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terminach 30.6–25.8.2013 oraz 1–31.07.2014
przeprowadzono 24. i 25. kampanię wykopaliskową na
wielokulturowym stanowisku nr 2 w Nowym łowiczu,
pow. drawski (AZP 31-16/1). Prace archeologiczne w tym
miejscu zostały rozpoczęte w 1988 r. przez mgr Krystynę
Hahułę, od kilkunastu lat są kontynuowane przez autorów
niniejszego sprawozdania w ramach współpracy naukowo-
dydaktycznej pomiędzy Instytutem Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego a Muzeum w Koszalinie. Na specyfikę
wykopalisk wpływa położenie stanowiska na terenie cen-

trum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, największego
poligonu wojskowego w Polsce. badania nie mogłyby dojść
do skutku bez wsparcia ze strony Komendanta Jednostki
Wojskowej 1965 w olesznie, Pana płk. Marka Gmurskiego.
Ekspedycja wykopaliskowa Nowy łowicz objęta jest także
honorowym patronatem Ministra obrony Narodowej oraz
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanowisko w Nowym łowiczu znane jest przede
wszystkim jako rozległe cmentarzysko kurhanowe kultury
wielbarskiej funkcjonujące od stadium b1b–b2a do fazy c1. 
W toku dotychczasowych badań zarejestrowano 66 mogił
oraz ponad 300 grobów inhumacyjnych i ciałopalnych tej
jednostki kulturowej, złożonych w kurhanach, a także 
w przestrzeni pomiędzy nimi (Ryc. 1). W ostatnich trzech
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Ryc. 1. cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym łowiczu z zaznaczonym obszarem badanym w latach 2013–2014 
(rys. A. cieśliński).
Abb. 1. Grabhügelgräberfeld der Wielbark-Kultur in Nowy łowicz. Grabungsfläche der Jahre 2013–2014.



sezonach, wśród eksplorowanych zespołów dominowały
jednak groby ciałopalne kultury łużyckiej z Iv i v okresu
epoki brązu, a ich liczba dochodzi już do ok. 250 (por.
cIEśLIńSKI, KASPRZAK, STASIAK 2011; 2012; 2016).

W sezonie 2013 dokończono prace na kurhanie
12, którego eksplorację rozpoczęto jeszcze w 2012 roku
(por. cIEśLIńSKI, KASPRZAK, STASIAK 2016). Przyniosła
ona odkrycie w sumie czterech grobów ciałopalnych jamo-
wych kultury wielbarskiej, wyposażonych jedynie w ułamki
naczyń ceramicznych i fragmenty stopionych przedmiotów
z brązu. Zaskakujące wyniki przyniosły natomiast prowa-
dzone w latach 2013–2014 wykopaliska na kurhanie 10. 
W ich wyniku odsłonięto pod nasypem dwa groby ciało-
palne kultury łużyckiej: jamowy i popielnicowy. Ten drugi
znajdował się blisko centralnej części nasypu i dodatkowo
otoczony był konstrukcją z niedużych kamieni. Za szcze-
gólnie intrygujące należy uznać jednak odkrycie dwóch dal-
szych grobów, wtórnie wkopanych w nasyp. Pierwszy z nich
to grób ciałopalny jamowy bez wyposażenia, dlatego trud-
no obecnie rozstrzygać o jego chronologii i przynależności
kulturowej. Drugi stanowi natomiast modelowy przykład
grobu popielnicowego kultury łużyckiej, co wskazuje na
datowanie kurhanu na epokę brązu! Jest to pierwszy kur-
han kultury łużyckiej odkryty na tym cmentarzysku.

Przechodząc do omówienia wyników badań pła-
skiej części cmentarzyska w sezonach 2013 i 2014 należy

zwrócić uwagę właśnie na wyjątkowo liczną grupę grobów
ciałopalnych kultury łużyckiej. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, groby popielnicowe (28) przeważały nad po-
chówkami jamowymi (9). Jednym z ciekawszych przykła-
dów grobów popielnicowych zarejestrowanych w 2013 ro-
ku jest w przybliżeniu owalny bruk kamienny, w którego
centralnej partii złożono dwie urny, określone jako po-
chówki ł81A i ł81b (Ryc. 2).

