
że do potrzeby systematycznego zbadania miejsc wywozu regionalnych muzealiów na Pomorzu Zachodnim nieodpowiednią wagę przykładały zarówno
osoby, które bezpośrednio zetknęły się w tym czasie z zachowanymi zabytkami (np. w Mołtowie – por. Jędrzejewski 1986, 133), jak też centralna administracja, dysponująca egzemplarzem akt ewakuacyjnych PLM przynajmniej od
maja 1950 roku1. Raczej nie można tłumaczyć tej sytuacji szerszymi uwarunkowaniami politycznymi, gdyż znane są przypadki restytucji dóbr kultury, które
zostały znalezione w regionie i przekazane do Warszawy, jak choćby obrazy
ze zbiorów berlińskich odkryte w Koszalinie czy część księgozbioru Märkisches Museum (Matelski 2012, 70)2. Regularne przeszukanie miejsc dyslokacji
zbiorów szczecińskich było możliwe przynajmniej od marca 1947 roku, gdy
odkryto dokumentację wywozową w gmachu muzealnym, a być może nawet
wcześniej, ponieważ inny egzemplarz akt ewakuacyjnych był dostępny praw1

2

Tak wynika z adnotacji na odpisie listy ewakuacyjnej, który został przesłany do Ministerstwa
Kultury i Sztuki (Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków Wydział Rewindykacji
i Odszkodowań w Dziedzinie Kultury) jako załącznik do pisma Muzeum Pomorza Zachodniego (znak L.dz.345/50/Szt. z dnia 23.05.1950). Na tej samej stronie u dołu znajduje się
adnotacja: „p. Łoza zwrócił dn. 29.XII.50 r. – nie wciągnięte do kartoteki”. Można się więc
domyślać, że listę przez jakiś czas przeglądał Stanisław Łoza.
Warto zaznaczyć, że także T. Wieczorowski zabezpieczył niewielką część tego księgozbioru –
dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, o czym powiadamiał w korespondencji z 20.04.1948 r. (Archiwum PMA – teczka T. Wieczorowskiego).
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dopodobnie już w 1945 roku3. Chyba jedynie niedostatkiem współpracy można
natomiast objaśnić fakt, że przypadków odkryć dóbr kultury nie wspomagano
dokumentacją wywozową i nie wykorzystano jej do dalszych poszukiwań prowadzonych nawet przez instytucje regionalne4.
W tej sytuacji jeszcze w 2012 roku sądzono, że losy zasobów muzealnych rozlokowanych w kilkunastu dworkach i pałacach na Pomorzu pozostaną niejasne.
Sugerowano natomiast, że część zabytków mogła być wtórnie ukrywana w nieznanych nam miejscach przez opiekunów depozytów wyznaczonych na czas
zagrożenia działaniami wojennymi lub zabierana przez nich w trakcie ucieczki
przed zbliżającym się frontem, a niektóre zbiory, szczególnie zawierające przedmioty bez wartości kruszcowej, mogły zostać rozproszone lub zniszczone w nieznanych okolicznościach (Kowalski, Filipowiak 2012, 26).
Odkrycia dokonane w Mołtowie w 2016 roku doprowadziły nas do ustaleń,
że przynajmniej część ewakuowanych z PLM zabytków mogła przetrwać w niektórych punktach dyslokacji okres działań wojennych. Znaleziska mołtowskie
dowodzą, że co najmniej przez kilka lat po zakończeniu wojny zbiory mogły pozostawać w dobrym stanie w miejscu, gdzie je zdeponowano przed 1945 rokiem,
a rozproszeniu i częściowemu zniszczeniu uległy w ciągu lat kolejnych.
W niniejszym opracowaniu, na kanwie skrótowo zarysowanych dziejów zbiorów PLM i ich ewakuacji, staramy się zaprezentować losy zabytków wywiezionych do Mołtowa. Jest to najpełniej do tej pory rozpoznany przykład powojennej
historii szczecińskich muzealiów pozyskiwanych do 1945 roku. Część katalogowa
pracy zawiera odtworzone na podstawie publikacji i archiwaliów dane o zabytkach archeologicznych przewiezionych do Mołtowa w latach 1942–1944 – zarówno tych odnalezionych, jak i zaginionych. Takie ujęcie pozwala, naszym zdaniem,
zilustrować dobór znalezisk pradziejowych i wczesnohistorycznych przeznaczonych do ewakuacji, wiarygodność list ewakuacyjnych (ich zgodność ze stanem
3

4

Akta Evakuiertes Sammlungsgut znajdujące się w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie
(Gaziński, Gut, Szukała 2002, 429). Jest to pierwszy lub trzeci z trzech egzemplarzy, które
znajdowały się w gmachu muzealnym, w skarbcu Miejskiej Kasy Oszczędności w Szczecinie
(egzemplarz I) i skarbcu Pomorskiej Kasy Krajowej (egzemplarz III – sporządzony i przekazany
w styczniu 1945 r. z prośbą o zabezpieczenie i ewentualne dalsze przeniesienie); egzemplarz II
został znaleziony przez T. Wieczorowskiego w miejscu zdeponowania, czyli w siedzibie PLM.
Być może egzemplarz I lub III trafił do Pęzina razem z innymi aktami PLM, a stamtąd wkrótce
po wojnie do odtwarzanych w Szczecinie zasobów archiwalnych.
Szczególnie mamy na myśli działalność Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego z pierwszych lat powojennych, którego pracownicy zbierali informacje o zabytkach
odnajdowanych na Pomorzu Zachodnim i gromadzili zbiory w składnicach wojewódzkich.
Niektóre z opublikowanych sprawozdań (Kozłowski 1989) zawierają informacje sugerujące, że
mogły zostać odkryte zbiory ewakuowane z PLM, lecz dane są tak lakoniczne, że jednoznaczna
identyfikacja jest bardzo trudna (np. co do kolekcji zabytków archeologicznych odkrytej na
południe od Gryfina – trafiła ona do składnicy utworzonej w tym mieście, ale na późniejsze jej
ślady nie natrafiono).
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faktycznym), a także umożliwia ponowne wprowadzenie oryginalnych źródeł –
od dziesięcioleci znanych jedynie z rysunków i opisów – do obiegu naukowego.

Zasoby PLM i ich ewakuacja
PLM zostało utworzone na mocy umowy zawartej w 1927 roku pomiędzy
regionalnym organem samorządowym – Związkiem Prowincjonalnym Pomorza (Provinzialverband Pommern) a Towarzystwem Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde), stowarzyszeniem
założonym w 1824 roku w celu badania, gromadzenia i ochrony dziedzictwa
kulturowego ziem pomorskich (Kunkel 1928). Umowa ta regulowała organizację muzeum oraz przekaz bogatych zbiorów Towarzystwa pod opiekę samorządu pomorskiego (Altenburg 1928, 96). W myśl porozumienia umieszczono je
w tworzonym muzeum regionalnym, na potrzeby którego Związek przeznaczył
i dostosował swoją dotychczasową siedzibę – zabytkowy gmach sejmu stanów
pomorskich (obecnie Muzeum Tradycji Regionalnych Muzeum Narodowego w Szczecinie). Działalność placówki zainaugurowano 8 sierpnia 1928 roku,
pierwotnie pod nazwą Prowincjonalnego Muzeum Starożytności Pomorskich
(Provinzialmuzeum Pommerscher Altertümer) (Kunkel 1928; 1934a), zmienioną po
rozbudowie gmachu muzealnego w latach 1933–1934 na PLM (Kunkel 1934b;
1934c, 327 – przypis), pod którą instytucja funkcjonowała do kwietnia 1945 roku.
Dyrektorem PLM przez cały okres działalności tej instytucji był dr Otto Kunkel (1895–1984), który w 1924 roku został zatrudniony w Szczecinie jako kustosz kolekcji Towarzystwa zdeponowanej od 1912 roku w Muzeum Miejskim
Szczecina (Museum der Stadt Stettin, Stadtmuseum Stettin lub Städtisches Museum
Stettin). W tym samym czasie został także powołany na urząd państwowego konserwatora zabytków archeologicznych na Pomorze (Eggers 1961, 75).
Zbiory PLM składały się z dwóch podstawowych inwentarzy: starszego, zgromadzonego przez Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza, oraz nowszego, utworzonego wraz z rozpoczęciem przygotowań do otwarcia PLM. Starszy
inwentarz, określany jako kolekcja starożytności pomorskich (Pommersche Altertums-Sammlung), był zasobem zgromadzonym w latach 1824–1924 (Altenburg
1928), w którym zabytki sygnowane były kolejnymi numerami złożonymi z cyfr
arabskich. Najwcześniejsze znaleziska – z lat 20. XIX wieku – miały inne oznaczenia wzorowane na zbiorach berlińskich, rozpoczynające się od cyfr rzymskich
i liter (np. paciorki i zapinka z Włodarki – Id.421.1 i IIc.426.6 – por. pozycja 1.20
w katalogu). Inwentarz obejmował niemal dziewięć tysięcy pozycji. Zaczynem
kolekcji były zabytki przechowywane w Zintegrowanym Królewskim i Miejskim Gimnazjum (Vereinigtes Königliches und Stadtgymnasium) w Szczecinie, do
których dołączone zostały niewielkie zbiory przywiezione przez nadprezydenta
prowincji Johanna Augusta Sacka (1734–1831), inicjatora utworzenia Towarzystwa Starożytności. W 1826 roku dzięki wsparciu księcia Fryderyka Wilhelma
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zbiory umieszczono w sali udostępnionej Towarzystwu w skrzydle menniczym
dawnego zamku książąt pomorskich w Szczecinie. W 1838 roku kolejne pomieszczenia zamkowe przekazała księżna Elżbieta. W latach 50. XIX wieku zbiory były rozmieszczone w większej sali i dwóch mniejszych pomieszczeniach,
gdzie przechowywano je w trzech szafach ściennych, trzech stołach prezentacyjnych i w dwóch szafach z podwójnymi pulpitami. W 1879 roku, po odrestaurowaniu południowego skrzydła zamku, kolekcję starożytności przeniesiono do
sali refektarzowej (Bogislawremter), gdzie było możliwe udostępnienie eksponatów na wystawie. Otwarto wtedy Muzeum Starożytności (Antiquarisches Museum,
„Altertumsmuseum”), które można było zwiedzać w środy i niedziele. W 1886 roku
część zabytków prehistorycznych z pomorskich zbiorów starożytności była
eksponowana na wystawie w Berlinie. W 1911 roku szczecińskie władze miejskie porozumiały się z Towarzystwem w sprawie przeniesienia kolekcji starożytności z pomieszczeń zamkowych do budowanego właśnie gmachu Muzeum
Miejskiego w Szczecinie, gdzie jako kolekcja specjalna miały być umieszczone
na ekspozycji i w magazynach. Muzeum zostało otwarte 13 czerwca 1913 roku,
jednak zbiory Towarzystwa miały tutaj mało przestrzeni, szczególnie magazynowej. Sytuację rozwiązała inicjatywa powołania pomorskiego muzeum regionalnego, która spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony członków Towarzystwa.
W takiej placówce zabytki gromadzone przez równe sto lat stawały się zasobem
podstawowym.
Nowszy inwentarz, określany jako prowincjonalna kolekcja starożytności
pomorskich (Provinzialsammlung Pommerscher Altertümer), został otwarty w 1924
i był rozwijany do 1944 roku. Sygnatury muzealiów składały się w nim z liter P.S.
(PS) i numerów pisanych cyframi arabskimi. Włączono do tego zbioru niektóre
zabytki z okresu przejściowego, sprzed 1927 roku, oznaczane numerami Muzeum Miejskiego w Szczecinie – ST.M., a w pojedynczych przypadkach muzealia z tego czasu sygnowano literami P.M. Inwentarz zawierał około 5150 pozycji
wpisywanych przez zaledwie dwadzieścia lat.
W skład obu części zasobów muzealiów PLM wchodziły różne kategorie zabytków: archeologiczne, etnograficzne, historyczne, rzemiosła i sztuki, które nie
były jednak ewidencjonowane rozdzielnie, lecz numerowane w jednym ciągu
w ramach każdego z inwentarzy. W 1936 roku został wprowadzony dodatkowy
zbiór, tzw. magazynowy (M-Inventar). Umieszczano w nim mniej istotne zabytki
archeologiczne pozostające poza inwentarzem głównym. Ostatecznie obejmował
on ponad 700 pozycji. Całość zbiorów inwentarzowych była podzielona pomiędzy funkcjonujące w muzeum działy merytoryczne: prehistoryczny, etnograficzny, historyczny i sztuki sakralnej, w których tworzono niekiedy kolekcje grupujące pojedyncze kategorie zabytków (np. obrazów, numizmatów, militariów).
Źródła pozyskiwania zabytków były podobne w czasach gromadzenia muzealiów przez Towarzystwo i w okresie działalności PLM. Nabywano je w drodze
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zakupów, poprzez przekazy, dary, niekiedy całych kolekcji prywatnych, np. pokaźne zbiory Daniela Friedricha Maaßa zgromadzone w latach 1820–1864 (Stubenrauch 1904), a także poszukiwania i badania terenowe. W obu inwentarzach
najliczniej reprezentowane były zabytki archeologiczne, które z biegiem czasu
coraz częściej pozyskiwano z badań towarzyszących przypadkowym odkryciom,
a także z planowych poszukiwań i wykopalisk. Ta tendencja szczególnie związana była z aktywnością w Towarzystwie Adolfa Stubenraucha (1851–1922), który
przez ponad trzydziestoletni okres sprawowania opieki nad zabytkami zgromadził olbrzymią liczbę informacji o odkryciach archeologicznych, osobiście je weryfikował, a często również prowadził wykopaliska ratunkowe. W podobny nurt
wpisała się później, w latach 1933–1944, praca w muzeum Hansa Jürgena Eggersa
(1906–1975). Niezmiernie istotnym czynnikiem rozwoju zbiorów archeologicznych było powiązanie jego działalności z ochroną zabytków i pełnieniem funkcji państwowego konserwatora zabytków archeologicznych na Pomorzu przez
dyrektora PLM. Otto Kunkel w krótkim czasie zorganizował sprawny system
ochrony, w którym główną rolę odgrywali społeczni opiekunowie zabytków archeologicznych, często powiązani z lokalnymi muzeami, powołani w każdej ówczesnej terytorialnej jednostce administracyjnej typu powiat (Kreis). Ich meldunki
o nowych odkryciach, których w latach 30. XX wieku było nawet do 600 w skali
roku, napływały do PLM (Eggers 1961, 35), a często towarzyszył temu rozwój
kolekcji, ponieważ duża część zabytków pozostawała w zbiorach szczecińskich.
Wraz z powołaniem PLM, przejęciem zbiorów Towarzystwa i powstaniem
nowej kolekcji rozpoczęto tworzenie dokumentacji zbiorów. Jej podstawą były
księgi obu inwentarzy, katalogi oraz dokumentacja wizualna. Przygotowano także kartotekę odpisów z inwentarza Towarzystwa obejmującą zabytki archeologiczne. Zostało założone nowe archiwum, w którym gromadzono dokumenty
związane z działalnością muzeum, w tym m.in. dokumentację prac i nabytków
w działach merytorycznych, dokumentację udostępniania zbiorów, korespondencję dotyczącą współdziałania ze stowarzyszeniami i naukowcami, materiały
z konferencji naukowych, a także dane o organizacji i zasobach regionalnych
muzeów pomorskich oraz o niektórych kolekcjach pozamuzealnych (Kowalski,
Filipowiak 2012, 14–15, tab. 1). Osobny dział tworzyła dokumentacja ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, do której należała również
najobszerniejsza, licząca około trzech tysięcy skoroszytów, grupa akt znalezisk
w poszczególnych miejscowościach (Ortsakte). Były one uporządkowane według
podziału administracyjnego Pomorza, przyjętego także w muzealnym magazynie zbiorów pradziejowych. Umieszczano w nich nowe doniesienia o odkryciach archeologicznych, uzupełniane o odpisy z kartoteki inwentarza Towarzystwa i o informacje skopiowane z dziennika A. Stubenraucha (Eggers 1961, 75,
94–95). W latach 1939–1944 H.J. Eggers umieszczał w teczkach informacje
o zbiorach innych muzeów, które posiadały zabytki archeologiczne z Pomorza
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(Kowalski, Filipowiak 2012, 14). Wszelkie zabytki archeologiczne, które trafiały
do PLM w latach 1934–1944, zapisywano również w księdze wpływów, gdzie
notowano numer inwentarzowy i to, czy pozostawały one w zbiorach szczecińskich. H.J. Eggers stworzył także katalog naukowy pomorskich znalezisk z okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów.
Wraz ze wzrostem zagrożenia nalotami dywanowymi na większe miasta Trzeciej Rzeszy, zainicjowanym pod koniec marca 1942 roku bombardowaniem staromiejskiej części Lubeki przez Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii,
w muzeach niemieckich zostały wzmożone działania służące zabezpieczeniu
zabytków i dokumentacji. Takie prace podjęto również w PLM, gdzie zbiory
były systematycznie przemieszczane na niższe kondygnacje gmachu i do piwnic,
a także ewakuowane poza budynki (Kowalski, Filipowiak 2012, 15–16).
W latach 1942–1944 najcenniejsza część zbiorów została przewieziona do wytypowanych wcześniej miejsc dyslokacji – prywatnych posiadłości, budynków
urzędowych – i oddana pod opiekę osób godnych zaufania, głównie przedstawicieli znanych rodów pomorskich. Wyznaczono 25 punktów schronienia zbiorów
w różnych rejonach ówczesnej Prowincji Pomorze, przy czym zabytki znajdowały się w dwudziestu z nich, a w pozostałych wyłącznie zbiory biblioteczne
i dokumentacja. Zdeponowane zabytki były cyklicznie kontrolowane, a niekiedy
również korygowano i uzupełniano wykonaną dokumentację ewakuacyjną. Listy
ewakuacyjne objęły kilka tysięcy pozycji wywozowych, w tym przede wszystkim zabytki (prawie 3 tys. pozycji wskazujących pojedynczy przedmiot, zespół
lub zbiór), zbiory biblioteki muzealnej i dokumentację (księgi, katalogi, zdjęcia).
Wraz z zasobami muzealnymi schroniono także nieco rzeczy prywatnych, głównie należących do pracowników PLM.
Zbiory przygotowywane do wywozu były pakowane do skrzyń, worków lub
zawijane w pakiety. Używano przy tym skrzynek ewakuacyjnych (84 szt.), skrzyń
zabytkowych, a nawet sarkofagu cynowego oraz worków, głównie na książki
(57 szt.). W jednym opakowaniu zazwyczaj znajdowały się zabytki z różnych
kolekcji (archeologiczne, etnograficzne, historyczne, sztuka), rzadziej były posortowane (np. mundury, obrazy). Niektóre większe eksponaty były przewożone pojedynczo (np. kapitele kolumn kołbackich). Trudno podać dokładne
liczby zabytków ewakuowanych, ponieważ część zapisów nie zawiera wyliczenia
przedmiotów ujętych w danej pozycji (np. „monety brandenburskie”), w innych
przypadkach nie ma pewności, czy został wywieziony cały garnitur muzealiów
czy też tylko jego część. Niektóre zespoły (znaleziska gromadne, wyposażenie
grobów, elementy ołtarza) były podzielone i wywiezione do różnych punktów
ewakuacyjnych (np. zapinki ze skarbu ze Świelina były w Mołtowie i w skarbcu
Pomorskiej Kasy Krajowej).
Identyfikacja zbiorów na podstawie list ewakuacyjnych nie zawsze jest prosta.
Poszczególne przedmioty są często opisane lakonicznie. Tylko niektóre mają dane
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metrykalne, proweniencję czy numer inwentarza. Dodatkowe utrudnienie stanowią duże braki w stanie zachowania dokumentacji muzealnej, która była wywieziona i zaginęła. Zachowały się jedynie trzy spośród około dwunastu ksiąg
inwentarzowych oraz odpisy z ewidencji niektórych kolekcji. W przypadku zbiorów archeologicznych w gmachu muzeum przetrwała kartoteka odpisów z inwentarza Towarzystwa (Kowalski, Filipowiak 2012, 18). Jeszcze szczuplejsza jest
dokumentacja inwentarza PS, do którego dysponujemy jedynie księgą wpływów
zabytków archeologicznych z lat 1934–1944. W zakresie zbiorów archeologicznych najpełniejszy zasób informacji zawierają akta konserwatorskie – wspominane wyżej teczki znalezisk w poszczególnych miejscowościach, które się w znakomitej większości zachowały5. Prócz kwerendy archiwalnej w identyfikacji danych
o zbiorach pomocne są cykliczne publikacje nabytków w czasopismach Towarzystwa – Baltische Studien (rubryki: „Jahresbericht der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde”, „Mitteilungen aus dem Pommerschen
Landesmuseum”) i Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde (rubryka: „Zuwachs der Sammlungen”) oraz w przedrukach tekstów
z tych czasopism zamieszczanych w wydawanym przez PLM Erwerbungs- und
Forschungsbericht.
Cztery punkty ewakuacji zbiorów znajdowały się w miejscowościach, które aktualnie są położone w granicach Niemiec, pozostałe leżały w granicach
dzisiejszej Polski. Część zabytków wywiezionych w latach 1942–1944 udało
się uratować lub odzyskać w rozmaitych okolicznościach w czasach powojennych. Większość zabytków pochodziła z trzech (spośród czterech istniejących)
punktów dyslokacji zbiorów usytuowanych w Niemczech. W zakresie zbiorów
archeologicznych były one przedmiotem polsko-niemieckiej wymiany przeprowadzonej przed kilkoma laty (Kowalski, Filipowiak 2012). Zdecydowanie
mniej liczne muzealia odratowano z kilku miejsc dyslokacji zbiorów położonych w granicach Polski. Należy wśród nich wymienić choćby: kapitele kolumn
kołbackich czy pomnik Fryderyka II Wielkiego dłuta Johanna Gottfrieda Schadowa (Kacprzak 2012) – zdeponowane w zamku w Swobnicy, skąd wydobyto je
w 1956 roku; ołtarz z Wkryujścia (Krasnodębska 2012) – schroniony w Pęzinie,
a stamtąd częściowo wywieziony na wschód; portret księcia Filipa I autorstwa
Lucasa Cranacha Młodszego (Steinborn 2001) – ukryty w skarbcu Miejskiej
Kasy Oszczędności w Szczecinie, który „ze źródeł rosyjskich” nabył wiedeński
antykwariat Dorotheum w 1994 roku, a który następnie pojawił się na aukcji
w Zurychu w 1999 roku, skąd udało się go wykupić; miecz brązowy ze znaleziska gromadnego z Kopaniewa – ewakuowany do Piasków Wielkich (Kowalski,
5

Teczki te były ewakuowane do Pęzina. W 1949 r. decyzją Naczelnej Dyrekcji Archiwów
zostały przekazane do Muzeum Pomorza Zachodniego (Białecki 2001, 446; Kowalski, Filipowiak
2012, 22).
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Filipowiak 2012, 26), odkryty tam przypadkowo przed kilkunastu laty. Należy
jednak podkreślić, że w zbiorach szczecińskich, i nie tylko, mogą znajdować się
dalsze zabytki, które zwieziono w pierwszych latach po wojnie bez wiedzy, że są
to ewakuowane zbiory. Takim przykładem są zabytki przetransportowane z Mołtowa do Płocka, z których część powróciła do Szczecina w latach 1978 (Jędrzejewski 1986) i 2000 (Kolbiarz 2006a, 50).

