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Wo j c i e c h  B l a j e r ,  D o r o t a  K o z ł o w s k a

Abstrakt: Artykuł prezentuje skarb przedmiotów brązowych, odkryty przypadkowo
w2014 rokuwmiejscowościWąwelnica, pow.policki, naPomorzuZachodnim, który
zawiera bardzo rzadkie i unikatowe przedmioty: pas-diadem, naramienniki ażurowe,
zapinkętypuKolsko,misy/pokrywkitypuBiesenbrowczydzbanekpodobnydonaczynia
zPluckow.WskładziedepozytudatowanegonaVokres epokibrązuwidoczne są silne
nawiązaniadostrefyalpejskiejkręgupólpopielnicowych.
Słowa kluczowe: skarb przedmiotów z brązu, pas-diadem, falera, naczynia brązowe,
zapinka,szpile,guzikibrązowe,guzikikościane(?),naramiennikiażurowe,Vokresepoki
brązu,Wąwelnica,PomorzeZachodnie
Abstract:The articlepresentshoardofbronzeobjectswhichwas foundby chance in
2014inWąwelnica,Policedistrict,inWesternPomerania.Thedepositcomprisesofvery
rare anduniqueobjects such as abelt-diadem,open-work armlets, abroochofKolsko
type,bowls/lidsofBiesenbrowtype,andajugsimilartothevesselfromPluckow.Inthe
inventoryofthehoarddatedtoPeriodVoftheBronzeAgetheinfluenceoftheUrnfield
cultureintheAlpsisvisible.
Keywords:hoardofbronzeobjects,belt-diadem,phalera,bronzevessels,brooch,pins,
bronzebuttons,bone(?)buttons,open-workarmlets,BronzeAgePeriodV,Wąwelnica,
WesternPomerania

W2018roku–zgodniezdecyzjąZachodniopomorskiegoWojewódzkiego
KonserwatoraZabytków(dalej:ZWKZ)wSzczecinie1–MuzeumNarodowe
wSzczecinie(dalej:MNS)wzbogaciłoswojezbioryowyjątkowyskarbprzed-
miotówbrązowych.Doichujawnieniadoszło6sierpnia2014rokunagrun-
tachwsiWąwelnica(ryc.1),gm.Dobra(Szczecińska),pow.policki,położonej
wodległościokoło6kmodzachodnichrubieżymiasta.Miejsce toznajdu-
je sięwgranicach stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego jako
Wąwelnica,stan.4(AZP29-04/64).

1 Zgodnie zdecyzjąZWKZwSzczecinie (pismonr 1557/2018 zdnia 27 IX2018 r.) skarb
zostałprzekazanydozbiorówMNSwdepozytbezterminowy(nrdepozytu:MNS/D/735).
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Depozytzostałodkrytyprzypadkowoprzezdr.BernardaCedro–pracow-
nikanaukowo-dydaktycznegoZakładuGeologiiiPaleogeografiiUniwersytetu
wSzczecinie–wtrakciefotografowaniakrajobrazu.Znalazcabezpośredniopo
tymzdarzeniuzawiadomiłtelefonicznieZWKZwSzczecinieiDziałArcheolo-
giiMNS2.Gdynamiejscupojawiłasięinspektorkadosprawarcheologicznych,
zabytkinieznajdowałysięjużinsitu,zostałybowiemwyjętezziemiprzezzna-
lazcęiułożoneobokniewielkiegodołka(ryc.2).Opróczwyrobówbrązowych
iichułamkówwydobyłtakżeokazałefragmentyceramikizprzynajmniejpię-
ciunaczyńglinianych3.Wtrakcieoględzinstwierdzono,żeprzedmioty(część
znichwmomencieodkryciamiałabyćwidocznanapowierzchniziemi)zale-
gałymaksymalnienagłębokościok.30cmizajmowałyprzestrzeńośrednicy
mniejwięcej60cm.
Skarbzostałzabezpieczony(odpowiednioopakowany)iprzewiezionydo

siedzibyurzędukonserwatorskiegocelemwykonaniawstępnejdokumentacji
fotograficznejiprzekazaniagodokonserwacji,niezbędnejprzedzdeponowa-
niemzabytkówwzbiorachMNS.Dzieńpóźniejmiejsceodkryciawizytowali
pracownicyDziałuArcheologiiMNS,wobecnościznalazcyiprzedstawiciela
ZWKZ.Przeprowadzonowówczasprospekcjępowierzchniową terenuoraz
założononiewielkisondaż(80×80cm)wmiejscuwskazanymprzezB.Cedro,
dzięki czemupotwierdzona została lokalizacja skarbu.Pozyskano stąd, przy
użyciuwykrywaczametali, jedyniekilkabardzodrobnychułamkówblaszek
zbrązu,codałopewność,żedepozytzostałwyjętywcałości.

Opisdepozytu

Skarb złożony jest z 604 elementów,wśródktórychwyróżnićmożna11
kategoriiprzedmiotów,wtymdziewięćwykonanychzbrązu(1.pas-diadem,
2.zapinka,3.naczynia,4.falera,5.szpile,6.naramienniki,7.guzik,8.fragment
przedmiotu,9.kółka)orazpojednejzkości lubkłówzwierzęcych(guziki),
skóry(paski/taśmy?,okładzina?).Towarzyszyłyimułamkiceramikipochodzące
z5naczyń.

2 Dzięki kompetencji znalazcy oraz natychmiastowej weryfikacji miejsca odkrycia wie-
myniezbicie, żewprzypadku znaleziska zWąwelnicymamydo czynienia z tzw. zespo-
łemzwartym, czyli skarbem.Wzwiązku zniebagatelnymznaczeniemnaukowym imu-
zealnym tegodepozytudrBernardCedro zostałuhonorowanynagrodąMinistraKultury
iDziedzictwaNarodowego.

3 Wedługsłówznalazcyprzedmiotybrązoweotoczonebyłydużymikawałkamiceramiki.
4 Jest to stan liczbowypoprzeprowadzonej konserwacji.Napodaną liczbę składają sięnie
tylkokonkretneprzedmioty ale takżeposzczególne, tzn. luźne, fragmentywyrobów, któ-
rychnieudało się skleić.Bezpośredniopoodkryciu, awięc jeszczeprzed zabiegamikon-
serwatorskimi,depozytliczyłprzynajmniej76elementów,coudałosięustalićnapodstawie
zdjęćwykonanychpodczaspobieżnychoględzinznaleziskawsiedzibieZWKZwSzczecinie.
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1.Pas-diademwykonanyzostałzbrązowejblachywykutej(wyklepanej)
dopostacibardzocienkiejtaśmy.Jegoobakońceodgiętenazewnątrztworzą
charakterystycznerureczki.Powierzchniaozdobypokrytajestwcałościorna-
mentem(ryc.4:1a,1b,2i9).Wcentralnejstrefietaśmyiprostopadledojejosi
umieszczonowdwóchrzędachpoczterykółka,każdezniewielkimguzkiem
w środku.Na lewood tegopasmaznajduje się sześć stylizowanychpostaci
ludzkichtrzymającychsięzaręce,przyczympierwszaodlewejmaformęnieco
odbiegającąodpozostałych,gdyżskierowanajestgłowąwdół.Pomiędzynimi
zaznaczonogórnepartietułowiorazgłowydrugiegoszeregufigur.Nadcało-
ściątegoukładubiegnądwiezygzakowatelinie.Dalejzapostaciamiludzkimi,
czylibliżejkońcapasa,widniejąstylizowanewizerunkidwóchzwierząt–koni
iptaków(konikówmorskich?)–umieszczonychjedennaddrugim.Podpys-
kami inadgrzbietamizwierzęcychpostaciwytłoczonesączterypojedyncze
kółkazguzkiemwśrodku.Naprawoodcentralnegomotywuzdobniczego,
czyli dwóch rzędówkółek,występujenatomiast polewypełnionepięcioma
rzędamikrótkichkresekpionowych(tj.poprzecznychdoositaśmy,arówno-
ległychdopostaciludzkich),którezobustronobramowanejestpotrójnąliną
wybijanychpunktów.Następnepole–dużomniejsze–wypełnionezostało
trzema,analogicznymidoopisanychwyżej,rzędamikółek(dwarzędymająpo
czterykółkaijedenpotrzy).Przydrugimkońcutaśmy,tzn.tużzawizerunkami
zwierząt,znajdujesiętylkojedenpionowyrządzłożonyzczterechkółek.Całą
kompozycjęograniczają zobu stronpasapoprzecznedo jegoosipodwójne
liniefaliste,zamknięteparąkółek.Końcetychliniiłącząsięzkoleizdwiema
punktowanymipotrójnymiliniamibiegnącymiwzdłużkrawędzitaśmy.Opi-
sanyornamentwybijanybyłodwewnętrznejstronyblachy,przyczymkółka
zguzkiemwśrodku,przypominające tzw.motywoczkowy,wykonanoprzy
pomocystempla,natomiastpozostałezdobieniawąskąpuncą,którąpunktowano
miejsceprzymiejscupowierzchniępasa,tworzącwtensposóbdłuższelinie
ikrótkiekreski.
Zabytekzasadniczojestwdobrymstaniezachowania:przetrwałwtrzech

dużych częściach, a niewielkie ubytki i pęknięcia widnieją tylkow kilku
miejscach.Blacha zostałaodkrytaw formie zwiniętej,w rulonieo średnicy
ok.10cm.Pokonserwacjiodsłoniłasięjegopierwotnabrązowabarwa,jednak
miejscamipowierzchniępokrywa takżebardzo cienkawarstwa szlachetnej,
zielonkawej patyny.Wymiary: dł. 53,3 cm; szer. 7,7; grub. blachy0,05 cm.
Waga:60g.

2.Zapinkazbrązuskładasięzdwóchdużychtarczekimitującychwod-
lewie12spiralnychzwojów(ryc.4:3ai9).Kolejnączęściąozdobyjestnacinany
poprzecznymi żłobkami siodłowatowygięty kabłąk, który przytwierdzony
zostałdotarczekczymśwrodzajuokuć.Tworząjeumocowanenakońcach
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kabłąkadwiedośćgrubeiodpowiedniodużeblaszki–zagięteizaklepanepo
obustronachtarczek.Kabłąkdekorowanyjesttrzemaschematycznymifigur-
kamiptaszków.Wdziobachdwóchznichznajdująsięotworki,przeznaczone
zapewnenabrzękadła,awdziobietrzeciego(pierwszegoodprawej)zamiast
otworujesttylkokolistewgłębienie.Igła,ostatnikonstrukcyjnyelementzapinki,
zachowanawdwóchfragmentach,jestłukowatowygiętaizakończonaniewiel-
kimkółkiem,odktóregoodchodzidośćdługiprętzdwiemapoprzeczkami,
tworzącefektownezwieńczenie(ryc.4:3bi9).
Fibulazostaławłożonadoskarbujakodestrukt–połamanyprzedmiot.Prze-

trwaławdobrymstaniewdziewięciuczęściach,zktórychudałosięzłożyćją
wcałość.Wymiary:dł.29,8;śr.tarczek9,7cm;dł.igły31,1cm.Waga:567g.

3.Dwabliźniaczenaczynia(ryc.5:1,2i9)różniąsięmiędzysobątylko
wysokością.Sątookazyjednoczłonowe,szerokootworowe,okształciegłębokiej
misy.Mająwygiętenazewnątrzwąskiekrawędzieiłukowatezałomybrzuśców,
któreprzechodząwodwrotniestożkowatednazakończoneniewielkąstopką
oniecowklęsłejpodstawie.Naczyniatewyklepywanebyłydocienkiejblachy
ijednocześniemisowatej–wysklepionej–formyzapewnenaspecjalnymprawi-
dle(por.Menghin2000,64–65,ryc.28).Obydwazdobionesąponiżejzałomu
brzuścadwomadookolnymipasmamiukośnychżłobków,poprzedzielanych
dookolnymiliniami.Całyornamentwybijanybyłodzewnątrz.
Jedno znaczyń, o barwiemiedziano-brązowej, zachowało się niemalże

wcałości.Drugiebyłodośćmocnouszkodzone,jednakprzypomocyzabie-
gówkonserwatorskichudałosięjeodtworzyćwpełni–obecniewidocznesą
tylkomałeubytki.Naczynie tomazielonkawezabarwienie,nie jest to jed-
nakoryginalnapatyna,aleefektpokonserwacji.Wymiarynaczyń:śr.wylewu
13,1 i 13,2;wys. 7,6 i 7,1 cm; grub. blachy 0,05 cm.Waga: okaz pierwszy
–34g,drugi–mocnouszkodzony,awięcpokonserwacji–51g.