Pochówki kultury wielbarskiej z płaskiej części ne-
kropoli reprezentowane były przez 14 grobów ciałopalnych
jamowych, 2 popielnicowe oraz 5 pochówków inhumacyj-
nych, o stosunkowo małej długości jamy. W sumie podczas
prac wykopaliskowych w latach 2011–2014 zaobserwo-
wano aż 13 grobów tego ostatniego typu, dlatego warto
poświęcić im nieco więcej uwagi. osiem z nich wystąpiło 
w wyraźnej koncentracji pomiędzy kurhanami 8, 11 i 12
(gr. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 172; por. cIEśLIń-
SKI, KASPRZAK, STASIAK 2016: ryc. 2), natomiast groby
odsłonięte w 2013 i 2014 r. zlokalizowane były pomiędzy
kurhanami 10 i 12 (gr. 174, 177, 181, 185, 190). cechą
wspólną tej grupy pochówków, jak już zauważono powyżej,
była niewielka długość jam grobowych, wynosząca w stro-
pie średnio ok. 1,3 m, i tylko sporadycznie dochodząca do
1,6–1,7 m (gr. 160 i 172). Wszystkie jamy charakteryzował
wydłużony, owalny kształt i usytuowanie dłuższej osi na
linii N-S, w niektórych przypadkach z kilkustopniowym

ADAM cIEśLIńSKI, ANDRZEJ KASPRZAK, ZbIGNIEW STASIAK
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Ryc. 2. bruk kamienny z grobami popielnicowymi kultury łużyckiej (ł81A i ł81b) (fot. A. cieśliński).
Abb. 2. Der Steinpflaster mit zwei Urnengräbern der Lausitzer-Kultur (ł81A und ł81b).



wy, a w przypadku grobów dziecięcych ulegają całkowite-
mu rozłożeniu, co poważnie ogranicza zakres analiz antro-
pologicznych. Przyczyn tego należy szukać w kwasowości 
i przepuszczalności gleby, a na kompletny rozkład ciał osob-
ników małoletnich dodatkowo ma wpływ drobniejsza bu-
dowa kości dziecięcych.

Na stanowisku w Nowym łowiczu na nieduże ja-
my grobów szkieletowych, które wiążemy z pochówkami
dziecięcymi, natrafiano już wielokrotnie, jednak dotychczas
nie wystąpiły one w tak wyraźnej koncentracji. W świetle
studiów K. Skóry (2012: 148), na nekropolach kultury
wielbarskiej najczęściej nie można wskazać wydzielonych
stref zarezerwowanych na pochówki dziecięce, choć znane
są także wyjątki od tej reguły. Pierwszym jest cmentarzysko
w Kowalewku, pow. szamotulski (SKoRUPKA 2001: ryc. 30),
na którym zarejestrowano przynajmniej kilka koncentracji
pochówków dziecięcych (określonych tak na podstawie
analiz antropologicznych), liczących do 10 grobów. Jak za-
uważyła K. Skóra (2012: 148, przyp. 33) skupiska te stają
się jeszcze bardziej widoczne przy uwzględnieniu rozprze-
strzenienia grobów szkieletowych o długości jam do 1,5 m,
które pozbawione były określeń antropologicznych. Kolejny
przykład koncentracji pochówków dziecięcych pochodzi 
z centralnej partii cmentarzyska w cecelach, pow. siemiaty-
cki (JASKANIS 1996), na którym zarejestrowano dodatkowo
dość specyficzną sytuację – aż w 80% wszystkich grobów
szkieletowych z tej nekropoli złożono dzieci (por. SKóRA

2012: 146, 148).

W kulturze wielbarskiej procent grobów dziecię-
cych bez wyposażenia lub zawierających jedynie drobne
skorupy, rzadziej całe naczynia, jest duży i wynosi dla kate-
gorii wiekowej infans I – 42%, natomiast dla infans II –
32% (SKóRA 2012: 141, 144, wykres 1, 2). bogactwo i zróż-
nicowanie inwentarzy pochówków dziecięcych jest zdecy-
dowanie mniejsze niż w przypadku dorosłych, zmienia się
to jednak in plus wraz z dorastaniem, na co wskazuje bar-
dziej okazałe wyposażanie osobników zmarłych w wieku
infans II (SKóRA 2012: 141–146, wykres 1–2). Inwentarze
nowołowickich grobów szkieletowych o niewielkich jamach
także nie odbiegają od standardów typowych dla pochów-
ków dziecięcych. W grobie 167 znaleziono na przykład trzy
paciorki: dwa szklane, typów TM 12 i TM 212–213, oraz
bursztynowy, typu TM 389 w ujęciu M. Tempelmann-Mą-
czyńskiej (1985: 18, 20, 24, tabl. 1:12, 4:212,213, 15:389),
a także gliniany kubek typu Xvb według R. Wołągiewicza
(1993: 18, tabl. 76:2). Zabytki te nie należą do precyzyj-
nych wyznaczników chronologicznych, choć warto zwrócić
uwagę na fakt, że czerwone, nieprzezroczyste paciorki typu
TM 12 występują głównie w fazie b2 (TEMPELMANN-Mą-
cZyńSKA 1985: 27, 48, 67, tab. 5; WołąGIEWIcZ1993: 26).

