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7Przedmowa 
Preface

Niniejsza monografia to całościowe opraco-
wanie zabytków z cmentarzysk kultur po-
morskiej i przeworskiej z Głogowa-Nosocic. 
Wiele z nich było znanych z małych rapor-
tów, niektóre zaś z większych publikacji, wy-
danych jednak w sposób daleki od współ-
czesnych standardów. Ponieważ nigdy nie 
powstała publikacja dająca ogląd całości za-
chowanej kolekcji, choćby na podstawie archi-
waliów, zdecydowaliśmy się na napisanie mo-
nografii prezentującej to stanowisko w sposób 
możliwie kompletny, opierając się zarówno na 
analizie ocalałych w muzeach zabytkach ru-
chomych, jak i wszelkich dostępnych danych 
archiwalnych. Wydaje się to szczególnie istot-
ne w przypadku zabytków kultury pomorskiej, 
które znane były jedynie pobieżnie.

Monografia ta nie powstałaby, gdyby nie do-
tacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego umożliwiająca wydanie książki. Je-
steśmy jednak szczególnie wdzięczni za pomoc 
nam okazaną podczas pracy nad zabytkami. 
Składamy przede wszystkim serdeczne podzię-
kowania pracownikom Muzeum Archeologicz-
nego we Wrocławiu, Oddziału Muzeum Miej-
skiego Wrocławia, Panom: dr. hab. Maciejowi 
Trzcińskiemu, prof. UWr – wicedyrektorowi 
Muzeum Miejskiego, dr. Pawłowi Maderze, 
dr. Radosławowi Jaryszowi, mgr. Krzysztofowi 
Demidziukowi oraz mgr. Tomaszowi Gąsioro-
wi. Bez ich pomocy książka nie mogłaby po-
wstać.

Dziękujemy również Wydawnictwu Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwłasz-
cza Pani Dyrektor tegoż Wydawnictwa, dr Ewie 
Chwałko, za wyjątkową życzliwość i współpracę.

      
Autorzy

Przedmowa

Preface

This monograph is a comprehensive study of 
the artifacts from the cemeteries of the Pomera-
nian and Przeworsk cultures from Głogów-No-
socice. Many of them were known from small 
reports, others from larger publications, pub-
lished however in a way that is far from to-
day’s standards. Because there has never been 
a publication providing an overview of the en-
tire preserved collection, even on the basis of 
the archives, we decided to write a monograph 
presenting this position in a way that is as com-
plete as it can be, based on both analysis of the 
artifacts preserved in museums of movable 
monuments and all the available archive data. 
It seems especially important in the case of the 
artifacts from the Pomeranian culture, which 
were known only briefly. 

This monograph would not have been writ-
ten, had it not been for the dotation fom the 
Ministry of Culture and National Heritage, al-
lowing us to publish the book. However, we 
are especially grateful for the help that we have 
been provided with while working on the ar-
tifacts. We would like to express our heartfelt 
thanks to the workers of the Archeological Mu-
seum in Wrocław, Department of the City Mu-
seum of Wrocław, to the gentlemen: prof. Ma-
ciej Trzciński, prof. and a vice director of the 
City Museum, Paweł Madera Ph.D., Radosław 
Jarysz Ph.D., Krzysztof Demidziuk M.A. and 
Tomasz Gąsior M.A. Without their help, the 
book could not be written. 

We would also like to thank to the Publishing 
House of the Wrocław University of Environ-
ment and Life Sciences, especially Miss director 
of this Publishing House, Ewa Chwałko Ph.D., 
for an extraordinary kindness and cooperation.

 Authors





9Wstęp 
Indroduction

Cmentarzysko w Głogowie-Nosocicach jest 
jednym z częściej cytowanych stanowisk sepul-
kralnych kultury przeworskiej w jej wczesnej 
fazie rozwojowej (w niniejszym opracowaniu, 
celem ułatwienia, będziemy posługiwać się tra-
dycyjną, utrwaloną w literaturze wersją Noso-
cice). Analizy rozplanowania przestrzennego 
bezpośredniej okolicy archiwalnego stanowiska 
1 w Nosocicach pozwalają na włączenie do roz-
ważań także archiwalnego stanowiska Nosocice 
2 oraz Głogów 16, które stanowiły poszczegól-
ne strefy większej przestrzeni grzebalnej, użyt-
kowanej od okresu lateńskiego z przerwami po 
początek młodszego okresu wpływów rzym-
skich (ryc. 1, 2). Pech chciał, że cmentarzysko 
w Nosocicach znane jest praktycznie wyłącz-
nie ze spisu inwentarza materiałów ruchomych, 
przy czym uwaga ta dotyczy zarówno cmenta-
rzyska kultury pomorskiej, jak i cmentarzysk 
kultury przeworskiej. To właśnie zabytki ru-
chome z tego stanowiska były przedmiotem 
szczególnego zainteresowania badaczy zajmu-
jących się chronologią i początkami tej ostat-

Wstęp

Introduction

Graveyard in Głogów-Nosocice is one of the 
most commonly quoted sepulchral sites of the 
Przeworsk culture in its early developmental 
phase (for the purposes of this work we will sim-
ply use the form Nosocice, traditionally used in 
the literature). The analyses of the spatial layout 
of the area closest to the site 1 in Nosocice allow 
for including in the research also the archive 
sites Nosocice 2 and Głogów 16, which were 
all particular zones of a larger sepulchral area, 
used, with some breaks, since the La Tene pe-
riod until the beginning of the younger Roman 
influence period (Fig. 1, 2). Unfortunately, the 
graveyard in Nosocice is known almost entirely 
only from an inventory list of finds, both in the 
case of the Pomeranian culture graveyard and 
the graveyards used by the Przeworsk culture. 
Moveable finds from that site were particularly 
interesting to the researchers studying the chro-
nology and beginnings of the latter culture (see 

Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska Głogów-Nosocice 1
Fig. 1. Location of the site Głogów-Nosocice 1

Ryc. 2. Przykład archiwalnego szkicu z bar-
dzo przybliżoną lokalizacją grobów odkry-
tych w 1928 roku (groby 87 i 88)
Fig. 2. Example of the archival sketch with 
the estimated location of graves found in 
1928 (graves 87 and 88)
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niej kultury (por. Liana 1970;  Pazda 1980, pas-
sim; Godłowski 1985, 20; Dąbrowska 1988, 18). 
Wyjątkowo jedynie poruszano kwestie nieco 
ogólniejsze, poświęcone zastosowanemu ob-
rządkowi pogrzebowemu (Pazda 1980, s. 32–
33, 56, 74–75; Błażejewski 1998, s. 18, 45–47, 
58, 188). 

Materiały z cmentarzyska kultury pomor-
skiej doczekały się publikacji pióra K. Tacken-
berga (1922, s. 16–24, 30–37). Ma ona cha-
rakter dość skąpo ilustrowanego inwentarza 
zabytków odkrytych w poszczególnych gro-
bach, którym towarzyszą krótkie opisy jam gro-
bowych, krótki komentarz odnoszący się do 
specyfiki zaobserwowanego w szerszym dolno-
śląskim kontekście obrządku pogrzebowego, 
a także uproszczona analiza bardziej specyficz-
nych materiałów ruchomych. Prace w Nosoci-
cach kontynuowane były w latach 1950–1953, 
ich efektem jest krótka praca W. Sarnowskiej 
(Sarnowska 1958). 