Punkt dyslokacji zbiorów PLM w Mołtowie
W Mołtowie (dawniej: Moltow) znajdował się jeden z punktów dyslokacji
zbiorów muzealnych ze Szczecina. Miejsce to, podobnie jak zdecydowana większości innych wyznaczonych do ewakuacji zabytków, zostało wybrane ze względu
na oddalenie od rejonów zagrożonych nalotami alianckimi, odpowiednie warunki i powierzchnię przechowalniczą oraz obecność osób godnych zaufania, którym można było powierzyć opiekę nad cennymi dobrami kultury. Od 1798 roku Mołtowo i okolice, będące dawnymi ziemskimi posiadłościami rycerskimi
i szlacheckimi (Brüggemann 1784, 578–579), były kupowane przez tajnego radcę handlowego z Kołobrzegu Philippa von Braunschweiga (Courtois 1909, 162),
jednego z potomków starego rodu szlacheckiego, odnotowanego w pomorskich
źródłach pisanych już w 1260 roku (Bagmihl 1843, 19–21). W XIX wieku w majątku mołtowskim prócz nowej zabudowy gospodarczej powstała rezydencja rodowa złożona z parku oraz pałacu wybudowanego w stylu neoklasycystycznym
w czasach zarządzania dobrami przez Karla von Braunschweiga (żył w latach
1843–1910) (ryc. 1). Po śmierci Karla zarządzanie posiadłościami przejął mąż
jego córki Christiany Hans-Henning von Horn. Właśnie te dwie osoby pojawiają się w dokumentacji ewakuacyjnej. Pierwotnie rolę opiekuna zbiorów planowano imiennie powierzyć Christianie, jednak ostatecznie w dokumentach zapis
został poprawiony i piecza nad depozytem przypadła jej małżonkowi6.
W Mołtowie ulokowano dziesięć dużych skrzyń (61–70) zawierających książki i zabytki oraz dodatkowe pakiety (1001 i 1002) z muzealiami, a także nieco
prywatnych rzeczy szczecińskich muzealników; w sumie niemal 490 pozycji na
liście wywozowej, z czego 280 dotyczy zbiorów bibliotecznych. Według ogólnej
informacji w dokumentacji ewakuacyjnej były tutaj eksponaty ze zbiorów prahistorycznych, z zakresu historii regionu i kultury miejskiej, ale w rzeczywistości
także zabytki etnograficzne i sztuka (m.in. rysunki Philippa Ottona Rungego).
Zapisy dotyczące zabytków archeologicznych (tab. 1), reprezentujących pradzieje i średniowiecze, obejmują 59 pozycji ewakuacyjnych, przy czym każda

6

Na pierwotnych listach (I i II) ewakuacyjnych zapis skorygowano przekreślając „Frau Christiane”,
a powyżej wpisując ręcznie „Major a.d.”. W III egzemplarzu, który został sporządzony (przepisany
z I lub II) w styczniu 1945 r., jest już tylko zapis skorygowany „Major a.d. von Horn”.

17

z nich zawiera pojedyncze przedmioty, zespoły z wyposażenia grobów bądź znaleziska gromadne (m.in. kilka tysięcy monet ze skarbu odkrytego w Gryfinie).
Jak wynika z dokumentów archiwalnych, stan zdeponowanych zbiorów był
kontrolowany. Sprawdzano zgodność numerów inwentarza na zabytkach z zapisami w księgach i na osobnych kartkach spisywano uwagi i uzupełnienia. Są one
nieliczne, natomiast dopisano w notatkach zabytki, które były zapakowane, a nie
znalazły się na liście. Uzupełnienia dotyczą urn z okolic Goleniowa i złotej monety rzymskiej. Niestety, zabytki te według notatki były spoza inwentarza i nie
mamy o nich żadnych bliższych danych.
Na początku marca 1945 roku przez okolice Mołtowa przesuwał się front
wojenny. Nie udało się ustalić, co działo się wtedy w posiadłości von Hornów.
Według danych zamieszczonych na stronie dawnych mieszkańców rejonu Kołobrzegu w wykazie osób zmarłych znajduje się informacja, że Hans-Henning von
Horn (1876–1945) do 13 lipca 1945 roku był pod adresem w Mołtowie, a 5 listopada 1945 zmarł na raka żołądka w zamku Weitenburg w Badenii-Wirtembergii7.
Kolejne informacje o pałacu w Mołtowie pochodzą z pierwszych lat powojennych. Są to wspomnienia opublikowane w artykule Bolesława Jędrzejewskiego,
który od 1945 roku uczestniczył w odbudowie Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego (Jędrzejewski 1986). W latach 1947 i 1948 gościł on w Mołtowie. Tak oto opisuje zastaną sytuację:
Pałac, stosunkowo mało zdewastowany, świadczył, że właściciel jego miał zainteresowania naukowe, o czym mówiły zbiory biblioteczne, mieszczące się w sali bibliotecznej, zapełnionej książkami aż po sufit, dziełami z historii (...). W samym pałacu, raczej w różnych zakamarkach i strychach, znajdowały się dzieła sztuki i przedmioty o charakterze
zabytkowym, jakie zwykle umieszczane są w muzeach. Czy były one tam stale, czy na
przechowaniu w okresie wojny dla zabezpieczenia przed zniszczeniem w miastach podczas bombardowania przez lotnictwo alianckie? Wydaje się, że chodziło o to drugie.
Za zgodą i zezwoleniem gospodarza obiektu, szperając po zakątkach, znalazłem sporą
ilość ciekawych okazów z prehistorii, zabytków historycznych i dzieł sztuki. Zabezpieczyłem je i przywiozłem bądź przesłałem do Muzeum TNP pewną, dziś trudną do zapamiętania ilość zabytków prehistorycznych, pochodzących z terenu Pomorza Zachodniego
(Jędrzejewski 1986, 133).

Opis ten jednoznacznie wskazuje, że zdeponowane tutaj zbiory PLM znajdowały się w pałacu i przetrwały w dobrym stanie okres działań wojennych. Z dalszej części tekstu dowiadujemy się, co B. Jędrzejewski wywiózł z Mołtowa do
Płocka. Większość tych zabytków można bez problemu zidentyfikować z pozycjami na listach ewakuacyjnych, np. płaskorzeźba z popiersiem Marcina Lutra
pochodząca z dekoracji ambony z kaplicy w rezydencji książąt pomorskich na
Zamku Odrzańskim (Oderburg), ostatecznie umieszczonej w kościele w Sownie,
7

<http://kolberg-koerlin.de/familienforschung/totentafel/> [dostęp: 20.10.2016].
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a w XIX wieku przekazanej do szczecińskich zbiorów muzealnych. Popiersie to
znajduje się obecnie w Muzeum Mazowieckim w Płocku (Jędrzejewski 1986,
134). W zakresie zbiorów archeologicznych wymieniane są dwa znaleziska.
Pierwsze to skarb z epoki brązu z Wierzbięcina (por. kat. poz. 1.3), prawidłowo
opisany i zidentyfikowany w przytaczanym tekście. Drugi, opisany jako „spory
wazon z brązu w kształcie urny”, to zapewne wiadro brązowe z Postomina (por.
kat. poz. 4.16, ryc. 11:4). W 1978 roku zachowane w zbiorach płockich przedmioty pochodzące ze skarbu z Wierzbięcina zostały za zgodą ministerialną przekazane do Muzeum Narodowego w Szczecinie (Jędrzejewski 1986, 133, przypis
106). Niestety, w trakcie zwrotu nikt nie zorientował się, że chodzi o muzealia
wywiezione w trakcie wojny do Mołtowa. Bez echa przeszło również przekazanie w 2000 roku z Muzeum Mazowieckiego dwóch XVI-wiecznych obrazów
pochodzących z ambony kaplicy zamkowej w Szczecinie, które znajdowały się
w przedwojennych zbiorach szczecińskich: Kazanie z łodzi (Kolbiarz 2006a, 50)
i Kazanie w kościele ewangelickim8. Do tego samego ewakuowanego zespołu pięciu
dzieł malarskich z kazalnicy kaplicy zamkowej należy również obraz Kuszenie
Chrystusa, który Muzeum Narodowe w Szczecinie zakupiło do zbiorów w 1979 roku w gdańskiej Desie (Kolbiarz 2006b, 46).
Na początku lat 70. XX wieku uczniowie ze szkoły podstawowej natrafili
w przypadkowo rozkopanej skarpie w Mołtowie na monety srebrne, które podzielili między siebie (Mielniczuk 2004; Kulesza 2015). W 2000 roku ks. Henryk
Romanik, który był jednym ze znalazców, przekazał kilkanaście monet do Muzeum w Koszalinie. Znalezisko funkcjonuje w literaturze jako skarb z Mołtowa.
Według najnowszych ustaleń monety te pochodzą ze skarbu odkrytego przed
wojną w Gryfinie (por. kat. poz. 1.21, ryc. 8).
Można więc przypuszczać, że ewakuowane do Mołtowa zabytki zostały
w nieznanych okolicznościach usunięte z pałacu pomiędzy schyłkiem lat 40.
a początkiem lat 70. XX wieku. Rodzi się zatem pytanie: czy uda się jeszcze ustalić więcej szczegółów dotyczących tego, co stało się w tym czasie ze zbiorami?
Odkrycia z 2016 roku dają nadzieję, że część z nich mogła przetrwać do naszych
czasów – bądź to wyrzucona, bądź to wywieziona.

Zabytki archeologiczne ewakuowane i odkryte w Mołtowie
W maju i na początku czerwca 2016 roku we współdziałaniu z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz po powiadomieniu Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowe w Szczecinie
(MNS) przeprowadziło poszukiwania zabytków archeologicznych w miejscowości

8

Informacji na temat przekazu drugiego z obrazów udzieliły nam: Monika Frankowska-Makała
i Kinga Krasnodębska z Działu Sztuki Dawnej MNS, za co składamy serdeczne podziękowania.
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Mołtowo, gm. Gościno, pow. kołobrzeski9. Prace te podjęte zostały w ślad za
zgłoszeniem odkrycia kilkudziesięciu przedmiotów, z których część miała zachowane sygnatury PLM10. Zaistniała pilna potrzeba zabezpieczenia i wyeksplorowania miejsca występowania zabytków. Prospekcja policyjna, przeprowadzona
tuż po zgłoszeniu odkrycia przez MNS, potwierdziła prawdziwość przekazanych
przez znalazców informacji o zbiorach archeologicznych rozrzuconych wśród
różnych odpadów oraz o świeżych śladach rozkopywania zawartości starego,
nieformalnego wysypiska śmieci11. Ponaglające były również sugestie, że istnieje
zagrożenie dalszą grabieżą z tego miejsca. Okazały się one na tyle realne, że wymusiły natychmiastowe wprowadzenie całodobowego dozoru okolicy trwającego aż do momentu zakończenia poszukiwań12.
Już pierwsze oględziny zdjęć kilku zabytków przesłanych przez kolegów
z Muzeum w Koszalinie pozwoliły stwierdzić, że w Mołtowie odkryto część
dawnych zbiorów szczecińskich ewakuowanych z PLM w trakcie II wojny światowej i zdeponowanych pomiędzy 1942 a 1944 rokiem pod opiekę właścicieli tutejszej rezydencji rodu von Braunschweigów (ryc. 1). O ich proweniencji świadczyły nie tylko sygnatury zachowane na niektórych przedmiotach, lecz także
szereg publikacji źródłowych i przeglądowych oraz akta archiwalne, w których
zawarte są dane dotyczące dyslokacji muzealiów13. Wszelkie informacje o losach
zabytków zdeponowanych w Mołtowie sięgały najdalej do stycznia 1945 roku.
9

10

11

12

13

Poszukiwaniami kierował Bartłomiej Rogalski, a udział w nich wzięły Ewa Górkiewicz i Dorota
Kozłowska oraz pracownicy Działu Administracji MNS. W prace terenowe zaangażowało się
również Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Składamy serdeczne podziękowania ochotnikom i pracownikom tej placówki, a w sposób szczególny jej dyrektorowi Aleksandrowi
Ostaszowi. Udział osób zaufanych miał w tym przypadku duże znaczenie ze względu na podejmowane wcześniej skryte próby penetrowania terenu prac, a także ze względu na atmosferę
sensacji, w której trudno było rozpocząć i prowadzić poszukiwania.
Informacja o odkryciu dotarła do MNS za pośrednictwem Muzeum w Koszalinie, do którego
zostały dostarczone znaleziska z Mołtowa. Za okazaną pomoc składamy podziękowania dyrektorowi Muzeum w Koszalinie Jerzemu Buziałkowskiemu, zespołowi pracowników Działu
Archeologii, a przede wszystkim odkrywcom – Zbigniewowi Stanisławskiemu i Mateuszowi
Sokalskiemu.
Panowie Zbigniew Stanisławski i Mateusz Sokalski odszukali miejsce, gdzie według krążących
wśród okolicznych mieszkańców informacji miały być od jakiegoś czasu znajdowane zabytki
archeologiczne. Na miejscu znaleźli kolejne artefakty oraz zaobserwowali ślady rozkopywania
zawartości wysypiska. Niestety, bliższych danych o losie odkrytych tutaj wcześniej przedmiotów
nie udało się ustalić.
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania władzom gminy i pracownikom Straży
Miejskiej w Gościnie oraz sołtysowi Mołtowa za okazane wsparcie w zabezpieczeniu terenu we
wstępnej fazie poszukiwań.
Nie sposób w niniejszym opracowaniu wymienić licznych publikacji źródłowych, które
wspomagają identyfikację dawnych zbiorów PLM. Podstawowy zasób źródeł archiwalnych
zgromadzono w Archiwum Działu Archeologii MNS, tam również znajduje się pierwszy z trzech
egzemplarzy spisów ewakuacyjnych (Evakuiertes Sammlungsgut).
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Tegoroczne odkrycia pozwoliły dopisać ciąg dalszy ich dziejów. Należy jednak
podkreślić, że wyjaśnienie niektórych wątków związanych z powojennymi losami zbiorów ewakuowanych do majątku von Braunschweigów było możliwe
dopiero na bazie przeprowadzonych poszukiwań terenowych, a inne nadal są
badane i czekają na rozwiązanie.
W trakcie przygotowań do prospekcji miejsca odkrycia przeprowadziliśmy
kwerendę danych w zakresie zbiorów schronionych w trakcie wojny w Mołtowie w celu opracowania metody poszukiwań. Wynikało z niej, że przedmioty dostarczone do Muzeum w Koszalinie nie były zapakowane razem, lecz znajdowały
się w różnych skrzyniach ewakuacyjnych. Naszą uwagę zwróciło również to,
że wraz ze znalezionymi dotychczas zabytkami archeologicznymi zapakowane
były inne zbiory związane z historią regionu. Można było więc przypuszczać,
że przedmioty ewakuowane zostały wtórnie przesegregowane lub wymieszane.
Domniemanie to uprawdopodobniły działania policyjne. W ich efekcie odkryto
kolejne zabytki archeologiczne przy braku muzealiów innych kategorii, które
w świetle wiedzy o składzie depozytu mołtowskiego mogłyby pochodzić z kolekcji PLM14. Udało się wówczas zaobserwować również, że znalezione muzealia występowały z odpadami powojennymi, co potwierdziła prospekcja archeologiczna. Poszukiwania podjęliśmy z założeniem, że na wysypisku znajdują się
zabytki, które świadomie wybrano bądź wyrzucono ze zbiorów dyslokowanych
do Mołtowa, i że zostały one wymieszane ze śmieciami. Nieznane były relacje czasowe pomiędzy wymienionymi działaniami. Nie było także wiadomo,
czy muzealia intencjonalnie zostały złożone w tym miejscu, czy też trafiły tutaj przypadkowo. Należało więc systematycznie wydobyć zawartość wysypiska
odpadów, dopasowując sposób eksploracji tak, ażeby wśród śmieci skutecznie
odnajdywać zabytki wykonane z różnych surowców i zachowane w różnym
stanie. Analizę nawarstwień mineralnych wymieszanych z odpadami gospodarczymi ograniczyliśmy do bieżących obserwacji, przede wszystkim wyróżniania
dna śmietnika oraz występowania skupisk zabytków. W tym zakresie istotne było
uzyskanie odpowiedzi, czy muzealia znalazły się tutaj przed powstaniem wysypiska, czy też trafiły wraz z powojennymi odpadkami. Występowały one w różnych
miejscach wypełniska pojedynczo lub w skupiskach. Nie znaleźliśmy żadnych
śladów pozwalających przypuszczać, że powstanie wysypiska zniszczyło miejsce
wcześniejszego ukrycia zbiorów. Prace eksploracyjne wspierane były detektorami metali, a cały urobek był przesiewany przez sita zrobione z siatki budowlanej
o małych oczkach (ryc. 2).
W sumie odnaleziono 501 zabytków i 2 fragmenty domniemanych zabytków
archeologicznych, które pochodzą przynajmniej z 21 (liczba ta nie obejmuje
14

Odkryte w trakcie działań policyjnych ułamki nowożytnej porcelany i fajansu nie były
odnotowane w dokumentach ewakuacyjnych.
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przedmiotów nierozpoznanych) różnych znalezisk (tab. 1). Przeważnie są to
elementy zespołów z wyposażenia grobów lub ze znalezisk gromadnych, które
zostały zdekompletowane wtórnie, po ewakuacji. W zakresie formy część przedmiotów jest w stanie zachowania zbliżonym do przedwojennego, z innych pozostały tylko fragmenty. Wszystkie wymagają przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich. Poza dwoma przypadkami, co do których nie ma dostatecznej
pewności, że są destruktami przedmiotów zabytkowych, są to muzealia ze zbiorów archeologicznych.
Istotne jest również stwierdzenie zgodności pomiędzy zapisami w aktach
ewakuacyjnych a odkrytymi przedmiotami. Brak identyfikacji kilku przedmiotów jest spowodowany stanem ich zachowania. Jedyna niezgodność to obecność
elementu z wyposażenia grobu z Mojszewka (poz. 2.1 katalogu, ryc. 10:1). Wydaje się, że wynika ona z podobieństwa tego zabytku do okucia rogu do picia
z Lubieszewa. Być może zamiast zabytku z Lubieszewa z wystawy wyciągnięto
i zapakowano analogiczny zabytek z Mojszewka.

Katalog
Katalog jest ułożony według dwóch kategorii. Pierwsza obejmuje odnalezione zabytki lub części zespołów przedmiotów z podziałem na trzy grupy: 1 – zidentyfikowane i zgodne z listą ewakuacyjną, 2 – zidentyfikowane i niezgodne
z listą ewakuacyjną oraz 3 – niezidentyfikowane. W drugiej znalazły się zabytki
zaginione (punkt 4). W ramach kategorii i grup zabytki mają układ chronologiczny (według epok). Każda pozycja katalogowa zawiera nazwę i charakterystykę
zabytków, dane o ich proweniencji (miejsce odkrycia), odtworzony lub zweryfikowany numer inwentarza PLM (dawna sygnatura), datowanie (chronologia),
informacje o okolicznościach odkrycia, zawartości i losach znaleziska (dane o odkryciu), wykaz publikacji (literatura), a także archiwaliów (archiwum), z których
korzystano w celu identyfikacji przedmiotów i ustalenia ich atrybucji chronologicznej. Dwa ostatnie elementy struktury katalogu były pomijane w przypadku
zabytków niezidentyfikowanych.
1. Zabytki ocalone – zidentyfikowane, zgodne z listą ewakuacyjną
1.1. Pas brązowy ze znaleziska gromadnego (ryc. 3)
Pas wykonany z taśmy zdobionej ornamentem punktowanym – wielkość wybijanych od
spodu zgrubień/guzków jest zróżnicowana. Mniejsze tworzą motyw krzyża wpisanego
w okrąg, pionowych potrójnych pasm, pojedynczych linii, znaku nawiązującego do symbolu nieskończoności. Większe występują w grupach po cztery lub pojedynczo. Końcówka
zachowana jest tylko z jednej strony. Widnieją na niej trzy dosyć duże otwory służące do zatknięcia haczykowatego zapięcia. Wymiary pasa: dł. zachowana 62,6 cm, szer. maks. 5,2 cm.
Miejsce odkrycia: Blankenburg (dawn. Blankenburg, Kr. Angermünde)
Dawna sygnatura: 848
Chronologia: starsza epoka brązu (1. poł. IIEB)
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Dane o odkryciu: pas pochodzi ze znaleziska gromadnego odkrytego w XIX w. na gruntach
majątku Blankenburg przy budowie torów kolejowych. Skarb znajdował się w glinianej
„urnie” na głębokości 1 m. W jego skład wchodziły ponadto takie przedmioty z brązu,
jak: naszyjnik wzdłużnie żebrowany (określany też w starszej literaturze jako diadem),
2 uszkodzone naramienniki spiralne z szerokiej taśmy zaopatrzone w środkowe żeberko,
zakończone tarczkami spiralnymi, 4 naramienniki spiralne z wąskiej taśmy, złożone z 14, 17
(końce tordowane), 19 i 21 zwojów oraz 5 większych fragm. kolejnych naramienników
i 1 fragm. prawdopodobnie bransolety, przynajmniej 2 skręty na palec (dwu- i trzyzwojowe),
otwarta obręcz ze skręconego drutu, 2 otwarte obręcze ze zwężającymi się końcami, z masywnego pręta o przekroju kolistym, 2 powyginane obręcze z drutu o przekroju kolistym.
Literatura: Katalog 1880, 322, nr 59; Kühne 1883, 308, nr 4; Bohm 1935, 38, 62, 65, 69, 114
zestawienie nr 11/2, Taf. 11/15, 21/1; Rassman 1993, 230, nr 3874.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – archiwum fotografii.
1.2. Wisiorek rożkowaty z wyposażenia grobu (ryc. 4:1)
Z uwagi na charakterystyczne wygięcie długiego kolca ten typ wisiorka określany jest
w starszej literaturze jako „kieł dzika” lub „niedźwiedzi pazur”. Okaz, wykonany podobnie
jak analogiczne tego typu ozdoby z tzw. białego brązu, ma odłamany kolec. Stąd jego dł.
wynosi obecnie ok. 5 cm. Przy krawędzi wisiorka znajdują się dwa otwory o średn. 4 mm.
Miejsce odkrycia: Brzeźniak (dawn. Rosenfelde, Kr. Regenwalde)
Dawna sygnatura: 4607
Chronologia: starsza epoka brązu (BA2/BB1–BD)
Dane o odkryciu: egzemplarz pochodzi z cmentarzyska kurhanowego w Brzeźniaku (stan. 2),
odkrytego u schyłku XIX w. Pierwsze badania przeprowadził tu w latach 1891–1892 pastor Johannes Stützner, który natrafił w jednym z grobów na 5215 analogiczne wisiorki
zamontowane na drutach i ułożone w sześciu warstwach oraz fragm. zdobionego naczynia
z brązu. Znalezisko zalegało w jednym ze zniszczonych glinianych naczyń. W grobie było
ich pięć. W zbiorach Muzeum Narodowego Szczecinie (nr inw. MNS/A/17768) zachowała się tylko część zawieszek. Wraz z okazem odnalezionym w Mołtowie tworzą one
dwudziestoelementową kolię.
Literatura: Stubenrauch 1896, 21 n.; Kunkel 1931, 49, 126, Taf. 47:11; Kersten 1958, 81,
nr 764; Wołągiewicz 1961, 23; Bukowski 1998, 159; Kozłowska, Słowiński 2015, 42, nr 38.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 826.
1.3. Skarb przedmiotów brązowych
Do zasobów MNS przekazano w 1978 r. 17 przedmiotów brązowych, w tym: grot, 15 bransolet i fragm. ozdoby. Zabytki zostały wpisane do inw. pod nr. MNS/A/20081–20097.
Miejsce odkrycia: Wierzbięcin (dawn. Farbezin, Kr. Naugard)
Dawna sygnatura: 4422
Chronologia: 1. poł. IV EB (faza HA2)
Dane o odkryciu: skarb został odkryty przypadkowo w marcu 1897 r. w miejscu kopcowatego wyniesienia, gdzie na pow. o średn. 12–15 m występowało nagromadzenie kamieni
polnych i głazów, które zbierano na budowę gorzelni w majątku rodu von Dewitz. Miejsce znalezienia jest zlokalizowane nieco ponad 1 km na S od kościoła i ok. 60 m na W od
15