Trzecie misowate naczynie z cienkiej brązowej blachy należy także
do jednoczłonowychstożkowatych form(ryc.5:3 i9).Dnonie jest tu jed-
nakuformowanewtakeksponowanąstopkę,jakwprzypadkunaczyńopisa-
nychwyżej. Jestonowyraźnieniższe,a jegopodstawawklęsła izaznaczona
dookolnymżeberkiem.Wylewnaczynia zakończony jest natomiast bardzo
wąską krawędziąwychylonąna zewnątrz.Powierzchnięokazu zdobiwybi-
janyodwewnątrzornament, złożony zdookolnegopasmaukośnych żłob-
kówujętychoddołupojedynczymdookolnymwąskimżeberkiem,aodgóry
trzemapodobnymiżeberkami.
Naczyniemabarwęzielonkawo-złocistą.Jegostanzachowaniajestdobry

–nakorpusiebrakjestwłaściwieśladówuszkodzeń,tylkoprzykrawędziznaj-
dujesięjedenmałyubytekorazczterydrobnepęknięcia.Wymiary:śr.wylewu
11,7cm;wys.4,2cm.Waga:36g.
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Dzbanekminiaturowy(ryc.5:4i9),wykonanytechnikąkucia,charak-
teryzujesięsilnymprofilowaniem,dwustożkowatymbrzuścemistożkowatą,
niską szyjką, zwieńczonąwychylonymna zewnątrzwylewem.Nakrawędzi
wylewuwidocznajestprecyzyjnaobróbka–niewielkiezagięciemetaluwcelu
nadaniakrawędzi łagodności.Dnonaczynka jestkuliste,a jegopodstawa,w
formieniewielkiegookręgu,wklęsła.Okaz zdobiony jest powyżej załomu
brzuścatrzemadookolnymirzędamiwybijanychodwewnątrzperełkowatych
guzków,aponiżejzałomudwiemaliniamiutworzonymizwiększychguzków,
równieżwybijanychodwewnątrz.Nanajwiększejwydętościbrzuścaznajduje
siędookolny,delikatnyuskok.Jesttomiejscełączeniadwóchczęścipojemnika:
dolnejigórnej,którepoodpowiednimspasowaniuzostałyzesobąpołączone
nawcisk,przypuszczalnieteżdodatkowosklejoneprzypomocyjakiegoślepisz-
czalubnagorąco5.Powyżejzałomubrzuścadzbankazachowałsięniewielki
fragmenttaśmowategouchaprzytwierdzonegoparąnitów.Drugikoniecucha
przechodziłpierwotnieponiżejzałomukorpusu.Wmiejscujegomocowania
zachowałsięjedenniewielkinitiotwórpodrugim.
Pojemnikmabarwębrunatno-złocistą. Jego stan zachowania jest dobry,

pozaodłamanymuchembrakubytków.Wymiary:wys. 5,5 cm; śr.wylewu
5,0 cm; śr. szyjki 5,4 cm; śr. brzuśca 7,9 cm; śr. dna 2,0 cm; grub. blachy
0,1cm.Waga:70g.

4.Dużatarczka(falera)wykonanazostałazcienkiejblachybrązowej,bo-
gatozdobionej(ryc.6:3i10).Przypodstawiesłabowysklepionejkopułytarczki
znajdują się trzydookolne żeberka, powyżej dookolny rządwybijanychod
spodupunktów(ornamentperełkowy),nadnimpasmorównieżwybijanychod
spoduguzków,anastępniekolejnepasmoornamentuperełkowego.Centralny
punktkopułyfalerywieńczydużyguzekotoczonytrzemamniejszymi(przy-
puszczalniepierwotniebyłytutakiecztery).Wmiejscutym,tzn.szczytowym,
tarczkauległazniszczeniu,najpewniejwtrakcieużytkowania.Świadcząotym
widoczneodspodniejstronyśladynaprawy(„łatania”)–odłamaneiuszkodzone
kawałkizdobionejblachyumieszczononaczterechgrubychnadlewach,które
bardzodobrzejestabilizowały.Niebyłotojednakdobrerozwiązanietechnicz-
ne,gdyżznacznyciężar„łaty”wstosunkudoniewielkiegociężarufalerymusiał
powodowaćprzeciążeniawjejcentralnympunkcie,cowkonsekwencjiitak
prowadziłodojejłamaniasię.
Przedmiotprzetrwałw13 fragmentach, którepozwoliłynaodtworze-

niewygląducałej tarczki.Powierzchniezachowanychułamkówmająbarwę

5 Przeprowadzonaprostapróbazużyciemwodywykazałaszczelnośćnaczynia:wodawydo-
stawałasiębezprzeszkódjedyniewmiejscurozszczelnienia,widocznymgołymokiem;nie-
wielkiekroplepojawiłysięteżpodwóchminutachwdwóchkolejnychpunktach,wktórych
musiałopuścićłączenie.
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brunatno-złocistą, tylkomiejscamiwidoczna jest zielonapatyna.Wymiary:
śr.18,0cm;wys.3,0cm;grub.blachy0,05cm.Waga:łączna12fragmentów
tarczki–34g;nadlew(łata)–100g.

5.Dobrzezachowałysiędwieszpilezbrązu–łukowatowygięte,ozielon-
kawo-złocistejbarwie.Jednaznich(dł.21,0cm;waga:20g)magłówkędwu-
stożkowatą(ryc.6:4i9).Główkadrugiej(dł.19,1cm;waga:13g)makształt
niewielkiejtarczkizesłabozaznaczonymkolcem,poniżejktórejznajdujesię
kulistezgrubienie.Powierzchniaikrawędzietarczkisązniszczone.Formata
nawiązujedotzw.główekwazowatych.Nasadagłówki(szyjka)jestdookolnie
żebrowana(profilowana),przyczymżeberkamająnaprzemianwiększąimniej-
szągrubośćorazśrednicę(ryc.6:5i9).

6.Doskarbunależądwabliźniaczenaramiennikimankietowatezbrązu
(ryc.6:6,7 i 9)–otwarte, ażurowe, złożonezdziewięciupłasko-wypukłych
prętówzespolonychnakrawędziachiwpołowiedługościobręczy.Jedenjest
niecostożkowaty(szer.8,1cm;śr.6,5i7,2cm;waga:172g),drugicylindryczny
(szer.8,0cm;śr.7,3cm;waga:177g).Zuwaginamałąśrednicętychozdóbnie
możnawykluczyć,żemogłybyćnoszonenaprzedramionach,awięcjakobran-
solety.Ichstanzachowaniajestbardzodobry,tylkojedenzokazówmaniewielki
ubytek.Barwaobydwujestutrzymanawtonacjizielonkawo-złocistej.

7.Guzikzbrązu (ryc.6:1 i10)zostałodlanywcałości;charakteryzuje
gowypukły–wzarysiekolisty–kapturek,naktórymodspoduznajdujesię
niewielkiecentralnieumieszczoneuszko;podnimzaznaczonyjestpłytkiro-
wekzwiększającyprześwit.Guzikjestlekkozdeformowany:najegoszczycie
widocznejestpęknięcieipowstałaniewielkaszczelina,amniejwięcejpołowa
krawędzitarczkijestuszkodzona.Pierwotnieokazmiałśrednicę1,5cm,obecne
wymiaryto:1,2×1,5cm.Waga:niespełna1g.

8.Fragmentprzedmiotuzbrązu(ryc.6:2i10)jesttrudnydoidentyfi-
kacji.Zachowanaczęśćmaformęniewielkiegokółka(śr.1,8cm)oprzekroju
zbliżonymdopółkolistego(grub.0,3cm),odktóregoodchodziwąskiipłaski
pręt(wymiarywprzekrojuprostokątnym:0,5×0,15cm)ozachowanejdługości
1,1cm.Wzdłużprętabiegniepłytkiżłobekwyznaczającypodziałnadwieczęści.
Nawewnętrznejkrawędzikółkawidocznesąniewielkienadlewy.Waga:3g.

9. Kółka (pierścienie) z brązu tworzą zbiór złożony z 27 okazów
(ryc. 7:1–27 i 10)wykonanych z cienkiego pręta o przekroju trójkątnym
dopółkolistego.Nakażdymznichwidocznejestmiejscezespoleniawpostaci
niewielkiegozgrubienia.Kółkamająbarwębrunatno-złocistą,wszystkiezacho-
wałysięwcałości.Wymiary:śr.2,3–2,8cm;szer.0,20–0,35cm.Wagacałego
zbioruwynosi63g,codajeśrednio2,3gnajednokółko.
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10.Nakategorięguzikówwstępnieokreślonych jakokościane6 składają
sięczterypodwójneokazy(wymiary:dł.3,0–2,4cm;szer.0,9–1,1cm;dł.za-
chowana2,2cm;ryc.7:28–31i10)idwapojedyncze(wymiary:1,4×1,2cm;
1,6×1,4 cm; ryc. 7:32,33 i 10).Guzikimają prawie koliste główki, które
przechodząnaspodziewniewielkieuszka–relatywniedużeotworkinawier-
conehoryzontalniewstosunkudokorpusuguzika.Wszystkieegzemplarzesą
wjakiejśmierzeuszkodzone,aletylkojedenwstopniuznacznym(ryc.7:31),
ibyćmożetoznimwiążąsiędwaniewielkieokruchy(ryc.6:34,35).Łączna
wagazbioruwynosi5g.

11.Wdepozycieznalazłysięteżkawałkiskóry–pięćniewielkichfragmen-
tówogrubościok.0,05–0,10cm(ryc.3i10).Jedenznichmakształtwąskiego
paskaoszerokości1,8cm,wktórymtkwijedenbardzodrobnynitbrązowy
(ryc. 3, trzeci fragmentod lewej).Pasekmaoryginalnieprzycięte iwyrów-
nanekrawędzie, niczymnienaruszone.Napowierzchniwszystkich skraw-
kówznajdująsięotworkiośrednicy0,10–0,15cm.Perforacjatajestzapewne
pozostałościąponitach.

12.Wmiejscuodkryciaskarbuwystąpiłyteżułamkiceramiki,wśródktórej
możnabyłowyodrębnićpozostałościpięciunaczyń.
Pierwsze,zachowanewwiększychfragmentach,udałosięzrekonstruować

wcałości.Jesttogłęboka,szerokootworowamisaolekkoesowatymprofilu,
zaopatrzonawtaśmowateuchoprzykrawędziwylewu(ryc.8:1).Jejpowierzch-
nia zewnętrzna jestnieco szorstka, barwabrunatno-szara.Masa ceramiczna
zawieradużądomieszkęmiki.Wymiary:wys.11,5cm;śr.wylewu23,5cm;
śr.brzuśca21,0cm;śr.dna10,3cm.
Przydenny fragmentbrzuścadużego,grubościennegonaczynia (ryc.8:3)

zostałzrekonstruowanyzkilkudziesięciumniejszychułamków.Jesttoceramika
barwyceglastej,którejpowierzchniaschropowaconazostałapoprzezobrzucanie
gliną.Lekkopumeksowatastrukturaceramikiwniektórychmiejscachsugeru-
je,żenaczyniemogłoulecwtórnemuprzepaleniuwwysokiejtemperaturze.
Wymiary:śr.brzuśca35,0cm;grub.ścianki1,2cm.
Fragmentwylewunaczyniawazowategoostożkowatej,dośćwysokiejszyjce

zwieńczonejpionowąkrawędziąwylewu(ryc.8:5).Powierzchniajestgładka,
barwaceglasto-szara.Ceramika ta równieżnosi śladywtórnegoprzepalenia.
Wymiary:śr.wylewu20,8cm;śr.brzuścaok.32,0cm;grub.ścianki1,1cm.
Ostatnie dwaułamki ceramiki (ryc. 8:2,4) są pozostałościami brzuśców

dwóchnaczyń,wtymjednegowazowatego,wyraźnieprofilowanego.

6 Niejestbowiemwykluczone,żeguzikizrobionozkłówzwierzęcych.
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Analizadepozytu

Analizę typologiczno-chronologicznąposzczególnych elementów skarbu
prezentujemyzgodniezkolejnościąichwcześniejszegoopisu.