Podstawową pozycją bibliograficzną, dzięki 
której z kolei cmentarzyska kultury przewor-
skiej są znane szerzej, jest datowana na 1925 
rok praca K. Tackenberga, poświęcona kultu-
rze Wandalów na Dolnym Śląsku i grupująca 
wszystkie dolnośląskie materiały kultury prze-
worskiej i grupy gubińskiej, znane do połowy 
lat dwudziestych XX w. (Tackenberg 1925). 
W pracy tej materiały z Nosocic wymienione 
zostały w formie katalogu, z bardzo cennymi 
z punktu widzenia dalszych analiz numerami 
inwentarzowymi. Opisy poszczególnych ze-
społów grobowych są lakoniczne, część mate-
riałów ruchomych została zilustrowana za po-
mocą fotografii i rysunków, jednakże dotyczy 
to jedynie najbardziej spektakularnych zabyt-
ków „wydzielonych” oraz zachowanych w cało-
ści lub dających się wykleić form ceramicznych. 
Zdecydowana większość rozdrobnionego ma-
teriału ceramicznego, stanowiącego najliczniej-
szy element wyposażenia grobów, szczególnie 
datowanych na młodszy okres przedrzymski, 
potraktowana została niezwykle lakonicznie 
i pozbawiona dokumentacji. Oprócz pracy Tac-
kenberga w literaturze ukazywały się lako-
niczne wzmianki o odkryciach w Nosocicach 
w postaci notek o charakterze sprawozdaw-
czym, głównie w Altschlesische Blätter. Po-
nadto odkryciom w latach 20. i 30. XX w. po-

Liana 1970;  Pazda 1980, passim; Godłowski 
1985, 20; Dąbrowska 1988, 18). Only excep-
tionally more general issues were covered, such 
as the forms of burial (Pazda 1980, 32–33, 56, 
74–75; Błażejewski 1998, 18, 45–47, 58, 188). 

Materials from the Pomeranian graveyard 
were published by K. Tackenberg (1922, p. 16– 
24, 30–37). The publication is a rather scantily il-
lustrated inventory of the mobile finds acquired 
from particular graves, supplemented with short 
descriptions of the burial pits, a brief commen-
tary on the type of burial rite observed in the 
broader context of Lower Silesia, as well as a sim-
plified analysis of a few more characteristic mo-
bile finds. Works in Nosocice were continued 
in the years 1950–1953, and resulted in a short 
work by W. Sarnowska (Sarnowska 1958). 

The basic work which presented the top-
ic of the Przeworsk culture graveyards to the 
broader public is a publication on the culture 
of the Vandals in Lower Silesia by K. Tacken-
berg from 1925, compiling all materials regard-
ing the Przeworsk culture and the Guben group 
known until the mid-20’s of the 20th century 
(Tackenberg 1925). In that work the materi-
als from Nosocice were presented in a form of 
a catalogue with inventory numbers, very use-
ful for conducting further research. Descrip-
tions of particular burials are laconic, a portion 
of the finds was illustrated with photographs 
and drawings - mostly only the most spectacu-
lar “individual” finds and potter which was pre-
served intact or could be glued together from 
pieces. Most of the dispersed pottery frag-
ments, which constituted the majority of the 
burial content and came from the late pre-Ro-
man period, was treated very laconically and 
lacked any documentation. Apart from the pa-
per by Tackenberg there were only brief notes 
about the discoveries in Nosocice, published 
mainly in Altschlesische Blätter. There were 
also short articles on the discoveries made in 
the 20’s and the 30’s of the 20th century (Pe-
tersen 1932, p. 139–145; Pescheck 1936), some 
of them of the analytical character and focus-
ing on individual, interesting finds (Jahn 1940). 
Another portion of materials was provid-
ed by the already mentioned works of W. Sar-
nowska (Sarnowska 1958). Rescue digs in the 
southern part of the complex were conducted  
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święcone są krótkie artykuły (Petersen 1932, 
s. 139–145; Pescheck 1936), także o charakte-
rze analitycznym, skupiające się na pojedyn-
czych, ciekawszych zabytkach (Jahn 1940). Ko-
lejnych materiałów dostarczyły wzmiankowane 
już w kontekście cmentarzyska „pomorskiego” 
prace W. Sarnowskiej (Sarnowska 1958). Ra-
townicze prace w południowej części komplek-
su stanowisk prowadził W. Pogorzelski, ukazało 
się sprawozdanie z tych prac zawierające rysun-
ki części zabytków oraz obiektów (Pogorzelski 
1999).

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczno-
ści w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 
zachowała się dokumentacja z badań cmen-
tarzyska, realizowanych na przestrzeni wielu 
lat, wraz ze szczegółowymi opisami zespołów 
grobowych, ich rysunkami oraz fotografiami 
(ryc. 3). Ich analiza pozwala w kompletny spo-
sób spojrzeć na kwestie planigrafii, stratygrafii 
horyzontalnej, szczegółów obrządku pogrzebo-
wego, relacji pomiędzy poszczególnymi zespo-
łami grobowymi itd. Stanowisko Głogów-No-
socice 1 jest strukturą wielokulturową, silnie 
zaznacza się na nim faza związana z funkcjono-
waniem osad kultury ceramiki wstęgowej rytej, 
kultury pucharów lejkowatych, cmentarzyska 
kultur pomorskiej i przeworskiej, szkieletowego 
cmentarzyska wczesnośredniowiecznego (por. 
plan na ryc. 1: 5). Bardzo duże jest zagęszcze-
nie poszczególnych obiektów archeologicznych 
na obszarze stanowiska, co skutkowało trudno-
ściami w wyróżnianiu ich zarysów, pewna ich 
liczba przecinała się.

Podstawy do wnioskowania o poszczegól-
nych kategoriach zabytków ruchomych, od-
krytych w trakcie badań, szczegółach obrządku 
pogrzebowego i wszystkich innych zarejestro-

by W. Pogorzelski. A report from those works 
was published, containing drawings of some of 
the finds and objects (Pogorzelski 1999).

Due to a lucky coincidence in the Nation-
al Archives in Wrocław, the documentation of 
the research carried out throughout the years 
at the graveyard was preserved, together with 
detailed descriptions of the burials, drawings 
and photographs (Fig. 3). Their analysis allows 
for taking a thorough look at the planigraphy, 
horizontal stratigraphy, details of the funerary 
rite, relations between the particular sepulchral 
complexes, etc. Głogów-Nosocice 1 is a mul-
ticultural structure, with prominently accent-
ed phases of activity of settlements belonging 
to the Linear Pottery Culture, the Funnelbeak-
er Culture, graveyards of the Pomeranian and 
Przeworsk cultures and an early-medieval skel-
etal graveyard (see plan on Fig. 1: 5). Huge con-
centration of particular archaeological objects 
in the area makes defining their layouts difficult 
and some of their elements intercrossed. 