O. Kunkel (1931, 49) podaje 47 sztuk, R. Wołągiewicz (1961, 23) pisze o 52 okazach – za
A. Stubenrauchem (1896, 26; Ortsakte – teczka 826), który jednocześnie wyjaśnia, że pięć
wisiorków przywłaszczył sobie robotnik.
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drogi prowadzącej w kierunku Błądkowa, przy drodze polnej na skraju łąki (Stubenrauch
1897, 66–78). Przedmioty brązowe były zdeponowane pod kamieniem o wielkości 1,5 m
na głęb. ok. 1 m od powierzchni, prawdopodobnie w obrębie domniemanej zewnętrznej
konstrukcji kamiennej (kamienno-ziemnej?) neolitycznego grobowca skrzynkowego, łączonego zazwyczaj z kulturą amfor kulistych (Siuchniński 1969, 83–84, tabl. VII)16, częściowo zniszczonego w czasach nowożytnych (ale zdecydowanie długo przed 1897 r.).
Z wyposażenia grobu zachowały się siekierka, wiór krzemienny i ułamki naczyń glinianych. Wśród pozostałości ceramiki występowały także fragm. z epoki brązu, co skłoniło
A. Stubenraucha, który pojechał na miejsce odkrycia, do sugestii, że wkopany w grobowiec skarb brązów mógł być złożony w naczyniu glinianym. Do zbiorów muzealnych
depozyt przekazał właściciel majątku, emerytowany major Victor von Dewitz, który wcześniej powiadomił o odkryciu prawnika Pietzscha, opiekuna zabytków na Nowogard i okolice. Depozyt zawierał w sumie 30 przedmiotów (Stubenrach 1897, 72–73). W jego skład
wchodziły: grot oszczepu, 2 siekierki, naramiennik z dwiema tarczkami (typu Wierzbięcin), 2 bransolety poprzecznie żebrowane, 16 kolistych bransolet ze sztabek, zdobionych
poprzecznymi i ukośnymi nacięciami, 5 owalnych, zdobionych bransolet otwartych, wykonanych ze sztabek, 2 bransolety z szerokiej taśmy oraz fragm. ozdoby.
Przynajmniej część ewakuowanego skarbu pozostawała w pałacu w Mołtowie przez
pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej. W 1948 r. 17 wyrobów brązowych zostało przewiezionych przez Bolesława Jędrzejewskiego na Mazowsze, do zbiorów Muzeum
Towarzystwa Naukowego Płockiego (Jędrzejewski 1986, 133). Do 1978 r. znajdowały się
w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, skąd decyzją Ministerstwa Kultury przekazano je do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Z powodu braku informacji, że pochodziły one z punktu ewakuacji w Mołtowie, skatalogowano je identycznie jak mienie
przejęte w 1945 r. i nie podjęto działań poszukiwawczych.
Literatura: Stubenrauch 1897, 66–78; Kunkel 1931, 83, Abb. 35; Kersten 1958, 74, nr 711;
Siuchniński 1969, 83–84, tabl. VII; Blajer 1979, 60–61; 1984, 61, nr 201; 1999, 213, nr 210;
2001, 336, nr 130; Jędrzejewski 1986, 133, przypis 106.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1103, archiwum fotografii.
1.4. Przedmioty brązowe ze znaleziska gromadnego – 13 szt. (ryc. 4:2)
Grupa 13 znalezisk sygnowanych tym samym numerem, w jej skład wchodzą: 1 mały
prosty sierp z guzkiem (dł. 7,0 cm); 1 sierp o wygiętym esowato korpusie (dł. 9,3 cm);
1 fragm. naszyjnika z ażurowym brzegiem (dł. zachowana 7,5 cm); 2 fragm. kolistej tarczki
profilowanej, zdobionej wybijanymi guzkami i dwoma dookolnymi żeberkami (średn.
8,3 cm); 1 zawieszka złożona z czterech kółek; 1 fragm. kolistej obręczy (średn. 8,1 cm) z szerokiej płaskiej taśmy (szer. 1,2 cm); 1 fragm. ucha naczynia z brązu (dł. zachowana 3,5 cm,
szer. 2,5 cm); 1 fragm. obręczy (średn. 7,0 cm) – bransolety (?) z cienkiego drutu; 1 fragm.
obręczy o przekroju kolistym; 1 fragm. szerokiej taśmy – bransolety (dł. zachowana 4,2 cm,
szer. 1,5 cm); 1 fragm. nieokreślonego przedmiotu – dłuta? (dł. zachowana 4,5 cm);
1 fragm. kółeczka średn. 1,1 cm; 1 fragm. zgiętego drutu o przekroju płasko-wypukłym.
Miejsce odkrycia: Będargowo (dawn. Gross Mandelkow17, Kr. Soldin)
Dawna sygnatura: 741
16

17

Zabytki neolityczne były wpisane do inwentarza pod numerem 4423 (obecnie MNS/A/569),
a skarb brązów pod numerem 4422.
W literaturze funkcjonuje niewłaściwie jako Mandelkow.
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Chronologia: V okres epoki brązu (faza HB2–HB3)
Dane o odkryciu: przedmioty wchodziły w skład znaleziska gromadnego odkrytego
w 1857 r. podczas czyszczenia stawu (por. poz. nr 4.34 w katalogu). Zbiór zalegał w szlamie na głęb. 1 m. W jego składzie znajdowały się także: ułamki 2 naszyjników kołnierzowatych, 2 fibule płytkowe (jedna zdobiona), fibula z tarczkami spiralnymi, siekierka
z tulejką, 2 obręczowe naszyjniki z końcami zwiniętymi w uszka, w tym jeden tordowany,
duża zamknięta obręcz, brzytwa, 2–3 fragm. ucha naczynia z brązu, fragm. naramiennika obręczowego z kółkiem łączącym zakończenia, szpila z małą dwustożkowatą główką,
2 sierpy, kolista zawieszka z czterema szprychami, 2 ułamki drutów (jeden tordowany),
2 bransolety nerkowate, 5 otwartych naramienników obręczowych, 2 bransolety otwarte
z szerokiej taśmy, z rozszerzonymi nieco końcami, cienka spiralka, paciorek bursztynowy,
grot włóczni, przynajmniej 6–7 ułamków bransolet taśmowatych.
Literatura: Katalog 1880, 322, nr 68; Undset 1882, 241; Kühne 1883, 313, nr 29; Sprockhoff 1956, 45, Taf. 19/10, 20/12,15; 21/4; 41/7; 46/4; 57/6; 62/7 i 73/13,20, ryc. 42/4; Gedl
1981, 21, nr 16; 1995, 57, nr 304, 58, nr 324, 65, nr 371–372; 2001, 47, nr 59A; 2004, 44,
nr 92, 58, nr 152, 62, nr 165; 2009, 36, nr 50; Kuśnierz 1998, 47, nr 328; Blajer 2001, 341, nr 4.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – archiwum fotografii.
1.5. Naramiennik brązowy ze skarbu (ryc. 4:3)
Fragm. spiralnego naramiennika wykonanego z wąskiej taśmy brązowej, zdobionego kreskami układającymi się w zygzak oraz punktowaniem. Średnica obręczy 6,6 cm.
Miejsce odkrycia: Niedysz (dawn. Neides, Kr. Greifenberg)
Dawna sygnatura: 940
Chronologia: V okres epoki brązu (HB2–HB3)
Dane o odkryciu: naramiennik pochodzi ze skarbu odkrytego w 2. poł. XIX w. w bagnie na głębokości 1 m. W jego skład wchodziły także następujące przedmioty z brązu: 2 fibule płytkowe,
kolejny naramiennik spiralny (zdobiony analogicznie do zachowanego egz.), naszyjnik skręcany
z końcami zwiniętymi w uszko, młotek z tulejką zdobiony koncentrycznymi okręgami.
Literatura: Katalog 1880, 322, nr 60; Kühne 1883, 314, nr 32; Kunkel 1931, 38, 125, Taf. 27:15;
Sprockhoff 1956, 46, Taf. 11:12 i 33:6; Blajer 2001, 348; Gedl 2004, 53, nr 128, 56, nr 146.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 263.
1.6. Brązowe wisiorki dzwoneczkowate ze skarbu – 2 szt. (ryc. 4:4)
Egzemplarze różnej wielkości. Większy zdobiony jest motywem krzyża wpisanego
w okrąg, mniejszy ma tylko motyw krzyża na spodzie. Średnice wisiorków: 2,7 i 1,2 cm.
Miejsce odkrycia: Seehausen (dawn. Seehausen, Kr. Prenzlau)
Dawna sygnatura: 852
Chronologia: wczesna epoka żelaza
Dane o odkryciu: wisiorki stanowią część skarbu odkrytego w 2. poł. XIX w., zalegającego
bezpośrednio w ziemi. W jego skład wchodziły następujące przedmioty: 2 małe obręcze
z brązu ze zwężającymi się końcami, 16 paciorków i wisiorków z brązu.
Literatura: Katalog 1880, 327, nr 128; Kühne 1883, 316, nr 43; Kunkel 1926, 43, Taf. 11/24.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – archiwum fotografii.
1.7. Gliniana pokrywa czapkowata (ryc. 4:5)
Fragm. glinianej pokrywy o płaskiej czapeczce z wystającym brzegiem, od spodu zwieńczonej wąską zakładką wys. 8 mm. Powierzchnia jest gładka – polerowana, o barwie beżowej. Średn. 8,6 cm.
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Miejsce odkrycia: Müllrose (dawn. Müllrose, Kr. Lebus)
Dawna sygnatura: brak danych
Chronologia: wczesna epoka żelaza
Dane o odkryciu: wg listy ewakuacyjnej, z odkryć w Müllrose do Mołtowa trafiło 14 naczyń kultury łużyckiej i bliżej nieokreślone przedmioty (dary grobowe) przytwierdzone
do kartonowej tablicy.
Literatura: ?
Archiwum: ?
1.8. Zapinka bębenkowa z brązu (ryc. 4:6)
Kabłąk zapinki z brązu typu Doppelpaukenfibel. Zachowany jest kabłąk z fragm. sprężynki, dł. 5,2 cm, w takim stanie zapinka została znaleziona.
Miejsce odkrycia: Kölln (dawn. Cölln, Kr. Demmin)
Dawna sygnatura: 2208
Chronologia: późny okres wczesnej epoki żelaza
Dane o odkryciu: znaleziona przypadkowo w torfie, w okolicy miejscowości Cölln. Dar
rektora gimnazjum dr. Schulza ze Szczecina.
Literatura: Kunkel 1927b, 30; 1931, 83, Abb. 35; Eggers, Stary 2001, 29, Taf. 97:13.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2010, odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej kolekcji, katalog Eggersa (szkic zapinki).
1.9. Zapinka oczkowata z brązu (ryc. 4:7)
Zapinka z brązu wariantu Almgren 57/58. Fibula zachowana jest w całości, dł. 7,6 cm.
Miejsce odkrycia: Kazimierz (dawn. Kasimirshof/Casimirshof, Kr. Neustettin)
Dawna sygnatura: PS 1593
Chronologia: wczesny okres rzymski
Dane o odkryciu: znaleziona przypadkowo w czerwcu 1928 r. przy drodze z Kazimierza do Drężna.
Literatura: Eggers, Bollnow 1935, 39; Eggers, Stary 2001, 128.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (rysunek i fotografia zapinki).
1.10. Przęślik gliniany (ryc. 4:8)
Przęślik z gliny o średn. 3 cm zdobiony dwoma płytko rytymi liniami.
Miejsce odkrycia: Buczek (dawn. Butzke, Kr. Belgard)
Dawna sygnatura: 2410f
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: jeden z zabytków pochodzących z torfowiska pod Buczkiem, określonego jako Alte See, położonego na N od zabudowań miejscowości. W trakcie wydobywania
torfu znajdowano tam kolejne zabytki archeologiczne, w tym fibule, paciorki i numizmaty. Z tej miejscowości pochodzą również zespoły grobowe kultury pomorskiej, oksywskiej i z okresu rzymskiego, a także cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu.
W czerwcu 1934 r. H.J. Eggers przeprowadził tutaj weryfikacyjne badania sondażowe.
Wraz z przęślikiem pod nr. 2410 wpisano do inwentarza: ok. 100 paciorków z bursztynu,
szkła, emalii i gliny, 3 pierścienie z brązu, osobno wymieniony pierścień (obręcz) z brązu,
„fragm. ozdób”, „nóż z krzemienia” oraz zapinkę z brązu ze srebrnymi aplikacjami wariantu Almgren 96. Dar inspektora Hannela z Buczka.
Literatura: Jahresbericht... 1880, 113–114, 131, poz. 27; Blume 1912, 54, 56, 92, 178–179;
1915, 191–192; Eggers 1940, 33; Jungklaus 1924, 30–32, 34–35, 43, 45–46, 89–90, 96; Kunkel 1931, 147, nr 720; Lemcke 1887, 11–15; Eggers, Stary 2001, 125, Taf. 336:8,9.
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Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 147, odpis (katalog kartkowy) z inwentarza
starszej kolekcji, katalog Eggersa.
1.11. Fragm. wylewu naczynia glinianego z wyposażenia grobu (ryc. 4:9)
Fragm. wylewu naczynia ręcznie lepionego – wygładzany, zagięty do wnętrza, niepogrubiony o zaokrąglonym brzegu, ciemnobrunatnej barwy; wymiary: 2,6 × 2,5 cm.
Miejsce odkrycia: Postomino (dawn. Pustamin, Kr. Schlawe)
Dawna sygnatura: 7853 (całe wyposażenie: 7840–7846 i 7849–7853)18
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: w lipcu 1917 r. w żwirowni niejakiego Franza Lemma, położonej na S
od Postomina (stan. 2), pastor Bethke odkrył bardzo bogato wyposażony grób szkieletowy
z konstrukcją kamienną. Niespełna miesiąc później badania uzupełniające przeprowadził
tutaj A. Stubenrauch. W wyposażeniu grobu znalazły się: wiadro brązowe Eggers 38, rondelek brązowy Eggers 137, cedzidło brązowe Eggers 160, lustro brązowe, zapinka z brązu
Almgren 110/111, zapinka z brązu Almgren 38 (obie z aplikacjami drutem srebrnym), złoty pierścień, sprzączka brązowa do pasa z prostokątną ramą typu Madyda-Legutko AG 1,
okucia brązowe i ułamki ceramiki. Do nich należał m.in. omawiany fragment wylewu,
który w katalogu Eggersa ma nr inw. 7853.
Literatura: Zuwachs… 1918, 40; Walter 1918, 33–34; Kunkel 1931, 80–81, 83, Taf. 84:7,15,
88; von Kleist 1955, 33, nr 669, Taf. 25:1a–h; Madyda-Legutko 1986, 162; Eggers, Stary
2001, 129, Taf. 344; Skrzypek 2004, 65–66, ryc. 8.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej
kolekcji, katalog Eggersa.
1.12. Fibule brązowe z wyposażenia grobów – 2 szt. (ryc. 4:10,11)
Rzymska fibula brązowa z wyobrażeniem twarzy ludzkiej na kabłąku, dł. 5 cm; zapinka brązowa
wariantu Almgren 38, dł. 3,8 cm. Zapinki były odkryte w stanie kompletnym. Obecnie obie nie
mają szpil, a ponadto druga z nich ma wybrakowaną i zdeformowaną pochewkę ze sprężynką.
Miejsce odkrycia: Balm (dawn. Balm, Kr. Usedom-Wollin)
Dawna sygnatura: 6144
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: zapinki pochodzą z cmentarzyska odkrytego w 1909 r. podczas budowy
szkoły w Balm. Pierwotnie w zbiorach znajdowały się 4 szt. Odnaleziona w Mołtowie
importowana fibula rzymska z wyobrażeniem twarzy ludzkiej na kabłąku była w wyposażeniu grobu szkieletowego (nr 1), wraz z nożykiem sierpikowatym. Pozostałe 3 zapinki
z brązu wariantu Almgren 38 pochodzą z bliżej nieokreślonych zespołów z tego cmentarzyska. Zapinka Almgren 38 znaleziona w Mołtowie, jak wynika z porównania z dokumentacją archiwalną, została uszkodzona po ewakuacji (brak połowy sprężynki). Można ją
powiązać z wyposażeniem grobu nr 2 (Eggers, Stary 2001, Taf. 255).
Na cmentarzysku odkryto wcześniej także trzy inne pochówki szkieletowe, jak pisze
A. Stubenrauch (1910a, 58) – bez wyposażenia, oraz zniszczone groby ciałopalne prawdopodobnie z młodszego okresu przedrzymskiego.
Literatura: Stubenrauch 1910a, 56–58; Walter 1910, 186; Voß 1998, 40, Taf. 40:2; Eggers,
Stary 2001, 89, Taf. 255.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2939; katalog Eggersa (rysunki i opis zapinek).
18

U H. Waltera (1918, 33) omyłkowo podane numery 7840–7842.
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1.13. Przedmioty z wyposażenia grobów – 7 szt. (w 17 fragm.) (ryc. 5)
Ułamki 2 owalnych lusterek z białego brązu z domieszką ołowiu (PS 88.9: lusterko –
1 szt./9 fragm.; 7291 – lusterko – 1 fragm.), 3 zapinki ze srebra i brązu (PS 89.13: zapinka –
1 szt.; 7291: zapinki – 2 szt.), paciorek bursztynowy (PS 89.15: 1 szt.), srebrna, pozłacana
tarczka (PS 89.11: 1 szt.), fragm. brązowej klamry do pasa (7291: 1 szt./2 fragm.).
Miejsce odkrycia: Lubieszewo (dawn. Lübsow, Kr. Greifenberg)
Dawna sygnatura: 7291; PS 88.9; PS 89.11,13,15 (z trzech grobów)
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: pochodzą z bogato wyposażonych grobów odkrytych na dwóch cmentarzyskach w Lubieszewie. Badania nekropoli rozpoczęły się już w pocz. XX w., gdy przypadkowo natrafiono na groby w skrzyniach kamiennych pod nasypami. Od tych znalezisk została wprowadzona do literatury nazwa „groby typu Lubieszewo” na określenie
zasobnych w przedmioty luksusowe mogił elity germańskiej z terenu Barbaricum. Niektóre przedmioty znalezione przy pochówkach w Lubieszewie zostały ewakuowane z PLM
w czasie II wojny światowej. Część z nich wróciła do Szczecina po realizacji polsko-niemieckiej wymiany zabytków w 2009 r. Inne pozostały w gmachu muzealnym i znajdują się
obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jeszcze inne cenne znaleziska
bezpośrednio po odkryciu trafiły do zbiorów berlińskich, gdzie są do dziś.
W Mołtowie znaleziono w 2016 r. 9 fragm. lustra IV/14 (nr inw. PS 88.9) ze stanowiska
znanego w literaturze jako Lubieszewo „Tunnehult” (stan. 3), grób 1. Zespół ten, odkryty
przypadkowo w 1925 r., był bogato wyposażonym grobem książęcym. Kurhan zbadano
wykopaliskowo jeszcze w tym samym roku. Zawierał m.in. naczynia z brązu typów Eggers
25, 99/100 i 125, pierścień ze złota typu Beckmann 3 oraz 4 fibule z brązu i srebra i zniszczony przedmiot z malachitu. W 2006 r. przeprowadzono badania weryfikacyjne, znajdując m.in. dwie kolejne zapinki. Odnalezione lusterko uznane było za zaginione. Należy do
luster rzymskich o prostej owalnej formie, będących przedmiotami powszechnego użytku.
Z tego samego stanowiska z grobu 2 pochodzi zapinka, srebrny okaz V/8 (nr inw. PS
89.13). Reprezentuje ona wariant Almgren 38 w odmianie Kowalewko 2. Po odkryciu
zapinka ta nie miała już sprężynki i szpili. Obecnie pozbawiona jest także kapturka na sprężynkę, dł. 2,1 cm. Z tym samym zespołem łączyć należy znalezioną w Mołtowie srebrną,
pozłacaną tarczkę o średn. 1,2 cm. Grób 2 zawierał 4 takie okazy V/14–17 (PS 89.11).
Niestety, ze względu na stan zachowania nie sposób wskazać, który z nich odnaleziono
w Mołtowie. Przedmioty tego typu interpretuje się jako ozdoby stroju bądź rzemieni
ostróg. Elementem wyposażenia grobu 2 jest również odnaleziony w Mołtowie paciorek
bursztynowy V/48 typu Tempelmann-Mączyńska 388 (nr inw. 89.15) o średn. 0,8 cm.
Grób 2 w Lubieszewie „Tunnehult” również odkryto w 1925 r. W skład jego bogatego wyposażenia wchodziły m.in. 2 srebrne misy typu Eggers 170, 2 wiadra z brązu typu
Östland, cedzidło z brązu typu Eggers 162 i puchar szklany typu Eggers 186 zdobiony postaciami gladiatorów. Część wyposażenia znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Szczecinie (nr inw. MNS/A/7407).
Odnalezione w Mołtowie zabytki o numerze inwentarza PS 7291: fragm. sprzączki
do pasa o szer. 3,9 cm; 2 zapinki srebrne o dł. 4,5 cm; fragm. zapinki z brązu o dł. 2,1 cm
i ułamek lustra, pochodzą z kolei ze stanowiska Lubieszewo „Sandberg” (stan. 2), grób 3,
odkryty w 1913 r. Był to następny bogato wyposażony grób książęcy na tym stanowisku.
W wyposażeniu tego pochówku znajdowały się poza zabytkami z Mołtowa m.in.: misa
z brązu typu Eggers 76, rondel z brązu typu Eggers 131, złoty wisior zdobiony filigranem
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oraz srebrna szpila z uszkiem. Odzyskane w Mołtowie 2 fragm. sprzączki z brązu III/4
zaklasyfikować można do typu Garbsch G1c, natomiast parę identycznych zapinek srebrnych III/6 i III/7 do wariantu Almgren 24. Zostały one wtórnie (po ewakuacji) uszkodzone
– w obu przypadkach brak pochewki, wybrakowane są także kapturki i sprężynki fibul.
Zachowały się natomiast charakterystyczne druciki zdobiące grzebyki obu fibul. Niewielki
ułamek lustra należy do egzemplarza III/3, który podobnie jak wymieniony wyżej okaz
IV/14 należy do typu prostych luster o okrągłej płycie. Interesujące, że pozostałe 13 fragm.
tego lustra znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie (nr inw MNS/A/7404).
Poza odnalezionymi w Mołtowie zapinkami ze srebra zespół z grobu 3 w Lubieszewie
„Sandberg” zawierał również parę uszkodzonych, niestety, zapinek z brązu o analogicznej
formie III/8 i III/9. W Mołtowie natrafiono na fragm. kabłąka jednej z nich. Stan zachowania uniemożliwia jednakże precyzyjną identyfikację konkretnego egz.
Osobno wymienić należy 2 fragm. blachy z brązu dł. 4,0 i 1,9 cm. Pochodzą one z grobu kurhanowego nr 2 w Lubieszewie „Sandberg”. Odkryto tam zbiór fragm. delikatnej
blachy brązowej identyfikowanych jako okucia bliżej nieznanego przedmiotu z drewna.
Literatura: Jungklaus 1924, 13, 15–16, 19–20, 23–26, 28, 98; Kunkel 1927a, 119–120;
1931, 84, Taf. 89; Eggers 1953, 58–111; Eggers, Stary 2001, 100–104, Taf. 288, 292; Schuster 2010, 67–75, 144–146, 177–178, 180, 194–200, Taf. 15:8–14; 18:1,2,8,9; 19:1; 22:16;
34:1,7–10 i 36:1.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (wypisy z literatury i rysunki zabytków).
1.14. Fragm. zapinki i bransolety – 2 szt. (5 fragm.) (ryc. 6:1–3)
2 fragm. zapinki brązowej z aplikacjami ze złotej blachy Almgren 130, dł. po złożeniu –
3,4 cm; 3 fragm. srebrnej bransolety żmijowatej. Dwa z nich składają się na zakończenie
bransolety o dł. 3,6 cm, trzeci fragm. to ułamek kabłąka, dł. 1,2 cm.
Miejsce odkrycia: Lubowidz (dawn. Luggewiese, Kr. Lauenburg)
Dawna sygnatura: PS 1926d
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: zabytki pochodzą z cmentarzyska odkrytego u schyłku XIX w. w trakcie
wydobywania piasku. Przez kolejne lata pozyskiwano tutaj wiele przedmiotów ze zniszczonych grobów. Systematyczne badania zostały przeprowadzone w latach 1938–1939.
Duża część zabytków przetrwała wojnę w gmachu muzeum. Na ich bazie została opracowana w latach 70. XX w. chronologia kultury wielbarskiej (Wołągiewicz 1974). Przedmioty
odnalezione w Mołtowie pochodzą z wyposażenia grobów zniszczonych wskutek eksploracji piasku, podobnie jak przęślica bursztynowa, która powróciła do Szczecina w ramach
polsko-niemieckiej wymiany zabytków (Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 265).
Odzyskana w Mołtowie zapinka z brązu wariantu Almgren 130 została znaleziona
23.02.1934 r. na żwirowni znajdującej się w obrębie stanowiska. Jest to jeden z wielu zabytków znalezionych bez kontekstu, których odkrycia zainicjowały badania cmentarzyska. Omawiana zapinka pierwotnie zachowana była w całości, wraz z aplikacjami ze złotej
blaszki i srebrnego filigranu. Niestety, w Mołtowie przetrwał jedynie fragm. tej fibuli.
W podobnych okolicznościach, tj. bez kontekstu, znaleziono w Lubowidzu ułamek srebrnej bransolety żmijowatej. W Mołtowie odzyskano 2 fragm. główki, która wcześniej była
w całości, oraz część kabłąka, który także uległ złamaniu.
Literatura: Agde 1939, 7 (Taf. 1), 8–9; Wołągiewicz 1995, 36, Taf. XLIV; Eggers, Stary 2001,
135, Taf. 365:6 i 367:2.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczki nr 3072 i 3654, katalog Eggersa.