Na szczególną uwagę zasługuje inwentarz grobu
szkieletowego 172, w którym natrafiono na niewielką czar-
kę glinianą typu XIIA według Wołągiewicza (1993:17,
tabl. 29:1–2) oraz na brązową zapinkę trąbkowatą 2. serii
Iv grupy, zbliżoną do typu A.77 (Ryc. 3; por. ALMGREN

1923: 40, tabl. Iv:77). czarka jest formą występującą przez

NoWy łoWIcZ, ST. 2, WoJ. ZAcHoDNIoPoMoRSKIE. bADANIA W LATAcH 2013–2014

367

Ryc. 3. brązowa zapinka trąbkowata z gro-
bu szkieletowego 172 (fot. I. łukajniuk).
Abb. 3. Die bronzene Trompetenfibel aus
dem Körpergrab 172.

odchyleniem na NNW-SSE. Kształt
i orientacja jam odpowiada zatem
typowym grobom inhumacyjnym
kultury wielbarskiej (por. MącZyń-
SKA 2007: 2–3), znajdującym liczne
analogie także na nekropoli w No-
wym łowiczu. Stosunkowo nieduża
długość jamy grobowej wiązana jest 
w literaturze przedmiotu z młodym
wiekiem pochowanego – do małych
jam mierzących do ok. 1,5 m w stro-
pie składano dzieci oraz osoby ma-
łoletnie (WALENTA 1968: 32–33;
GRZELAKoWSKA 1991: 74; por. SKó-
RA 2012: 139, przyp. 6). Możliwość
zestawienia długości jam z wiekiem
zmarłego jest istotna, ponieważ na
cmentarzysku w Nowym łowiczu
nieprzepalone relikty kostne z regu-
ły zachowują się w sposób szczątko-



cały okres wpływów rzymskich i we wczesnej fazie okresu
wędrówek ludów (WołąGIEWIcZ 1993: 26), dlatego w ce-
lu określenia pozycji chronologicznej grobu konieczne jest
bliższe przyjrzenie się fibuli, która stanowi ponadto pierw-
sze znalezisko tego typu w Nowym łowiczu1. Na wstępie
należy podkreślić, że omawiana zapinka należy do bardzo
zróżnicowanej wewnętrznie grupy zabytków, która nie
doczekała się do dzisiaj szczegółowego opracowania.
Klasyfikację fibul trąbkowatych autorstwa T. Liany (1970)
w niewielkim stopniu można przenieść w środowisko kul-
tury wielbarskiej, ponieważ opiera się ona na materiałach
kultury przeworskiej, w której dość liczną grupę stanowią
egzemplarze wykonane z żelaza. W zespołach wielbarskich
dominują zapinki ze stopu miedzi, a okazy żelazne wystę-
pują sporadycznie – są to przede wszystkim formy wcześ-
niejsze, zbliżone do typu A.74, jak np. z grobu 1 w Grzyb-
nicy, pow. koszaliński (HAHUłA, WołąGIEWIcZ 2001: 19,
tabl. XvII/1:3)2. W literaturze można spotkać się z opinią,
że zapinki trąbkowate należą do najliczniejszych zapinek 
z faz b1b i b2 w kulturze wielbarskiej (por. DąbRoWSKA

1998: 149). W rzeczywistości ich liczba wyraźnie ustępuje
równoczasowym fibulom silnie profilowanym, oczkowatym,
kapturkowym i z grzebykiem na główce. Na największych
cmentarzyskach kultury wielbarskiej zarejestrowano tylko
po kilka zapinek trąbkowatych, np. w Lubowidzu, pow.
lęborski (WołąGIEWIcZ 1995: 39), Pruszczu Gdańskim,
pow. gdański, st. 10 (PIETRZAK 1997: 79), czy Kowalewku
(SKoRUPKA 2001: 135). Na pojedynczych miejscach grze-
balnych kultury przeworskiej znajdywano natomiast nawet
kilkadziesiąt egzemplarzy tego typu (DąbRoWSKA 1998:
149). Dobrym przykładem jest nekropola w Kamieńczyku,
pow. wyszkowski, na której zarejestrowano aż 42 okazy 
z trąbkowatą główką (DąbRoWSKA 1997: 82).