Materials kept in the National Archives in 
Wrocław, together with dispersed literature and 
field documentation form the basis for making 
conclusions on particular categories of finds, 
details of the funerary rite and all other regis-
tered elements related to the graveyards. The 
opportunity to analyse the preserved original 
historical material coming from the research 
conducted both pre-war and in the 50’s and the 
80’s was very significant. Access to those ma-
terials was available thanks to the leniency of 
the Management and the commitment of the 
employees of the Archaeological Museum in 
Wrocław, departments of the Wrocław City Mu-
seum and the Museum in Głogów. The analysis 
of the materials shed some light on couple of 

Ryc. 3. Strona tytułowa poszytu z zasobu Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu, zawierającego najważniejsze dane 
i dokumentację z badań prowadzonych w Nosocicach przed 
II wojną światową
Fig. 3. Title page of the fascicle from State Archive in 
Wrocław, with most imortant informations and docu-
mentation of the excavations at Nosocice befor world 
war 2
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wanych elementach związanych z cmentarzy-
skami stanowią zachowane w zasobach Archi-
wum Państwowego we Wrocławiu archiwalia, 
poszczególne rozproszone pozycje bibliogra-
ficzne, dokumentacja polowa. Bardzo istotna 
była możliwość przeanalizowania zachowanego 
oryginalnego materiału zabytkowego, pocho-
dzącego zarówno z badań przedwojennych, jak 
i prowadzonych w latach 50.  i 80. Dostęp do 
tych materiałów stał się możliwy dzięki uprzej-
mości Dyrekcji i poświęceniu Pracowników 
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, 
Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz 
Muzeum w Głogowie. Analiza materiałów rzu-
ciła światło na szereg niuansów technologicz-
nych zarówno dotyczących produkcji ceramiki, 
jak i przedmiotów metalowych, niejednokrot-
nie w publikacjach przedstawianych w sposób 
zbytnio wyidealizowany (Tackenberg 1925) 
albo nadzwyczaj schematyczny (Pogorzelski 
1999). Dzięki wglądowi w materiał oryginal-
ny można było sobie zdać sprawę ze zróżnico-
wania stylistycznego, formalnego i ornamenta-
cyjnego bardzo licznych fragmentów ceramiki, 
szczególnie w publikacjach przedwojennych 
traktowanych po macoszemu. Ze zrozumiałych 
względów nie udało się dotrzeć do kompletu 
zabytków odkrywanych na przestrzeni niemal 
100 lat, który w wielu przypadkach uległ roz-
proszeniu i zaginął. 

technological issues regarding the production 
of pottery and metal objects, often described in 
literature in a way which is too idealised (Tack-
enberg 1925), or far too schematic (Pogorzel-
ski 1999). Having an insight into the original 
material allowed us to notice the stylistic, for-
mal and ornamentational variety among mul-
tiple pieces of pottery, which used to be treat-
ed with little concern, especially in the pre-war 
publications. Due to understandable reasons it 
was impossible to reach all of the objects found 
in the span of almost 100 years, with many of 
them destroyed and lost. 
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Historia badań

Nie posiadamy dokładnych danych, aby móc 
określić, kiedy miały miejsce pierwsze odkry-
cia w obrębie kompleksu stanowisk Głogów-
-Nosocice. Analiza archiwalnych map i zasięgu 
stanowiska rozpoznanego poprzez różnej ska-
li wykopy badawcze i lokalizacja przypadko-
wych odkryć pozwalają sformułować hipotezę, 
że początki mniej lub bardziej świadomego nisz-
czenia stanowiska musiały mieć miejsce w cza-
sach budowy linii oraz infrastruktury kolejowej 
w drugiej połowie XIX w., a następnie w trakcie 
budowy miejscowej cukrowni. W pierwszej po-
łowie XX wieku społeczna świadomość dużego 
znaczenia poznawczego odkrywanych artefak-
tów i poszczególnych zespołów grobowych oraz 
budząca się potrzeba ochrony dziedzictwa prze-
szłości były już na tyle duże, że każdorazowo od-
krycia te zgłaszano w pierwszej kolejności lokal-
nym władzom i osobom obdarzonym zaufaniem 
w miejscowej społeczności (np. nauczycielom), 
stosowne zaś raporty wysyłano do wrocławskie-
go Schlesische Museum für Kunstgewerbe und 
Alterthümer, a później odpowiedniego urzędu 
konserwatorskiego (Landesamt für Denkmalfle-
ge). W ten sposób meldowano o odkryciach do-
konywanych w trakcie rozbudowy infrastruktury 
lokalnej cukrowni i szkoły, w miejscach znacznie 
niekiedy od siebie oddalonych, co wskazuje na 
rozległość założenia sepulkralnego.

Formalnie pierwszy grób w Nosocicach (grób 
kultury przeworskiej, oznaczony numerem 4 
i zainwentaryzowany w 1907) odkryty został 
w SE części stanowiska podczas budowy szko-
ły jesienią 1904 r., na niewielkim, trudno do-

Nosocice – historia badań  
i charakterystyka archiwaliów

Nosocice – history of research  
and archives characteristics

History of research

We have no precise data to determine when first 
discoveries in Głogów-Nosocice were made. 
The analysis of old maps and the range of the 
site recognised by differently-sized research ex-
cavations, as well as accidental finds, allows us 
to assume that the beginnings of more or less 
deliberate destruction of the site began in the 
second half of the 19th century, during the 
construction of a railroad and a sugar factory. 
In the first half of the 20th century the social 
awareness of the importance of discovered arti-
facts and sepulchral complexes, as well as grow-
ing need for protection of the local historical 
heritage were strong enough to make people re-
port each new discovery to the local authorities 
and respected members of the local communi-
ty (e.g. teachers), and then proper reports were 
sent to Schlesische Museum für Kunstgewerbe 
und Alterthümer in Wrocław and later to the 
proper historic preservation office (Landesamt 
für Denkmalpflege). In such way were report-
ed discoveries made during the expansion of 
the infrastructure of the local sugar factory and 
school, in places located quite far away from 
each other, which shows the scale of the whole 
sepulchral complex.

Formally the first grave in Nosocice (be-
longing to the Przeworsk culture, marked with 
number 4 and catalogued in 1907) was discov-
ered in the south-eastern part of the site dur-
ing the erection of a school in the autumn of 
1904, on a small, hardly visible hill. Further 
probing of the nearby area was stopped due to 
heavy amounts of clay in the ground. The site 



Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach 
Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk Cultures at Głogów-Nosocice