29

1.15. Zapinki brązowe z wyposażenia grobów – 2 szt. (ryc. 6:4, 5)
Kabłąk fibuli brązowej Almgren 172, dł. 4,6 cm oraz kabłąk zapinki 2 serii VI grupy
wg Almgrena, dł. 3,9 cm. Pierwotnie obie fibule zachowane były w całości.
Miejsce odkrycia: Dębczyno (dawn. Denzin, Kr. Belgard)
Dawna sygnatura: PS 3039
Chronologia: okres rzymski / okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: zapinki pochodzą z grobów szkieletowych odkrytych na cmentarzysku
w Dębczynie, stan. 2. Było ono badane w 1937 r. po przypadkowym zniszczeniu jednego
z grobów podczas wydobywaniu żwiru. Wyposażenie pozwala datować pochówki na czas
przełomu okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów w IV w. Późniejsze badania w rejonie Dębczyna pozwoliły na wyróżnienie osobnej jednostki kulturowej – grupy dębczyńskiej,
która funkcjonowała na Pomorzu od późnego okresu rzymskiego po schyłek starożytności.
Pierwsza z odzyskanych w Mołtowie fibul, reprezentująca wariant Almgren 172, pochodzi
z wyposażenia grobu szkieletowego nr 8. Zawierał on 2 inne zapinki, naczynie gliniane
oraz paciorki. Przed ewakuacją omawiana fibula o konstrukcji dwudzielnej była w całości,
a obecnie pozostał jedynie kabłąk z uszkodzoną stopką. Druga z fibul, 2 serii VI grupy wg
Almgrena, pochodzi z grobu szkieletowego nr 9, w którym wystąpiła także kolia paciorków.
Literatura: Eggers 1937, 173–179; Machajewski 1992, 200, tabl. XII:18; Eggers, Stary 2001,
152–153, Taf. 392:5,32.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (fotografia zespołu z grobu 9).
1.16. Zapinka brązowa z wyposażenia grobu (ryc. 6:6–7)
Fragm. zapinki z brązu typu Bügelknopffibel. Pierwotnie zachowana była główka fibuli
z guzem, osią i sprężynką wraz z cięciwą oraz fragm. kabłąka, obecnie brak połowy sprężynki i cięciwy, a oś jest silnie odkształcona, dł. zabytku 2,1 cm.
Miejsce odkrycia: Demmin (dawn. Demmin, Kr. Demmin)
Dawna sygnatura: PS 3702a,b
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: popielnica i fragm. fibuli pochodzą z jednego zespołu odkrytego na
birytualnym cmentarzysku, zlokalizowanego przy Saarstrasse w Demmin Gartenstadt,
skąd znane są również inwentarze z okresu rzymskiego. W archiwum zachowała się korespondencja z 1938 r. pomiędzy dyrekcją fabryki cegieł wapienno-piaskowych i ówczesnym
muzeum demmińskim, z której wynika, że szereg zespołów grobowych znaleziono przypadkowo na gruntach tegoż przedsiębiorstwa.
Literatura: Eggers 1959, 28, nr 11; Eggers, Stary 2001, 143, Taf. 376:5,6.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2013; katalog Eggersa (rysunki zabytków na
karcie katalogowej są lepszej jakości niż w publikacji Eggers, Stary 2001).
1.17. Fragm. grzebienia rogowego z wyposażenia grobu (ryc. 6:8,9)
2 segmenty grzebienia z poroża grupy IB typu I odmiany 1 wg Cnotliwego o dł. 4,5 cm.
Większy z nich, o szer. 1,3 cm, jest jednym z brzeżnych segmentów, z ozdobnie wyprofilowanym bokiem i z zachowanym nitem z brązu. Drugi, o szer. 0,8 cm, jest przylegającą
doń wkładką wewnętrzną.
Miejsce odkrycia: Kowalki (dawn. Kowalk, Kr. Belgard)
Dawna sygnatura: PS 588f
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: grzebień odkryto w grobie 1 na cmentarzysku szkieletowym grupy dębczyńskiej. Wg notatki w katalogu Eggersa został on znaleziony przypadkowo w żwirowni,
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a zabytki przekazał do zbiorów szczecińskich nauczyciel nazwiskiem Krampe. Prócz grzebienia
w skład wyposażenia grobu wchodził pucharek szklany zdobiony szlifowanymi owalami typu
Eggers 230, waza gliniana odmiany A.II.2 wg Machajewskiego i 3 drobne ozdoby z brązu.
Literatura: Kunkel 1930, 326–327, Taf. 39B; 1931, 84, 147, Taf. 90; Eggers 1940, 24; 1951,
106; 1959, 28; Cnotliwy 1964, 189, 191, ryc. 5b, 194, 213; Rau 1972, 175, Fig. 62; Machajewski 1992, 66, 80, 124, 221, tabl. XXXIII:1; Eggers, Stary 2001, 153, Taf. 394:1–6.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (wypis z literatury oraz inwentarz
grobu 1 z datą 29.07.1929).
1.18. Brązowe zapinki krzyżowate z wyposażenia grobu – 2 szt. (ryc. 7:1–3)
Zapinki krzyżowate z brązu z nóżką w formie główki zwierzęcej, o dł. 6,3 i 5,1 cm; w obu
przypadkach pierwotnie były zachowane kabłąki, obecnie mniejszy z okazów pozbawiony
jest także jednego z guzów na główce.
Miejsce odkrycia: Friedefeld (Penkun-Friedefeld) (dawn. Friedefeld, Kr. Randow)
Dawna sygnatura: 7942
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: w komplecie z trzecią zapinką i przęślikiem glinianym, pochodzą z grobu
szkieletowego odkrytego pod koniec XIX w. na polu, gdzie już wcześniej natrafiano na groby.
Wg Ernsta Petersena (1939, 21–22) był to podwójny grób szkieletowy na bruku kamiennym.
Literatura: Kunkel 1931, 81, Taf. 84:16; Petersen 1939, 21–22, 25, Abb. 32; Schuster 2013,
221, ryc. 5:1–3).
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (rysunki 3 zapinek i płaskiego
przęślika z kamienia).
1.19. Fragm. zapinki srebrnej pozłacanej (ryc. 7:4)
Fragm. kabłąka zapinki srebrnej pozłacanej, odpowiadający fibulom typu Wiesbaden, o dł.
4,9 cm, z trzpieniem guza. Pierwotnie kabłąk ten posiadał połowę ozdobnej stopki oraz
sprężynkę na osi wraz z cięciwą. Obecnie brak tych elementów, a na trzpieniu guza znajduje się drut będący zapewne śladem po konserwacji/rekonstrukcji zabytku.
Miejsce odkrycia: Świelino (dawn. Schwellin, Kr. Köslin)
Dawna sygnatura: E.J. 34.26
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: zapinka pochodzi z kompletu 4 fibul odkrytych przypadkowo w okolicy
Świelina w 1904 r. podczas budowy kolejki wąskotorowej. Nie ma pewności, czy były
złożone w ziemi jako skarb, czy stanowiły wyposażenie grobu symbolicznego z poł. V w.
Dwie lepiej zachowane fibule z tego znaleziska, odpowiadające okazom 2 serii VI grupy
Almgrena i nawiązujące do ozdobnych naddunajskich fibul blaszanych, były dyslokowane
w trakcie wojny w inne miejsce. Przed kilkoma laty wróciły do Szczecina w ramach polsko-niemieckiej wymiany zabytków.
Literatura: Eggers 1935; Eggers, Bollnow 1935, 39, Abb. 8; Zeiss 1937, 34–49; Eggers 1959,
28; Eggers, Stary 2001, 154–155, Taf. 395:3–10; Machajewski 1992, 35, 229, tabl. XLI;
2012, 308–309.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – archiwum fotografii, katalog Eggersa.
1.20. Zapinka srebrna złocona z tarczką (ryc. 7:5)
Kabłąk zapinki srebrnej o dł. 3,4 cm. Tarczka na kabłąku zachowana jest szczątkowo, brak
sprężynki, osi i szpili. Wokół resztek tarczki na kabłąku owinięto drut, który zapewne jest
elementem po zabiegach konserwatorskich i rekonstrukcyjnych.
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Miejsce odkrycia: Włodarka (dawn. Voigtshagen, Kr. Greifenberg)
Dawna sygnatura: Id.421.1 i IIc.426.6 (jeden z fragm. zapinki)
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: zapinka pochodzi z zespołu – skarbu lub wyposażenia grobu, który odkryto przy wydobywaniu piasku w listopadzie 1826 r. W jego skład wchodziło 19 całych
paciorków z bursztynu, 13 fragm. kolejnych paciorków bursztynowych i paciorek szklany.
Ozdoby te były zdeponowane w drewnianej szkatułce „głęboko na cztery stopy w piasku”.
Do zbiorów muzealnych znaleziska przekazał superintendent z Trzebiatowa nazwiskiem
Haken. Wg odręcznej notatki archiwalnej dotyczącej przekazania tego zespołu paciorków
z bursztynu było 17.
Literatura: Jahresbericht... 1828a, 18–20; Voß 1880, Taf. 22; Salin, 1904, Abb. 99; Blume
1915, 183; Aberg 1922, 109, Abb. 1; Kunkel 1931, 82, Taf. 86:14 (paciorek z bursztynu).
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 306.
1.21. Monety srebrne ze skarbu (ryc. 8)
448 monet srebrnych (ryc. 8:3), z tego: 405 monet denarowych bitych dwustronnie (303 całe
i 102 połówki, przy czym prawdopodobnie 2–3 szt. w momencie pierwotnego odkrycia
były całe, a uległy zniszczeniu w Mołtowie) oraz 43 monety wykonane techniką brakteatową (37 całych i 6 połówek)19.
Miejsce odkrycia: Gryfino20 (dawn. Greifenhagen)
Dawna sygnatura: PS 195521
Chronologia: średniowiecze (2 poł. XIII – pocz. XIV w.)
Dane o odkryciu: monety pochodzą z okazałego skarbu odkrytego przypadkowo na początku września 1933 r. podczas robót ziemnych przy ówczesnej Wieckstrasse 11 (aktualnie ul. Bolesława Chrobrego) w Gryfinie22. W wykopie fundamentowym, wykonywanym
na działce gruntowej należącej do miejskiej kasy oszczędności, na głęb. ok. 1,9 m w mule
zalegającym pod warstwą ze spalenizną natrafiono na czarniawe, dosyć masywne naczynie
gliniane, w którym ukryty był depozyt. Naczynie było wypełnione monetami srebrnymi,
w przeważającej części wybitymi w 2. poł. XIII w., przy których zachowały się pozostałości
tkaniny lnianej oraz 3 srebrne rozetki – 2 trójlistne z haczykami i 1 pięciolistna z uszkiem
(ryc. 8:1,2). Odkrycie wzbudziło duże emocje, podejrzenia o grabież i przywłaszczenie
dóbr kultury, dlatego do działań włączono policję i władze lokalne (Kunkel 1934d, 336).
19

20

21

22

Monety zostaną opracowane osobno przez numizmatyków: Genowefę Horoszko (Muzeum
Narodowe w Szczecinie) i Michała Kuleszę (Muzeum w Koszalinie).
Należy zaznaczyć, że do Mołtowa ewakuowano także inne numizmaty określone jako „brandenburskie monety srebrne”. Brak bliższych danych nie pozwala wykluczać, że były wśród nich
także monety denarowe podobne do występujących w depozycie z Gryfina.
Numer podany jest pod zdjęciem (ryc. 8:1) zachowanym w Archiwum Działu Archeologii
MNS oraz w notce w teczce nr 313.
W opracowaniu O. Kunkela (1934d, 336) jest omyłkowo wskazana data dzienna odkrycia –
11 września 1933 r. Pisemna interwencja tego autora, jako konserwatora zabytków archeologicznych na ówczesną prowincję Pomorze, nastąpiła już 4 września 1933 r., po przeczytaniu
anonsu o znalezisku zamieszczonym w niedzielnym wydaniu Greifenhagen Kreiszeitung z 3 września 1933 r., gdzie jest mowa o odkryciu z 1 września (dane z Archiwum Działu Archeologii
MNS – teczka nr 336, tam również wycinek prasowy). Skarb amatorsko datowano w prasie na
lata 800–1000 i wiązano z pochówkiem krzyżowca.
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Policja przekazała służbie konserwatorskiej naczynie, pozostałości tkaniny lnianej i monety srebrne o łącznej masie ok. 3 kg (6 funtów). Zabezpieczono także dalsze monety o wadze ok. 350 g i stwierdzono, że ponad 1000 szt. trafiło do rąk prywatnych23. W ten sposób
sumaryczna objętość odzyskanych części depozytu zbliżyła się do poziomu pakowności
naczynia wyznaczonej śladami patyny po monetach złożonych w jego wnętrzu.
Naczynie gliniane użyte jako pojemnik do przechowywania skarbu jest charakterystyczną formą ceramiki siwej, garnkiem z kulistym dnem (Kunkel 1934d, Abb. 1; Denkmäler... 1934, Abb. 1; Mikołajczyk 1977, ryc. II:1). Można je łączyć z typem I odm. 1
tychże garnków wg Cnotliwego (2014, 136, ryc. 29:1,2; ryc. 48), rozpowszechnioną w zachodniej części Pomorza Zachodniego w XIII w., która pojawia się na obszarach dolnosaksońskich już w XII w., a u schyłku XII w. i w pocz. XIII w. także w ośrodkach położonych
na wybrzeżach zachodniej części Bałtyku (Szlezwik, Lubeka). Eugeniusz Cnotliwy wiąże
naczynia tego typu, i generalnie ceramikę siwą występującą w nawarstwieniach Wzgórza
Zamkowego w Szczecinie z okresu ok. 1250–1346, z zastawą stołową (Cnotliwy 2014,
136). Garnki były także często używane w średniowieczu jako naczynia, w których składano skarby (Mikołajczyk 1977, 51–58). W przypadku depozytów z 2. poł. XIII w. są to garnki z dnem płaskim lub z kulistym. Pod względem wielkości, przy wys. wynoszącej 19 cm24,
w podziale zaproponowanym przez A. Mikołajczyka (1977, 57–58, tab. VI), naczynie
z Gryfina mieści się w grupie IV – garnków dużych (wys. 17–20 cm), wykorzystywanych
rzadziej niż mniejsze (grupy I–III), a częściej niż bardzo duże (grupa V).
Ze względu na obecność ozdobnych rozetek srebrnych Tadeusz Szczurek (2014, 56)
zaliczył depozyt gryfiński do późnośredniowiecznych skarbów monet zawierających
ozdoby i biżuterię, choć podkreślił, że są one tutaj niezbyt znaczącym dodatkiem do dużej
masy numizmatów. Należy również mieć na uwadze, że aplikacje te (Kunkel 1934d, 336,
Abb. 1; Szczurek 2014, ryc. 9) prawdopodobnie służyły do zapięcia woreczka lnianego na
monety (Denkmäler... 1934, Abb. 2).
Skarb z Gryfina ostatecznie dostarczył 7618 różnych monet (6062 całe i 1556 połówek)
oraz niewielki zbiór numizmatów zniszczonych w stopniu tak znacznym, że nie zostały ani
określone, ani policzone25. W rozpoznaniu monet, szczególnie pochodzących spoza Pomorza, Brandenburgii i Meklemburgii, uczestniczył prof. dr Arthur Suhle – kustosz zbiorów
w Państwowym Gabinecie Numizmatycznym w Berlinie, który zapewniał również fachową ekspertyzę numizmatyczną całego skarbu. Wśród numizmatów dominowały dwustronnie bite monety denarowe (5469 całych, 1504 połówki), a pozostałe wykonano techniką brakteatową, ze stemplem z jednej strony (593 całe, 52 połówki). Wyróżniono na nich
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25

Być może liczba 1000 jest pomyłką w druku (Kunkel 1934d, 336), a powinno być tylko ponad
100 sztuk. Na zachowanej w archiwum liście identyfikacyjnej monet, które zebrał od znalazcy
(znalazców) mieszkający w Lüneburgu emerytowany urzędnik budowlany E. Schnuhr, znajduje
się wpierw 115 monet, a finalnie 133.
Według notki inwentarzowej w teczce nr 313 naczynie miało 18,5 cm wysokości.
Przytoczone poniżej dane są zamieszczone w publikacji O. Kunkela (1934d). Nieco inne liczby, ale
w zaokrągleniu do 10 sztuk zbliżone, są w jednym z serii popularyzatorskich artykułów zamieszczanych od 1929 r. w czasopiśmie branży elektrycznej wydawanym w Szczecinie (Denkmäler...
1934, 27–28). 7618 monet, wraz z pozostałościami woreczka lnianego, rozetki z uszkiem i dwoma
haczykami zainwentaryzowano pod numerem PS 1955 – wg danych z teczki nr 313. Trudno
stwierdzić, czy w tej liczbie podano także monety pozostające w posiadaniu E. Schnuhra.