1.Pas-diadem

Brązowe lub złote wyroby tego rodzaju mają zróżnicowane wymiary
iproporcje,aczasemteżinnecechymorfologiczne,cojestbranepoduwagę
wdyskusjinatematichfunkcji(pas,naszyjniklubdiadem–por.Sprockoff
1956, t. I, 164–165).Bardzo różnią się także podwzględemornamentyki,
co nadaje poszczególnym znaleziskom indywidualny charakter i utrudnia
rozważaniadotyczącetypologii.
Ernst Sprockhoffwymienił 28 odkryć ze zdobionymi taśmami z brązu,

pochodzącychzzachodniej ipółnocnejPolski,wschodnichNiemiec,Danii
i południowejSzwecji, z czego16 jest datowanychna starszeokresy epoki
brązu,a12namłodszejejodcinki.Jakwynikaztegozestawienia(Sprockhoff
1956,t.II,81–83,mapa33),wśródwszystkich11pomorskichznalezisktylko
fragmentynaszyjników lubpasówzKomorza, pow. szczecinecki, datowane
sąnaVokresepokibrązu(dalejjakoOEB).Sąonejednakinaczejzdobione
(Sprockhoff 1956, t. I, 12, ryc. 62:3, t. II, tabl. 34:2)niżokaz zWąwelnicy,
którybyłbydrugimznaleziskiempochodzącymztegoprzedziałuchronolo-
gicznego.Wspomnianyautorpoświęciłdużomiejscaomówieniuornamentyki
napasach zVOEB, którychw analizowanej przezniego strefie było łącz-
niedziesięć,natomiastniewypowiadałsięnatematgenezyirozwojuozdób
zblachyaniszerszegokontekstuichwystępowaniaczywzajemnychpowiązań
(Sprockhoff1956,t.I,164–171).
PaszWąwelnicy–zarównopodwzględemdługości,formyzakończeń,jak

izdobienia–podobnyjestdookazu,którywystąpiłwskarbiedatowanymna
VOEB, odkrytymwodległej oniespełna 70 kmmiejscowościRoga,Lkr.
MecklenburgischeSeenplatte(Sprockhoff1956,t.I,54–55,168–171,ryc.48,
t.II,tabl.34:3i76;Hundt1997,62,nr127,tabl.21:11,11a).Różnijeszerokość
–paszRogajestopołowęwęższy(szer.3,9cm–Schuldt1965,objaśnieniado
rycinnr90i91)–iszczegółyorazrozplanowanieornamentu,nadającegoobu
tymzabytkomwyjątkowąrangęwskaliEuropyŚrodkowejiPółnocnej.Wspólne
sąwwiększościmotywyzdobniczeorazsposóbichwykonania.Podobieństw
możnasięrównieżdopatrzećwsamejkompozycji,któramazasadniczocha-
rakterliniowy–narracyjny.Wobydwuprzypadkachzaznaczonajestwzdłużna
ośsymetriipoprzezwykonaniedookolnegoobramowaniazłożonegozpasm
biegnącychprzykrawędziach,łączącychsięzliniamifalistymiumiejscowionymi
przykońcachpasa.Ponadtonaobydwutaśmachwidnieją:rządstylizowanych
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postaciludzkichtrzymającychsięzaręce,abstrakcyjnewizerunkistylizowane-
gozwierzęciaokreślanegowliteraturzejakokończyteżsłonecznykoń(niem.
Sonnenpferd)(Sprockhoff1955,20;1956,t.I,168;Sommerfeld2010,542–543)
orazrzędykrótkichpionowychkresekikółkawybijanestemplem.
WRoga centralnemiejsce zajmuje jednak szerokiepolewypełnionenie

kółkami,leczkrótkimipoprzecznymi(pionowymi)liniami,postaciezwierzęce
sązaśbardziejrozbudowaneiznajdująsiępoprzeciwnejstronie,patrzącod
środkataśmy,wstosunkudopostaciludzkich,nadktóryminiemazygzako-
watychlinii,jakiewidocznesąnadpostaciamizWąwelnicy.Niecoodmienny
jestteżukładnógsylwetekludzkich,aponadtopomiędzygórnymipartiami
(głowami)przedstawieńzWąwelnicywidocznesąpionowelinie,któremogą
stanowićpróbęzaznaczeniagórnychpartiitułowiigłówdrugiegoszeregufigur
–analogiczniedopierwszegorzęduprzykońcukażdejztychkresekwybitopo
obustronachniewielkiepunkty(oczy?).
Niewchodzącwzłożonąimającądługąhistorięproblematykębadańdoty-

czącychinterpretacjiornamentunawyrobachbrązowych,zwłaszczawnordyj-
skiejstrefiekulturowejinajejobrzeżach,trzebatuprzypomniećdominującą
hipotezę,żezdobieniatesązwiązanezsymbolikąsolarną(np.Sprockhoff1955;
Sommerfeld2010).
E.Sprockhoff jednoznacznie interpretował figurki zwierzątwidocznena

pasiezRogajakoprzedstawieniakoni,wjednymwypadkuzumieszczonąna
grzbieciebarkąsłoneczną,apostacie ludzkie jakoscenętańcapoświęconego
Słońcu.Także zdobieniana zakończeniach taśmy (awięcprzy jej zapięciu)
–gdzienazabytkuzWąwelnicywidniejąpodobne,leczniecoinaczejułożo-
nemotywy–proponowałodczytywaćjakoschematycznewyobrażeniałodzi
(bareksłonecznych?)zludźmi.Bardzointeresującajestjegointerpretacjapola
wypełnionegokrótkimipionowymiliniami–miałbytobyćobrazniedające-
go się rozróżnić tłumuwidzówobecnychprzyprzedstawionejuroczystości
(unterschiedsloseMassederZuschauerbeimdargestelltenFeste–Sprockhoff1956,t.I,
168–171).Zapewnepodobnąinterpretacjęmożnabyzaproponowaćwstosun-
kudoprzedstawieńpostacizwierzęcych,ludzkichikrótkichpionowychlinii
widocznychnapowierzchniblachyzWąwelnicy.
JeszczedalejwinterpretacjipasazRogaposzedłChristophSommerfeld,któ-

ryokreśliłumieszczonetamobrazyjako„opowiadanie-liczenie”(Er-Zählung),
akcentując ich związek zwiedzą astronomicznąorazmechanikąnieba i su-
gerując, żemógł tobyćkalendarz świąt księżycowo-słonecznych (lunisolar).
Szczególnąuwagępoświęciłstylizowanympostaciom„wężowegokonia”(konia
słonecznego),któregodwiegłowymiałybyłączyćsymbolikękoniadziennego
(z promienistą grzywą) i nocnego (bez grzywy), awięcSłońca, którenocą
przemieniasięwKsiężyc.Miałobytuchodzićoważnewydarzeniewreligii



228

epokibrązu,mianowicieoprzemianęświatłaranoiwnocy,atakżenawiosnę
iwjesieni(Sommerfeld2010,542–544).Takrozbudowanejsymbolikiraczej
niemożnazaproponowaćwodniesieniudopasazWąwelnicy,gdyżniematu
anidrugichgłównaogonachwężowych/słonecznychkonianipromienistych
grzyw.BrakteżdyskutowanychprzezE.SprockhoffaiCh.Sommerfeldawzo-
rówpółkolistych,któretenostatnibadaczwiążezsymbolikąksiężyca,jedno-
cześniełączącmotywkoła(i/lubguzka)zsymbolikąsłoneczną(Sommerfeld,
2010,544–546).WWąwelnicy trudno teżdopatrzeć sięwyraźnegomotywu
barkisłonecznej,choćjeśliprzyjąćperspektywęproponowanąprzezcytowanych
niemieckichbadaczy,towyobrażeniastatkujakotakiegoniebrakuje.Możego
wyrażaćdekoracjaobwodowa,niemalżetakasamajaknataśmiezRoga,którą
zdaniemE.Sprockhoffa(1955,22–24,ryc.8:8,10,11)orazCh.Sommerfelda
należy interpretować jako zarys „symetrycznegopodwójnego” statku/barki,
zakończonegopoobydwustronachmocnoschematycznymimotywamiptasich
szyi/głów;przezdrugiegozwymienionychbadaczyzostałotozobrazowanena
specjalnymschemacie(Sommerfeld2010,ryc.12).Wracającdokwestiiwzoru
kółeknadiademiezWąwelnicy,należypodkreślić,żewystępujetu31takich
elementówskładającychsięzjednegomałegookręguiguzkawśrodku,wyko-
nywanychspecjalnymstemplem;analogicznekółka,aczkolwiekwmniejszej
liczbie(8sztuk),znajdująsięnadiademiezRoga.
WśródskarbówzpółnocnejPolskiuwagęzwracadatowanynaVOEBzespół

zmiejscowościSkórka,pow.złotowski,gdziewystąpiłdużyfragmentdiademu
zdobionegonaprzemianpolamipustymiipolamiwypełnionymipodobnymi
kółkami,przyczympolatesąoddzielonepotrójnymipasmamidrobnychguz-
ków(„perełek”),którychpodwójnepasmazdobią takżekrawędziediademu
(Rola2011,297,314–315,ryc.20i21)7.
Trzebazauważyć,żepodobnyelementzdobniczybyłtakżespotykanywe

wczesnejepoceżelaza(Rola2011,297,315),wtymnapasachwkulturzehalsz-
tackiej,gdziejednaknaHC2datowanyjesttylkookazzgrobu485wHallstatt
(Kilian-Dirlmeier1972,97–98,tabl.68–69:607),ainnebardzoliczneegzem-
plarzezpołudniowychNiemieciprzyległychregionówsąprzypisywanewcze-
snymfazomokresuHD(Kilian-Dirlmeier1972).Dyskusyjnajestnatomiast
pozycjachronologicznaznaleziskazKleinkamsdorf,Lkr.Saalfeld-Rudolstadt
(Turyngia), któremożnadatować albonaHD, albona (starszy?) okrespól
popielnicowych(Kilian-Dirlmeier1975,93–94,tabl.32–33:382),coznacznie
przesuwałobypoczątkistosowaniatakiegoornamentuistempla.Braktumiejsca
nakomentowaniebardzopodobnego,aleniecowiększegomotywuzłożonego
zdwóchlubtrzechkółwspółśrodkowychzguzkiem,któryaniwWąwelnicy,

7 ZazwrócenieuwaginatointeresująceznaleziskoautorzydziękująPanuMagistrowiKarolowi
DzięgielewskiemuzInstytutuArcheologiiUJwKrakowie.
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aniwRoganiejestpotwierdzony,choćjestwyraźnieobecnynainnychwy-
robach zVOEBw strefie nadbałtyckiej (np.Montelius 1917, 86, 90, 92;
Sprockhoff1955,ryc.9:8,10,17;Sprockhoff1965,t.II,tabl.9:12;11:12;44:3;
49:4,5,7,9;51:9,10;52:2,5,7;63:1,2;67:5,7i71:3a)ibardzolicznywewczesnej
epoceżelazawstrefieprzyalpejskiej(Kilian-Dirlmeier1972).
JakkolwiekbezmożliwościbezpośredniegoporównaniazabytkówzRoga

izWąwelnicytrudnoformułowaćdalejidącewnioski,tojednakznacznepo-
dobieństwomotywówisposobuwykonaniasugeruje,żeobietaśmysądziełem
tegosamegowarsztatu,amożenawetwyszłyztejsamejręki.Zapewnezbliżone
byłoteżichznaczeniesymboliczne.Jakzostałopowiedziane,wWąwelnicybrak
niektórychszczegółówpozwalającychnapełniejsząinterpretacjęprzedstawień
koni,brakteżozdobnikówpółkolistychiniebudzącychwątpliwościprzedsta-
wieńsłonecznejbarki,alewartopodkreślić,żecentralnąpozycjęmatupolewy-
pełnionekółkami(motywamisłonecznymi?),astrefaukazującapostacieludzkie
jestwzbogaconaododatkowemotywy (drugi szereg tancerzy?) i podwójną
linięzygzakowatąnadichgłowami.Problemznaczeniategoostatniegomoty-
wuwymagałbyosobnejdyskusji,aletrzebaprzypomnieć,żeprzeważniebrany
jestpoduwagęjegozwiązekzsymbolikąwody(np.Woźny1996,115–117).
HenrikThranepodkreślił,żeformaipomysłzdobieniataśmwywodzisię

z południowo-wschodniej Europy Środkowej (strefy naddunajskiej), skąd
ideatapoprzezNiemcyzostałaprzeniesionadalejnapółnoc.Tuwlokalnych
warsztatachozdabianopasy-diademybardziejskomplikowanymornamentem
geometrycznymlubsymbolicznymiprzedstawieniami,jakwprzypadkutaśmy
zRoga ibyćmoże takżezKalstruplund,HjørringKommune,Nordjylland
(Thrane1975,164,258,ryc.104:a;por.Żychlińska2008,45).

2.Zapinka

Zapinka zomawianego skarbunależydo grupy fibul łużyckich.Według
klasyfikacjiE.Sprockhoffa (1956, t. I,223) jest to typdużychspiralnychza-
pinekpłytkowychzpoprzecznymibelkamina główce igły.Wedługbardziej
szczegółowej systematykiMarka Gedla natomiast jest to spiralna zapinka
z płytkowatymi tarczkami typuKolsko, którego cechą charakterystyczną są
figurkiptakównakabłąku(Gedl2004,17).Obajautorzydatowalitenrodzaj
zapineknaVOEB.E.Sprockhoff (1956, t. I, 223, t. II, tabl. 52:1 i 53:1,2)
przytoczyłdwatakieegzemplarzezDolnegoŚląska(Kolsko,pow.nowosolski
iMiodnica,pow.żagański)iułamekzzachodniejWielkopolski(Boryszyn,pow.
świebodziński).M.Gedlopublikowałłącznieczteryzapinkizachowanewcałości
lubwefragmentach–dowyżejwymienionychdoszedłokazzmiejscowościRa-
dolinek,pow.czarnkowsko-trzcianecki.Zwróciłteżuwagęnaichzasięgwystępo-
wania,ograniczonydoDolnegoŚląskaorazzachodniejipółnocnejWielkopolski
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(Gedl2004,17–18,tabl.7:12,13i8:24,25;por.Kaczmarek2012,310).Now-
sze analizy chronologiczne prowadzą downiosku, że zapinki typuKolsko
ipodobnegotypuRoskowystępująwzespołach,którewzdecydowanejwięk-
szościnależydatowaćnafazęHB3(wjednymwypadkunaHB2/B3)8.Okaz
zWąwelnicy jestpierwszymznanymnaPomorzuegzemplarzemtegorzad-
kiego typu zapinki, anajbliższą jego analogią jest fibula ze skarbuodkryte-
gowKolsku,gdyż tylko tam figurkiptaszkówmająwdziobachdodatkowe
aplikacje(kółka-brzękadła).

