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A g n i e s z k a  M a t u s z e w s k a

Materiały późnoneolityczne ze Wzgórza Młynówka w Wolinie
Late Neolithic materials from Wzgórze Młynówka in Wolin

Abstract: The article presents the archaeological materials from Wzgórze Młynówka in 
Wolin (Wolin site 8), dated to the younger Stone Age – vessels and flint tools. They can be 
associated with the Funnel Beaker culture, the Globular Amphora culture and late phase of 
the Corded Ware culture.

Keywords: Wolin, late Neolithic, pottery, flint tools
Słowa kluczowe: Wolin, późny neolit, ceramika naczyniowa, narzędzia krzemienne

Stanowisko nr 8 w Wolinie, znane powszechnie jako Wolin-Wzgórze Mły-
nówka, kojarzone jest głównie z  wczesnośredniowiecznym cmentarzyskiem 
(Wojtasik 1968). Tymczasem zarejestrowano na nim także artefakty, które bez-
sprzecznie można identyfikować z młodszą epoką kamienia. Zostaną one zapre-
zentowane w niniejszym krótkim opracowaniu.
1. Domniemany zespół grobowy późnej fazy KCSZ1 (materiały te jako de-
pozyt IAiE PAN są obecnie elementem stałej ekspozycji w Muzeum Regional-
nym w Wolinie).
1a. Naczynie zachowane w  całości (ryc. 1) – kubek o esowatym profilu,  
z uchwytem (czopem). Wymiary: wysokość – 92 mm, szerokość wylewu – 108 mm,  
największa wydętość brzuśca – 117 mm, szerokość dna – 68 mm. Wykonany 
z gliny z domieszką mineralną w postaci drobnego tłucznia i piasku. Powierzch-
nia zewnętrzna wygładzona, barwy szarobrunatnej. Zdobiony ornamentem ry-
tym – tzw. wątek krokwiasty – ujęty od góry i dołu podwójną dookolną linią. Do-
datkowo w pobliżu uchwytu (po obu stronach) wystąpił wątek ukośnych kresek 
tworzących podwójną linię w układzie wertykalnym. 

Naczynia o zbliżonej formie, zaopatrzone w charakterystyczny guzek/czop, na 
terenie Pomorza Zachodniego datowane są na przełom epok neolitu i brązu (póź-
na faza KCSZ, wczesna epoka brązu). Za takim horyzontem chronologicznym 
przemawia także ornament na naczyniu, wykonany techniką rycia (motyw zdob-

1 W  opracowaniu zastosowano następujące skróty: KAK – kultura amfor kulistych, KCSZ – 
kultura ceramiki sznurowej, KPL – kultura pucharów lejkowatych, KPU – kultura protounie-
tycka, PDZ – puchary dzwonowate.
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niczy MZ13 wiązany z grupą KCSZ3, datowaną na 2400/2300 – 1950/1900? BC;  
por. Matuszewska 2011, 108, 109, 113, ryc. 37–39). Biorąc pod uwagę te dwa ele-
menty: tektonikę naczynia oraz jego zdobnictwo, można przyjąć, że stanowi ono 
w środowisku późnej KCSZ przejaw recepcji elementów protobrązowych iden-
tyfikowanych z KPU oraz PDZ. Egzemplarze zbliżone do wolińskiego wystąpiły 
w zespole grobowym dolnoodrzańskiej KCSZ ze Schwanebeck (stan. 35), który 
uzyskał datę radiowęglową 2460–2200 BC (Schmidt 1995; Terberger, Piek 1997; 
Rassmann 2001; Furcholt 2003; Matuszewska 2011, 112, 113).
1b. Płoszcze krzemienne zachowane niemal w całości (brak podstawy oka-
zu; ryc. 2). Wymiary: długość zachowana – 140 mm (domniemana całkowita oko-
ło 170 mm), szerokość – 48 mm. Wykonany z surowca barwy jasnoszarej. Kształt 
okazu lancetowaty – bez wyodrębnionej nasady uchwytu. Największa szerokość 
przypada w połowie długości sztyletu. Przekrój poprzeczny soczewkowaty. 

W typologii sztyletów krzemiennych wypracowanej dla terenu Pomorza Za-
chodniego można zaliczyć go do podtypu Ib (Czebreszuk, Kozłowska-Skocz-
ka 2008, 20–26) bądź też 3.4.1.2. (Matuszewska 2011, 90, ryc. 33). W obrębie 
typu I odmiana ta jest zdecydowanie dominująca we wszystkich regionach strefy 
ze sztyletami skandynawskimi, w tym też na Pomorzu Zachodnim, na którym  
odnotowano 33 okazy tego rodzaju (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008, 21, 
zestawienie 4, mapa 4). Pojawienie się sztyletów lancetowatych w całej strefie po-
łudniowo-zachodniobałtyckiej jest datowane na okres między 2350 a 2300 BC,  
natomiast dla Pomorza Zachodniego z  pewną ostrożnością wskazywany jest 
nawet początek 2. połowy III tysiąclecia BC (Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 
2008, 37). Koniec ich użytkowania przypada na początek II tysiąclecia BC.