33

189 wzorów stempli menniczych. Przeważnie były to monety brandenburskie (3271 całych i 1145 połówek, z tego: denary – 3269 / 1145, brakteaty – 2) i pomorskie (3004 i 385
połówek, z tego: denary – 2027 / 347, brakteaty – 477 / 38), rzadziej meklemburskie (112 / 3,
z tego: denary – 40 / 1, brakteaty – 72 / 2), a 198 pochodziło z terenów położonych dalej
na W, N i S, w tym z różnych rejonów Niemiec (116), ze Śląska i Łużyc Dolnych (25),
z Czech (3), Węgier (1), Niderlandów (11), Anglii (20) i ze Szwecji (1).
Najstarszą monetą rozpoznaną w depozycie była tzw. agrypinka – emitowane w 2. poł.
XI w. na dolnym Połabiu (Bardowick) naśladownictwo starszych denarów bitych w Kolonii. Ze starszym horyzontem numizmatów wiązano jeszcze 2 monety: niderlandzką
(Bruksela) i szwedzką, których emisję odnoszono do 1. i 2. poł. XII w.26. Zdecydowanie
dominowały jednak pieniądze wybijane w 2. poł. XIII w. Wg O. Kunkela zakończenie tezauryzacji depozytu mogło przypadać na lata 30. XIV w.27, co skłania do konstatacji, że gromadzony był w okresie od czasu około lokacji Gryfina na prawie magdeburskim (1254 r.)
przez kilkadziesiąt początkowych lat funkcjonowania miasta.
Pojedyncze monety ze skarbu z Gryfina zachowały się w zbiorach Działu Numizmatyki MNS28, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka część skarbu została
faktycznie ewakuowana.
Z depozytem gryfińskim można wiązać także skarb średniowiecznych monet w dotychczasowej literaturze określany jako pochodzący z Mołtowa (Mielniczuk 2004; Kulesza
2015)29. Wg opublikowanych informacji, uzyskanych od ks. Henryka Romanika (Mielniczuk 2004, 219–220), monety zostały odkryte na początku lat 70. XX w. przez młodzież ze szkoły podstawowej w Siemyślu. Natrafili na nie w środku wsi, w przypadkowo
rozkopanej skarpie, która sprawiała wrażenie dawnego śmietnika. Chłopcy znaleźli wtedy ok. 100–200 monet, które podzielili między siebie. Ks. Romanik w 2000 r. przekazał
16 (Mielniczuk 2004) czy jednak – jak się ostatnio okazało – 17 monet do Muzeum w Koszalinie (Kulesza 2015). Identyfikacji tego znaleziska ze skarbem z Gryfina nie zaprzecza
skład „depozytu mołtowskiego”, w którym występują monety denarowe bite dwustronnie
(13 szt.) i wykonane techniką brakteatową (4 szt.), pochodzące z emisji książąt pomorskich
(8 szt.), emisji brandenburskich (7 szt.) i z Saksonii-Wittenbergii (2 szt.) (Kulesza 2015).
Literatura: Kunkel 1934d; Denkmäler... 1934, 27–28; Mikołajczyk 1977, 53–58, 104,
ryc. II:1; Mielniczuk 2004; Szczurek 2014, 52, 54, 56, ryc. 9; Kulesza 2015, 16–18.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczki 313 i 336.
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Na zachowanej w archiwum liście monet E. Schnuhra pod pozycją 41 widnieje określenie
„Wendenpfennig”, ale nie wiadomo, czy utrzymało się rozpoznanie tej monety (zdjęć do listy
nie ma wśród zachowanych archiwaliów) i czy O. Kunkel faktycznie oznaczył w ten sposób
saksoński denar krzyżowy.
Przy założeniu, że jakimś niedopatrzeniem jest obecność w skarbie denara stargardzkiego z XV w.
Informacja ustna Genowefy Horoszko z Działu Numizmatyki MNS, za którą składamy
serdeczne podziękowania.
Utożsamienie odkrytego w latach 70. XX w. skarbu średniowiecznych monet z Mołtowa
z częścią zaginionego skarbu z Gryfina zasugerował Michał Kulesza z Muzeum w Koszalinie po
odkryciach w Mołtowie zabytków z przedwojennych zbiorów szczecińskich.
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1.22. Pokrywa (?) gliniana (ryc. 9)
Przedmiot, na liście ewakuacyjnej określony jako grzęzidło, wykonany z gliny wypalonej na kolor ceglasty, ma kształt odcinka kuli z lekko fazowaną krawędzią. W najwyższym
miejscu czaszy jest zachowany ślad po uchu lub perforowanym uchwycie o prostokątnej
podstawie. Na spodzie znajduje się gmerk – wyryty cienką linią symbol strzałki, o dł. 7 cm,
skierowanej od środka ku brzegowi. Przy krawędzi widoczne są dwa szerokie i płytkie
odciski słupkowate. Powierzchnia górna jest niestarannie zagładzona i ma ślad po wypalonym patyku. Powierzchnia spodnia i krawędzie w dużej części są wybarwione na kolor szary/ciemnoszary (odymione). Brzegi noszą ślady uszkodzeń. Domieszka mineralna
w masie ceramicznej jest niewielka. Wymiary: średn. 17,7–18,0 cm, wys. (bez zniszczonego uchwytu/ucha) 3,5 cm.
Miejsce odkrycia: Nowe Warpno (dawn. Neuwarp)
Dawna sygnatura: 2326a
Chronologia: średniowiecze (?) lub, co bardziej prawdopodobne, okres nowożytny.
Dane o odkryciu: pod jednym numerem inwentarza (2326a i 2326b) były wpisane dwa
przedmioty tego typu, określone jako „grzęzidła z gmerkami” bez jakichkolwiek danych
metrykalnych. Nie ma ich również w odpisie (katalogu kartkowym) ze starego inwentarza
ani w teczce miejscowości. Zachowały się fotografie obu okazów. Drugi z nich, na którym
widnieje sygnatura 2326b, miał zbliżony kształt, ale był mocniej zniszczony niż odkryty
w Mołtowie. Duża część obwodu była uszkodzona. Na szczycie czaszy widoczny jest ślad
po uchwycie. Na stronie płaskiej jest wyryty pośrodku gmerk w formie krzyża z przedłużonym jednym ramieniem. Od środka i końca dłuższego ramienia odchodzą 2 ukośne kreski wzajemnie równoległe o przeciwnych zwrotach. W opisie wglądówek do negatywów
odnotowano, że pochodzą z Nowego Warpna. Brak zachowanych danych o kontekście
odkrycia przedmiotów powoduje, że trudno jest stwierdzić, dlaczego nazwano je grzęzidłami. Nie są to typowe formy ciężarków sieciowych. Przypominają raczej pokrywy lub
zatyczki (np. do wylotu pieca).
Literatura: ?
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog fotografii (nr 214/14–17).

2. Zabytki ocalone – zidentyfikowane, niezgodne z listą ewakuacyjną
2.1. Fragm. zawieszki rogu do picia z wyposażenia grobu (ryc. 10:1)
Uszkodzone trójdzielne ogniwo brązowej zawieszki (kabłąku) rogu do picia, dł. 5,8 cm.
Kabłąk pierwotnie składał się z 4 ogniw.
Miejsce odkrycia: Mojszewko (dawn. Klein-Moitzow, Kr. Greifenberg)
Dawna sygnatura: PS 804, PS 3138
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: zabytek pochodzi z odkrytego w 1925 r. zniszczonego grobu z bliżej
nieokreśloną konstrukcją kamienną. Wg H.J. Eggersa był to grób szkieletowy pod kurhanem (1940, 22; 1951, 106). W skład zespołu wchodził kociołek z brązu typu Eggers 131,
fibula z brązu wariantu Almgren 74, sprzączka do pasa z brązu typu Garbsch G1b, okucie
rzemienia pasa, igła z brązu, cztery paciorki szklane, zawieszka ze złota, bransoleta z brązu
oraz wieloczłonowa zawieszka (kabłąk) rogu do picia. Znane w literaturze zoomorficzne
okucie końca rogu do picia z Mojszewka (Kunkel 1931, Taf. 85:1) wymieniane jest w inwentarzu grobu szkieletowego (Eggers 1938), lecz pochodzić może z innego zespołu na
tym samym stanowisku (por. Eggers, Stary 2001, 99, tam dalsza literatura).
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Literatura: Kunkel 1927a, 124; 1931, 81, 145, Taf. 85:1; Eggers 1938; 1940, 22, nr 30; 1951,
106, nr 681; Eggers, Stary 2001, 99, Taf. 280.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 14, odpis (katalog kartkowy) z inwentarza
starszej kolekcji, katalog Eggersa.

3. Zabytki ocalone – niezidentyfikowane
3.1. Fragm. przedmiotów z brązu – 2 szt. (ryc. 10:2,3)
Sztabki z wypustkami (okładziny?) zdobione ukośnymi krzyżykami.
Miejsce odkrycia: nie zidentyfikowano znaleziska na liście ewakuacyjnej
Dawna sygnatura: brak danych
Chronologia: późna epoka brązu lub wczesna epoka żelaza (?)
3.2. Guzik brązowy (ryc. 10:4)
Kolisty, profilowany okaz o średn. 2,3 cm z wybitym po środku guzkiem. Na spodniej
stronie widnieje uszko wykonane z drutu o kolistym przekroju, średn. 2 mm.
Miejsce odkrycia: nie zidentyfikowano znaleziska na liście ewakuacyjnej
Dawna sygnatura: brak danych
Chronologia: młodsza epoka brązu – wczesna epoka żelaza
3.3. Nit z brązu (ryc. 10:5)
Nit o dł. 1,1 cm, wykonany z drutu o przekroju kolistym, średn. 3 mm.
Miejsce odkrycia: nie zidentyfikowano znaleziska na liście ewakuacyjnej
Dawna sygnatura: brak danych
Chronologia: epoka brązu – wczesna epoka żelaza
3.4. Zapinka oczkowa z brązu (ryc. 10:6)
Kabłąk zapinki z brązu wariantu Almgren 57–60, dł. 7 cm; zachowane są dwa zwoje taśmowatej sprężynki, krawędzie kabłąka i pochewka zostały uszkodzone i wybrakowane już
po ewakuacji, zapewne w momencie zrzucenia wraz z gruzem do żwirowni w Mołtowie.
Wtórne uszkodzenia i brak zachowanych danych metrykalnych (nr. inw., miejscowości)
utrudniają jednoznaczną identyfikację.
Miejsce odkrycia: nie zidentyfikowano znaleziska na liście ewakuacyjnej.
Dawna sygnatura: nie ma zachowanego nr. inw.
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: być może jest to jedna z trzech fibul tego typu z grobu z Lubiatowa (dawn.
Lübtow, Kr. Pyritz), gm. Przelewice, pow. pyrzycki (Eggers, Stary 2001, 94, Taf. 270: 1–3).
3.5. Główka szpili (?) z brązu (ryc. 10:7)
Fragm. przedmiotu przypominający kształtem szpilę z główką w formie niewielkiej, kolistej tarczki; średn. 5 mm.
Miejsce odkrycia: nie zidentyfikowano znaleziska na liście ewakuacyjnej
Dawna sygnatura: brak danych
Chronologia: ?
3.6. Fragm. drutu z brązu (ryc. 10:8)
Nie ma pewności, czy jest to zabytek archeologiczny.
Miejsce odkrycia: nie zidentyfikowano znaleziska na liście ewakuacyjnej
Dawna sygnatura: brak danych
Chronologia: ?
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4. Zabytki zaginione
4.1. Topór z poroża (ryc. 10:9)
Topór T-kształtny typu 8 wg S. Pratscha (1994) i IA wg J. Ilkiewicz (1997; 2011). Wykonany ze środkowej części poroża jelenia, odciętej w równych odległościach od odnogi
środkowej, tzw. opieraka, który jest usunięty nieco powyżej tyki. Ostrze jest asymetryczne,
wyodrębnione przez jednostronne ścięcie trzonu poroża, obuch przez cięcie poprzeczne. Owalny lub okrągły (zachowane ilustracje nie pozwalają na jednoznaczny opis) otwór
na rękojeść, zorientowany równolegle do osi ostrza, jest umieszczony w miejscu kikuta
po opieraku, który służył za tuleję. Otwór jest poszerzony na trzonie poroża u wylotu
górnego. W dolnej części kikuta widoczne jest U-kształtne wcięcie o nierozpoznanym
charakterze – element intencjonalny lub zniszczenie, które według lakonicznej wzmianki
w odpisie z inwentarza jest uszkodzeniem. Przedmiot ma także uszkodzenia przy ostrzu.
Na powierzchni topora jest zachowana naturalna faktura poroża, bez widocznych śladów
obróbki. Okaz ma ok. 33 cm dł.
Topory T-kształtne są najbardziej rozpowszechnioną formą narzędzi makrolitycznych
z poroża jelenia wśród niektórych społeczności późnomezolitycznych oraz wczesnoi środkowoneolitycznych Europy Północnej i Środkowej, szczególnie powiązanych z kręgiem Ertebølle oraz z młodszymi ugrupowaniami z kręgu naddunajskiego (grupa brzesko-kujawska) (Kabaciński et al. 2014). Z terenu Pomorza, prócz znalezisk przypadkowych
i pojedynczych, w większej liczbie zostały odkryte na stan. nr 9 w Dąbkach, gm. Darłowo
(Ilkiewicz 1997; 2011, 20, 30; Kabaciński et al. 2014, 54, 56).
Miejsce odkrycia: Ciemnik (dawn. Temnick, Kr. Saatzig)
Dawna sygnatura: 7287
Chronologia: późny mezolit lub neolit
Dane o odkryciu: topór został znaleziony przypadkowo podczas wydobywania margla. Podarowany przez właścicielkę majątku panią Villnow niejakiemu Schillowowi (Rottmeister),
który przekazał go do zbiorów muzealnych.
Literatura: Zuwachs... 1913, 153; Kunkel 1926, 30, Taf. 1:13.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1534; odpis (katalog kartkowy) ze starego inwentarza.
4.2. Siekierka krzemienna
Półwytwór dużej siekiery krzemiennej.
Miejsce odkrycia: Wiek, półwysep Wittow na Rugii (dawn. Wiek lub Wieck)
Dawna sygnatura: PS 206
Chronologia: neolit?
Dane o odkryciu: brak danych. Zabytek przed ewakuacją znajdował się na wystawie stałej,
co zostało odnotowane w dokumentacji wywozowej (II egz., s. 31 – wykaz zabytków wyjętych z tzw. zbiorów pokazowych 13.04.1942 r.) .
Literatura: ?
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2842.
4.3. Narzędzie krzemienne / surowiec krzemienny
Na liście ewakuacyjnej przedmiot jest wymieniony jako „topór krzemienny”, ale w tzw.
księdze wpływów Działu Prehistorycznego, prowadzonej przez H.J. Eggersa w latach
1934–1944, został określony jako surowiec krzemienny (Feuerstein Rohstück). W tej sytuacji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy był to artefakt (np. obłupień), czy też eksponat
geologiczny ilustrujący walory krzemienia rugijskiego, który w pradziejach, szczególnie
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w młodszej epoce kamienia chętnie był użytkowany do wyrobu narzędzi makrolitycznych.
Miejsce odkrycia: wyspa Rugia
Dawna sygnatura: PS 3034 (E.J.I.37/83)
Chronologia: ?
Dane o odkryciu: krzemień trafił do PLM 21.08.1937 r. w ramach wymiany z Prussia-Museum, w zamian za pozycję E.J.I.37/47 – zapinkę pierścieniowatą z okolic Pasewalku, przekazaną 7.07.1937 r. przez Wilhelma Petzscha do oglądu H.J. Eggersowi. W trakcie
kwerendy nie znaleziono korespondencji pomiędzy Prussia-Museum a PLM w sprawie
wymiany, na którą powołuje się H.J. Eggers w księdze wpływów.
Literatura: ?
Archiwum: Działu Archeologii MNS – zeszyt: Eingang-Journal Abteilung I – E.J.I., pozycja E.J.I.37/83.
4.4. Narzędzie krzemienne (rys. 10:10)
Określone jako „topór krzemienny” lub „owalny pięściak” z siwego krzemienia o dł. 18,3 cm.
Można przypuszczać, że był to ciosak lub półwytwór narzędzia bifacjalnego.
Miejsce odkrycia: Wittow (Halbinsel Rügens)
Dawna sygnatura: PS 876
Chronologia: mezolit lub neolit – wczesny okres epoki brązu (?)
Dane o odkryciu: brak bliższych danych.
Literatura: ?
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2488.
4.5. Topór kamienny
Duży topór z lekko wygiętym korpusem w rzucie bocznym, w rzucie z góry o pięciobocznym zarysie z przewężoną częścią przednią (ostrzem), wykonany z diorytu (?). Wymiary:
dł. 35 cm, szer. 9 cm, wys. 8,5 cm, bez otworu do osadzania trzonka.
Miejsce odkrycia: wg akt ewakuacyjnych Heinrichdorf, ale prawdopodobnie Heinrichshof, Lkr. Uckermark, Bdl. Brandenburg
Dawna sygnatura: 1158a30
Chronologia: neolit
Dane o odkryciu: wyorany na polu. Przekazany przez nauczyciela A. Schultze z Hohenselchow. Dane administracyjne dotyczące miejsca odkrycia nie są jednakowe w archiwum i literaturze: wg odpisu (katalog kartkowy) ze starego inwentarza – Heinrichshof, Kr. Greifenhagen (Babinek), ale także informacja, że miejscowość k. Gartz, więc może chodzić o Heinrichshof; w literaturze występuje jako Heinrichsdorf, Kr. Randow (Katalog 1880) lub jako
Hohenfelde (Kunkel 1926).
Literatura: Katalog 1880, 320, poz. 29; Kunkel 1926, 34, Taf. 6:7 (jako Hohenfelde,
Kr. Randow).
Archiwum: Działu Archeologii MNS – odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej
kolekcji (tutaj wklejone miniaturowe zdjęcie identyczne z zamieszczonym w publikacji
O. Kunkela z 1926 r.).
30