3.Naczyniabrązowe

DwanaczyniazWąwelnicyodobrzewyodrębnionychstopkowatychdnach
są analogicznepodwzględemformydomis typuBiesenbrow, tzw.pokryw,
ze skarbów odkrytych w miejscowościach Biesenbrow, Lkr. Uckermark,
iHerzberg,Lkr.Elbe-Elster,wBrandenburgiiorazRiesa-Gröba,Lkr.Meiβen,
wSaksonii.DepozytytesądatowanenaVOEB(Metzner-Nebelsick1997,97,
ryc.3;Martin2009,78–80,tabl.27:103–106i28:107–109).MisyzBiesenbrow
sąjednakzdobioneinnymimotywamiiwątkami,aornamentnaobunaczyniach
zWąwelnicyjestbardzopodobnydotego,którywystępujenatrzecimnaczyniu,
osłabozaznaczonymdnie.Wydajesięonoanalogicznedosilnieuszkodzonej
misy z kurhanuwWolfshagen,Lkr.Prignitz,wBrandenburgii, która także
zostałazaliczonadoszerokorozumianegotypuBiesenbrow(Sprockhoff1956,
t.I,246,t.II,tabl.68:6;Martin2009,79,tabl.29:112).Grobynacmentarzysku
wWolfshagensądatowaneprzeważnienaVOEB(Martin2009,80).
ZbigniewBukowski(1998)wskazujewswoimopracowaniu,żenaczynia

zcienkiejblachybrązowej,datowanenaVOEB,sąnaPomorzuwyjątkowosła-
boreprezentowane.ZaE.Sprockhoffem(1956)badacztenwymieniazaledwie
kilkaegzemplarzyodkrytychpoobustronachOdry;sątonaczyniazeskarbów
zmiejscowościRadolinek,pow.czarnkowsko-trzcianeckiiRekowo,pow.pucki
(Bukowski1998,306–309),awięczeznaleziskdośćodległych9.Żadenznich
niebyłnigdyprzechowywanywzbiorachszczecińskich.NaczyniazWąwelnicy
byłybywięcpierwszymitegotypuzabytkami.
Czwarte i ostatnienaczynkobrązowe ze skarbu zuwagina swój kształt

przypomina typ określany jako „dzbanuszki z dźwigniowym uchwytem”
(KännchenmitHebelgriff).Grupa taobejmujeznaleziska rejestrowanewkul-
turzehalsztackiejwAustrii,spotykaneteżwSłowenii,wzachodniejFrancji
iwpółnocnychWłoszech,aostatniotakżenaSłowacji(Ondrkál2020,ryc.4

8 Uprzejma informacjaPanaKarolaDzięgielewskiego, którymetodą seriacji przeprowadzał
analizyzespołównapotrzebyprzygotowywanejrozprawydoktorskiej„Transformacjekultu-
rowenaprzełomieepokibrązuiwczesnejepokiżelazanaPomorzuWschodnim”.

9 OstatniotakżezKaliskk.Szczecinka,por.przypis12.
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oraz9–mapa).WariantynaczyńtegotypuwystępująteżwMeklemburgiiina
PomorzuPrzednim (Martin2009, 109–111, tabl. 47:144–147 i 48:148,149).
Sąonedatowanezasadniczonawczesnąepokężelaza,jakkolwiekpojedyncze
egzemplarzeznanesązBawariiiFrankoniijużzfazyHB3,awięczmłodszego
odcinkaVOEB,anaWęgrzechjednonaczyniepochodzizeskarbuzfazyHA1
(Deicke2011,36–38,108–110,ryc.33).Wąwelnickiegzemplarzwpewnym
stopniunawiązujemorfologiczniedotychform.Problematycznejesttujednak
mocowanieikształtucha.Zachowaneponimwyraźneśladywskazują,żebyło
przytwierdzonewdolnej igórnej strefiebrzuśca,aniewdolnej jegoczęści
inaszyjceczywylewie–jaktojestcharakterystycznedlawłaściwychKänn-
chenmitHebelgriff.Biorącpoduwagępodobieństwadokonkretnychznalezisk,
możnaby gouznać zaminiaturowywariant znanegodzbanka zPluckow10,
Lkr.Vorpommern-Rügen,oraznaczyńzWaren,Lkr.MecklenburgischeSeen-
platte,iWeisin,Lkr.Ludwigslust-Parchim(Martin2009,tabl.47:14411,146,147),
jednak także i od nich różni się on sposobem umocowania uchwytu,
gdyżuwspomnianychokazówgórnanasadauchaznajdujesięnaszyjcelub
wylewie.Odmienny jest teżukład i rodzaj ornamentu.Tymniemniejwy-
dajesię,żezwiązektypologicznyzabytkuzWąwelnicyztągrupądzbanusz-
kówjestprawdopodobny.Byłbyonnajdalejnapółnocnywschódwysuniętym
znaleziskiemtegorodzaju.

4.Falera

Zachowanawefragmentachzdobionatarczka(falera)jestzapewneelemen-
temparadnegorynsztunkukońskiego.ZPomorza–będącegojednązkilkueu-
ropejskichstrefztegorodzajuznaleziskami(v.Merhart1956,53–mapa;Lars-
son1975,209,ryc.27–mapa;Gleirscher1993,54ryc.17–mapa;Bukowski
1998, ryc. 134–mapa)–odnotowanodotychczasw literaturze31 skarbów
zfalerami(Sprockhoff1956,t.II,mapa48i49;Bukowski1998,tab.II;Rząska,
Walenta2017).Ichtrzonstanowiątypy:Stolzenburg-SkowarcziKalisz(Sprock-
hoff1956,t.I,263–267).PierwszyznichrozprzestrzenionyjestwstrefieBałty-
kunaznacznymobszarze:odpołudniowejSzwecjiiGotlandii,poprzezwyspy
duńskieiMeklemburgię,ażpoujścieWisły.Nieliczneegzemplarzezauważono
takżewregioniealpejskim(Thrane1975,124,ryc.74–mapa;por.Bukowski
1998,299,ryc.142–mapa).TypKaliszkoncentrujesięnatomiastnaPomorzu,

10Naczyniepochodzi ze zbiorówdawnegomuzeumwSzczecinie. Sygnowanebyłonume-
remPS. 1463boraznumerami inwentarzowymi:MNS/A/16551 (ucho) iMNS/A/18662
(korpus).W2009r.zostałoprzekazanedoNiemiecnadrodzeobustronnejwymianydaw-
nychzabytkówarcheologicznych.

11Rysunekpublikowanyprzez autorazawierabłędy,któremożnazauważyćprzyporównaniu
rycinyzdobrejjakościarchiwalnymizdjęciaminaczynia,znajdującymisięwArchiwumMNS.
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anaterenachościennychidalszychrejestrowanyjestsporadycznie(Sprock-
hoff1956,t.II,mapa48;Bukowski1998,295).Pozatymidwomaprzewod-
nimi typami odnotowanow strefie pomorsko-meklemburskiej pojedyncze
falery zdobione ornamentem plastycznym i linearnym (Sprockhoff 1956
t.I,267–268),spośródnichnauwagęzasługujeznaleziskozKomorza,datowane
naVOEB.StanowionobowiembardzodobrąparalelędookazuzWąwelnicy,
choćjestodniegomniejsze(śr.ok.11,5cm)iróżnisięszczegółamidookol-
negoprofilowaniaorazbrakiemguzkówwpartiiśrodkowej(Sprockhoff1956,
t. I, 12, t. II, 147, tabl. 64:5).Dla tarczki zKomorzapodane zostały analo-
giezJena-Münchenroda(Turyngia) iHanau,Main-Kinzig-Kr.(Hesja)oraz
Grandson-Corcelettes,kantonVaud (zachodniaSzwajcaria)wrazz sugestią,
żemożetowskazywaćkierunekjejpochodzenia(Sprockhoff1956,t.I,268).
GerovonMerhartpoświęciłozdobnymfaleromobszernyartykuł.Wykazał

m.in.,żetarczkizornamentemperełkowymiwiększymiguzkamikoncentrują
sięwmłodszejepocebrązuwalpejskiejstrefieosadpalowych(Pfahlbaukultur).
Nieliczneokazywystępują teżwpołudniowych i środkowychNiemczech,
apojedynczenaWęgrzech,naMorawach,wMałopolsceinaPomorzu(v.Mer-
hart1956,34,53–mapa,103–zestawienie1).
StanzachowaniaokazuzWąwelnicyniepozwalasięwypowiadaćnatemat

ważnejcechykonstrukcyjno-użytkowej, jaką jest sposóbwykonania i forma
uszkadoumocowania tarczki.Wswejornamentycewąwelnickieznalezisko
łączyjednakcechytrzechróżnychgrupwydzielonychprzezG.vonMerharta,
tzn.falerzdobionych:1.perełkamiiguzkami,2.motywemczterechguzków
wpartiiśrodkowejoraz3.żeberkami.Oilewspółwystępowaniekręgówzłożo-
nychzguzkówidookolnychżeberekjestzjawiskiemspotykanymdośćczęsto,
otyleczteryguzkiwystępująrzadziej,ajużbardzorzadkowrazzdwomain-
nymiwspomnianymisposobamizdobienia.
Zarównowielkość,jakiornamentykafalersąbardzozróżnicowaneiprawie

każdyegzemplarzmacechyindywidualne.Tymniemniejmożnapodjąćpróbę
przegląduizwrócićuwagęnaprzynajmniejniektóreokazyreprezentującepo-
dobnąstylistykęjakzabytekzWąwelnicy.
WśródprzykładówpodanychprzezG.vonMerhartaguzkiiżeberkamożna

napewnostwierdzićna tarczkachzVadena(Pfatten),prow.Bolzano(Połu-
dniowyTyrol), a takżena szwajcarskich znaleziskachwAuvernier, kanton
Neuchâtel,Corcelettes(Grandson-Corcelettes),kantonVaud,Mörigen,kanton
Bern,Eaux-Vives,kantonGenèveiChevroux,kantonVaud(v.Merhart1956,
ryc.1:2,5,7–10).Niejasnepozostaje,czydodatkoweżeberkamają–zdobione
zasadniczoperełkami i guzkami– znaleziska zmiejscowości:Morges, kan-
tonVaud,Påquis,kantonGenève,Cortaillod,kantonNeuchâtel,Montelier
(recte:Muntelier),kantonFribourgiLeSaut(Sabaudia,bliżejniezlokalizowa-
ne)(v.Merhart1956,103).
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Podobneegzemplarze–naktórychdookolnemotywymająformęnietyle
żeberek,coraczejstopniowychobniżeń(uskoków)–wystąpiływCorcelettes
iAuvernier(v.Merhart1956,ryc.2:1–3,5,6),przyczymnadwóchzwymienio-
nychokazówobecnesątakżeczterydużeguzki,rozmieszczonewokółśrodka
tarczki(v.Merhart1956,ryc.2:5,6).
Poza terenami alpejskimi falery zdobione guzkami i żeberkami, a tak-

że czteremamałymi guzkami znane są ze skarbuwmiejscowościHabarti-
ce, okr.Klatovy (zachodnieCzechy), datowanego przezG. vonMerharta
(1956,103)naokreshalsztacki(HC–D),aprzezOlgęKytlicovą(2007,261,
tabl.137:34–39)naHB3.
Inne–odległe zarównopodwzględemgeograficznym, jak i formalnym

–przykłady,wktórychmamydo czynienia raczej zdookolnymiuskokami,
pochodzązmiejscowościSanskiMost,kantonUna-Sana(zachodniaBośnia
iHercegowina)(v.Merhart1956,ryc.2:12)orazMykhalkiv(d.Michałków),
raj.Borshchiv(zachodniaUkraina).WMykhalkiviejesttozłotatarczka,która
matakżeczterymałeguzkiwpartiiśrodkowej(v.Merhart1956,ryc.2:8),zna-
lezionazostaławpierwszymskarbie,któregodatowanieMykolaBandrivs’kyi
iLarysaKrushel’nyts’kaokreślilidośćprecyzyjnienaśrodkowyodcinekidrugą
połowęfazyHB3(ok.900–830przedChr.)(Bandrivs’kyi,Krushel’nyts’ka2012,
146,rys.1:5,il.1:2).
Wpółnocno-zachodniejczęściEuropyŚrodkowejnauwagęzasługująwska-

zaneprzezE.SprockhoffaprzykładyzeskarbówwHanauiwMünchenro-
da.Ichornamentykajestuboższaodwystępującejnatarczkachpomorskich,
aśrednicamniejsza(Sprockhoff1934,100,137, tabl.A:5,21:12;v.Merhart
1956,35–37,ryc.3:5,1).NiemożnaichwięcuznaćzadobreanalogiedoWą-
welnicy,lecztylkozawyrobyotejsamejstylistyce.Podobnienależyoceniać
uwzględnioneprzezG.vonMerhartadwaokazyzGünserode,Kyffhäuserkr.
(Turyngia)(v.Merhart1956,35–36,103,ryc.3:7,9).
Takzdobionetarczkiodnotowanezostałyrównieżwskarbieznalezionymna

południowo-wschodnimkrańcuSkaniiwmiejscowościSimrishamm,datowa-
nymnaVOEB,fazęb,odpowiadającąfazieHB3,wktórymwspółwystępowa-
łym.in. zezłotymibransoletamigrupyEidringe typuStreckenthin,wariantu
B(Larsson1975,20–26,208,ryc.26;Knoll,Meller,Filip2014,817–818,ryc.32).
Dozaprezentowanej listynależydołączyć takżenajnowsze– jeszczenie-

publikowane–odkrycieskarbuzfaleramizmiejscowościKaliska,pow.szcze-
cinecki12.Wśródkilkudziesięciuegzemplarzyznajdujesiękilkanaścietarczek