14

strzegalnym w terenie wyniesieniu. Zaprzestano 
dalszego sondowania terenu w jego pobliżu ze 
względu na gliniaste podłoże utrudniające pra-
ce, na miejsce odkrycia przybył M. Hellmich, 
któremu okazano pozyskane zabytki datowane 
na okres wpływów rzymskich. Elementy wypo-
sażenia grobu zostały przekazane przez miejsco-
wego nauczyciela w listopadzie 1906 r. do wro-
cławskiego Muzeum Starożytności (Museum für 
Kunstgewerbe und Alterthümer). W roku 1906 
oraz 1907 podjęto prace w tej części stanowiska, 
w której zlokalizowana była neolityczna osada. 
Wiemy z archiwaliów, że z całą pewnością w są-
siedztwie przypadkowe odkrycia miały miejsce 
jeszcze przed tą datą. Kolejny z grobów kultury 
przeworskiej (formalnie oznaczony jako grób 1) 
odkryty został jako efekt interwencji Hellmicha 
i Richtera, która miała miejsce w marcu 1906 r. 
na terenie piaskowni należącej do Leissnera, zlo-
kalizowanej naprzeciwko cukrowni w Żerkowie 
(nie wiadomo z jakich względów zabytkom na-
dano numery inwentarzowe z roku 1905). Groby 
2 i 3 odkryto w listopadzie 1907 r. na terenie na-
leżącym do Leissnera, oddalone były one od sie-
bie o około 3 m. Prace Hellmicha w maju 1908 r. 
doprowadziły do zarejestrowania grobów 5 i 6 na 
polu należącym do Beyera: fragmenty wyposa-
żenia odkryte zostały na terenie ogrodu zlokali-
zowanego około 25 m od drogi łączącej Głogów 
z Grębocicami. Poszczególne obiekty odkryte na 
początku XX w. były od siebie oddalone o kilka-
dziesiąt metrów, jak można wnosić z zachowane-
go szkicu z naniesionymi podziałami katastral-
nymi, zlokalizowane więc w różnych miejscach 
bardzo rozległej przestrzeni grzebalnej. Prób-
ne sondaże wykonywano w 1908 r. także koło 
miejscowej gospody, okazało się wtedy, że wielo- 
fazowe stanowisko archeologiczne i ślady osadni-
cze rozciągają się na olbrzymim obszarze ponad 
6 ha, od miejsca odkrycia wzdłuż szosy głogow-
skiej w kierunku SE na dystansie 250 m, a w kie-
runku N sięga aż do będącego dopływem Odry 
Czarnego Rowu (por. Sarnowska 1958, s. 192).

W 1913 roku zdecydowano się przeprowa-
dzić planowe badania wykopaliskowe, który-
mi kierował Gerhard Bersu z ramienia Schlesi-
sche Museum für Kunstgewerbe und Industrie 
przy konsultacji Martina Jahna. Realizowano je 
w trakcie pięciu letnich tygodni z wykorzysta-
niem 10 miejscowych pracowników fizycznych. 

was visited by M. Hellmich, who was present-
ed the discovered artifacts, dated for the pe-
riod of Roman influence. The contents of the 
burial were handed over by the local teacher to 
the Museum of Antiquities in Wrocław (Mu-
seum für Kunstgewerbe und Alterthümer) in 
November 1906. In 1906 and 1907 research 
works were carried out in the part of the site 
which contained the remains of a neolithic set-
tlement. We know from the archives that ac-
cidental finds were made in the nearest area 
before that date. Another Przeworsk culture 
burial (formally marked as grave 1) was dis-
covered as a result of an intervention of Hell-
mich and Richter, which took place in March 
1906 in a sand mine belonging to Leissner, lo-
cated opposite to the sugar factory in Żerków 
(we do not know why the finds were given in-
ventory numbers from year 1905). Graves 2 
and 3 were discovered in November 1907 on 
Leissner’s property, they were situated rough-
ly 3m apart. Works conducted by Hellmich 
in May 1908 led to registering graves 5 and 
6 on a field belonging to Beyer: fragments of 
items were found in a garden located roughly 
25 m away from the road connecting Głogów 
and Grębocice. Particular items discovered at 
the beginning of the 20th century were situ-
ated a few dozen meters apart from each oth-
er, as we can deduce from the surviving draw-
ing with added cadastral divisions. They were, 
therefore dispersed over a very large burial 
area. Sample digs were also conducted in 1908 
in the vicinity of the local inn. They showed 
that this multiphase archaeological site and 
settlement traces are stretched over a huge 
area of over 6 ha, measuring 250 m from the 
discovery point towards SE, alongside the 
road to Głogów, and reaching the Oder’s trib-
utary, Czarny Rów, in the north (see Sarnow-
ska 1958, p. 192).

Full-scale archaeological research was con-
ducted in 1913 by Gerhard Bersu on the behalf 
of Schlesische Museum für Kunstgewerbe und 
Industrie, consulted by Martin Jahn. The exca-
vations were carried out during five summer 
weeks, with the help of 10 local workers. A dig 
measuring 1000 m2 was located between the 
buildings of the local sugar factory and a cliff 
on the bank of Czarna Woda, situated on the 
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Wykop o powierzchni 1000 m2 zlokalizowano 
pomiędzy zabudowaniami miejscowej cukrow-
ni a skarpą usytuowaną nad biegiem Czarnej 
Wody na gruntach Karbego, położonych pomię-
dzy piaskowniami Andersa i Leissnera, z któ-
rych meldowano już o odkryciach zabytków. 
Liczba zarejestrowanych obiektów i niewielki 
stosunkowo obszar objęty badaniami pozwalają 
jedynie domyślać się, jak dużym założeniem se-
pulkralnym pierwotnie nosocickie cmentarzy-
sko było. W trakcie badań odkryto groby kultu-
ry pomorskiej (łącznie 24? czy 31?) oraz groby 
kultury przeworskiej z młodszego okresu prze-
drzymskiego (22 groby czy 21?) i okresu wpły-
wów rzymskich (18 grobów). Numerację gro-
bów nosocickich kontynuowano od numeru 7, 
kończąc na numerze 82. 

W świetle dokumentacji archiwalnej poje-
dynczych, bliżej nieokreślonych odkryć w No-
socicach dokonywano także w roku 1914. Ele-
menty wyposażenia zniszczonego grobu 
w 1916 r. dostarczył do Muzeum w Głogowie 
Leissner (por. Petersen 1932, s. 139–140).

W listopadzie 1919 roku na terenie przyszkol-
nego ogrodu nauczyciel Rother natknął się na 
grób 83. Latem 1928 roku w trakcie robót kana-
lizacyjnych i innych prac ziemnych w różnych 
częściach szkolnej działki napotkano 5 kolejnych 
grobów kultury przeworskiej (groby 84–88), pra-
ce nadzorował B. Oestreich z Głogowa. Elemen-
ty wyposażenia grobu wojownika pozyskano 
w roku 1935 i przekazano je do wrocławskiego 
Landesamt für Denkmalpflege (Pescheck 1936). 
Elementy kolejnego grobu (najprawdopodob-
niej kultury pomorskiej) odkryto w 1939 r., przy 
czym tych ostatnich odkryć dokonywano już na 
terenie miejscowości, która tymczasem w ra-
mach polityki germanizacji słowiańsko brzmią-
cych nazw została zmieniona na Urstetten.

Prace na cmentarzyskach w Nosocicach, a do-
kładniej w ich NW części, w sąsiedztwie zabu-
dowań cukrowni kontynuowano w 1950 roku 
(Sarnowska 1958). Związane one były z faktem 
odkrywania kolejnych zabytków w trakcie po-
bierania piasku. W pracach brali udział pracow-
nicy Muzeum Śląskiego, dr W. Sarnowska (kie-
rownik prac), asystenci T. Różycka i A. Gałuszka 
oraz pracownicy fizyczni. Wykopaliska trwały 
od 4 do 26 V 1950 roku. W ich trakcie zabez-
pieczono zabytki odkryte przypadkowo podczas 

land belonging to Karbe, between the sand 
mines of Anders and Leissner, from which 
finds had already been reported. The number 
of registered finds and a relatively small area 
covered by the research let us speculate how 
massive the graveyard in Nosocice must have 
been. The digs uncovered graves of the Pomer-
anian culture (24? or 31? in total) and of the 
Przeworsk culture from the later pre-Roman 
period (18 graves). The enumeration of the 
Nosocice graves was continued from no. 7 and 
finished at 82. 