W odpisie (katalogu kartkowym) ze starego inwentarza nie ma osobnego numeru 1158a, który
wpisany jest na liście ewakuacyjnej, ale jest to ten sam zabytek. W poszczególnych teczkach
archiwalnych są natomiast: 1158b–c – Hohenselchow (Keil i Beil); 1158d – Hohenfelde (Beil).
W teczkach Heinrichshof, Heinrichsdorf i Babinka nie ma informacji o zabytkach, które mogą
wiązać się z przedmiotowym toporkiem kamiennym.
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4.6. Sztylet brązowy (ryc. 10:11)
Sztylet brązowy typu Wohlde – wariant Smogolice wg M. Gedla (1980), dł. 11,2 cm.
Miejsce odkrycia: Battin (dawn. Battin, Kr. Prenzlau)
Dawna sygnatura: 864731
Chronologia: 2. poł. I EB – pocz. II EB
Dane o odkryciu: znaleziony przypuszczalnie w bagnie (skarb?).
Literatura: Sprockhoff 1926, 178, nr 54; Kersten 1958, 86, nr 811, Taf. 22; Raddatz 1959,
217, Abb. 412; Gedl 1980, 54, nr 129; Rassmann 1993, 213, nr 3559.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – archiwum fotografii.
4.7. Przedmioty z wyposażenia grobów
Figurka zwierzęca, grzechotka, róg do picia, czarka, naczynie bliźniacze.
Miejsce odkrycia: Kiekrz, m. Poznań, woj. wielkopolskie (dawn. Ketsch, Kr. Posen)
Dawna sygnatura: zapewne J.605
Chronologia: IV–V okres epoki brązu
Dane o odkryciu: wymienione zabytki pochodzą z dużego cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, odkrytego w 1847 r. podczas budowy linii kolejowej między Szczecinem
a Poznaniem. Wszczęte tu wykopaliska o charakterze ratowniczym były prowadzone na
zlecenie władz pruskich, pod nadzorem mistrza budowlanego Plathnera. W efekcie tych
prac wydobyto co najmniej 350 naczyń glinianych różnych kształtów, z których część pełniła funkcję popielnic (Kaczmarek 2013, 13). Wewnątrz urn poza kośćmi ludzkimi znajdowały się niekiedy także szczątki zwierzęce oraz głównie gliniane dary grobowe (np. róg do
picia, grzechotki, figurka ptaka, fragment sita). Z inicjatywy króla Fryderyka Wilhelma IV
całość pozyskanych w tym czasie zabytków przekazano do kolekcji Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie, którego działalność wspierał jeszcze przed koronacją, umożliwiając m.in. w 1826 r. udostępnienie na siedzibę i zbiory pomieszczenia
w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich. Finalnie spuściznę Towarzystwa przęjęło
PLM. Stąd tylko kilka znalezisk z Kiekrza wraz z innymi zasobami zostało ewakuowanych
do Mołtowa. Większość pozostała na miejscu, w budynku muzealnym. Znakomita część
(ponad 70 obiektów) zachowanego zespołu została w 1956 r. przekazana do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu32 (Filipowiak 1956, 373; Kowalski, Filipowiak 2012, 20). Do
chwili obecnej w Dziale Archeologii MNS znajdują się 23 naczynia i 2 grzechotki gliniane
opisane jako Kiekrz i sygnowane nr. J 605.
Literatura: Kaczmarek 2013, 12–17.
Archiwum: naukowe MAP – teczka 2607.
4.8. Urna gliniana
Popielnica twarzowa z pokrywą czapkowatą.
Miejsce odkrycia: Charbrowo (dawn. Charbrow, Kr. Lauenburg)
31
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Na sztylecie widnieje błędny numer 3647, który de facto odnosi się do znalezisk krzemiennych
z Trieberitz na Rugii, co potwierdzają informacje w literaturze (Zuwachs... 1893, 95, nr 8)
i źródła archiwalne (odpis – katalog kartkowy ze starszego inwentarza). Poprawna sygnatura
to nr 8647 – podaje ją K. Raddatz (1959) i K. Rassman (1993). K. Kersten (1958) natomiast
publikuje błędnie, że sztylet odkryto w Battin (Batyń), Kr. Belgard (Białogard), błąd ten powiela
za nim M. Gedl (1980).
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. 1956:269, nr kat. 1956:1042–1118 (za Kaczmarek
2002, 360).
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Dawna sygnatura: 7809
Chronologia: okres halsztacki D
Dane o odkryciu: grób skrzynkowy z trzema popielnicami – autopsja A. Stubenraucha.
Do muzeum w Szczecinie trafiły 2 urny z pokrywami (nr inw. 7809–781033), przekazane
oficjalnie do zbiorów przez radnego von Somnitza z Charbrowa.
Literatura: Zuwachs... 1917, 72; Stubenrauch 1918, 48 (2 rysunki bez numeru); Jahresbericht... 1919, VII, IX (rysunek bez numeru); Kunkel 1931, 60, 140, nr 610, Taf. 65:7,8 i 66;
Łuka 1966, 55, tabl. VIII:3; Malinowski 1979, 80.
Archiwum: brak danych.
4.9. Naczynie brązowe (ryc. 10:12)
Naczynie określane jako kociołek lub misa typu B2a wg J. Martina (2009), zdobiony motywem „ptak-barka”, z zaczepami w kształcie krzyży, do dwóch kabłąków.
Miejsce odkrycia: Rossin (dawn. Rossin, Kr. Anklam)
Dawna sygnatura: 678
Chronologia: V okres epoki brązu
Dane o odkryciu: znalezisko pojedyncze, odkryte na głęb. 2 m w torfie.
Literatura: Katalog 1880, 324, nr 100; Walter 1889, 9, 132; Sprockhoff 1956, 244, 246;
Kunkel 1931, 52, Taf. 51:5; Martin 2009, 92, nr 130, Taf. 37.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2949, archiwum fotografii.
4.10. Naczynie gliniane
Naczynie czarkowate (urna).
Miejsce odkrycia: Schwedt
Dawna sygnatura: 2581
Chronologia: wczesna epoka żelaza?
Dane o odkryciu: urna z okresu halsztackiego odkryta w Schwedt. Dar pana Ponge, dyrektora fabryki w Widuchowej.
Literatura: Zuwachs... 1890, 126.
Archiwum: brak danych.
4.11. Brązowa klamra do pasa
Klamra z brązu o dł. 23 cm (wg rysunku w katalogu Eggersa), z trzema nitami i prostokątnym,
zdobionym ogniwem zawiasu, określana w literaturze jako forma zawiaskowata (Wiloch 1996,
41). Obecność ogniwa skłania jednak do zaliczenia jej do grupy klamer trzyczęściowych.
Miejsce odkrycia: Babin (dawn. Babbin, Kr. Pyritz)
Dawna sygnatura: 1975
Chronologia: młodszy okres przedrzymski
Dane o odkryciu: zabytek pochodzi z grobu popielnicowego odkrytego w 1883 r. (w odpisie kartkowym z inwentarza: przy rozrzuconych kamieniach obok i w urnie, 3/4 km od
cmentarzyska w Żelisławcu). Znaleziska zostały przekazane za pośrednictwem niejakiego
Böllmanna z Dobropola. W zespole znajdowały się ponadto: 2 klamry jednodzielne do
pasa z żelaza, brzytwa żelazna, główka szpili skrzydełkowatej z brązu, fragm. naszyjnika
z brązu, pierścień ze zwiniętego spiralnie drutu brązowego, przęślik z piaskowca. Zabytki
te, poza klamrą odnalezioną w Mołtowie, pozostały w Szczecinie (zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, nr inw. A/7107/MNS).
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Druga urna została ewakuowana do Hintersee (skrzynia nr 13, pozycja nr 18).
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Literatura: Kostrzewski 1919; Dorka 1939, 119–120, Taf. 48.17; Wiloch 1996, 41; Eggers,
Stary 2001, 39, Taf. 131.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1119; odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej kolekcji (nr 1975 i 1976); katalog Eggersa (rysunki zabytków, w tym omawianej
klamry w skali 1:1).
4.12. Fragm. klamry do pasa z brązu/żelaza
Jednoczęściowa klamra do pasa z blachy z żeberkiem i trzema nitami na końcu (z brązu?),
dł. 32 cm, szer. do 10 cm. W archiwaliach i literaturze, w zależności od źródła, opisywana
jako brązowa (archiwum), żelazna z brązową okładziną (Kunkel 1931, 62, Taf. 71 – wersja
najbardziej prawdopodobna, sądząc po stanie zachowania widocznym na zdjęciu) lub żelazna (Eggers, Stary 2001, Taf. 120:2).
Miejsce odkrycia: Barnisławiec (część Barnisławia) (dawn. Neu Barnimslow, Kr. Randow)
Dawna sygnatura: 7614
Chronologia: młodszy okres przedrzymski
Dane o odkryciu: zabytek pochodzi z dużego, szacowanego na 20 morg pruskich powierzchni (minimum 5 ha), cmentarzyska zlokalizowanego na SW od majątku Barnisławiec (Neu Barnimslow – przysiółek zrujnowany w 2. poł. XX w.), u zbiegu dróg z tego
majątku w kierunku Pomellen i ze wsi Barnisław (Barnimslow). Przed 1915 r. odkryto
tutaj przynajmniej kilka grobów ciałopalnych w jamach o głęb. do ok. 1 m, wypełnionych
kamieniami i ziemią ze śladami spalenizny, w których występowały popielnice, przepalone
kości, popiół, a rzadziej wyposażenie w postaci przedmiotów z brązu i z żelaza. W 1915 r.
do zbiorów Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza trafiło 5 naczyń glinianych
w różnym stanie zachowania (2 urny; misa prawdopodobnie służąca jako pokrywa urny;
2 naczynia, prawdopodobnie przystawki), pozostałości metalowej klamry do pasa, resztki
różnych przedmiotów z brązu i z żelaza, fragm. poroża jelenia i narzędzie („nóż”) krzemienne. Towarzystwu sprzedał (?) je kamieniarz Emil Schulz jako zbiór przekazany mu
przez właściciela majątku w Barnisławcu, po meldunku o odkryciu dokonanym przez handlarza z miejscowości Ladenthin. Zabytki zainwentaryzowano pod numerami 7609–7615.
Kolejne znaleziska – ceramiki i wytworów krzemiennych – w rejonie stan. oznaczonego
jako 1–2 w Barnisławcu pochodzą z poł. lat 30. XX w. W latach 80. XX w. część stan. została
zniszczona na skutek niekontrolowanego wydobywania piasku. W latach 1989 i 1990–1992
zostały przeprowadzone tutaj (Barnisław, stan. 32) badania ratunkowe, w efekcie których
stwierdzono zniszczenie grobów z młodszej epoki kamienia, występowanie nielicznych grobów ze schyłku neolitu – wczesnej epoki brązu oraz licznych z młodszej epoki brązu – wczesnej epoki żelaza (Kowalski, Kozłowska-Skoczka 2011, 43). Z Barnisławia pochodzi także
situla z delfinowatymi ataszami, jednak nie ma podstaw do wiązania jej z tym stanowiskiem.
Literatura: Zuwachs… 1915, 80; Kunkel 1931, 62, Taf. 72:11; Eggers, Stary 2001, 33,
Taf. 120:2; Rogalski 2010, 313–314; Kowalski, Kozłowska-Skoczka 2011, 43.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczki 1704 i 1705; odpis (katalog kartkowy) ze
starego inwentarza; katalog Eggersa (tylko wypis z literatury).
4.13. Żelazny miecz jednosieczny
Jednosieczny miecz żelazny z klamerką pochwy, dł. 28,4 cm (Eggers, Stary 2001, Taf. 145:5);
mieczowi towarzyszył pierwotnie żelazny trzewik pochwy.
Miejsce odkrycia: Suchań (dawn. Zachan, Kr. Saatzig)
Dawna sygnatura: 5167
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Chronologia: młodszy okres przedrzymski
Dane o odkryciu: miecz, określany też w literaturze jako nóż (Stubenrauch 1903), pochodzi z grobu popielnicowego z konstrukcją kamienną w postaci kręgu wokół jamy grobowej. Odkrycia dokonano przypadkowo w 1902 r.
Literatura: Stubenrauch 1903; Kunkel 1931, 71, Abb. 27, Taf. 78:9; Wołągiewiczowie 1964,
40, ryc. 2:c; Wołągiewicz 1979, 45, ryc. 6, 65; Eggers, Stary 2001, 47–48, Taf. 145:5; Rogalski 2010, 396.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa.
4.14. Żelazna klamra do pasa (ryc. 11:2)
Klamra zawiaskowata z żelaza, dł. 24,2 cm (wg: Eggers, Stary 2001, Taf. 145:3).
Miejsce odkrycia: Suchań (dawn. Zachan, Kr. Saatzig)
Dawna sygnatura: 5169
Chronologia: młodszy okres przedrzymski
Dane o odkryciu: brak informacji o okolicznościach pozyskania zabytku. Odpisy (katalog
kartkowy) ze starego inwentarza nie wymieniają tej klamry pod nr. 5167–5169 odnoszącymi się do odkrycia grobu w Suchaniu. W katalogu Eggersa na karcie zabytku znajduje
się jedynie fotografia tej klamry (w skali 1:1?) z sygnaturą 5168, brak natomiast informacji
o okolicznościach jej odkrycia. W publikacji H.J. Eggersa i P.F. Starego (2001, 47–48) znajduje się ryc. klamry, jednak bez komentarza w tekście.
Literatura: Eggers, Stary 2001, Taf. 145:3; Rogalski 2010, 396.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa.
4.15. Misa z brązu (ryc. 11:3)
Misa z brązu typu Eggers 110, maks. średn. brzuśca ok. 20 cm (wg: Eggers, Stary 2001,
Taf. 395:1).
Miejsce odkrycia: Grąbczyn (dawn. Grumsdorf lub Grumsdorf-Abbau, Kr. Bublitz)
Dawna sygnatura: PS 386
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: odkrycia dokonano w 1928 r. podczas wydobywania piasku. Znaleziono
wówczas dwie misy z brązu oraz paciorki szklane. Referowane naczynie zalicza się do typu
Eggers 110, natomiast towarzysząca mu misa to typ Eggers 113 (typ Grąbczyn), obecnie
w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. W literaturze (m.in. Eggers 1951, 105,
nr 673) przyjmuje się, że zespół pochodzi ze zniszczonego grobu szkieletowego, a niekiedy jest wymieniany także miecz (Eggers, Stary 2001, 154).
Literatura: Eggers, Bollnow 1935, 12, Abb. 7; Eggers 1951, 105; 1959, 19–20; Eggers, Stary
2001, 154, Taf. 395:1; Skrzypek 2010, 41–42; Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 251.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (fotografie obu naczyń, w tym
omawianej misy, bez skali).
4.16. Situla z brązu (ryc. 11:4)
Wiadro z brązu typu Eggers 38, wys. ok. 30 cm (wg: Eggers, Stary 2001, Taf. 344:8).
Miejsce odkrycia: Postomino (dawn. Pustamin, Kr. Schlawe)
Dawna sygnatura: 7840
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: w 1917 r. na żwirowni leżącej na S od Postomina (stan. 2) odkryto bardzo
bogato wyposażony grób szkieletowy z konstrukcją kamienną. W inwentarzu grobu znalazły się: referowane brązowe wiadro Eggers 38, brązowy rondelek Eggers 137, brązowe
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cedzidło Eggers 160, brązowe lustro, zapinka z brązu Almgren 110/111, zapinka z brązu Almgren 38 (obie z aplikacjami drutem srebrnym), złoty pierścień, brązowa sprzączka do pasa
z prostokątną ramą typu Madyda-Legutko AG 1, brązowe okucia i ułamki ceramiki. W pobliżu odkryto także grób ciałopalny z naczyniem zdobionym motywem meandra, oczkowatą
zapinką z brązu i brązową zawieszką. W 1972 r. przeprowadzono na stanowisku badania
sondażowe (ekspedycja UAM w Poznaniu), w efekcie których odkryto jedną jamę. Opisywane wiadro znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie (nr inw. A20721).
Literatura: von Kleist 1955, 33, nr 669, Taf. 25:1a–h; Madyda-Legutko 1986, 162; Eggers,
Stary 2001, 129, Taf. 344; Skrzypek 2004, 65–66, ryc. 8.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (fotografie i rysunki zabytków).
4.17. Ostroga z brązu (ryc. 11:5)
Ostroga kabłąkowa z brązu grupy I wg K. Godłowskiego, szer. asymetrycznego kabłąka
8 cm (wg rysunku w katalogu Eggersa).
Miejsce odkrycia: Gostkowo (stan. 1) (dawn. Gustkow / Groß Gustkow, Kr. Bütow)
Dawna sygnatura: PS 2184
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: wg K. Godłowskiego asymetryczna ostroga kabłąkowa z brązu grupy
I pochodzi z nieznanego zespołu znalezionego na zniszczonym cmentarzysku. W okresie funkcjonowania w Gostkowie żwirowni (obecnie stan. 1) niejakiego Gildemeistera,
w ścianie wybierzyska odkrywano kolejne groby kultury wielbarskiej oraz pojedyncze
zabytki, które trafiały później do zbiorów muzealnych w Szczecinie, w Bytowie lub do
kolekcji prywatnych. Zachowane archiwalia zawierają szkic polowy i zdjęcia wspomnianej
żwirowni wykonane w czasie lustracji konserwatorskiej w dniu 8.09.1936 r. oraz fotografie
omawianej ostrogi jako elementu kolekcji.
Literatura: Jahn 1921, 58, 113, nr 373; Eggers, Stary 2001, 132–133, Taf. 355:2.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 145; katalog Eggersa (rysunek i zdjęcie zabytku).
4.18. Fibule żelazne – 2 szt. (ryc. 11:7)
Zapinki żelazne nawiązujące do wariantów B–C wg Kostrzewskiego: a – o dł. 13,2 cm
z prostokątną tarczką na kabłąku; b – o dł. 10,5 cm ze zdobioną tarczką okrągłą na kabłąku.
Miejsce odkrycia: Będargowo (dawn. Gross Mandelkow, Brandenburg lub Mandelkow,
Kr. Randow)
Dawna sygnatura: PS 643
Chronologia: okres przedrzymski
Dane o odkryciu: 2 zapinki żelazne o konstrukcji późnolateńskiej są odnotowane w teczce
archiwalnej nr 1745 jako znalezisko z „Mandelkow, Kr. Randow”, czyli z obecnego Będargowa, gm. Kołbaskowo, z nr. inw. PS 643. W archiwaliach nie ma ich rycin ani opisu
kontekstu pozyskania. Zostały zainwentaryzowane pomiędzy 1926 a 1931 r.
Fibule były jednak znalezione znacznie wcześniej. Na początku lat 80. XIX w. opublikował je Ingvald Undset (1882, 241, 245, Taf. XXIV:7) z informacją, że są przechowywane w muzeum w Szczecinie i pochodzą, nie bez wątpliwości, z dużego znaleziska
przedmiotów brązowych odkrytego w Mandelkow. Miały więc być znalezione w 1857 r.
podczas oczyszczania stawu w (Gross) Mandelkow, Kr. Soldin, choć niekoniecznie musiały wchodzić w skład wydobytego wtedy znaleziska gromadnego przedmiotów brązowych,
datowanego na późną epokę brązu (również ewakuowanego do Mołtowa – por. poz. nr 1.4
w katalogu). Brak podstaw do traktowania zapinek żelaznych i zbioru przedmiotów brązowych jako znaleziska homogenicznego podkreślił Albert Kühne (1883, 313, przypis 33),
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który wypunktował nieścisłości w pracy I. Undseta dotyczące odkrycia z Będargowa
k. Pełczyc34. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zapinki nie zostały zainwentaryzowane wraz z brązami pod nr. 741, ponieważ podważano homogeniczność znaleziska, czy
też przypuszczano, że pochodzą z innego miejsca. Alferd Götze (1897) i Fritz Buchholz
(1930) opublikowali jednak te fibule jako pochodzące z Gross Mandelkow, Kr. Soldin.
Przynajmniej do 1926 r. nie miały one numerów inwentarzowych, o czym świadczy publikacja O. Kunkela (1926, 51, nr 14, Taf. 16:14), w której zamieścił większą z fibul (a) – wg
powyższego opisu) z informacją, że została znaleziona „jakoby” w Mandelkow, Kr. Soldin.
Ten sam autor w 1931 r. ponownie publikuje tę samą zapinkę, ale już przypisaną do Mandelkow, Kr. Randow, z nr. inw. PS 643 (Kunkel 1931, 72, Taf. 76: 19). H.J. Eggers i P.F. Stary (2001, 36, Taf. 125:1) wymieniają ją jako zabytek pochodzący z „grobów ciałopalnych”
odkrytych w Mandelkow, Kr. Randow, powołując się na przedruk artykułu O. Kunkela
z Baltische Studien z 1935 r. (NF 37) w Erwerbung- und Forschungsbericht z tego samego roku
(14, przypis 53), gdzie Madelkow jest wymienione obok szeregu innych miejscowości
z ówczesnego Kr. Randow, bez podania okoliczności odkryć i charakterystyki materiałów.
Wg listy ewakuacyjnej zapinki miały pochodzić z Mandelkow w Brandenburgii, co przeczy publikacjom O. Kunkela i H.J. Eggersa, czyli osób przygotowujących dyslokację zbiorów archeologicznych. Prawdopodobnie serię tych nieścisłości spowodowała zbieżność
nazw miejscowości: Mandelkow, Kr. Randow i (Gross) Mandelkow, Kr. Soldin, a także
niezbyt precyzyjnie odnotowane dane o okolicznościach i zestawie przedmiotów odkrytych w 1857 r. przy oczyszczaniu stawu w Będargowie, gm. Pełczyce, pow. choszczeński.
Można przypuszczać, że przytoczona wyżej notka w teczce archiwalnej powstała wtórnie,
po 1926 r., gdy zapinki uzyskały nr inw. PS 643. Utożsamienie ich z odkryciami grobów
ciałopalnych w 1935 r. w Będargowie, gm. Kołbaskowo, pow. policki, jest błędem, choć
faktycznie wpłynęła wtedy informacja o znalezieniu cmentarzyska z pochówkami skremowanymi. Obecnie nie sposób jednoznacznie ustalić proweniencji omawianych zapinek.
Literatura: Undset 1882, 241, 245, Taf. XXIV:7; Kühne 1883, 313, 347; Götze 1897, 42; Kostrzewski 1919, 29, 243, Abb. 14; Kunkel 1926, 51, Taf. 16:14; 1931, 72, Taf. 76:19; Buchholz 1930, 55, Abb. 2; Eggers, Stary 2001, 36, Taf. 125:1.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1745.
4.19. Szpila z brązu
Szpila z miseczkowatą główką i wolowato wygiętą szyjką typu Kropfnadel, dł. 9,8 cm –
analogiczna do okazu z Bergholtz (por. Kunkel 1931, 72, Taf. 76:9)
Miejsce odkrycia: Ladenthin (stan. 1) (dawn. Ladenthin, Kr. Randow)
Dawna sygnatura: PS 1821
Chronologia: okres przedrzymski
Dane o odkryciu: szpila wraz z naczyniem glinianym oraz ułamkami zdobionej ceramiki
(dawn. sygn. PS 1819–21) została odkryta przypadkowo w 1933 r. przy pracach polowych.
Przedmioty te choć znalezione w jednym miejscu nie tworzą zwartego zespołu. Wiadomo,
że na cmentarzysku miały się znajdować groby popielnicowe i jamowe.
Literatura: Kunkel 1935, 329, przypis 53; Eggers, Stary 2001, 33, Taf. 123: 10; Rogalski
2010, 461.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2901.
34

Rozbieżności w liczbie grotów brązowych, doszukiwanie się śladów przepalenia na patynie powstałej
w środowisku wodnym oraz zaliczenie Będargowa k. Pełczyc do Pomorza, a nie do Brandenburgii.

44

4.20. Szpila brązowa z wyposażenia grobu
Szpila z brązu z miseczkowatą główką i wolowato zagiętą szyjką typu Kropfnadel, dł. 10 cm.
Miejsce odkrycia: Bergholz (dawn. Bergholz, Kr. Randow)
Dawna sygnatura: 1910
Chronologia: okres przedrzymski
Dane o odkryciu: szpila miała być elementem wyposażenia grobu popielnicowego bez
resztek stosu. Popielnicą był bezuchy garnek trójczłonowy podtypu Rogalski B.III.
H. Schumann (1889, 101–102) tylko lakonicznie wspomina o cmentarzysku.
Literatura: Schumman 1889, 100–102, Taf. V:12 i VIII:9; Kunkel 1931, 72, Taf. 76:9.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2904; odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej kolekcji.
4.21. Zespół zabytków z wyposażenia grobu
2 szpile żelazne (z brązową główką w formie krzyża i z główką w postaci rombu z blachy),
dł. ok. 7 cm; ozdobna fibula płytowa nawiązująca do typu Tinsdahl, dł. 7,2 cm; zapinka
żelazna z taśmowatym kabłąkiem i sprężynką o 4 zwojach, dł. 7 cm; fragm. żelaznego nożyka sierpikowatego, dł. 6,6 cm (wymiary zabytków wg: Eggers, Stary 2001, Taf. 99) oraz
elementy pasa (klamry/sprzączki).
Miejsce odkrycia: Mühlenhagen (dawn. Mühlenhagen, Kr. Demmin)
Dawna sygnatura: 5494
Chronologia: okres przedrzymski
Dane o odkryciu: zespół zabytków, prawdopodobnie z wyposażenia grobu ciałopalnego
(określany także jako megalityczny – Hünengrab) odkrytego przypadkowo przy budowie
drogi. A. Stubenrauch (1904) wymienia w jego składzie: 2 szpile żelazne (z brązową główką w formie krzyża; z główką w postaci rombu z blachy), ozdobną fibulę płytową nawiązującą do typu Tinsdahl, zapinkę żelazną z taśmowatym kabłąkiem i sprężynką o 4 zwojach,
fragm. żelaznego nożyka sierpikowatego, sprzączkę z drutu brązowego. W publikacji H.J.
Eggersa i P.F. Starego (2001, 29) jest także wzmianka o 2 klamrach do pasa i fragm. 2 naszyjników, natomiast w katalogu Eggersa brak o nich informacji (prawdopodobnie chodzi
o znalezisko zainwentaryzowane pod nr. 5490 – zniszczone naszyjniki z grobu odkrytego
na gruntach tej samej miejscowości, również przy budowie szosy). Zabytki zostały zakupione do zbiorów wraz z całą kolekcją Massa (nr 249).
Literatura: Stubenrauch 1904, 123–124, Abb. 10; Kunkel 1927b, 30–31, Abb. 39; 1931, 72,
Taf. 76: 10–11; Eggers, Stary 2001, 29, Taf. 99:10–16.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej
kolekcji; katalog Eggersa (rysunki zabytków).
4.22. Paciorki szklane i bursztynowe z wyposażenia grobu
Seria 15 paciorków szklanych i bursztynowych.
Miejsce odkrycia: Witków (do lat 90. XX w. jako Wódka) (dawn. Woedtke, Kr. Lauenburg)
Dawna sygnatura: 1481
Chronologia: okres przedrzymski
Dane o odkryciu: przypadkowo odkryty w 1888 r. grób popielnicowy na wzgórzu między
Witkowem a Tawęcinem. Wyposażenie składało się z żelaznej klamry do pasa oraz kolii paciorków szklanych i bursztynowych, w tym: „10 czerwonobrązowych, 2 koloru zielonego,
1 niebieskiego, 1 żółtego i 1 w kolorze «zieleni morskiej i żłobionego»” (Schumann 1889,
246). E. Blume (1915, 168), wymieniając m.in. paciorki bursztynowe (kuliste, zaokrąglone
płaskie, kształtu nieregularnego, 2 płaskie i 1 zbliżony kształtem do przęślika) i paciorki
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emaliowane, dopuszcza możliwość ich pochodzenia z grobu szkieletowego przy wątpliwej
chronologii zespołu. Wg odpisu z inwentarza: po 14 paciorków bursztynowych i szklanych znaleziono w pobliżu grobu skrzynkowego z urną. Dar von Retzina z Witkowa.
Literatura: Schumann 1889, 246; Blume 1915, 168; Eggers, Stary 2001, 76.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej
kolekcji; katalog Eggersa (tylko wypis z literatury).
4.23. Zapinka z brązu
Zapinka oczkowata z brązu wariantu Almgren 49, dł. 5,9 cm (wg rysunku w katalogu Eggersa).
Miejsce odkrycia: Burzykowo (dawn. Buslar, Kr. Pyritz)
Dawna sygnatura: PS 525
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: wg G. Dorki (1939, 127) znalezisko luźne.
Literatura: Kunkel 1931, 80, Taf. 84:1; Dorka 1939, 127, Taf. 51; Eggers, Stary 2001, 93.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (wypis z literatury i szkic zapinki).
4.24. Paciorki szklane i bursztynowe
Zbiór paciorków z bursztynu i szkła o niepewnej proweniencji.
Miejsce odkrycia: Warchlinko (dawn. Klein Wachlin, Kr. Naugard)
Dawna sygnatura: 2141
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: zespół paciorków z bursztynu i szkła odkryty w nieznanych okolicznościach (znalezisko bagienne, skarb, grób? – por. Eggers, Stary 2001, 97, tam dalsza literatura). M. Tempelmann-Mączyńska wymienia 2 paciorki jej typu 294 (nazwę Klein
Wachlin przetłumaczono tam jako Lubniki, Woj. Szczecin); z kolei E. Blume (1915, 87)
błędnie podaje tę samą sygnaturę 2141 dla zabytków ze Świecia Kołobrzeskiego (Schwedt,
Kr. Kolberg-Körlin), co zaznaczono też w katalogu Eggersa.
Literatura: Blume 1915, 54, 82, 87, 108; Eggers 1940, 34; Eggers, Stary 2001, 97,
Taf. 275:1–8; Tempelmann-Mączyńska 1984, 294.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1098; odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej kolekcji; katalog Eggersa (tylko wypis z literatury).
4.25. Naszyjnik srebrny (ryc. 11:1)
Naszyjnik z gruszkowatym zapięciem typu Blume I/II, maks. średn. 15,4 cm.
Miejsce odkrycia: Gartz
Dawna sygnatura: PS 1501
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: naszyjnik pozyskano przypadkowo, „z bagrowania”, w bliżej nieznanych
okolicznościach. Uwaga w katalogu Eggersa o „patynie bagiennej” może być wskazówką
odnośnie do warunków depozycji.
Naszyjnik reprezentuje formę pośrednią pomiędzy typami I i II wg Blumego (1912) – ma
gruszkowate uszko i jest wykonany z drutu, tordowanego tylko przy końcach.
Literatura: Eggers, Stary 2001, 91, Taf. 263:13.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (fotografia naszyjnika i rysunek 1:1).
4.26. Grzebień kościany
Jednoczęściowy grzebień kościany grupy IA, typu I odmiany 4 wg E. Cnotliwego, szer. 7,8 cm
(wg rysunku w katalogu Eggersa).
Miejsce odkrycia: Pieńkowo (dawn. Pennekow, Kr. Schlawe)
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Dawna sygnatura: J.B.I.428.1 oraz J.B.IIb.407.3
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: grzebień jednoczęściowy wraz z pierścieniem ze złotego drutu odkryto
w grobie szkieletowym (kurhan).
Literatura: Jahresbericht… 1828b, 25; von Kleist 1955, 31, nr 588; Thomas 1960, 142;
Cnotliwy 1964, 180, ryc. 2:c, 182, 203–204, 207, ryc. 9a; Eggers, Stary 2001, 129, Taf. 343:4.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (rysunek grzebienia i wypisy z literatury).
4.27. Misa brązowa
Misa z brązu typu Eggers 81 o wys. 8 cm i szer. do 26 cm.
Miejsce odkrycia: Gremersdorf (dawn. Gremersdorf, Kr. Grimmen)
Dawna sygnatura: PS 1988
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: misa, wg informacji zebranych przez W. Petscha, została znaleziona
w 1934 r. w jedynym grobie szkieletowym na cmentarzysku liczącym ok. 100 mogił ciałopalnych, których obecność zaobserwowano przy krańcu E eksploatowanego pokładu żwiru o miąższości 0,50–0,75 m. Z jednego z grobów ciałopalnych wydobyto fragm. urny oraz
małe naczynie z późnego okresu rzymskiego, ewentualnie wczesnego okresu wędrówek
ludów. Misa do zbiorów muzealnych została zakupiona.
Literatura: Kunkel 1935, 329–330, Abb. 7; Eggers 1940, 7, Abb. 23, 20; 1951, 105, nr 671;
Eggers, Stary 2001, 20.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 2138.
4.28. Situla brązowa z wyposażenia grobu
Situla brązowa typu Eggers 40; wys. ok. 24 cm (wg: Eggers, Stary 2001, Taf. 324:6).
Miejsce odkrycia: Rydzewo (dawn. Rützow, Kr. Schivelbein)
Dawna sygnatura: PS 758
Chronologia: okres rzymskich
Dane o odkryciu: dobrze zachowane naczynie z brązu typu Eggers 40 pełniło funkcję popielnicy w grobie z obstawą kamienną, odkrytym przypadkowo w 1929 r. (stan. 2). W zespole
znaleziono także zachowane we fragm. zdobione naczynie gliniane w formie dzbana z uchem
zaopatrzonym w kanalik. H.J. Eggers (1940; 1951) wyraża przypuszczenie, że był to pochówek
szkieletowy, jakkolwiek O. Kunkel w zachowanej dokumentacji archiwalnej jednoznacznie pisze o grobie popielnicowym i wykorzystaniu w nim wiadra z brązu w charakterze popielnicy.
Literatura: Kunkel 1931, 6, 81, Abb. 34; Eggers 1940, 23, nr 39a (z nr. inw. PS 759); 1951,
106, nr 706 (z nr. inw. PS 759); Eggers, Stary 2001, 121, Taf. 324:6.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 233 (fotografie obu naczyń bez skali, zdjęcie situli jest niewyraźne).
4.29. Zespół zabytków z wyposażenia grobu
Zapinka z brązu Almgren 41, dł. 2,2 cm; sprzączka do pasa z brązu typu Madyda-Legutko
AD 17, dł. 2,4 cm; okucie zamka skrzynki z brązu, dł. 4,2 cm; okucie końca pasa z brązu,
dł. 7,6 cm; pinceta z brązu, dł. 2,4 cm (wymiary zabytków wg: Eggers, Stary 2001, Taf. 271:7–11).
Miejsce odkrycia: Ukiernica (dawn. Ückerhof, Kr. Pyritz)
Dawna sygnatura: 37
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: zabytki stanowiły wyposażenie grobu, prawdopodobnie szkieletowego,
odkrytego na początku XIX w., na wzgórzu położonym na SE od majątku w Ukiernicy.
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W skład zespołu wchodziły: zapinka z brązu Almgren 41, sprzączka do pasa z brązu typu
Madyda-Legutko AD 17, okucie zamka skrzynki z brązu, okucie końca pasa z brązu, pinceta z brązu. Niekiedy wymienia się także „fragm. sztyletu” (Dorka 1939, 202)
Literatura: Blume 1912, 57, 114; Almgren 1923, 143; Dorka 1939, 202; Taf. 49; Madyda-Legutko 1986, 171; Eggers, Stary 2001, 96, Taf. 271:7–11.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1221.
4.30. Zespół zabytków z wyposażenia grobu
Czarka szklana typu Eggers 201, wys. 8 cm; 2 srebrne fibule z tarczkami odmiany grupy VI
wg Almgrena (odmiany E wg Machajewskiego), dł. 5,4 cm; grzebień grupy IB typu I odmiany
2 wg Cnotliwego, szer. 6,2 cm; wiadro drewniane, średn. ok. 17 cm; 12 paciorków bursztynowych, 1 paciorek szklany (wymiary zabytków, poza czarką szklaną, wg katalogu Eggersa).
Miejsce odkrycia: Półchleb (dawn. Polchlep, Kr. Schivelbein)
Dawna sygnatura: 5026
Chronologia: okres rzymskich
Dane o odkryciu: znalezisko pochodzące z cmentarzyska zlokalizowanego na niewielkim
wyniesieniu nad Regą. Kolejnych odkryć dokonywano w latach 1876–1877, łącznie odkrywając ok. 5 grobów szkieletowych. Omawiany zespół pochodzi z grobu szkieletowego nr V
znalezionego w 1877 r. Naczynie szklane znajduje się obecnie w zbiorach MNS.
Literatura: Krüger 1878, 236–238; Blume 1912, 38–39, Abb. 36 i 37; Kunkel 1931, 82, 84,
Taf. 86:11,12 i 89:2 u dołu; Thomas 1960, 168, nr 233; Cnotliwy 1964, 197, 214; Szydłowski
1984, 197, nr 56; Machajewski 1992, 27–28, 227, tabl. XXXIX:18–23; 2012, 272.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczki nr 89 i 3575, katalog Eggersa (wypis z literatury,
szkice grzebienia, paciorka z bursztynu i kabłąka wiadra w skali 1:1 oraz fotografie zabytków).
4.31. Rondel z brązu
Rondel z brązu typu Eggers 142–143, o dł. 20 cm (Dorka 1939, Taf. 50), z napisem PCIPIPOLIBY na wierzchniej stronie uchwytu. Zabytek już pierwotnie miał uszkodzony i wybrakowany korpus.
Miejsce odkrycia: Kosin (dawn. Cossin/Kossin, Kr. Pyritz)
Dawna sygnatura: 2015
Chronologia: okres rzymski
Dane o odkryciu: rondel pochodzi z bardzo bogato wyposażonego grobu z pochówkiem
w obrządku o niejednoznacznym charakterze35, który odkryto podczas wydobywania kamieni w kwietniu 1884 r. Pod głazem granitowym natrafiono na otoczaki tworzące warstwę na płycie kamiennej, spoczywającą 6 stóp pod ziemią, z wydzieloną przestrzenią
kształtu cylindrycznego. Wg pierwotnego opisu w grobie znaleziono: 2 czarki szklane;
fragm. rondla z inskrypcją; całkowicie zniszczoną wazę brązową z wywiniętym brzegiem
bez zdobienia; naczynie brązowe (określane jako: grapen?), które zostało sprzedane przez
robotników. Do zbiorów muzealnych trafiły obie czarki szklane i fragm. rondla z inskrypcją, które podarował niejaki Schlange, właściciel Kosina i majątku Schwanberg w Marchii
Wkrzańskiej. W literaturze nie ma zgodności odnośnie do składu inwentarza (m.in. Wielowiejski 1970, 328; Eggers, Stary 2001, 94, nr 157). Autorzy zgadzają się jedynie z tym,
że grób zawierał 2 czarki szklane oraz fragm. innego naczynia z brązu. Naczynia szklane
35