12Współautorkaniniejszegoartykułumiałaokazjęzapoznaćsięzeskarbemwtrakciewykony-
waniaekspertyzymającejnaceluidentyfikacjęzabytkówwrazzokreśleniemichchronologii
orazwartościnaukowej imuzealnej.Depozyt zKalisk zawierał poza elementamiuprzęży
końskiejtakżebroń,ozdobyinaczyniatypuBiesenbrow,jednakżeodmiennieornamentowane
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zdobionychwybijanymipunktami(motywemperełkowym)idookolnymże-
browaniem.Niektóreznichformą(profilowaniem)idekoracjąprzypominają
ozdobnąfaleręzWąwelnicy.
Interesujące,żewszystkieznaleziskazpółnocnejiwschodniejstrefyroz-

przestrzenienia,codoktórychwliteraturzepodanezostałobardziejprecyzyjne
datowanie(Habartice,Mykkhalkiv,Simrishamn),łącząsięzfaząHB3.
Należyrównieżdodać,żemotywczterechguzkówwokółśrodkatarczki,

współwystępujący jednak tylko zdookolnymi żeberkami,potwierdzony jest
takżenatarczkachzeskarbuzDębiny,pow.słupski,datowanegonaVOEB
(v.Merhart1956,ryc.2:9;Sprockhoff1956,t.I,59,t.II,tabl.63:3).

5.Szpile

Szpilezeskarbuwąwelnickiegozuwaginakształtgłówkireprezentujądwa
różnetypy,mianowiciezgłówkądwustożkowatąorazzmałągłówkąwazowatą.

SzpilezgłówkądwustożkowatąJózefKostrzewski(1958,74)uznałzaty-
powąformękulturyłużyckiej.Teelementystrojuodośćprostymkształciegłów-
kiniebyłydotychczasprzedmiotemcałościowegoopracowania,alenaŚląsku
iWielkopolsce–awięcwregionach,gdziereprezentowanesąnajliczniej–już
przed40 laty znanychbyłoponad130okazówz szerokich ramczasowych,
mianowicieodIIIEBdookresuHC(Jednorowska1982,10–31,zestawienia
1–6).Znowszychodkryćśląskichnatomiastwymienićmożnadwieszpilenie-
zdobione(dł.10,3i10,5cm)zdwustożkowatągłówkązosadywGrzybianach
kołoLegnicy(Sielicka2014,477tabl.2:4).Autorkategoopracowaniaprzytacza
szereganalogii zeŚląska iWielkopolskiorazzauważa, że ta formaszpil jest
małoprecyzyjnymwyznacznikiemchronologicznym,gdyżobejmujeprzedział
czasowyodpóźnejepokibrązudookresuHD(Sielicka2014,481).
Przykładyzdobionychszpilzdwustożkowatągłówkązostałyniedawnoprzy-

wołaneprzyomawianiuokazuzeskarbuwRzędzinach,pow.policki,przyczym
wszystkiemożnadatowaćnaIVlubna„młodszy”OEB(Blajer2013,69–70).
ZkoleiegzemplarzeniezdobionesąznanenaPomorzuztakichmiejscowości,
jak:Będargowo13,pow.choszczeński(skarbzVOEB),Glinna-Żelisławiec,pow.
gryfiński(cmentarzyskokurhanowezIVOEB),Goleniów,pow.goleniowski

niżnaczyniazWąwelnicy.Ekspertyzasporządzonazostaławoparciuoautopsjęmateriałów,
któramiałamiejscewsiedzibieKomendyPowiatowejPolicjiwSzczecinku.

13WMNSznajdujesię igłaszpili(sygnaturadawna:741)przekazanadozbiorówwsierpniu
2021r.Jesttokolejnyodzyskanyzabytek,którybyłewakuowanyw1944r.domajątkuMoł-
towo,pow.kołobrzeski.Zdeponowanetumuzealiauległyrozproszeniu,poczęścizapewne
takżezniszczeniuwtrakciepowojennejdewastacjipałacu.Niewielkaczęśćtejkolekcjizostała
przedkilkomalatyprzypadkowoodzyskanaiopublikowanaw2016r.(Kowalski,Kozłowska,
Rogalski2016).
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(cmentarzyskopopielnicowezIV–początkuVOEB)orazObłężeiSiodłonie,
pow.słupski14.Bardzopodobnadowąwelnickiej,choćzprostymtrzonkiem,
jest niezdobiona szpila15 typuPleszów zKamieniaPomorskiego, pow. ka-
mieński,odługości17cm(Essen1985,66,nr373).Pochodzionazeskarbu
lubgrobu,odkryto jąwrazzdwiemazdobionymibransoletamiobręczowy-
mi (Kersten1958, 76,nr 732;Cnotliwy1966, 230, tabl.XIXc).Zespół ten
datowany jest na 2. połowę III – początek IVOEB, tj. na fazyHA1–HA2
(Blajer 2001, 331, nr 41). Szpile analogicznedo egzemplarza zWąwelnicy
znanesąteżzobszaruDolnejSaksonii.Jesttogrupaniezdobionychokazów
zdwustożkowatągłówką,niekiedyrównieżzlekkowygiętymtrzpieniem,którą
określonojakowariantWatenstedt.Szpiletepochodzązarównozgrobów,jak
iskarbówidatowanesąnakoniecIII–początekIVOEB.Zdobioneegzem-
plarzetegosamegotypuuznawanesąwtymregioniezamłodsze(Laux1976,
92–93,tabl.54:496–510).
Ogólny obraz występowania szpil z dwustożkowatą główką zakreślił

wswojejpracyMaciejKaczmarek(2002).Autorakcentuje,powołującsięna
szeregpublikacji,żeszpiletegotypusąpowszechneniemalżewkażdejkulturze
kręgupólpopielnicowych,aichnajwiększapopularnośćprzypadanaIVOEB
(Kaczmarek2002,141).

Szpile z główką wazowatą należą do formbardziej zróżnicowanych
wewnętrznieniżopisywanywyżejtypizasadniczodzieląsięnadwieodmiany
–zmałąidużągłówką.Szpilewazowatespotykanesąnaznacznymobszarze
Europy,mianowicieodAlppoujścieRenu,dalejpoprzezDolnąSaksonię,po-
łudniowąSkandynawię,ażpoPomorze.MasoweichwystępowaniewVOEB
stwierdza się tylkow strefie alpejskiej (strefa osadpalowych):wSzwajcarii
i nadRodanem, a spore skupiskawdorzeczuEms iŁabyorazna Jutlandii
i w Szlezwiku-Holsztynie (Bukowski 1998, 343; Kaczmarek 2002, 149).
ZdaniemJ.KostrzewskiegoszpilewazowateczęściejwystępująnaPomo-

rzuwVOEB,jakkolwiekichwczesnyprzykład–byćmożewywodzącysię
ze szpil z główkąprofilowaną z IIIOEB–możnawskazać jużw IVOEB
wPrusimiu,pow.łobeski(Kostrzewski1958,ryc.53:4,74,139).Spośródwy-
mienionychprzeztegobadaczaznalezisk–Buk(gróbalboskarb?),pow.policki,
Obłęże,pow.słupski,Karlino,pow.sławieńskiiStaraDąbrowa(skarb),pow.
słupski(Kostrzewski1958,ryc.104:1,2,139–140,295)–nauwagęzasługuje
okazzBuku,zdobionyornamentemniecozbliżonymdoszpilizWąwelnicy.

14Cmentarzysko kurhanowe z III–IVOEB) (Sprockhoff 1937, 40, tabl. 13:16; Sprockhoff
1956t.I,44,tabl.19:10;Kersten1958,94,tabl.102:912b;Kostrzewski1958,74,269,295,
314;Bukowski1998,225,227,235,ryc.98,100,235;Blajer2001,341,nr4.

15NrinwentarzowyMNS/A/14314;sygnaturadawna:PS3580.
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Zewzględuna„szablaste”wygięcietrzonkamógłbyon,wedługE.Sprockhoffa,
byćimportemlubnaśladownictwemwzorówzzachodniejczęściDolnejSak-
sonii, jednakzdrugiejstronyautortenzauważa,żetakisposóbformowania
trzonkapojawiłsięwVOEBjednocześniewoburegionach(Sprockhoff1956,
230).Wtejsytuacjimożnaprzyjąć,żewygięcietrzonkówobydwuszpilzWą-
welnicyniejestcechąprzypadkowąanipowstałąpozdeponowaniu.
Analogiędowąwelnickiegookazu stanowi znalezisko zDolnejSaksonii.

Jesttoszpiladł.20cm,wariantuGroβRoscharden,pochodzącazwyposaże-
niagrobupopielnicowegowGroßRoscharden,Lkr.Cloppenburg.Odkryto
jąwrazznaczyniem,pincetąorazbrzytwą,copozwaladatowaćtenzespółna
VOEB/HC.Zdobieniegłówki szpiliwskazujenapowiązaniaze strefąosad
palowych(Laux1976,109,tabl.38:617).Pewnenawiązaniadookazuwąwel-
nickiego–podwzględemzdobieniaszyjkiiwygięciatrzpienia–widocznesą
takżewszpilizgrobukurhanowegowDötlingen,Lkr.Oldenburg,zaliczanejdo
wariantuSuttorf,którejprzypisywanejestpochodzeniepołudniowoniemieckie,
idatowanejnakoniecpóźnejfazypólpopielnicowych,przypadającejnamłod-
szyodcinekVOEB(Laux1976,107,tabl.37:607i63).Tesamepodobieństwa
zdajesięodzwierciedlaćwczesnaszpilazgłówkąwazowatązSt.Sulpice,kanton
Vaud, stanowiącawyposażenie grobudatowanegonaBD–HA1 i łączonego
zgrupąBinningen-Oberendingen,wktóregoskładzieznalazłysięm.in.czę-
ściuprzężykońskiej(Thrane1963,73–74,94,ryc.11:7).Toznaleziskomoże
więcbyć argumentemza sugerowanąprzezFriedrichaLauxaproweniencją
takzdobionychszpil.
Dobrymodpowiednikiempodwzględemkształtugłówki i sposobupro-

filowaniasąnapewnodwieszpile– jakkolwiek jednabezwygięcia trzonka,
adrugajedyniezdelikatniezaznaczonymłukiem–zeskarbuwKuckenburg1
(Obhausen-Kuckenburg),Saalekreis,datowanegonaVOEB(Sprockhoff1956,
t.II,131,tabl.19:19;Wagner1992,182,ryc.46:12,24).Takisposóbprofilowania
górnejczęścitrzonkaE.Sprockhoffłączyłześrodowiskiemkulturpalafitowych
(osadpalowych)(Sprockhoff1956,t.I,40,229).
Szpila z wazowatą główką i podobnym zdobieniem trzonka wystąpiła

takżew skarbie zBadacsonytomaj, kom.Veszprém (Kemenczei 2005, tabl.
9:D:5)16,datowanymnahoryzontBükkszentlászlo,odpowiadającyfazieHB3
(Mozsolics2000,34).
JerzyFogelzauważył,żezwyklenaterenachalpejskich,dolnegodorzecza

Menu,CzechiMorawszpilezmałągłówkąłączonesązfaząHB3,wprze-
ciwieństwie do egzemplarzy z dużą główką, które datuje się na fazęHB2

16Zauprzejmewskazanie tej analogii autorzydziękująPanuDoktorowi JosypowiKobal’owi
zUżgorodu.
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(por.Thrane1975,161,tuwcześniejszaliteratura;Fogel2001,366–367;Kacz-
marek2002,149).NiecoodmiennespostrzeżeniawyraziłJiríŘíhovský;stwier-
dziłmianowicie,żepóźneszpilewazowateobydwuwariantówwdużejczęści
kontynentalnejEuropywystępowałyrównoleglewpóźnymokresieepokibrązu
(Říhovský1983,50).Prowadzitodowniosku,żekwestiedotycząceszczegóło-
wegodatowaniategotypuszpilmożnarozstrzygaćprzedewszystkimpoprzez
analizęichwspółwystępowaniazinnymiznaleziskami.