Poszukując analogii do zapinki z grobu 172 należy
zwrócić uwagę na wyróżniające ją cechy stylistyczne.
Należą do nich: płasko ścięta, trąbkowato ukształtowana
główka, mocno, prawie kolankowato wygięty kabłąk z okrąg-
łym, tarczkowatym grzebykiem na środku, profilowany 
guzek na nóżce oraz cięciwa przytrzymywana haczykiem.
Zapinka ma dość standardowe wymiary, mierzy ona mia-
nowicie 3,6 cm długości. W materiałach sepulkralnych kul-
tury wielbarskiej możemy wskazać przynajmniej kilka
egzemplarzy o zbliżonym kształcie i wymiarach, np. ze sta-

nowisk w Nowy Targu, pow. sztumski, gr. 572 (KAZIMIER-
cZAK, WIcHRoWSKA 1987: 294–295, ryc. 4f ), Pruszczu
Gdańskim, st. 7, gr. 125 (TUSZyńSKA 2006: 52–53, ryc.
2:3), osieku nad Notecią-Praczu, pow. pilski, gr. 453
(SKoRUPKA 2006: 222, ryc. 3/453:9,10) oraz w Krzyko-
sach, pow. kwidzyński, gr. 8 (RUTA, STRobIN 2010: 461,
ryc. 5/8:1,2). Duże podobieństwo do egzemplarza z No-
wego łowicza wykazuje również zapinka z miejscowości
ciepłe, pow. tczewski, gr. 74/1897 (ScHMIDT 1902: 119,
tabl. vI:24), różni się jednak konstrukcją cięciwy, która 
w sposób typowy dla licznej grupy zapinek trąbkowatych
została owinięta wokół główki.

chronologia zapinek trąbkowatych zbliżonych do
typu A.77 z terenu kultury wielbarskiej nie była dotychczas
przedmiotem bardziej szczegółowych studiów. W tabeli ko-
relacji typów ozdób i przyborów towarzyszących ceramice,
autorstwa R. Wołągiewicza (1993: 202, ryc. 1), zapinki
A.77–78 zajmują pozycję w obrębie fazy b2. okres najbar-
dziej intensywnego użytkowania okazów zbliżonych styli-
stycznie do fibuli z grobu 172 przypada najprawdopodob-
niej na jej młodszy odcinek, stadium b2b, na co wskazują
inwentarze z Nowego Targu, gr. 572 (KAZIMIERcZAK,
WIcHRoWSKA 1987: 294–295, ryc. 4:a–g) i Pruszcza
Gdańskiego, st. 7, gr. 125 (TUSZyńSKA 2006: 52–53, ryc. 2). 
W pierwszym z tych zespołów zarejestrowano między in-
nymi parę wczesnych zapinek kapturkowych typu A. 38, 
w tym jeden egzemplarz rzadziej występującego wariantu 
o cięciwie przeprowadzonej przez otwór w główce, zalicza-
nego przez M. olędzkiego (1992: 52–57, ryc. 2, 3, mapa 2)
do odmiany A.38–39a. W Pruszczu Gdańskim zapince
kapturkowej towarzyszyły natomiast dwie prowincjonalno-
rzymskie zapinki emaliowane typu Exner I.32, wariantu
Brigetio (por. ANDRZEJoWSKI, MISTEWIcZ, PRocHoWIcZ

2009: 664–665, 667), sprzączka D1 według R. Madydy-
-Legutko (1987: 24–26, 215–217, tabl. 7:1, mapa 16),
okucie końca pasa zbliżone do odmiany 2, typu 2 według
Madydy-Legutko (2011: 31–32, 38, tabl. X:1–5), dwie
bransolety (sztabkowata i taśmowata) oraz kilkanaście pa-
ciorków szklanych i bursztynowych. Powyższe przykłady
wskazują, że inwentarz grobu 172 w Nowym łowiczu można
łączyć z drugą fazą użytkowania tej nekropolii, którą 
w świetle dotychczasowych badań należy synchronizować
ze stadium b2b wczesnego okresu rzymskiego. 