Wg danych uzyskanych od ofiarodawcy zabytków znalezione w grobie naczynia szklane miały
być wypełnione kośćmi, popiołem i spalenizną (Jahresbericht... 1884, 335).
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znajdują się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Literatura: Jahresbericht... 1884, 335–336; Schumann 1889, 134–135; Blume 1912, 142;
Kunkel 1931, 84, Taf. 89:1 u dołu; Dorka 1939, 82, 85, 153, Taf. 50; Eggers 1940, 22,
nr 24; 1951, 106, nr 682; Wielowiejski 1970, 328; Eggers, Stary 2001, 94, Taf. 269:1; Bursche,
Machajewski, Rogalski 2012, 257.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1144; odpis (katalog kartkowy) z inwentarza starszej kolekcji; katalog Eggersa (rysunek rondla).
4.32. Zapinka z brązu
Fibula z brązu wariantu Almgren 162 o dł. 4,1 cm.
Miejsce odkrycia: Szczecin Zdroje (dawn. Finkenwalde, Kr. Randow)
Dawna sygnatura: PS 1334
Chronologia: okres rzymski, faza C2
Dane o odkryciu: zapinkę znaleziono przypadkowo przy Regalicy podczas robót ziemnych
lub w bagnie, brak jednak bliższych informacji o kontekście odkrycia zabytku.
Literatura: Wołągiewicz 1983, 516–517, ryc. 207:4; Eggers Stary 2001, 91 (błędnie jako
zapinka IV grupy).
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka nr 1701; katalog Eggersa (rysunek zapinki).
4.33. Grzebień kościany z wyposażenia grobu
Grzebień odmiany 1 typu I wg Thomasa, dł. 9,8 cm.
Miejsce odkrycia: Rościęcino (dawn. Rossenthin, Kr. Kolberg)
Dawna sygnatura: 5960
Chronologia: okres rzymski / okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: znaleziony w zniszczonym grobie szkieletowym, przekazany do muzeum w Szczecinie przez H. Meiera, emerytowanego nauczyciela rysunku w gimnazjum
kołobrzeskim. W liście do A. Stubenraucha z dnia 3.09.1905 r. wspomina on o „licznych
szczątkach ludzkich i garnkach”. Wg jego relacji grzebień zalegał przy czaszce. Wymienia
także „głownię sztyletu”, interpretowaną przez niektórych badaczy jako miecz z wyposażenia grobu (Eggers 1968a, 80; Eggers, Stary 2001, 150), co budzi jednak wątpliwości
innych autorów (por. Machajewski 1992, 68).
Literatura: Zuwachs... 1908, 158, nr 3; Walter 1909, 211; Kunkel 1931, 81, Taf. 85:4; Eggers
1968a, 80; Machajewski 1992, 66, 225, tabl. XXXVII:11; Eggers, Stary 2001, 150, Taf. 385:12,13.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczki nr 548; odpis (katalog kartkowy) ze starego
inwentarza; katalog Eggersa (fotografia i szkic grzebienia w skali 1:1).
4.34. Zespół zabytków z wyposażenia grobów
Zapinka kuszowata z brązu VI grupy Almgrena, dł. 6,1 cm; 23 paciorki z bursztynu (kolia);
sprzączka do pasa z brązu z karbowanym kabłąkiem typu Madyda-Legutko AH23, szer.
4,7 cm (wymiary zabytków i liczba paciorków w kolii wg katalogu Eggersa).
Miejsce odkrycia: Witkowo (dawn. Vietkow, Kr. Stolp)
Dawna sygnatura: 5920
Chronologia: okres rzymski / okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: stan. zostało odkryte w 1904 r. na wyniesieniu położonym ok. 750 m
na SE od Witkowa („Lupinenberge”). Natrafiono wówczas na 2 groby szkieletowe z konstrukcjami kamiennymi oraz na groby popielnicowe, których wg Waltera Witta (notatka
w katalogu Eggersa) znaleziono 200–300. Zabytki odkryte w grobach zostały zakupione do
zbiorów muzealnych za pośrednictwem von Zitzewitzów z Cecenowa.
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Do Mołtowa ewakuowano zapinkę kuszowatą z brązu VI grupy Almgrena, paciorki
z bursztynu (kolia) oraz sprzączkę do pasa z brązu z karbowanym kabłąkiem typu Madyda-Legutko AH23. W skład serii zabytków z Witkowa wchodził także pucharek szklany
typu Kowalki, 3 fragm. miecza, umbo oraz 4 groty dzirytów/oszczepów. H.J. Eggers i P.F.
Stary (2001, 157) wzmiankują, że przedmioty te miały pochodzić z podwójnego grobu
szkieletowego z obstawą kamienną. W informacjach o przyroście zbiorów (Zuwachs...
1907, 138) jest zapis, że powyższe zabytki zakupiono do zbiorów szczecińskich wraz
z 2 popielnicami. Wspomniany pucharek szklany znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie (nr inw. MNS/A/22211).
Literatura: Zuwachs... 1907, 138, nr 2; Kunkel 1931, 82, Taf. 85:21; Witt 1934, 91, Abb. 39;
Eggers 1940, 25, 34, nr 75; Madyda-Legutko 1986, 172; Eggers, Stary 2001, 157, Taf. 405;
Bursche, Machajewski, Rogalski 2012, 311.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 1501; odpis (katalog kartkowy) z inwentarza
starszej kolekcji; katalog Eggersa (rysunki fibuli i sprzączki w skali 1:1 i fotografie zabytków).
4.35. Zapinka z brązu (ryc. 11:6)
Zapinka z brązu grupy VI wg Almgrena, dł. 5,3 cm (wg rysunków w katalogu Eggersa)
w wariancie z paradną półkolistą tarczką na sprężynce. Tarczka ta jest zdobiona granulacją,
filigranem oraz rytą linią zygzakowatą. Omawianą fibulę H. Machajewski zaliczył do odmiany E zapinek z pełną pochewką, nawiązującej do typu B1 wg Matthesa (Machajewski
1992, 28, tam dalsza literatura).
Miejsce odkrycia: Kocury (dawn. Hagenhorst, Kr. Belgard)
Dawna sygnatura: 7562
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: bliższe okoliczności pozyskania zabytku i kontekst jego odkrycia nie
są znane. H. Machajewski podaje „grób ciałopalny” (1992, 183), O. Kunkel (1931, 81)
wymienia z kolei „urnę”; w katalogu Eggersa natomiast wymiennie występuje grób szkieletowy lub popielnicowy.
Literatura: Stubenrauch 1915; Kunkel 1931, 81, Taf. 84:12; Machajewski 1992, 28, 183,
225, Tabl. XXXVII:10; Eggers, Stary 2001, 153.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – katalog Eggersa (rysunki zapinki w skali 1:1).
4.36. Zapinka z brązu, nożyk żelazny i paciorki z wyposażenia grobu
Zapinka z brązu typu Nydam, dł. 8,5 cm (wg rysunku w katalogu Eggersa), nożyk żelazny,
zbiór paciorków o niesprecyzowanej liczbie egz.
Miejsce odkrycia: Skrobotowo (dawn. Schruptow, Kr. Greifenberg)
Dawna sygnatura: 6145
Chronologia: okres wędrówek ludów
Dane o odkryciu: stanowisko odkryto przypadkowo w 1909 r. w trakcie eksploatacji żwirowni położonej pomiędzy Skrobotowem a Kusinem. Odsłonięto tutaj wtedy kolejny,
jak wynika z ówczesnych relacji (Stubenrauch 1910b; Eggers, Stary 2001, 115), pochówek szkieletowy. Informowano wówczas także o naczyniach i pozostałościach szkieletów
znajdowanych wcześniej przez robotników. Być może na stanowisku odkryto co najmniej
2 cmentarzyska – kultury wielbarskiej (1. poł. II – III w.) oraz grupy dębczyńskiej (III–V w.).
W skład serii zabytków o sygnaturze 6145 wchodziły: zdobiona stempelkami waza gliniana
grupy AI1.3 wg Machajewskiego, zapinka brązowa typu Nydam, sprzączka żelazna typu
AH 11 wg Madydy-Legutko oraz zbiór paciorków o różnie podawanej liczbie egzempla-
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rzy, w tym 3 szklane typu 57 wg Tempelmann-Mączyńskiej, 2 „podłużne”, 1 z bursztynu,
a pozostałe z gliny. Brak informacji o nożu żelaznym z tego stanowiska wymienianym w listach ewakuacyjnych. Do zbiorów muzealnych zabytki przekazali pastor Scheibert z Karnic i Heinrich Grassmann z Berlina. Naczynie wazowate jest obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Szczecinie. Wymieniany w literaturze grzebień ze Skrobotowa, zaliczany
do grupy IA typu I odmiany 4 wg Cnotliwego (Cnotliwy 1964, 204, 207, ryc. 9b), został
odkryty przez H. Grassmanna w tej samej żwirowni w trakcie badań przeprowadzonych
po dostarczeniu zespołu ze zdobioną stempelkami wazą (Stubenrauch 1910b).
Literatura: Stubenrauch 1910b, 168–174; Kunkel 1931, 79; Tempelmann-Mączyńska
1985, 313; Eggers, Stary 2001, 115–116, Taf. 298:3–15; Bursche, Machajewski, Rogalski
2012, 279.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczka 288; odpis (katalog kartkowy) ze starego
inwentarza; katalog Eggersa (rysunki zabytków).
4.37. Kamień runiczny (ryc. 7:6)
Miejsce odkrycia: Sierakowo Sławieńskie (dawn. Zirchow, Kr. Schlawe)
Dawna sygnatura: PS 3577
Chronologia: późny okres wędrówek ludów do początku wczesnego średniowiecza albo
późniejsze fałszerstwo czy też naśladownictwo (?) zabytku ze znakami runicznymi.
Dane o odkryciu: przedmiot został znaleziony ok. września 1936 r. podczas wybierania
piasku przy wzgórzu (Planschen Berg) położonym pomiędzy Sierakowem Sławieńskim
a Sierakówkiem (Zirchow B). Znalazł go nauczyciel Otto Noeske, który jako radny sprawował pieczę nad realizacją inwestycji. W momencie odkrycia „ziemia” (gliniasty żwirek)
była ściągnięta na głęb. ok. 1,5 m. Był to niewielki kamień, wapień (?) o ciemnej barwie,
w kształcie miniaturowej siekierki w rzucie bocznym asymetrycznie rozszerzającej się
w stronę ostrza. Na jednym boku miał wyryte 4 runy:
, które zostały zidentyfikowane jako należące do starszego horyzontu znaków (fuþark/futhark starszy) i w transliteracji
przepisane jako: FIPL (Arntz 1939, 14–24; Eggers 1968b, 7). Część obuchowa była oddzielona linią rytą. Po dostarczeniu do Szczecina O. Kunkel przesłał zabytek do opiniowania runologowi Helmutowi Arntzowi, a jednocześnie podjął starania o wykonanie analiz
fizyko-chemicznych w celu stwierdzenia, czy jest to autentyk czy fałszerstwo. Jak wynika
z zachowanej korespondencji archiwalnej, analizy przeprowadzone w Bonn, a następnie
w Berlinie (badania rentgenowskie Carla Brittnera), których celem była ekspertyza składu
przebarwień występujących na powierzchni kamienia i porównanie patyny na siekierce
i w rowkach znaków, nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. Zdaniem H. Arntza inskrypcja nosiła jednak znamiona autentycznej w odróżnieniu od innych odkrytych w tym
czasie na Pomorzu przedmiotów ze znakami runicznymi (fragm. naczynia wczesnośredniowiecznego z Komorowa – Kummerow, Kr. Slawe; przedmiot z Węgorzewa – Vangerow, Kr. Köslin)36. W zachowanej korespondencji pomiędzy O. Kunkelem i H. Arntzem
znajdują się także ustalenia dotyczące interpretacji rytu oddzielającego część obuchową.
Autorzy wymienili sugestie, że mógł on wspomagać oplecenie sznurem (Arntz) lub oprawę (Kunkel) przedmiotu używanego jako amulet, przy czym O. Kunkel bardzo ostrożnie
wyrażał opinię o jego autentyczności, podkreślając jednocześnie, że O. Noeske jest osobą
36

Archiwum Działu Archeologii MNS – teczka 1950: publikacja Fritza Schmitta, Unrechte
„Runendenkmäler”, zamieszczona w „Berichte zur Runenforschung” 1, H. 2 (1941), 54–57, którą
H. Arntz udostępnił O. Kunkelowi wraz z uwagami tego ostatniego.
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godną zaufania. Podobnie powściągliwie wypowiadał się na temat siekierki z inskrypcją
H.J. Eggers (1968b, 7, 9), wskazując, że znalazca mógł zostać wprowadzony w błąd, oraz
przywołując kontekst polityczno-historyczny 2. poł. lat 30. XX w. w Niemczech, gdzie
pojawiło się dużo fałszerstw zabytków z inskrypcjami runicznymi. Podkreślając wątpliwości co do oryginalności zabytku, wymienia go jednak wśród takich znalezisk pomorskich z napisami runicznymi z okresu wędrówek ludów, jak znany powszechnie brakteat
skandynawski typu C i pierścień fasetowany ze skarbu złotych przedmiotów znalezionego w 1839 r. w okolicy Karlina czy budząca wątpliwości tarczka kamienna pochodząca
prawdopodobnie z Rugii, odkryta wtórnie w latach 30. XX w. w zbiorach stralsundzkich
(Eggers 1968b, 7). Do pomorskich znalezisk z inskrypcjami runicznymi z tego horyzontu
czasowego należy doliczyć odkryty w ostatnich latach złoty brakteat skandynawski typu C
pochodzący z depozytu znalezionego w Suchaniu (Bursche 2014, 55–56). W monografii
Martina Findella, w której autor zebrał do analizy fonologicznej źródła z napisami runicznymi ze znalezisk kontynentalnych, siekierka z Sierakowa (domniemane fałszerstwo)
zaliczona jest do kategorii przedmiotów pochodzących z obszaru pozytywnie zweryfikowanego jako runiczny, ale bez interpretacji lingwistycznej (Findell 2012, 492).
Literatura: Arntz 1939, 14–24; Kunkel 1939, 305; Eggers 1968b, 7, 9; Findell 2012, 492.
Archiwum: Działu Archeologii MNS – teczki nr 1950 i 1957.
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PS
206

7287

1158a Heinrichsdorf

63/42 Feuersteinbeil

63/43 Hirschhornaxt

64/20 Steinbeil

Gartz a.d.O
Demmin
Grumsdorf

PS
1501

PS
3702
a, b

PS
386

7840

67/15 Halsring

67/16 Urne und Fibel

67/17 Bronzebecken

67/18 Bronzeeimer

Pustamin

Farbezin
Kr. Naugard

4422

67/14 Hortfund

Temnick

Wittow

PS
876

62/69 Feuersteinaxt
–

Rügen

Greifenhagen

PS
3034

–

61/1 Münzenschatzfund

IV

62/69 Feuersteinaxt

III

II

I

niezachowany

Heinrichshof?,
Lkr. Uckermark (BB)

niezachowany
niezachowany

Postomino, gm. loco,
pow. sławieński (ZP)

zdekompletowany fragm. fibuli z brązu

niezachowany

Grąbczyn, gm. Szczecinek,
pow. szczecinecki (ZP)

Demmin,
Lkr. Mecklenburgische Seenplatte
(MV)

Gartz,
Lkr. Uckermark (BB)

niezachowany

niezachowany

Ciemnik, gm. Ińsko,
pow. stargardzki (ZP)

Wierzbięcin, gm. Nowogard,
pow. goleniowski (ZP)

niezachowany

niezachowany

niezachowany

zdekompletowany 448 monet

VI

Wiek (Wieck),
Lkr. Vorpommern-Rügen (MV)

Wittow (Halbinsel),
Lkr. Vorpommern-Rügen (MV)

Rügen (Insel),
Lkr. Vorpommern-Rügen (MV)

Gryfino, gm. loco,
pow. gryfiński (ZP)

V

VII

4.16
(ryc. 11:4)

4.15
(ryc. 11:3)

1.16
(ryc. 6:6,7)

4.25
(ryc. 11:1)

1.3

4.5

4.1
(ryc. 10:9)

4.2

4.4
(ryc. 10:10)

4.3

1.21
(ryc. 8)