The archives also show us that individual, 
unspecified discoveries were also made in No-
socice in 1914. Items acquired from the de-
stroyed grave were given to the Museum in 
Głogów by Leissner in 1916 (see Petersen 1932, 
p. 139–140).

In November 1919 Rother, a local teacher, 
found grave 83 in the school garden. In sum-
mer of 1928, during sewage works, 5 more 
graves of the Przeworsk culture were discov-
ered in various parts of the school grounds 
(graves 84–88). The research works were 
conducted by B. Oestreich from Głogów. 
Elements of equipment from a warrior’s grave 
were acquired in 1935 and handed over to 
Landesamt für Denkmalpflege in Wrocław 
(Pescheck 1936). Elements of another bur-
ial (probably a Pomeranian one) were dis-
covered in 1939, although in a village whose 
name had been changed to Urstetten, due to 
the policy of germanisation of Slavic-sound-
ing place names. 

The research at the graveyard in Nosocice, 
specifically in its NW section, near the build-
ings of the sugar factory, was continued in 1950 
(Sarnowska 1958). It was related with the fact of 
discovering further artifacts during the process 
of sand extraction. The works were conduct-
ed by the employees from the Silesian Muse-
um, W. Sarnowska, PhD (director), T. Różyc-
ka and A. Gałuszka (assistants) and physical 
workers. The excavations took place from 4 to 
26 May 1950, during which the research team 
secured the artifacts found accidentally in the 
sand mine, as well as gathered material from 
the surface. Apart from neolithic and medieval 
finds (skeletal graves without any equipment), 
four Pomeranian culture graves, a pit grave 
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prac w piaskowni, zebrano materiał z powierzch-
ni. Poza materiałami neolitycznymi i średnio-
wiecznymi (groby szkieletowe pozbawione wy-
posażenia) odkryto 4 groby kultury pomorskiej, 
jamowy grób z okresu przedrzymskiego oraz po-
pielnicowy grób z okresu rzymskiego. Bliżej nie-
określone prace ratownicze, być może związane 
z postępującą eksploatacją miejscowej piaskowni 
i rozbudowy cukrowni, miały miejsce także w la-
tach 1951–1953, kierował nimi p. Sedlak.

Analiza lokalizacji obiektów archeologicznych 
pozwala nam stwierdzić, że z całą pewnością ko-
lejną strefę cmentarzyska kultury przeworskiej 
odkryto w trakcie prac prowadzonych przez 
W. Pogorzelskiego. Formalnie wykopaliska pro-
wadzone były na stanowisku oznaczonym jako 
Nosocice 16, odkrytym w roku 1986 podczas prac 
weryfikacyjno-poszukiwawczych w odległości 
100 m na południe od głogowskiej cukrowni, na 
południowym skłonie wyniesienia terenowego 
(Pogorzelski 1999). Z powierzchni stanowiska 
pozyskano wówczas materiał neolityczny, dato-
wany na epokę brązu i związany z kulturą prze-
worską. Badania ratownicze prowadzono w la-
tach 1987–1989, kierowali nimi W. Pogorzelski 
i K. Czapla, łącznie przebadano 3250 m2, odkry-
wając 69 obiektów. Z kulturą przeworską wiąże 
się 5 grobów odkrytych w 1987 r. i tworzących 
zwarte skupisko w północnej części stanowiska, 
a więc położonej najbliżej pozostałych obiektów 
grobowych odkrywanych w latach poprzednich: 
jeden popielnicowy i cztery jamowe, datowane 
na wczesny okres wpływów rzymskich. 

Charakterystyka  
archiwaliów
Archiwalia dotyczące badań cmentarzysk w Gło-
gowie-Nosociach mają różnorodną chronologię, 
zróżnicowany charakter i zróżnicowaną wartość 
naukową. Najstarsze wzmianki o odkryciach do-
konywanych na stanowisku to korespondencja 
pomiędzy lokalnymi osobami zaufania publicz-
nego (np. nauczycielami) a wrocławskimi insty-
tucjami muzealnymi i konserwatorskimi. Dato-
wane są one na sam początek XX wieku. Ważna 
jest także część poświęcona procesowi przygoto-
wywania wypisów katastralnych, przerysy map, 
planów i uzgodnień co do zakresu ewentualnych 

from the pre-Roman period and an urn burial 
for the pre-Roman period were found.  Some 
rescue works, perhaps related to the ongoing 
development of the local sand mine and sugar 
factory, took also place in years 1951–1953 and 
were conducted by Sedlak. 

The analysis of the location of the archae-
ological finds allows us to determine that an-
other zone of the Przeworsk culture graveyard 
was discovered during the works conducted 
by W. Pogorzelski. Formally the excavations 
took place at a site marked as Nosocice 16, 
discovered in 1986 during search-and-verifi-
cation works conducted roughly 100 m south 
from the sugar factory, on the southern slope 
of a hill (Pogorzelski 1999). Neolithic material 
dated for the Bronze Age and associated with 
the Przeworsk culture was then acquired from 
the surface. Rescue works were conducted in 
years 1987–1989, directed by W. Pogorzelski 
and K. Czapla. In total, 3250 m2 were searched 
and 69 objects discovered. 5 graves, discov-
ered in 1987 and creating a tight concentra-
tion in the northern part of the site, are asso-
ciated with the Przeworsk culture. This group 
of burials is located closest to the previous-
ly-found burials and includes one urn burial 
and four pit burials, dated for the early Roman 
Influence Period.  

Characteristics  
of the archives

Archive materials regarding the research of 
Głogów-Nosocice have varied chronology, 
character and scientific value. The oldest re-
marks on the discoveries made at the site are 
found in the correspondence exchanged be-
tween the local people of social trust (e.g. teach-
ers) and the museums and historical preserva-
tion institutions in Wrocław. They are dated for 
the very beginning of the 20th century. The part 
of materials dedicated to the process of prepar-
ing cadastral abridgements, map copies, plans 
and agreements on the scope of considered res-
cue excavations with the land holders and rent-
ers. This category also contains drawings which 
show the localisation of the sepulchral objects 
in relation to permanent landmarks and simpli-
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ratowniczych badań wykopaliskowych z dyspo-
nentami i dzierżawcami terenów. Do tej katego-
rii źródeł należą też szkice lokalizacji obiektów 
grobowych w odniesieniu do stałych punktów 
terenowych, uproszczone szkice obiektów od-
krywanych doraźnie (ryc. 4, 5).

Kapitalną wartość ma dokumentacja z ba-
dań prowadzonych przez G. Bersu w roku 1913. 
Składają się na nią opisy obiektów nierucho-
mych, niemal kompletna, aczkolwiek dość sche-
matyczna i uproszczona ich dokumentacja ry-
sunkowa oraz częściowo fotograficzna. Opisom 
obiektów, niekiedy także szczegółom kolejnych 
etapów eksploracji, towarzyszą opisy materiałów 
ruchomych oraz pojedyncze ich schematyczne 
rysunki, a nawet fotografie. Wykonywane w te-
renie odręczne notatki i szkice Bersu uzupełnia-
ne były następnie już w Muzeum przez M. Jahna 
w komentarze pisane na maszynie. Poszczegól-
ne zespoły były rysowane zarówno w formie 
nieco schematycznej, bez zachowania skali od-
wzorowania, jak również zgodnie z przyjęty-
mi standardami naukowymi na papierze mili-
metrowym. W obu przypadkach dysponujemy 
cennymi informacjami dotyczącymi kształtów 
czy wielkości jam grobowych, lokalizacji w gro-
bach poszczególnych zabytków, zastosowanych 
szczegółów konstrukcyjnych, szczególnie licz-
nych na stanowisku w Nosocicach elementów 
kamiennych. Wiele wyczytać można z archi-
walnych zdjęć, z których zdecydowana więk-
szość wykonywana była jednak niestety bez 

fied drawings of the objects discovered ad hoc 
(Fig. 4, 5). 