1 Z grobu 26 pochodzi bliska trąbkowatym zapinka pochodna 
od silnie profilowanych, odmiany mazowieckiej typu 2b (por.
DąbRoWSKA 1995: 13–14, 17, ryc. 8). Stanowi ona unikatowe zna-
lezisko na Pomorzu i jest najdalej na północny zachód wysunię-
tym punktem na mapie zapinek tego typu (HAHUłA 1999: 194–
–196, ryc. 1).

2 Autorzy opracowania nekropoli w Grzybnicy określają ten
egzemplarz jako typ „Almgren 75/77” (HAHUłA, WołąGIEWIcZ
2001: 19), jednakże ze względu na workowato ukształtowaną
główkę (sackförmiger Kopf) należy go łączyć raczej z typem A.74
(por. ALMGREN 1923, 39–40, tabl. Iv:74).
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Kończąc rozważania na temat grobu 172 z No-
wego łowicza warto jeszcze zauważyć, że fibule trąbkowate
występują nie tylko w pochówkach dorosłych, ale także
dzieci. Przykładem takiego pochówka jest grób 296 na
cmentarzysku z kręgami kamiennymi i kurhanami w od-
rach, pow. chojnicki, w którym złożono w obrządku inhu-
macyjnym dziecko zmarłe w wieku około 2 lat (GRZELA-
KoWSKA 1991: 81, ryc. 5). Długość jamy grobowej w stro-
pie wynosiła 1,53 m, a na inwentarz składał się szklany pa-
ciorek dwusegmentowy ze „złotą wkładką”, typu TM 387b.
We wspomnianym już wcześniej grobie szkieletowym nr 125
z Pruszcza Gdańskiego, st. 7, o jamie mierzącej 1,55 m dłu-
gości, pochowano natomiast osobnika zmarłego w wieku
infans II (TUSZyńSKA 2006: 52–53, ryc. 2). W świetle
powyższych uwag grób 172 z Nowego łowicza z dużą dozą
prawdopodobieństwa można uznać za pochówek dziecka
lub osoby małoletniej – wskazuje na to nieduża wielkość

jamy, skromne wyposażenie grobowe oraz fakt złożenia go
w strefie grobów szkieletowych o podobnym charakterze.
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er Fundplatz 2 in Nowy łowicz befindet sich
im Gebiet des größten Truppenübungsplatzes in Polen.
Hier wurden seit dem Jahr 1988 Relikte von der Steinzeit
bis zur Eisenzeit im Rahmen einer Zusammenarbeit zwi-
schen dem Museum in Koszalin und dem Institut für
Archäologie der Universität Warschau ausgegraben. Die
Fundstelle ist in der Literatur hauptsächlich als Grab-
hügelgräberfeld der Wielbark-Kultur mit 66 Grabhügeln
und etwa 300 Gräbern bekannt. Die letzten Grabungs-
kampagnen brachten aber auch zahlreiche Funde und fast
100 brandgräber der Lausitzer-Kultur aus den Perioden Iv
und v der bronzezeit. Im Jahr 2013 wurden 28 Urnen- und
9 brandgrubengräber dieser Kultur entdeckt. Ein Urnen-
grab wurde höchstwahrscheinlich sekundär in den nur zum

Teil ausgegrabenen Grabhügel 10 eingegraben, was darauf
hindeutet, dass dieser Tumulus mit der Lausitzer-Kultur
verbunden werden soll. Die Wielbark-Kultur repräsentier-
ten 3 brandbestattungen aus dem Grabhügel 12 sowie 14
brand-, 2 Urnen- und 5 Körpergräber aus der „Flachzone“
der Nekropole. viele von den in Jahren 2011–2014 ent-
deckten Körpergräbern sind nach den Grabbeigaben und
nach kleinen Ausmassen der Grabgruben zu urteilen als
Kindergräber zu interpretieren. Zu den interessantesten
Funden aus einer Kinderbestattung (Grab 172) gehörte eine
bronzene Trompetenfibel ähnlich dem Typ Almgren 77.
Sie ist in die Phase b2b der kaiserzeitlichen Nekropole zu
datieren.
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