VIII

Tabela 1. Zestawienie zabytków archeologicznych ewakuowanych do Mołtowa w latach 1942–1944/45 i odkrytych tam w 2016 roku
Legenda: I – numer skrzyni / numer w skrzyni (? – brak zabytku na liście ewakuacyjnej lub zabytek niezidentyfikowany); II – nazwa zabytku / zespołu
zabytków według listy ewakuacyjnej; III – sygnatura (numer inwentarza muzealnego) zabytku / zespołu zabytków według listy ewakuacyjnej; IV –
proweniencja (miejsce odkrycia) według listy ewakuacyjnej; V – aktualne dane administracyjne miejsca odkrycia zweryfikowanego na podstawie źródeł
archiwalnych i literatury; VI – aktualny stan zachowania zabytku / zespołu zabytków (kompletny, zdekompletowany, niezachowany, ? – brak danych
porównawczych); VII – zabytki odkryte w Mołtowie w 2016 r.; VIII – nr w katalogu (numer ryciny w tekście)
Table 1. The list of archaeological artefacts evacuated to Mołtowo in 1942–1944/45 and discovered in Mołtowo in 2016
Legend: I – number of box / number in box (? – absence on the list of evacuation of artefact discovered in Mołtowo or unidentified artefact);
II – name of artefact/artefacts assemblage according to the list of evacuation; III – signature (museum inventory number) of artefact / artefacts assemblage according to the list of evacuation; IV – provenance (place of discovery) according to the list of evacuation; V – current administrative data of place
of discovery verified based on archive sources and literature; VI – current state of preservation of artefact / artefacts assemblage (complete, incomplete,
not preserved, ? – no comparative data); VII – artefacts discovered in Mołtowo in 2016.); VIII – number in the catalogue (number of figure in the text)
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niezachowany
niezachowany
zdekompletowany fragm. kabłąka pozłacanej fibuli ze srebra
niezachowany

Ukiernica, gm. Przelewice,
pow. pyrzycki (ZP)
Skrobotowo, gm. Karnice,
pow. gryficki (ZP)
Świelino, gm. Bobolice,
pow. koszaliński (ZP)
Witków (Wódka), gm. Łęczyce,
pow. wejherowski (PM)

Kölln (Cölln),
kompletny
Lkr. Mecklenburgische Seenplatte (MV)

Ückerhof
Kr. Pyritz

Woetdke

Buslar

2208

PS
525

7562

2410

2141

5494

67/31 Paukenfibel

67/32 Augenfibel

67/33 Fibel

Fibel, Bronzeringe, Kapselanhäger,
67/34 Perlen und Wirtel aus dem Moorfund

67/35 Perlen

67/36 La-Tenefunde

Mühlenhagen

Klein Wachlin

Butzke

Hagenhorst

Cölln
Kr. Demmin

Schwellin

Schruptow

1481

–

6145

–

67/30 Perlen

67/29 2 Silberfibeln

67/28 Fibel, Eisenmesser, Perlen

67/27 RKZ-Funde

4.24
4.21

niezachowany

Warchlinko, gm. Stargard,
pow. stargardzki (ZP)

Mühlenhagen,
niezachowany
Lkr. Mecklenburgische Seenplatte (MV)

1.10
(ryc. 4:8)

4.35
(ryc. 11:6)
zdekompletowany przęślik gliniany

niezachowany

Kocury, gm. Połczyn Zdrój,
pow. świdwiński (ZP)

4.23

1.8
(ryc. 4:6)

4.22

1.19
(ryc. 7:4)

4.36

4.29

1.18
(ryc. 7:1–3)

4.30

4.14
(ryc. 11:2)

4.13

4.27

4.12

1.12
(ryc. 4:10,11)

4.17
(ryc. 11:5)

VIII

Buczek, gm. Białogard,
pow. białogardzki (ZP)

niezachowany

Burzykowo, gm. Stargard,
pow. stargardzki (ZP)

niezachowany

niezachowany

kabłąk zapinki z brązu

zdekompletowany 2 zapinki z brązu

Friedefeld (Penkun-Friedefeld),
Lkr. Uecker-Randow (MV)

Friedefeld

7942

67/26 3 Fibeln, 1 Wirtel

niezachowany

Polchlep

Półchleb, gm. Brzeżno,
pow. świdwiński (ZP)

5026

67/25 Holzeimer, Fibeln, Kamm usw.

niezachowany

Suchań, gm. loco,
pow. stargardzki (ZP)

Zachan
Kr. Saatzig

5169

67/24 Scharniergürtelhaken

Suchań, gm. loco,
pow. stargardzki (ZP)

–

67/23 La Tene-Kurzschwert

Zachan
Kr. Saatzig

67/22 Br. Becken

Gremersdorf,
Lkr. Vorpommern-Rügen (MV)

Gremersdorf
Kr. Grimmen

PS
1988

niezachowany

Barnisławiec (Barnisław),
gm. Kołbaskowo, pow. policki (ZP)

Neu-Barnimslow

7614

67/21 Grosser Gülrtelhaken

zdekompletowany 2 zapinki z brązu

Balm (Usedom),
Lkr. Vorpommern-Greifswald (MV)

VII

Balm

6144

67/20 4 Bronzefibeln

VI
niezachowany

Gross Gustkow

67/19 Br. Sporn

V
Gostkowo, gm. Bytów,
pow. bytowski, (PM)

IV

III

II

PS
2184

I
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niezachowany
niezachowany

Pieńkowo, gm. Postomino,
pow. sławieński (ZP)
Rossin,
Lkr. Vorpommern-Greifswald (MV)

Pennekow
Kr. Schlawe

Mandelkow
(Brandenburg)

852

PS
643

68/21 Br. Hort

68/22 2 La-Tenefibeln

Będargowo, gm. Pełczyce,
pow. choszczeński (ZP)
niezachowany
lub gm. Kołbaskowo, pow. policki (ZP)

zdekompletowany 2 wisiorki z brązu

Seehausen,
Lkr. Uckermark (BB)

Seehausen
Kr. Prenzlau

1910

68/20 Kropfnadel

niezachowany

niezachowany

Bergholz,
Lkr. Vorpommern-Greifswald (MV)

2326
68/19 2 Ziegelnetzsenker mit Hausmarken
a, b

Charbrowo, gm. Wicko,
pow. lęborski (PM)

Bergholz

7809

68/18 Gesichtsurne mit Deckel

niezachowany

Rydzewo, gm. Drawsko Pomorskie,
pow. drawski (ZP)

zdekompletowany pokrywa (?) z gliny

Charbrow
–

Rützow

PS
759

68/17 Bronzekessel

niezachowany

Nowe Warpno, gm. loco,
pow. policki (ZP)

Rossin

687

68/16 Bronzekessel

–

Szczecin Zdroje,
m. Szczecin (ZP)

Finkenwalde
Kr. Randow

PS
1334

zdekompletowany kabłąk zapinki ze srebra z tarczką

67/46 Fibel

Włodarka, gm. Trzebiatów,
pow. gryficki (ZP)

Voigtshagen
Kr. Greifenberg

I.d.1

niezachowany

67/45 Perlenkette, Silberfibelfragmente

Rościęcino, gm. Kołobrzeg,
pow. kołobrzeski (ZP)

niezachowany

Witkowo, gm. Smołdzino,
pow. słupski (PM)

Rossenthin
Kr. Kolberg

niezachowany

Kosin, gm. Przelewice,
pow. pyrzycki (ZP)

Lubieszewo, gm. Gryfice,
pow. gryficki (ZP)

niezachowany

Babin, gm. Trzcińsko Zdrój,
pow. gryfiński (ZP)

9 fragm. lustra, 1 fragm. innego lustra, 3 zapinki
ze srebra, pozłacana tarczka ze srebra, paciorek
zdekompletowany
bursztynowy, 1 fragm. sprzączki do pasa z brązu,
1 fragm. zapinki z brązu, 2 fragm. blachy z brązu

zdekompletowany fragm. wylewu naczynia glinianego

niezachowany

5960

67/47 Knochenkamm

VII

zdekompletowany 2 segmenty grzebienia z poroża

VI

Postomino, gm. loco,
pow. sławieński (ZP)

Sierakowo Sławieńskie, gm. Sianów,
pow. koszaliński (ZP)

Lübsow

Vietkow

Cossin (Kossin)

V
Kowalki, gm. Tychowo,
pow. białogardzki (ZP)

67/44 Kamm

–

5920

67/42 Fibel, Schnalle, Perlen

Beigaben (kleinere) aus Grab:
II/1910, III/1913, 1/1925, 2/1925

2015

67/41 Br. Kasserolle

67/43

1975

67/40 Gürtelhaken

Babbin

Pustamin

Sieb, 2 Fibeln, goldener Fingerring,
7849
Schnalle, Bronzefragmente

67/39

Zirchow

PS
3577

67/38 Runensteinchen

IV
Kowalk

III

67/37 Kamm, Anhänger und Tongefäß

II

PS
589

I

4.18
(ryc. 11:7)

1.6
(ryc. 4:4)

4.20

1.22
(ryc. 9)

4.8

4.28

4.9
(ryc. 10:12)

4.26

4.32

1.20
(ryc. 7:5)

4.33

1.13
(ryc. 5)

4.34

4.31

4.11

1.11
(ryc. 4:9)

4.37
(ryc. 7:6)

1.17
(ryc. 6:8,9)
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–

?

?

?

?

?

?

–/–

?/?

?/?

?/?

?/?

?/?

?/?

69/18 Hortfund

?

?

?

?

?

?

–

940

–

69/17 Beigaben aus Grab 3, 5, 8, 9, 11

69/16

4607

PS
1593

–

Getriebenes Bronzegefäss und
“Eberzahne”

69/15 Augenfibel

14 Lausitzer Gefässe und Beigaben
auf Papptafel

741

69/13 Hortfund

69/14

848

–

69/12 Hortfund

Tier, Kinderklappen, Trinkhorn,
Tönchen, Zwillinngsgefäss

2581

69/10 Schalenurne

69/11

Ladenthin

PS
1821

68/25 Kropfnadel

V

VI

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

zdekompletowany? 1 fragm. brązowego okucia rogu

Mojszewko, gm. Karnice,
pow. gryficki (ZP)

–

zdekompletowany 1 fragm. naramiennika z brązu

Niedysz, gm. Karnice,
pow. gryficki (ZP)

Neides
Kr. Greifenberg

?

?

?

?

?

?

1 fragm. drutu z brązu

główka szpili (?) z brązu

zapinka z brązu

nit z brązu

guzik z brązu

fragm. 2 przedmiotów z brązu

zdekompletowany 2 kabłąki zapinek z brązu

Dębczyno, gm. Białogard,
pow. białogardzki (ZP)

Denzin
Kr. Belgrad

1 zapinka z brązu

zdekompletowany 1 zawieszka z białego brązu

kompletny

zdekompletowany 1 fragm. naczynia glinianego

Brzeźniak, gm. Węgorzyno,
pow. łobeski (ZP)

Kazimierz, gm. Biały Bór,
pow. szczecinecki (ZP)

Müllrose,
Lkr. Oder-Spree (BB)

Rosenfelde
Kr. Regenwalde

Kasimirschof

Müllrose
Kr. Lebus

zdekompletowany 13 przedmiotów z brązu

Będargowo, gm. Pełczyce,
pow. choszczeński (ZP)

Mandelkow
(Brandenburg)

2 fragm. zapinki z brązu z aplikacjami ze złotej
blachy, 3 fragm. bransolety ze srebra

VII

zdekompletowany 1 pas z brązu

niezachowany

niezachowany

Schwedt,
Lkr. Uckermark (BB)
Kiekrz,
m. Poznań (WP)

niezachowany

zdekompletowany

niezachowany

Ladenthin,
Lkr. Vorpommern-Greifswald (MV)

Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska,
pow. lęborski (PM)

Battin,
Lkr. Uckermark (BB)

Blankenburg
Blankenburg,
Kr. Angermünde Lkr. Uckermark (BB)

Kiekrz (Posen)

Schwedt a.d.O.

Luggewisse

PS
1926

IV

68/24 RKZ-Funde

III
Battin
Kr. Prenzlau

II

3647

I

68/23 Br. Dolch

3.6
(ryc. 10:8)

3.5
(ryc. 10:7)

3.4
(ryc. 10:6)

3.3
(ryc. 10:5)

3.2
(ryc. 10:4)

3.1
(ryc. 10:2,3)

2.1
(ryc. 10:1)

1.5
(ryc. 4:3)

1.15
(ryc. 6:4,5)

1.2
(ryc. 4:1)

1.9
(ryc. 4:7)

1.7
(ryc. 4:5)

1.4
(ryc. 4:2)

1.1
(ryc. 3)

4.7

4.10

4.19

1.14
(ryc. 6:1–3)

4.6
(ryc. 10:11)
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Ryc. 1. Lokalizacja majątku (wycinek mapy topograficznej 1:25 000, godło: 1960 Kerstin, druk
w 1940 r.) i widok pałacu von Braunschweigów w Mołtowie (wycinek z kartki pocztowej
z początku XX wieku)
Fig. 1. Location of the estate (a detail of topographical map 1:25 000, 1960 Kerstin, print 1940) and
view of von Braunschweig palace in Mołtowo (fragment of postcard from the early 20th century)

Ryc. 2. Poszukiwania zabytków archeologicznych na wysypisku śmieci w Mołtowie w 2016 roku.
Fot. B. Rogalski
Fig. 2. Search for archaeological artefacts on the waste disposal site in Mołtowo in 2016. Photo
by B. Rogalski
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Ryc. 3. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa, Blankenburg, nr kat. 1.1: 1 – wg Archiwum Działu Archeologii MNS; 2 – fot. I. Sukiennicka, A. Ryś
Fig. 3. Archaeological finds evacuated to Mołtowo, Blankenburg, cat. No. 1.1: 1 – after Archive of
Dep. of Archaeology of MNS; 2 – photo by I. Sukiennicka, A. Ryś (2)
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Ryc. 4. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa: 1 – Brzeźniak, nr kat. 1.2; 2 –
Będargowo, nr kat. 1.4; 3 – Niedysz, nr kat. 1.5; 4 – Seehausen, nr kat. 1.6; 5 – Müllrose, nr kat. 1.7;
6 – Cölln, nr kat. 1.8; 7 – Kazimierz, nr kat. 1.9; 8 – Buczek, nr kat. 1.10; 9 – Postomino,
nr kat. 1.11; 10 i 11 – Balm, nr kat. 1.12. Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś
Fig. 4. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1 – Brzeźniak, cat. No. 1.2; 2 – Będargowo,
cat. No. 1.4; 3 – Niedysz, cat. No. 1.5; 4 – Seehausen, cat. No. 1.6; 5 – Müllrose, cat. No. 1.7; 6 –
Cölln, cat. No. 1.8; 7 – Kazimierz, cat. No. 1.9; 8 – Buczek, cat. No. 1.10; 9 – Postomino, cat. No. 1.11;
10 and 11 – Balm, cat. No. 1.12. Photo by I. Sukiennicka, A. Ryś
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Ryc. 5. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa: 1–11 – Lubieszewo, nr kat. 1.13.
Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś
Fig. 5. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1–11 – Lubieszewo, cat. No. 1.13. Photo by
I. Sukiennicka, A. Ryś
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Ryc. 6. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa: 1–3 – Lubowidz, nr kat. 1.14; 4 i 5 –
Dębczyno, nr kat. 1.15; 6 i 7 – Demmin, nr kat. 1.15; 8 i 9 – Kowalki, nr kat. 1.17. Wg Archiwum
Działu Archeologii MNS (6, 8). Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś (1–5, 7, 9)
Fig. 6. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1–3 – Lubowidz, cat. No. 1.14; 4 and 5 –
Dębczyno, cat. No. 1.15; 6 and 7 – Demmin, cat. No. 1.16; 8 and 9 – Kowalki, cat. No. 1.17. After
Archive of Dep. of Archaeology of MNS (6, 8). Photo by I. Sukiennicka, A. Ryś (1–5, 7, 9)
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Ryc. 7. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa: 1–3 – Friedefeld, nr kat. 1.18;
4 – Świelino, nr kat. 1.19; 5 – Włodarka, nr kat. 1.20; Sierakowo Sławieńskie, nr kat. 4.37.
Wg Archiwum Działu Archeologii MNS (1, 6). Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś (2–5)
Fig. 7. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1–3 – Friedefeld, cat. No. 1.18; 4 – Świelino,
cat. No. 1.19; 5 – Włodarka, cat. No. 1.20; Sierakowo Sławieńskie, cat. No. 4.37. After Archive of
Dep. of Archaeology of MNS (1, 6). Photo by I. Sukiennicka, A. Ryś (2–5)
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Ryc. 8. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa, Gryfino, nr kat. 1.21: 1 – wg Archiwum
Działu Archeologii MNS; 2 – wg Denkmäler... 1934 (Abb. 2); 3 – fot. I. Sukiennicka, A. Ryś
Fig. 8. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1–3 – Gryfino, cat. No. 1.21: 1 – after Archive
of Dep. of Archaeology of MNS; 2 – after Denkmäler... 1934, Abb. 2; 3 – photo by I. Sukiennicka,
A. Ryś
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Ryc. 9. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa, Nowe Warpno, nr kat. 1.22: 1 – fot.
I. Sukiennicka, A. Ryś; 2 – wg Archiwum Działu Archeologii MNS
Fig. 9. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1–2 – Nowe Warpno, cat. No. 1.22: 1 – photo
by I. Sukiennicka, A. Ryś; 2 – after Archive of Dep. of Archaeology of MNS
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Ryc. 10. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa: 1 – Mojszewko, nr kat. 2.1; 2 i 3 – ?,
nr kat. 3.1; 4 – ?, nr kat. 3.2; 5 – ?, nr kat. 3.3; 6 – ?, nr kat. 3.4; 7 – ?, nr kat. 3.5; 8 – ?, nr kat. 3.6;
9 – Ciemnik, nr kat. 4.1; 10 – Wittow, nr kat. 4.4; 11 – Battin, nr kat. 4.6; 12 – Rossin, nr kat. 4.9.
Wg Archiwum Działu Archeologii MNS (9–12). Fot. I. Sukiennicka, A. Ryś (1–8)
Fig. 10. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1 – Mojszewko, cat. No. 2.1; 2 i 3 – ?, cat. No. 3.1;
4 – ?, cat. No. 3.2; 5 – ?, cat. No. 3.3; 6 – ?, cat. No. 3.4; 7 – ?, cat. No. 3.5; 8 – ?, cat. No. 3.6;
9 – Ciemnik, cat. No. 4.1; 10 – Wittow, cat. No. 4.4; 11 – Battin, cat. No. 4.6; 12 – Rossin, cat. No. 4.9.
After Archive of Dep. of Archaeology of MNS (9–12). Photo by I. Sukiennicka, A. Ryś (1–8)
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Ryc. 11. Zabytki archeologiczne ewakuowane do Mołtowa: 1 – Gartz, nr kat. 4.25; 2 – Suchań,
nr kat. 4.14; 3 – Grąbczyn, nr kat. 4.15; 4 – Postomono, nr kat. 4.16; 5 – Gostkowo, nr kat. 4.17;
6 – Kocury, nr kat. 4.35; 7 – Będargowo, nr kat. 4.18. Wg Archiwum Działu Archeologii MNS
Fig. 11. Archaeological finds evacuated to Mołtowo: 1 – Gartz, cat. No. 4.25; 2 – Suchań, cat. No. 4.14;
3 – Grąbczyn, cat. No. 4.15; 4 – Postomono, cat. No. 4.16; 5 – Gostkowo, cat. No. 4.17; 6 – Kocury,
cat. No. 4.35; 7 – Będargowo, cat. No. 4.18. After Archive of Dep. of Archaeology of MNS
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”Lost – Saved”. The discovery of archaeological artefacts from Szczecin
collection of Pomeranian antiquities in Mołtowo
Summary
The article, prepared on basis of an accidental find in 2016 of 503 archaeological
artefacts in Mołtowo, continues the study on the most recent history antiquities collection,
evacuated in 1942-1944 from Pommersches Landesmuseum (PLM), initiated by publication Lost – Saved. The Pomeranian Antiquities Collection of Szczecin (eds. K. Kowalski,
D. Kozłowska-Skoczka, Szczecin 2012).
In Mołtowo (formerly Moltow) was situated one of points of deployment of museum
collections from Szczecin. The custodian of evacuated artefacts was Hans-Henning von
Horn, husband of Christiana von Braunschweig, who owned the estate in Mołtowo.
In the palace were located exhibits from collections of archaeology, local history, urban
culture, ethnography and art, as well as a part of library, in total nearly 490 items from the
trasfer list. 59 evacuation numbers concerns archaeological artefacts (Table 1), individual
items, grave goods assemblages or hoards.
We have information that the PLM collection deposited in the palace survived in good
condition the war period. In 1947 and 1948 Bolesław Jędrzejewski, a museum employee
from Płock, visited Mołtowo (Jędrzejewski 1986, 133-134). He brought a certain part
museum exhibits discovered here to Płock. In 1978 and 2000 some of them with ministerial
consent were transferred from the Mazovian Museum in Płock to the National Museum
in Szczecin. In turn, in the early 1970s primary school students found in Mołtowo in an
excavated scarp silver coins, which they kept (Mielniczuk 2004; Kulesza 2015). In 2000
one of the finders, Father Henryk Romanik, handed a dozen coins to the Museum in
Koszalin. The find functions in the literature as the Mołtowo hoard. According to the
latest findings, these coins come from hoard discovered before the Second World War
in Gryfino (see catalogue, position 1.21, Fig. 8). Therefore, it seems that the artefacts
evacuated to the estate, under unknown circumstances were removed from the palace
between the late 1940s and the beginning of the 1970s.
In May and early June 2016 the National Museum in Szczecin (MNS) conducted
a search for archaeological artefacts in Mołtowo. These works have been undertaken in
the wake of the discovery of several dozens of artefacts, some of which had preserved
signatures of PLM. The search was undertaken with the assumption that museum exhibits
located in casual waste disposal site were deliberately removed or thrown away from the
place of collection deployment in Mołtowo. It was not known whether the museum
exhibits were deposited in this place intentionally or accidentally. Hence, the fill of the
waste disposal site had to be systematically extracted implementing proper manner of
exploration in order to find artefacts made of different materials and in various states of
preservation amongst the garbage. Exploratory works were supported by metal detectors,
and all excavated material was sieved (Fig. 2). In total, 501 certain archaeological artefacts
and 2 alleged fragments were found. They originate from at least 21 various finds (Table 1).
Usually they are elements of grave goods assemblages or hoards, which were secondarily
scattered after the evacuation.
The catalogue is arranged according to two categories. The first includes the discovered
artefacts or parts of objects assemblages and is divided into three groups: identified and
consistent with the list of evacuation (1), identified and inconsistent with the list of
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evacuation (2) and unidentified (3). In the second one were placed lost artefacts (4). Within
the categories and groups the artefacts are presented in chronological order (by periods).
Each catalogue position contains the name and characteristics of artefacts, data on their
provenance (place of discovery), restored or verified inventory number of PLM (former
signature), dating (chronology), information about the circumstances of the discovery, the
content and the fate of find (data on discovery), list of publications (bibliography), as well
as archive materials, which were used in order to identify objects and to determine their
chronological attribution. The last two elements of the catalogue structure, i.e. bibliography and archive materials, were omitted in cases of unidentified artefacts.
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