6.Naramienniki(bransolety)

Dwabliźniaczeażurowenaramiennikimankietowatenieznajdująanalogii
aniwstrefiepomorskiej,aninaobszarachościennych.Znanesąstądnaramien-
nikimankietowate,alepełne,tzn.wykonanezlitej,wyginanej(profilowanej)
blachy,datowanenaVOEB(Sprockhoff1956,tabl.38,zwłaszczatabl.38:7).
Ideą konstrukcyjnąnaramiennikiwąwelnickienawiązujądo ażurowychna-
szyjnikówkołnierzowatychztegowłaśnieokresu(Sprockhoff1956,t.II,tabl.
22:1–6;WrobelNørgaard2009,tabl.4–typy:Hermsdorf,KodrąbiStargard).
Analogiczniewykonane ażurowebransolety znane sąnatomiast ze strefy

południowo-wschodnioalpejskiej,zgrobukobiecegonr289wDobova,ob-
cinaBrežice (Słowenia), eponimicznego stanowiska grupyDobova środko-
wodunajskiejkulturypólpopielnicowych.Okazytewywodzisięzestarszych
typówalpejskich(Gabrovec1983,56,tabl.VII:10,15).Sątoażurowe,zdobione
ornamentem rytymbransolety ze znalezisk grobowychobszaruSzwajcarii
(Frei1955,ryc.1:1,2,6,tabl.33:1–3,34:A1–3,B2).Szwajcarskieegzemplarze,
które zapewnenależydatowaćnaokresmogiłowy (Pászthory1985, 33–34,
tabl.8:43–47),sąwąskie(majątylkoczteryżeberka),zwężająsięwkierunku
zakończeńiniemająpoprzecznegoprętapośrodkuobręczy.Wyżejwspomniane
znaleziskasłoweńskienatomiast(datowanenafazęHA1,odpowiadającąmłod-
szemuodcinkowiIIIOEB)–choćnadalstosunkowowąskie,złożonezczterech
żeberek–niesązwężoneprzykońcachimajądwapoprzecznepręty.Zdużą
ostrożnościąmożnajetraktowaćjakopierwowzorydlaozdóbzWąwelnicy,ale
wgręwchodziteżniezależnagenezatychostatnich.
BarbaraArmbruster publikuje złotą bransoletę zAlcudia, prow.Ciudad

Real(NowaKastylia),ośrednicy70mm,szerokości48mmiwadze346,2g,
wykonanąz10wykutychprętówokolistymprzekroju,połączonychwtechnice
nadlewuobejmującego.Zabytekjestdatowanywszerokichramachpóźnejepo-
kibrązu(ok.1250–750przedChr.)(Armbruster2000,14,87,198,tabl.8:1–4),
awięc trudnobyłobygo traktować jako analogiędo znalezisk zWąwelnicy.
Dowodzionjednakznajomościzarównoidei,jakitechnikumożliwiających
wykonaniepodobnychozdób.



238

7.Guzikbrązowy

Guzikitarczkowate(zwanerównieżguzkami)pomimoswojejprostejformy,
determinowanejprzezichużytkowąfunkcję,dzieląsięnaróżnetypywzależ-
nościodwysklepieniablaszki:odpłaskiej,poprzezspłaszczoną,dowypukłej
(Bukowski1960,205–206).OkazzWąwelnicyreprezentujetyp2wgElżbiety
Dobrzańskiej-Szydłowskiej(Dobrzańska-Szydłowska,Gedl1962,89),zuwa-
ginamiseczkowatą tarczkę i niewielki rowekpoduszkiem.Wielubadaczy
podkreślazwiązektakmałychguzikówzodzieżączyteż–ogólnie–zestro-
jem.Przyszywanedoubrańiopaskowychdiademówpełniłyrolęozdobników
(Lachowicz1966,96–97,tuobszernaliteratura).
Największa popularność guzików tarczkowatych zuszkiem,używanych

wciągu całego trwaniakultury łużyckiej, przypadanaprzełomepokibrązu
i żelaza –VOEB–HC (Fogel 2001, 367;Kaczmarek 2012, 319).WPolsce
ichnajliczniejszewystępowanieodnotowanowgrobachszkieletowychgrupy
górnośląsko-małopolskiejorazniecomniejszewskarbachigrobachzWielko-
polski,Kujaw,ZiemiLubuskiejczywstrefieśrodkowopolskiej(Fogel2001,
367;Oleszczak,Twardowski2011,98;Gackowski,Rosołowski2020,97–98,
tuobszernaliteratura).Bardzodobreanalogiedoegzemplarzawąwelnickie-
gomożnawskazaćchociażbynacmentarzyskuwOpatowie,pow.kłobucki,
gdziewniedawnoodkrytymgrobie ciałopalnym (nr 1395), datowanymna
IV–VOEB,zarejestrowano35guzikówośrednicy1,1–1,4cm(Szczepanek,
Jarosz, Wieczorek-Szmal 2007, 647, ryc. 5:i). Reprezentowane są także
–wliczbie17sztukośrednicy1,2–1,3cm–wdomniemanym„książęcym”
grobieszkieletowymzKonina-Grójca,datowanymnaVOEB–HC(Fogel2001,
367–368,ryc.2;Kaczmarek2012,319).
NaPomorzu rozmaiteozdoby tarczkowate zaczynają sięupowszechniać

odIVOEB(Bukowski1960,202).Małeokrągłeguziczkizuszkiemznanesą
zpółnocnoniemieckichipomorskichskarbóworazznaleziskgrobowychdato-
wanychnaIViVOEB.ErnstSprockhoffwskazałkilkaegzemplarzywdepozy-
tachocharakterzenordyjskimzVOEB:Bansin,Lkr.Vorpommern-Greifswald;
Lenzersilge,Lkr.Prignitz;Watenstedt,Lkr.Helmstedt;Wesenberg,Lkr.Mec-
klenburgischeSeenplatte(Sprockhoff1956,t.I,9,42,67–68,274;Sprockhoff
1956, t. II, tabl.72:7a,7b).WskarbiezTüschau,Lkr.Lüchow-Dannenberg,
datowanymnaIVOEB,jestpoświadczonych10małychokazów–ilustrowane
przykładymająmaksymalnąśrednicęok.1,7–1,8cm(Sprockhoff1937,22,137,
tabl.26:19,20).Podobna–choćtrochęwiększa(śr.2,2cm),bardziejmasywna
ipłaska–tarczkazjednymuszkiemwystąpiławskarbiezKowalewka,pow.
obornicki,datowanymnaprzełomIViVOEB(Szafrański1955,96,173,tabl.
X:106),aostatnionaHB1(Blajer2013).WłodzimierzSzafrański(1955,96)
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wskazałdoniejanalogiewdatowanymnaIVOEBgrobiezmiejscowościBanie,
pow.gryfiński,atakżewgrobachm.in.zDolnejSaksoniiizDanii,datowanych
–odpowiednio–naIViVOEB.
Bogatowyposażony(„książęcy”)gróbzmiejscowościBanie17miałwswo-

imskładzie11większychi13mniejszychguzków(guzików)tejformy,któ-
rych średnicemieszczą sięwprzedziałach–odpowiednio–ok.2,4–2,7 cm
iok.1,6–1,9cm(Eggers1936,3,7).Mniejszeokazyodpowiadająwięczabytko-
wizWąwelnicy.Podobnyzestawwiększych(6sztukośr.2,0–2,4cm)imniej-
szych(3sztukiośr.1,9cm)guzików,jednakobardziejspłaszczonejtarczce,
wystąpiłwskarbiezSilnowa,pow.szczecinecki,któregochronologiaokreślona
zostałanaVOEB(Lachowicz1966,75–77,94–97,ryc.9).Dwakopułkowate
guziki(śr.0,8i2,0cm)odnotowanorównieżwtaksamodatowanymdepozycie
zPszczelnika,pow.myśliborski(Wilkens1997,150–151).Wymienionenato-
miastprzezH.J.EggersaiJ.KostrzewskiegopomorskieegzemplarzezŻabna,
pow.miastecki,Przyborza,pow.bytowski,Laskowa,pow.pyrzycki,Staffelde,
Lkr.Uckermark(dawniejStaw,pow.szczeciński)reprezentujątylkowiększy
wariantguzika(Eggers1936,23,31;Kostrzewski1958,81),copośredniomoże
wskazywać,żemniejszywystępowałwtymregionierzadziej.
ZdaniemHansaJürgenaEggersamałeguziczkizpłaskimlubniecowyskle-

pionymkapturkiemznanesązPomorza,Meklemburgii,Szlezwiku-Holsztyna
iDanii znielicznych znalezisk z IVOEB;podobne formywystępują także
wpołudniowychNiemczech (Eggers 1936, 31). Spostrzeżenie topodziela-
li:ZbigniewBukowski18 (1998,236)dlaznaleziskzobszarupomorsko-me-
klemburskiegoorazEvertBaudoudlapołudniowejSkandynawii,przyczym
tendrugi badacz podkreślał jednocześnie, że guziczki tego typuwystępu-
jąw całychNiemczech i innychobszarach zajętychprzez kulturę łużycką
(Baudou1960,90,297–298,tabl.XVIII:XXVIC1).

8.Fragmentprzedmiotuzbrązu

Ułamekwkształciekółkazodłamanymprętem(?)możepochodzićzza-
kończeniaigłyzapinkidwudzielnej.Podobnykształt,zbliżonąśrednicę,atakże
zaznaczonyżłobekmagłówkaigłyuniezdobionejzapinkipłytkowatejzDra-
himka,pow.drawski,czyudwóchzapinekzdobionychmotywempodkowy:
zKorlina,pow.sławieńskiiNiedysza,pow.gryficki,datowanychnaVOEB
(Gedl2004,44,53,tabl.24:97,33:127,128).

17  Od2009r.kompletprzedmiotówbrązowychztegogrobuznajdujesięwzbiorachMNS
–nrinw.A/22091(Kozłowska-Skoczka2012,141–142,ryc.37).

18  Ten sam autorw swoimdużowcześniejszymopracowaniu (Bukowski 1960, 207–208),
mylnieprzedstawiłstanowiskoH.J.Eggersa(1936,31)codoobecnościmałychguziczków
zuszkiemwIVOEBnaPomorzuiwMeklemburgii.
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9.Kółka

Małekółkaoróżnymprzekroju–przeważniezbliżonymdoromboidalnego
lubsoczewkowategoalbotrójkątnym(daszkowatym)–znanesązwieluskarbów
igrobówzachodniejstrefykręgułużyckiegoisąsiednichregionówkulturowych.
Zprzeglądudostępnejliteraturywynika,żenp.wCzechachtakieprzedmioty
występująjużwhoryzoncieSuchdol,odpowiadającymfazomBD–HA1awięc
IIIOEB,np.wdomniemanymskarbiezmiejscowościBudihostice,okr.Klad-
no(Kytlicová2007,255,tabl.56:C:8).NapołudniowychMorawachniezbyt
liczneokazypojawiają sięw fazieHA2, czyliw starszymodcinku IVOEB,
jakotymświadczyskarbzmiejscowościŽelezné,okr.Brno-venkov,łączony
zhoryzontemLešany2–Železné(Salaš2005,410,tabl.324:25,26).Naterenie
PolskikółkasądobrzeudokumentowanedopierowfazieHB1(Blajer2013,
76),tj.wmłodszymodcinkuIVOEB,alenajliczniejszeznaleziskapochodzą
zzespołówdatowanychnaVOEB.
ZcałościowychzestawieńianalizdokonanychprzezRegineMaraszekwyni-

kanatomiast,żeróżneodmianytychdrobnychwyrobówwystępująwskarbach
późnejepokibrązu,odEuropyŚrodkowejażpoWyspyBrytyjskie(Maraszek
2006,127–136).
Ostatniowpolskiej literaturze kółka znalazły także szersze omówienie

wzwiązkuzpublikacją skarbuzBolesławca,pow.wieruszowski,wktórym
wystąpiło46egzemplarzycałychi4fragmenty(Marchelak,Ziąbka2016,243,
270–272,ryc.2i12).Byłytakżewymienianeikomentowanewopracowaniu
poświęconymskarbomzKarmina,pow.milicki(Baronetal.2019).
Niektórepomorskiekółka–zkurhanuBwBrzeźniaku,pow.łobeski,„za-

pewnezkurhanuz IVokresuepokibrązu”zKrosnowa,pow.bytowskioraz
zcmentarzyskapopielnicowego„zmłodszejepokibrązu”wBaniach,pow.gry-
fiński–przytoczył J.Kostrzewski,określając je jako „najpospolitsząozdobę”
z IVokresu(Kostrzewski1958,73,249,280, ryc.52:12 i61:1–3).Franciszek
Lachowiczomówił szczegółowozbiór66kółek ze skarbuwSilnowie,pow.
szczecinecki,którydatowałnaVOEB.Autortenprzytoczyłzainnymibadaczami
szeregprzykładównawykorzystanietychniewielkichprzedmiotów,mogących
służyćjakododatkidekoracyjne,np.naszyjników,wisiorków,uprzężykońskiej
czynarzędzipracy (Lachowicz1966, 97–99).ChristophSommerfeld (1994,
138–145)zwróciłzkoleiuwagęnamożliweznaczenietakichkółekjakopieniądza
przedmiotowego.Podwzględemfunkcjonalnymwąwelnickieokazysąniestety
trudnewinterpretacji.
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10.Guzikikościane(?)