The documentation of the research conduc- 
ted by G. Bersu in 1913 has an immense val-
ue. It contains descriptions of immovable ob-
jects and an almost complete, although a bit 
schematic and simplified, set of drawings, sup-
plemented with some photographs. The de-
scriptions of objects, as well as of some stag-
es of the exploration, are accompanied by the 
descriptions of moveable finds and individual 
schematic drawings, or even photos. Notes and 
drawings, handmade by Bersu on site, were lat-
er completed at the Museum by M. Jahn with 
machine-typed commentary. Particular buri-
als were drawn both in a schematic form with-
out any referential scale, and in full academic 
standard on paper with a millimeter grid (Fig. 
6–9). In both cases we have valuable informa-
tion about the shapes or sizes of the burial pits, 
their contents, and construction methods used 
for the stonework, particularly prominent in 
Nosocice. A lot can be read from the archive 
photographs, although most of them were made 
without any scale and north orientation. Ger-
hard Bersu regularly informed director Seger 
from the  Kunsthistorisches Musem about his 
progress and their correspondence has also sur-
vived. Extremely valuable is the plan of the digs, 
drawn in 1913 and showing the scale of the 
stratigraphic complexity of the site and mutual 
spatial relations of particular objects (Plate 83). 

Ryc. 4. Przykład polowej dokumentacji i opisu zabyt-
ków z grobu kultury pomorskiej autorstwa G. Bersu
Fig. 4. Example of the field documentation and finds de-
scription from Pomeranian culture grave, by G. Bersu

Ryc. 5. Polowy rysunek przedstawiający lokalizację ele-
mentów wyposażenia jednego z grobów kultury prze-
worskiej
Fig. 5. Field scetch shawing the invetory’s location 
in one of the Przeworsk culture graves
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Ryc. 6. Archiwalny diapozytyw szklany – prace ratownicze na terenie piaskowni w Nosocicach
Fig. 6. Archival glass diapositive – rescue excavations on sandpit at Nosocice

Ryc. 7. Przykład dokumentacji fotograficznej zrekonstruowanych naczyń ceramicznych
Fig. 7. Examples of the photograph documentation of the reconstructed pottery
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skali i oznaczenia kierunku północy (ryc. 6–9). 
W trakcie prowadzonych prac kierujący nimi 
Gerhard Bersu listownie informował dyrekto-
ra Segera z Kunsthistorisches Musem o postę-
pach, o czym świadczy zachowana korespon-
dencja. Kapitalną wartość ma plan wykopalisk 
sporządzony w 1913 r., obrazujący skalę straty-
graficznego skomplikowania stanowiska oraz 
wzajemne relacje przestrzenne poszczególnych 
obiektów (Tabl. 83). Jakością nieco odbiega do-
kumentacja sporządzana na bieżąco na potrze-
by doraźnych prac i odkryć mających miejsce 
w latach 20.–30. XX w., wciąż stoi jednak na 
wysokim poziomie jakościowym. 

Oprócz dokumentacji polowej i korespon-
dencji dotyczącej poszczególnych etapów odkry-
wania zabytków i grobów, relacji z terenu, próśb 
o określenie chronologii artefaktów kierowanych 
do wrocławskich instytucji dysponujemy odbit-
kami fotograficznymi wklejonymi na poszcze-
gólnych stronach akt. Są na nich przedstawione 
zarówno pojedyncze zabytki, jak i sceny z prac 
badawczych. Pewną wartość źródłową mają wy-
cinki prasowe, zarówno lokalne, ale także o zasię-
gu ogólnośląskim, wskazując na skalę zaintere-
sowania badaniami wśród ogółu społeczeństwa, 
z drugiej zaś świadome budzenie potrzeby 
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz potrzebę 
edukacji i popularyzacji wiedzy (np. Der Nieder-
schlesische Anzeiger, z 21 IX 1913 r.; Die Neue 
Niederschlesische Zietung, z 21 IX 1913 r.; Die 
Schlesische Zeitung, z 11 XI 1913 r.; Schlesische 
Chronik, z 1 I 1914 r., s. 174–176; Der Nieder-
schlesische Anzeiger z 31 VII 1928 r.). Artykuły 

The documentation prepared for the purposes 
of the ad hoc discoveries in the 20’s and 30’s of 
the 20th century has slightly lower quality, yet is 
still of great value. 

Apart from the field documentation and 
correspondence regarding the particular stag-
es of research, field reports and requests for 
determining the chronology of the artifacts di-
rected at institutions in Wrocław, we also have 
copies of photographs attached to certain pag-
es in the documentation. They show both in-
dividual finds and scenes from the conduct-
ed works. Some source value is presented by 
the press articles from both local and region-
al titles, showing the scale of interest shown 
by the local population on the one hand, and 
the increasing tendency to create the need for 
protecting the cultural heritage and spread-
ing the historical knowledge on the other (e.g. 
Der Niederschlesische Anzeiger, from 21 Sep 
1913; Die Neue Niederschlesische Zeitung, 
from 21 Sep 1913; Die Schlesische Zeitung, 
from 11 Nov 1913; Schlesische Chronik, from 
1 Jan 1914, p. 174–176; Der Niederschlesische 
Anzeiger from 31 Jul 1928). Some of the ar-
ticles were written by Gerhard Bersu himself. 
Interestingly, some of them carry the wish of 
leaving at least some of the discovered arti-
facts at the local Glogauer Museum and pre-
senting them to the local community, instead 
of sending them all to Wrocław. The articles 

Ryc. 8. Przykład podpisu na szklanym diapozytywie
Fig. 8. Example of the signature on the glass diapositive

Ryc. 9. Archiwalny diapozytyw szklany – ułożone na 
potrzeby zdjęcia wypełnisko jednej z popielnic (wypo-
sażenie niekompletne)
Fig. 9. Archival glass diapositive – arranged for the 
photography urn fill (not complete)
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te wychodziły spod pióra m.in. Gerharda Bersu. 
Ciekawe, że w części z nich formułowany był po-
stulat, aby nie wszystkie zabytki powędrowały do 
Wrocławia, żeby choć w części przypadków móc 
pozostawić je w miejscowym Glogauer Museum 
i w ten sposób prezentować lokalnej społeczno-
ści. Wycinkom tym towarzyszą także fragmenty 
artykułów naukowych publikowanych we wro-
cławskich periodykach (Altschlesien, Altschlesi-
sche Blätter).