Domniemany zespół grobowy ze stanowiska nr 8 w Wolinie możemy zatem wiązać 
ze schyłkową fazą dolnoodrzańskiej KCSZ i datować na okres 2400–1950/1900 BC.
2. Fragment płoszcza krzemiennego (ryc. 3a) – zarejestrowany w grobie nr 144  
na arze 457A w roku 1957. Krzemień barwy jasnoszarej. Ze względu na fragmen-
taryczny stan zachowania nie można precyzyjnie określić kształtu i wymiarów 
ostrza, a  tym samym nawiązać do wypracowanych schematów typologicznych 
(por. Czebreszuk, Kozłowska-Skoczka 2008; Matuszewska 2011).
3. Krzemienny grocik sercowaty (ryc. 3b) – zarejestrowany w grobie nr 39 
na arze 436A w roku 1955. Okaz o wypukłych bokach, typ 3.3.1.2. według sche-
matu zaproponowanego dla krzemiennych grocików dolnoodrzańskiej KCSZ 
(Matuszewska 2011, 89, ryc. 32).

Oba zaprezentowane powyżej zabytki krzemienne (grocik sercowaty i frag-
ment płoszcza) również możemy wiązać z  przełomem epok neolitu i  brązu 
(późna faza KCSZ, wczesna epoka brązu). Na terenie dolnego Nadodrza są one 
datowane na okres 2400–1700 BC.

W tym miejscu warto dodać, że z omawianego stanowiska znany jest także 
fragment toporka kamiennego, odkryty w 1957 roku (ar 454A). Jego szczątkowy 
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stan zachowania nie pozwala na precyzyjne określenie przynależności kulturowej  
i – tym samym – bliższej chronologii. W  trakcie prowadzonych w  tym czasie 
badań zarejestrowano ponadto jamę neolityczną o zarysie elipsowatym i niec-
kowatym przekroju. Jej wymiary to: 0,65 × 0,95 m; głębokość – 0,30 m. Wy-
pełnisko: warstwa I – ciemnobrunatny piasek, warstwa II – ciemnoszary piasek. 
W  obu warstwach zalegały fragmenty ceramiki barwy szarobrunatnej, dobrze 
wypalonej, wykonanej z gliny z domieszką tłucznia kamiennego (Wojtasik 1959, 
598–600; Siuchniński 1969, 189). Jama wiązana jest z KPL. W odległości około 
5 m od niej zaobserwowano soczewkę spalenizny o wymiarach 40 × 5–10 cm 
i około 3 cm miąższości. W południowo-wschodniej części wzgórza znaleziono 
także kilkadziesiąt fragmentów ceramiki neolitycznej (w tym fragment zdobio-
ny odciskami sznura, który ze względu na technologię wykonania łączony jest 
z KAK) oraz drobne narzędzia krzemienne. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, możemy stwierdzić, iż na stanowisku 
Wolin-Wzgórze Młynówka mamy do czynienia z  osadnictwem neolitycznym, 
które wiązać możemy z kilkoma horyzontami kulturowymi – z KPL, późną fazą 
KCSZ, być może także z KAK. Niestety, prawdopodobnie większość reliktów 
z nim związana została zniszczona przez cmentarzysko wczesnośredniowieczne. 
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Ryc. 1. Wolin, stan. 8. Naczynie z  domniemanego zespołu grobowego: a – rys. A. Ryś (na 
podstawie rysunku z karty katalogowej znajdującej się w Muzeum Regionalnym w Wolinie);  
b – fot. A. Matuszewska
Fig. 1. Wolin, site 8. Vessel from supposed grave complex: a – drawn by A. Ryś (based on the 
drawing from the catalog card in the Regional Museum in Wolin); b – photo by A. Matuszewska
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Ryc. 2. Wolin, stan. 8. Płoszcze krzemienne z domniemanego zespołu grobowego: a – rys. A. Ryś  
(na podstawie rysunku z karty katalogowej znajdującej się w Muzeum Regionalnym w Wolinie);  
b – fot. M. Dziewanowski
Fig. 2. Wolin, site 8. Flint dagger from supposed grave complex: a – drawn by A. Ryś (based on the 
drawing from the catalog card in the Regional Museum in Wolin); b – photo by M. Dziewanowski

Ryc. 3. Wolin, stan. 8: a – fragment płoszcza krzemiennego; b – krzemienny grocik sercowaty. Rys.  
A. Matuszewska (na podstawie rysunku z inwentarza polowego znajdującego się w archiwum Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN w Wolinie)
Fig. 3. Wolin, site 8: a – fragment of flint dagger; b – flint arrowhead. Drawn by A. Matuszewska (based 
on the drawing from the inventory in Institute of Archeology and Ethnology PAN in Wolin)
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Late Neolithic materials from Wzgórze Młynówka in Wolin
Summary

On site No. 8 in Wolin (Wzgórze Młynówka), apart from the early medieval cemetery, 
artefacts from the younger Stone Age were discovered. These include, amongst others, 
alleged grave assemblage from the late phase of the Corded Ware culture, within which 
was recorded a  mug with handle dated, based on analogies from West Pomerania, to 
the turn of the Neolithic and the Bronze Age, damaged flint spearhead of subtype Ib of 
typology developed for the area of   West Pomerania, dated to the beginning of the second 
half of the 3th millennium BC. There was also found another spearhead fragment and 
flint heart-shaped arrowhead of type 3.3.1.2. according to the scheme proposed for flint 
arrowheads of the lower Odra River Corded Ware culture, also associated with the turn 
of the Neolithic and the Bronze Age, the period 2,400-1,700 BC. With the Funnel Beaker 
culture is associated a pit discovered in 1957, in which were found fragments of pottery 
of well-fired clay with tempering of stone chippings. In the south-eastern part of the hill 
several dozens fragments of the Globular Amphora culture pottery and small flint tools 
were found.
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