WdatowanymnaVOEB skarbie19 zMielęcina, pow.pyrzycki,wystąpi-
łopięćanalogicznychdookazówwąwelnickichpodwójnychguzików,które
jakstwierdzonowykonanezostałyzszabeldzika(Monatsbl.1888,183–184).
E.Sprockhoffwskazywałniecopodobnewyrobyzeszwajcarskichosiedlipa-
lafitowych (palowych), conie tylkopotwierdza ichpozycjęchronologiczną,
aletakżepozwalawnioskowaćnatematkręgukulturowego,doktóregonależą
(Sprockhoff1956,t.I,45,275,t.II,150,tabl.72:10).E.Baudou(1960,91–93,
289–300,tabl.XVIII:XXVID1–D4)wymieniłliczneguzikikościanezobszaru
kulturynordyjskiej(Dania,Szlezwik-Holsztyn),jednakżadenzprezentowa-
nychtypównieodpowiadaznaleziskomzWąwelnicyiMielęcina.

11.Skóra

Niestety, z takniewielkich skórzanych skrawków trudno jest cokolwiek
wnioskowaćojejwykorzystaniu.Jedenzlepiejzachowanychfragmentówpo-
chodzibezwątpieniazwąskiegopaska–taśmy,rzemienia(?).Wmiejscutym
wypadapodkreślić,żeskarbzWąwelnicyniejestodosobnionymodkryciem,
wktórymwystąpiłypozostałościskórzanychwyrobów.Zobszarupółnocno-
zachodniejPolski znane są one także z takichdepozytów jak:Charzykowy
(Rząska,Walenta 2017),Cierpice20,Miastko21 czywspominana jużKaliska.
SporefragmentyskóryznalezionotakżewskarbiezÜckeritznawyspieUznam
(Lampe1982).

12.Ceramika

Odkrytewraz z przedmiotami brązowymi ułamki naczyń reprezentują
typowąpodwzględemtechnologicznymimorfologicznymceramikękultury
łużyckiejnaPomorzu.
Zarównocharakterystycznegłębokiemisyzuszkiemiwygiętąnazewnątrzkra-

wędziąwylewu,jakinaczyniaostosunkowowysokich,lekkorozchylonychszyj-
kachprzechodzącychłagodniewjajowatybrzusiec,dośćczęstozaopatrzonetak-
żewdwaucha,sąformamiwystępującymiwpomorskiejstrefienastanowiskach

19  Od2009r.częśćskarbuzMielęcina–guzikzkładzikaoraz tarczkabrązowa–znajduje
sięwzbiorachMNS–nr inw.A/22112; sygnaturadaw.3502 (Kozłowska-Skoczka2012,
152,ryc.47).

20  <https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C84226%2Ccierpice-unikatowe-odkrycie
-uprzaz-konska-sprzed-ponad-25-tys-lat.html>[dostęp:9VII2021].

21  <https://archeo.amu.edu.pl/nauka/badania/miastko [dostęp: 5 VII 2021]; http://www.
e-rihs.pl/index.php/5ty-nabor-wnioskow-molabfixlab-pl-miastko-skarb-wyrobow
-metalowych-z-poznej-epoki-brazu/>[dostęp:5VII2021].
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datowanychnaIV–VOEBiokreshalsztacki(Kostrzewski1958,117ryc.83,ze-
stawienie34;Griesa1982,tabl.3:14:1i4:1:1;Wesołowski1983,ryc.106:12,108:7,
111:13,113:9,138:1,168:4,187:8i188:6;Uciechowska-Gawron2007,ryc.3:3).

Kontekstdepozytu

Waspekciepodziałówfizyczno-geograficznychstanowisko4wWąwelnicy
znajdujesięwobrębieWzgórzSzczecińskich,dokładnienapółnocnyzachód
odmikroregionuWałStobniański.Rozlokowanejestnasłaboeksponowanym
stokuopadającymłagodnienawschód,wstronęniewielkiegooczkapolodow-
cowego. Jest to terenpraktycznieniezalesiony, zdominacjąpóluprawnych
iłąk,poprzecinanychrowamimelioracyjnymi(Okupnyetal.2020,170–171,
ryc.1B,3Ai3D).PodkoniecXIXwiekuwmiejscutymodkrytocmentarzysko
kulturyjastorfskiej(Bursche,Machajewski,Rogalski2012,244,tuwcześniejsza
literatura),aw1982rokuwtrakciebadańAZPznalezionoartefaktkrzemienny
nieokreślonypodwzględemchronologicznymorazfragmentceramikikultury
łużyckiej.Wokółstanowiska,wpromieniudo3km,odnotowanopojedyncze,
rozproszonepunktyosadnictwakulturyłużyckiej,ichwiększezagęszczeniewi-
docznejestnamapachAZPdopierowodległości4–5kmodmiejscaznalezienia
skarbu(ryc.1).Wtejprzestrzeniosadnictwołużyckiekoncentrujesięwokół
czterechpobliskichmiejscowości,mianowicieWołczkowa,Bezrzeczaimiędzy
StobnemaMierzynem, gdzie zostałypoświadczonebadaniami terenowymi
trzycmentarzyskakulturyłużyckiej,datowaneodIIIdoVOEB(Wesołowski
1983, 352–356, 398–402; por. teżdokumentacjaAZPwArchiwumDziału
ArcheologiiMNS).WnajbliższejokolicyWąwelnicy,do5,5km,zarejestrowany
zostałwspomnianywcześniejskarbzBuku,datowanynafazęHB2–HB3(Bla-
jer2001,341,nr12),zawierającym.in.szpilęwazowatązszablastowygiętym
trzonkiem.Wtejsamejodległościwystąpiłytakżedwaznaleziskapojedynczych
przedmiotówzbrązu:bransoletabrązowazV22OEBisiekierkatypuTauton-
-Hademarschen23,któryodznaczasiędługimtrwaniem–odIIIdoV/VIOEB
(Kuśnierz1998,81).
Wkwestii najbliższego kontekstu zalegania skarbudzięki niewielkiemu

sondażowiudałosięustalić,żeprzedmiotyznajdowałysięnaobrzeżu jamy,
której strop zarysował się ok. 30 cmponiżej gruntu.Niestety, informacje
opierwotnympołożeniuprzedmiotówwskarbiezostałybezpowrotnieutra-
cone.Wiadomo tylko, żewszystkie kółka, guzik, zawieszka/uchwyt zbrązu

22  WginformacjizawartychnakarcieAZP(Dobra,stan.61,arkuszAZP29-04/138)bransole-
tapozostajewprywatnychrękach,jejchronologięokreśliłMarcinDziewanowski.

23  Wołczkowo,stan.45(AZP29-04/137).
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orazguzikizkościlubkłówzwierzęcych24zalegaływbrązowymdzbanuszku
zutrąconymuchem.Oprócznichbyły tam skrawki skóry, stanowiącebyć
może resztki jakiejś okładziny, na comogąwskazywać zachowaneotworki
ponitach.Wrazzprzedmiotamibrązowymizostałyprzezznalazcęwydobyte
szczątkipięciunaczyńglinianych(ryc.2).Rozmiarygłębokiejmisyzuszkiem,
którądałosięwykleićwcałości,sązbytmałe,abymogłapomieścićdepozyt,
awyklejonyfragmentdużegonaczyniazasobowegowskazuje,żenajpewniej
byłoonozdeponowanewziemijakodestrukt–wpostaciułamka,który,po-
dobniejakpozostałaceramika,mógłbyćwykorzystanydoosłony.

Zakończenie

Opisany skarbnależynajpewniej łączyćzVOEB,zewskazaniemna jego
młodszyodcinek,odpowiadającyfazieHB3.Przemawiajązatymliczneargumenty.
Pasy-diademypojawiłysięnapoczątkuIIOEB.Ichideamożewywodzićsię

zKotlinyKarpackiej,skądprzejętazostałaprzezwarsztatynordyjskiegokręgu
kulturowego(Żychlińska2008,45).Zmiennośćformzdobionychpasówbrą-
zowychjestdużaiwieleznichniemadobrychodpowiedników,anaPomorzu
okazzWąwelnicyjestdopierodrugimobokzabytkuzKomorzaznaleziskiem
wkontekściewyrobówzVOEB.Jedynabliskaanalogiapochodziztaksamo
datowanego skarbuodkrytegownieodległejmiejscowościRoga z obszaru
Meklemburgii-PomorzaPrzedniego.
Spośródinnychtypówznaleziskreprezentowanychwskarbienajwcześniej

pojawiłysięszpilezgłówkądwustożkowatą.Jesttoformapopularnawróżnych
regionachEuropyŚrodkowej,potwierdzonaod IIIOEBdowczesnejepoki
żelaza,najliczniejwIVOEB.TakżemałekółkasąznanewEuropieŚrodkowej
iZachodniej,począwszyodczasówodpowiadającychIIIOEB,alewzachodniej
strefiekulturyłużyckiejnajczęściejwystępująwskarbachzVOEB.
Szpilezgłówkąwazowatąiprofilowaniemwgórnejczęścitrzonkawystę-

pująstosunkoworzadkonaPomorzuimożnajewywodzićzestrefyalpejskiej,
gdziepojawiłysięjużwfazieHA1.DobreodpowiednikidookazuzWąwel-
nicydatowanenaVOEBlubjegomłodsząfazęHB3sąpotwierdzonem.in.
wSaksoniiDolnej,Saksonii-AnhalcieiwzachodnichWęgrzech–egzempla-
rzezmałągłówkąsąnapółnocodAlp,naMorawachiwCzechachdatowane
głównienaHB3.
GuzikizuszkiemsąpotwierdzonewIViVOEB.Kółkozułamanąsztabką

możepochodzić z igły zapinkinależącej do grupy fibul płytowatych, które
pojawiłysięnaPomorzuZachodnimwIVOEB,apotemliczniewystępowały
wVOEB.

24  Zielonkawe zabarwienie guzików (ryc. 10:5) stanowi zapewne efekt reakcji chemicznej
zdrobnymiprzedmiotamibrązowymiznajdującymisięwminiaturowymdzbanku.
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InnezabytkizeskarbumająanalogieograniczonedoVOEB.Brązowemisy
zbliżonedo typuBiesenbrow, którynaPomorzuwystąpił po raz pierwszy,
w sferzemorfologii, a także –wmniejszym stopniu–ornamentyki odpo-
wiadająpojedynczymznaleziskomzBrandenburgii i Saksonii.Zapinkana-
leżydorzadkiegotypuwystępującegowzachodniejstrefiekulturyłużyckiej
–adokładniejnaDolnymŚląskuiwWielkopolsce–główniewfazieHB3,
aokazzWąwelnicyjestpierwszymznaleziskiemnaPomorzu.Tarczka(falera)
malicznestylistyczneodpowiednikiwzachodniejSzwajcarii,pojedynczetakże
wCzechach,Hesji,TuryngiiiSkanii,alenajbliższadobraanalogiapochodzi
zwyżejwspomnianegoskarbuzKomorza.Niektóreanalogiewskazujązwłasz-
czanaczasyodpowiadającefazieHB3.
Wwypadkukościanychguzikówtakżezwracanouwagęnaichzwiązkize

strefąosiedlipalafitowych,alenaPomorzuZachodnimjedynąparalelęudało
sięstwierdzićwMielęcinie,wskarbiezVOEB.
MałydzbaneknależydogrupyformwystępującychjużwVOEBwBa-

warii,FrankoniiiMeklemburgii,aliczniejwewczesnejepoceżelazawkul-
turzehalsztackiejwAustrii,Słowenii,Francji,Słowacji,atakżeweWłoszech
orazwMeklemburgii i naPomorzuPrzednim.Wpolskiej częściPomorza
jestpotwierdzonyporazpierwszy.Możnawięcprzyjmować,żejesttojeden
znajpóźniejszychtypówzabytkówwskładzieskarbuzWąwelnicy.
Najbardziejzagadkowym,unikatowymzabytkiemzWąwelnicysąwykonane

zprętów(„ażurowe”)bransolety.Byćmoże ichpierwowzorembyływęższe
okazy,którepojawiłysięwstrefiealpejskiejjużwczasachmogiłowych,aktó-
rychprzypuszczalnedalszeformyrozwojowezostałystwierdzonewSłowenii
wgrobiezfazyHA1.
SkarbzWąwelnicynależybezwątpieniadoszczególnieinteresującychod-