Materiały archiwalne o najstarszej chronolo-
gii, a także te o największej wartości poznawczej 
przechowywane są w zasobach Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu w obrębie zbioru Wy-
działu Samorządowego Prowincji Śląskiej (AP 
W-w, WSPŚ, sygn. 694) i to one stanowią podsta-
wowe dla nas źródło informacji. Niestety, niewiel-
ka liczba dokumentacji opisowej i korespondencji 
zachowała się w archiwum dzisiejszego Mu-
zeum Archeologicznego we Wrocławiu, Oddzia-
le Muzeum Miejskiego Wrocławia. W tej insty-
tucji przechowywana jest natomiast bogata baza 
przedwojennych szklanych negatywów, przedsta-
wiających poszczególne zespoły grobowe w trak-
cie eksploracji oraz wybrane materiały ruchome 
z badań prowadzonych na początku XX wieku. Na 
uwagę zasługują ich bardzo dobra jakość i wyso-
ka rozdzielczość, pozwalające na analizę szczegó-
łów technologicznych i stylistycznych zabytków, 
co ma szczególne znaczenie w przypadku egzem-
plarzy, które nie dotrwały do naszych czasów i nie 
zostały w żaden sposób opublikowane. Odnaleźć 
tam można również fotograficzną dokumentację 
z prospekcji w latach 50. XX w., realizowanych 
przez pracowników Muzeum Śląskiego.

Środowisko geograficzne
Dawna wieś Nosocice to obecnie osiedle Gło-
gowa w południowo-wschodniej części miasta. 
Omawiane cmentarzysko zlokalizowane jest na 
niewielkim wyniesieniu, obecnie niemal nie-
widocznym z powodu intensywnej urbanizacji 
całej okolicy (ryc. 10).  Jest to krawędź terasy 
nadzalewowej rzeki Czarnej (czasem nazywa-
nej błędnie Czarną Wodą), lewego dopływu 
Odry. Krawędź ta wyznacza południowy za-
sięg Pradoliny Głogowsko-Baruckiej. Istnieje 
tu gęsta sieć niewielkich cieków wodnych. Dzi-
siaj najlepiej widoczne w terenie są dwa większe 

are accompanied by fragments of academ-
ic papers, published in Wrocław magazines 
(Altschlesien, Altschlesische Blätter).

The oldest archive materials, as well as those 
of the greatest value, are kept at the National 
Archives in Wrocław, in the collections of the 
Silesian Province Department (AP W-w, WSPŚ, 
sign. 694), and form the basic source of knowl-
edge to us. Unfortunately, only a small portion 
of correspondence and descriptive documen-
tation survived in the archives of the modern 
Archaeological Museum in Wrocław, a depart-
ment of the City Museum. This institution, 
however, houses a rich collection of pre-war 
glass negatives which show the particular se-
pulchral complexes during exploration and se-
lected materials from the research conducted 
in the beginning of the 20th century. The neg-
atives are of high resolution and quality, allow-
ing for detailed technological and stylistic anal-
ysis of the finds. This is particularly important 
in case of the artifacts which did not survive 
until the modern day and have not been pub-
lished in any way. The collection also contains 
photographic documentation from the works 
conducted in the 1950’s by the employees of the 
Silesian Museum.

Geographical  
environment

Nosocice is a former village and currently 
a residential district of the city of Głogów in its 
south-eastern part. The discussed graveyard is 
located on a small hill, now almost unrecog-
nisable due to heavy urbanisation of the whole 
area (Fig. 10). It is an edge of a riverside ter-
race of the river Czarna (sometimes incorrectly 
called Czarna Woda), a left-side tributary to the 
Oder. This edge is also the southern limit of the 
Glogau-Baruth Urstromtal. A whole network 
of small watercourses exists here. Two of them 
which are best visible nowadays are the Rudna 
and the Czarna. The terrace inclination towards 
the river does not exceed 5°.

The local countryside was shaped in the late 
Pleistocene. From the south and the west the 
urstromtal is limited by the Dalkowskie Hills, 
clearly visible from the site and creating a bar-
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rier between the ancient settlement areas. Fur-
ther east lies the Grębocice Plain, cross-cut with 
old river beds, mostly dried-up. 

The highest peak near Głogów is 229.9 m 
a.s.l. To the north the urstromtal is closed by 
the Leszno Upland, also covered with a dense 
network of small streams and creeks. Rich loess 
soils are plentiful in the whole area – a factor 
definitely favourable for the development of 
agriculture, especially if we take into consid-
eration the fact that both nowadays and in the 
antiquity it was a flat land with a multitude of 
running water bodies. Swathes of fertile land 
formed a good base for a dense settlement net-
work (Fig. 11, 12). The area was even more at-
tractive thanks to the proximity of the Oder – 
a significant communication route. It should 
be also noted that in the whole Głogów-Baruth 

cieki: Rudna i wspomniana już Czarna. Nachy-
lenie terasy w kierunku rzeki nie przekracza 5°.

Krajobraz okolicy kształtował się w późnym 
plejstocenie. Od strony południowej i zachod-
niej pradolinę zamykają Wzgórza Dalkowskie, 
dobrze widoczne z okolicy stanowiska, które 
stanowią barierę pomiędzy pradziejowymi sku-
piskami osadniczymi. Położona na wschód od 
nich Równia Gębocic pocięta jest starorzecza-
mi, współcześnie w większości suchymi. 

W okolicy Głogowa najwyższe wzniesienie 
mierzy 229,9 m n.p.m. Od północy natomiast 
pradolinę zamyka Wysoczyzna Leszczyńska, 
także pokryta gęstą siecią małych rzek i poto-
ków. Na całym terenie stanowiska oraz w naj-
bliższej okolicy zalegają żyzne gleby lessowe. Był 
to na pewno czynnik sprzyjający rozwojowi rol-
nictwa, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę,  

Ryc. 10. Rzeźba terenu rejonu Głogowa-Nosocic wraz z doliną Odry i Wzgórzami Dalkow-
skimi (wg Badura 2016)
Fig. 10. Terrain topography in the Głogów-Nosocice area with the Oder River valley and 
Dalkowskie Hills (after Badura 2016)
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że w starożytności, tak jak i dzisiaj, był to teren 
równinny, pocięty, jak wspomniano, licznym 
ciekami. Połacie żyznych gleb stanowiły bar-
dzo dobrą podstawę do tworzenia gęstej sieci 
osadniczej (ryc. 11, 12). Dodatkowo atrakcyj-
ność omawianego terenu podnosiła obecność 
Odry – ważnej arterii komunikacyjnej. Ponad-
to trzeba zauważyć, że w całej Pradolinie Gło-
gowsko-Baruckiej na wysokości dzisiejszego 
Głogowa, na terasie zalewowej oraz na krawę-
dzi terasy nadzalewowej zalegają pokłady rud 
darniowych. Są bezsporne dowody na ich eks-
ploatowanie w pierwszych stuleciach naszej 

Urstromtal near Głogów, on the riverside ter-
race edge and the terrace itself there are rich de-
posits of bog iron. There is solid evidence for its 
exploitation in the first centuries C.E., but also 
much earlier, in the pre-Roman period. Silt and 
loam deposits in the Dalkowskie Hills could 
have been used as valuable resources for pot-
tery.