kryćdokonanychnatereniePomorzapo1945roku.Wartośćnaukowądepozytu
podnosifakt,żemaoncharakterwieloelementowyijednocześniezróżnicowany
podwzględemasortymentu.ZawieraformynaczyńrzadkospotykanenaPo-
morzuorazwościennejMeklemburgiiiBrandenburgii(jakdotychczasznane
zczterech,pięciuodkryć).Podobniedwaażurowenaramiennikimankietowe
stanowiątypjakdotychczasnienotowany,conadajeimwchwiliobecnejrangę
unikatu.Równieżzdobionypas,takjakjedynadoniegoanalogiazRoga,należy
doznaleziskwyjątkowych.Wykonanezbrązowejtaśmypasy-diademytworzą
generalnienielicznągrupęzabytków(siedemznaleziskdatowanychnamłodszy
okresepokibrązuSprockhoff1956,mapa33).WzasobachMNSzachowały
sięjedynietrzytegotypuokazy:zBonina,pow.łobeski(starszaepokabrązu),
Rzędzin, pow.policki (IVOEB)orazwpewnym sensie cudemodzyskany
w2016rokupaszeskarbuzBlankenburg,Lkr.Uckermark(Kowalski,Kozłow-
ska,Rogalski2016,22,nr11),datowanyna1.połowęIIOEB.
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Zprzeprowadzonejanalizywynikająinteresującewnioskidotyczącezwiąz-
kówskarbuzWąwelnicy.Wjegoskładzieprzeważająprzedmiotyoproweniencji
południowo-zachodniej,zwyraźnymwskazaniemnaosadnictwopalafitowe
regionualpejskiego.Zaimportztegoobszarumożemyuznać,zpewnądozą
ostrożności,dwieażurowebransolety/naramienniki.Bardzoprawdopodobne
jest to równieżwprzypadkuozdobnej falery,będącejwłaściwieodosobnio-
nymznaleziskiemnaPomorzu,amającejliczneodpowiednikiwSzwajcarii.
Podobnąuwagęmożemypoczynićwodniesieniudoguzikówwykonanych
zkościlubzębów.Zobszarempalafitówzwiązanyjestbezwątpieniarodowód
szpiliwazowatej.Okazytegotypu,występującewsporejliczbiewpołudniowej
SkandynawiiiwSzlezwiku-Holsztynie,H.Thraneuznałzainnymibadacza-
mi częściowo za importy, częściowo zaś zawytwory lokalnychwarsztatów
inspirowanewpływami z terenuDolnej Saksonii (Thrane 1975, 160–161,
tuwcześniejsza literatura), które docierały zapewne równieżnaPomorze.
Trudnojestjednakrozstrzygnąć,czyszpilazWąwelnicyzostałaprzywieziona
bezpośrednioztamtegoterenu,czyteżwykonanojątunamiejscu.Lokalnym
– pomorskim–wyrobemnie jest też zapinka typuKolskowytwarzanana
terenachDolnegoŚląskaiWielkopolski(Kaczmarek2012,310),jakibogato
zdobionypas-diadem,który zdużymprawdopodobieństwemmożepocho-
dzićztegosamego–meklemburskiego–warsztatucoanalogicznypaszRoga.
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Ryc. 1.Wąwelnica, stan. 4, pow. policki. Położenie skarbuw kontekście osadnictwaKŁŻ.
Oprac.napodstawiebadańpowierzchniowychAZP
Fig.1.Wąwelnica4,Policedistrict.LocationofthehoardandtheLusatianculturesettlements.
BasedontheAZPfield-walking
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Ryc.2.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówbrązowychorazułamkiceramiki
tużpowyjęciuzziemiprzezznalazcę.Fot.B.Cedro
Fig.2.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjectswithpotsherdsjustaftertheywere
takenoutofthegroundbythefinder.PhotographbyB.Cedro

Ryc.3.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Fragmentyskórzanychwyrobów.Fot.D.Kozłowska
Fig.3.Wąwelnica4,Policedistrict.Fragmentsofleatherobjects.PhotographbyD.Kozłowska
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Ryc.4.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówzbrązu:1a,1bi2–pas/diadem;
3ai3b–zapinka.Rys.A.Ryś
Fig.4.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjects:1a,1band2–belt/diadem;3aand
3b–brooch.DrawingbyA.Ryś
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Ryc.5.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówzbrązu:1–3–naczyniamisowate;
4–dzbanek.Rys.A.Ryś
Fig.5.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjects:1–3–bowl-likevessels;4–jug.
DrawingbyA.Ryś
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Ryc.6.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówzbrązu:1–guzik;2–fragmentigły
zapinki;3–falera;4i5–szpile;6i7–naramienniki.Rys.A.Ryś,I.Sukiennicka
Fig.6.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjects:1–button;2–fragmentof the
broochpin;3–phalera;4and5–pins;6and7–armlets.DrawingbyA.Ryś,I.Sukiennicka
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Ryc. 7. Wąwelnica, stan. 4, pow. policki. Skarb przedmiotów z brązu: 1–17 – kółka; 28–35
–guziki(28–31–podwójne,32i33–pojedyncze,34i35–fragmenty).Rys.A.Ryś,I.Sukiennicka
Fig. 7.Wąwelnica 4, Police district.Hoard of bronze objects. 1–17 – rings; 28–35 – buttons
(28–31–double,32and33–single,34and35–fragments).DrawingbyA.Ryś,I.Sukiennicka
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Ryc.8.Wąwelnica, stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówzbrązu:1–5– fragmentynaczyń
glinianych.Rys.I.Sukiennicka
Fig.8.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjects:1–5–potsherds.DrawingI.Sukiennicka
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Ryc.9.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówzbrązu(bezskali).Fot.K.Gołę-
biowska
Fig.9.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjects (without scale).Photographby
K.Gołębiowska
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Ryc.10.Wąwelnica,stan.4,pow.policki.Skarbprzedmiotówzbrązu(bezskali).Fot.K.Gołę-
biowska
Fig.10.Wąwelnica4,Policedistrict.Hoardofbronzeobjects(withoutscale).Photographby
K.Gołębiowska
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SkarbzmiejscowościWąwelnicakołoSzczecina
Streszczenie

Depozyt został odkryty przypadkowo przez geologa dr. Bernarda Cedro 6 sierpnia
2014 roku na gruntach wsi Wąwelnica, położonej w odległości ok. 6 km od
zachodnich rubieży Szczecina. Dzięki założeniu niewielkiego sondażu w miejscu
odkrycia można było stwierdzić, że przedmioty znajdowały się na obrzeżu jamy,
której strop zarysował się ok. 30 cm poniżej gruntu. Znalezisko złożone jest
z 60 elementów, wśród których można było wyróżnić 11 kategorii przedmiotów,
w tym dziewięćwykonanych z brązu oraz po jednej z kości lub kłów zwierzęcych
iskóry.Towarzyszyłaimceramikanależącadopięciunaczyń.
Skarb należy najpewniej łączyć z V OEB, ze wskazaniem na jego młodszy

odcinek, odpowiadający fazie HB3. Przemawiają za tym liczne argumenty. Pas-
-diadem zWąwelnicy jest dopiero drugim na Pomorzu, obok zabytku z Komorza,
tego typu znaleziskiem z V OEB. Jedyna bliska analogia pochodzi z tak samo
datowanego skarbu z Roga z obszaru Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Najwcześniej reprezentowanym w skarbie wawelnickim zabytkiem jest szpila
zgłówkądwustożkowatą–formapotwierdzonaodIIIOEBdowczesnejepokiżelaza,
najliczniejszawIVOEB.Podobniemałekółka,któresąznanewEuropieŚrodkowej
i Zachodniej począwszy od czasów odpowiadających III OEB, ale w zachodniej
strefiekulturyłużyckiejnajczęściejwystępująwskarbachzVOEB.Szpilęzgłówką
wazowatą i profilowaniem w górnej części trzonka można wywodzić ze strefy
alpejskiej,gdzie typtenpojawiłsię jużwfazieHA1.Dobreodpowiednikidookazu
zWąwelnicydatowanenaVOEBlubjegomłodsząfazęHB3sąpotwierdzonem.in.
w Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalcie i w zachodnich Węgrzech. Ramy czasowe
guzikazuszkiemprzypadajązkoleinaIViVOEB.Kółkozułamanąsztabkąmoże
pochodzićz igłyzapinkinależącejdogrupyfibulpłytowatych,którepojawiłysięna
PomorzuZachodnimwIVOEB,apotemliczniewystępowaływokresienastępnym.
Pozostałe zabytki ze skarbu mają analogie ograniczone do V OEB. Brązowe misy
zbliżonedotypuBiesenbrow,którynaPomorzuwystąpiłporazpierwszy,odpowiadają
pojedynczym znaleziskom z Brandenburgii i Saksonii. Z kolei zapinka należy do
rzadkiego typuKolskowystępującegonaDolnymŚląsku iwWielkopolsce głównie
wfazieHB3,aokazzWąwelnicyjestpierwszymznaleziskiemnaPomorzu.Tarczka
(falera) ma liczne stylistyczne odpowiedniki w zachodniej Szwajcarii, pojedyncze
w Czechach, Hesji, Turyngii i Skanii, ale najbliższa dobra analogia pochodzi ze
skarbuzKomorza,pow.szczecinecki.Niektóreanalogiewskazujązwłaszczanaczasy
odpowiadające fazie HB3. Typ guzików kościanych występujących w skarbie ma
związek ze strefą osiedli palafitowych, ale jedyną donich paralelę zPomorzaudało
sięstwierdzićwMielęcinie,pow.pyrzycki,wskarbiezVOEB.Małydzbaneknależy
do grupy formwystępujących jużwVOEBwBawarii,Frankonii iMeklemburgii,
a liczniej we wczesnej epoce żelaza w kulturze halsztackiej w Austrii, Słowenii,
Francji,Słowacji,atakżeweWłoszechorazwMeklemburgiiinaPomorzuPrzednim.
W polskiej części Pomorza jest potwierdzony po raz pierwszy. Najbardziej
zagadkowym,unikatowymzabytkiemzWąwelnicysąwykonanezprętów(„ażurowe”)
bransolety. Być może ich pierwowzorem były węższe okazy, które pojawiły się
wstrefiealpejskiejjużwczasachmogiłowych,aktórychprzypuszczalnedalszeformy
rozwojowezostałystwierdzonewSłoweniiwgrobiezfazyHA1.
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HoardfromWąwelnicanearSzczecin
Summary

The deposit was found by chance by geologist Dr. Bernard Cedro on 6 August
2014 inthevillageofWąwelnica, locatedaround6kmoutsidewesternoutskirtsof
Szczecin.Itcouldberecognisedwithasmalltestexcavationatthesiteofdiscovery
thattheobjectswerelocatedontheedgeofthepit,theceilingofwhichwasvisible
c. 30 cm below the ground level. The find consisted of 60 objects, with overall
11objectcategories, includingninemadeofbronzeandoneofboneora toothof
ananimalandleather.Theywereaccompaniedbypotsherdsoffivevessels.
The hoard ismost likely dated to the Bronze Age Period V, its younger phase

in particular – HB3. There are numerous arguments for this assumption. A belt
-diadem from the Wąwelnica hoard is only the second artefact of this type in
Pomerania,nexttotheobjectfromKomorze,fromtheBronzeAgePeriodV.There
is only one close parallel in a hoard from Roga, in Mecklenburg-Vorpommern,
dated the same. In theWąwelnicahoard, apinwith abi-conicalhead is theoldest
– it appeared from the Bronze Age Period III until the Early Iron Age, themost
numerouslyinPeriodIV.JustlikesmallringswhichhavebeenknownintheCentral
andWesternEuropesincePeriodIII,however, inthewesternzoneof theLusatian
culture theymostly occurred in Period V hoards. A pin with a vase-shaped head
and a profiled upper part of the shaft  can be derived from the Alps zonewhere
this typehasbeenknownalreadyinphaseHA1.AnalogiesdatedtoPeriodVor its
youngerphaseHB3 are known in e.g.LowerSaxony, Saxony-Anhalt, andwestern
Hungary. A buttonwith a loop/handle  is dated to Periods IV andV. A ringwith
abrokenbarcouldbeapieceofaneedleof someplatebroochwhichappeared in
WesternPomerania inPeriodIV,andthenwerenumerous inPeriodV.Therestof
theobjects from thehoardhave analogies only inPeriodV.Bronzebowls, similar
to the Biesenbrow type which appeared inWestern Pomerania for the first time,
correspondtosinglefindsfromBrandenburgandSaxony.AbroochisofrareKolsko
typeknown inLowerSilesia andGreaterPolandmainly inphaseHB3; theobject
from theWąwelnica hoard is the first find inPomerania.A phalera has numerous
stylistic analogies in western Switzerland, and single ones in theCzech Republic,
Hesse, Thuringia, and Scania, with the closest parallel from the Komorze hoard,
Szczecinek district. Some analogies refer especially to phaseHB3. A type of bone
buttonsfromthehoardisconnectedtoazoneofstilt-housesettlements,however,
theonlyPomeraniananalogycomesfromMielęcino,Pyrzycedistrict,inthePeriod
V hoard. A small jug belongs to a group of forms known already in Period V in
Bavaria,Franconia,andMecklenburg,andmorenumerously in theEarly IronAge
intheHallstattcultureinAustria,Slovenia,France,Slovakia,aswellasinItalyand
Mecklenburg-Vorpommern. In the Polish part of Pomerania, it has been found
for the first time. The most mysterious and unique objects from the Wąwelnica
hoard are “open-work” bracelets  made of rods. They could have beenmodelled
onnarrower specimenswhichappeared in thealpinezonealready in theTumulus
culture,andwhichcouldhavefurtherdevelopedintoobjectswhichwerefoundin
agravedatedtophaseHA1inSlovenia.
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