It is difficult to precisely reconstruct the en-
vironment which existed around Głogów two 
thousand years ago. There are no academic pub-
lications on that topic. The iron smelting indus-
try most probably led to gradual deforestation 

Ryc. 11. Szkic geologiczny rejonu Głogowa-Nosocic: 
1 – mułki, iły, gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe 
zaburzone glacitektoniczne, 2 – lessy na osadach zabu-
rzonych glacitektonicznie, 3 – lessy, 4 – gliny deluwial-
ne, 5 – wydmy, 6 – piaski eoliczne, 7 – terasy 3–5 m n.p. 
rzeki, 8 – terasy 1–3 m n.p. rzeki, 9 – mułki i namuły 
mineralno-organiczne (wg Badura 2016)
Fig. 11. Geological sketch of the Głogów-Nosocice 
area: 1 – silt, loam, till, postglacial sand glacitectoni-
cally disturbed, 2 – loess glacitectonically disturbed, 
3 – loess, 4 – deluvial clay, 5 – dunes, 6 – eolic sand, 
7 – terraces 3–5 m over the river level, 8 – terraces 
1–3 m over the river level, 9 – silt, mineral-organic al-
luvium (after Badura 2016)

Ryc. 12. Szkic geomorfologiczny rejonu Głogowa-No-
socic: 1 – moreny spiętrzone, 2 – pokrywy lessowe, 
3 – wydmy, 4 – pokrywy piasków eolicznych, 5 – terasa 
3–5 m n.p. rzeki, 6 – terasa 1–3 m n.p. rzeki, 7 – staro-
rzecza suche, 8 – dolinki denudacyjne, 9 – stożki na-
pływowe, 10 – krawędź wysoczyzny (wg Badura 2016)
Fig. 12. Geomorphological sketch of the Głogów-No-
socice area: 1 – push moraines, 2 – loess covers, 3 – 
dunes, 4 – eolic sand covers, 5 – terrace 3–7 m over the 
river level, 6 – terrace 1–3 m over the river level, 7 – dry 
old river valley, 8 – denudation baśni, 9 – alluvial fans, 
10 – edge of he elevated terrain (after Badura 2016)
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ery, ale także już wcześniej, w okresie prze-
drzymskim. Mułki i iły zalegające na Wzgó-
rzach Dalkowskich mogły stanowić cenny su-
rowiec garncarski.

Trudno dziś dokładnie zrekonstruować śro-
dowisko, jakie istniało w okolicy Głogowa 2000 
lat temu. Nie ma żadnych specjalistycznych pu-
blikacji w tym zakresie. Wspomniana produk-
cja metalurgiczna najprawdopodobniej do-
prowadzała do stopniowego wylesienia okolic 
stanowiska. Jest to o tyle ważne, że obecnie tere-
ny położone na prawym brzegu Odry są pokry-
te gęstymi lasami. W pradziejach bardziej gęste 
kompleksy leśne znajdowały się najpewniej je-
dynie na wzgórzach. Materiał faunistyczny, po-
zyskany z licznych stanowisk archeologicznych 
z okolic Głogowa, świadczy o tym, iż w skład 
diety zamieszkującej tu w pradziejach ludności 
wchodziły ryby oraz mięczaki słodkowodne. 
Generalnie jednak do rekonstrukcji dawnego 
środowiska na badanym obszarze wciąż posia-
damy zbyt mało danych.

of the local countryside. It is an important fact, 
as currently the areas on the right bank of the 
Oder are densely covered with woodland. In 
the antiquity thick forests probably were found 
only on hills. The zoological material acquired 
from the archaeological sites around Głogów 
shows us that the diet of the people who lived 
here included fish and freshwater molluscs. 
However, generally we still do not have suffi-
cient data to properly reconstruct the past en-
vironment of this area.





Część I  
Cmentarzysko kultury pomorskiej

Part I
Cemetery of the Pomeranian Cultures
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Na stanowisku w Głogowie-Nosocicach, pod-
czas badań wykopaliskowych prowadzonych 
przez M. Jahna oraz G. Bersu w 1913 r., od-
kryto 33 pochówki ciałopalne identyfikowane 
z kulturą pomorską. Znajdowały się one wśród 
młodszych grobów kultury przeworskiej, a tak-
że starszych obiektów neolitycznych. Reprezen-
towały różne formy ciałopalnego obrządku po-
grzebowego, charakterystycznego dla kultury 
pomorskiej. Natrafiono na groby popielnicowe 
oraz jamowe, zarówno obwarowane kamienia-
mi, jak i bez obstawy. Odkryto także jeden grób 
podkloszowy. Zachowały się w różnym sta-
nie – od niemalże nienaruszonych po całkowi-
cie zdewastowane. Znajdowały się od 30 do 60 
cm pod powierzchnią ziemi i sięgały głębokości 
40–90 cm. Wyniki tych badań zostały częścio-
wo opublikowane w 1922 r. przez K. Tacken-
berga w pracy Neue schlesische Funde der früh-
germanischen Zeit. Dotychczas było to jedyne 
źródło dotyczące powyższych odkryć, które 
ukazało się drukiem.

W 1950 roku w Nosocicach odbyły się ko-
lejne badania archeologiczne, poprowadzone 
przez W. Sarnowską z ramienia Muzeum Ślą-
skiego we Wrocławiu. Odkryto wówczas dwa 
kolejne obiekty sepulkralne kultury pomorskiej 
– pierwszym był pojedynczy grób popielnicowy 
z obstawą kamienną, zaś drugi zawierał dwie 
popielnice wraz z pochówkiem jamowym. Wy-
niki tych prac zostały opublikowane w dwóch 
artykułach (Sarnowska 1950; Sarnowska 1954–
1956).

Cmentarzysko w Głogowie-Nosocicach jest 
niezwykle ważnym stanowiskiem dla kultury 
pomorskiej na terenie środkowego Nadodrza. 
Jest to zachodnia granica zasięgu tej jednostki, 
obszar przenikania się różnych wpływów kul-
turowych. Pochodzi stąd kilka unikalnych za-
bytków, jak choćby słynna zapinka tarczkowata 

1. Wstęp

1. Introduction

During research excavations carried out in 
1913 by M. Jahn and G. Bersu in Głogów-Noso-
cice, 33 cremation burials were found and iden-
tified with the Pomeranian culture. The burials 
were located amongst younger graves from the 
Przeworsk culture, as well as some older, neo-
lithic objects. They represented various forms 
of cremation burials, typical for the Pomerani-
an culture. Discovered graves included cinerary 
urn burials and pit burials, both flanked with 
stones and unflanked. A single bell burial was 
also found. The graves were preserved in vari-
ous states of decay – from almost intact to com-
pletely devastated ones. They were situated ca. 
30–60 cm below the ground level and had 40–
90 cm in depth. The results of that research was 
partially published in 1922 by K. Tackenberg in 
work Neue schlesische Funde der frühgermanis-
chen Zeit. So far it has been the only source on 
the above-mentioned finds which was issued in 
print.

In 1950 in Nosocice another archaeological 
research was conducted by W. Sarnowska, on 
behalf of Muzeum Śląskie (The Silesian Muse-
um) in Wrocław. Two more Pomeranian sepul-
chral objects were discovered then – one with 
stone flanking, containing a single cinerary urn, 
and one with two urns and a pit burial. The re-
sults of that research were published in two ar-
ticles (Sarnowska 1950; Sarnowska 1954–1956).

Graveyard in Głogów-Nosocice is a high-
ly important site for the Pomeranian culture in 
the central Oder river basin. It is the western-
most boundary of that unit, an area where var-
ious cultural influences merged. A few unique 
objects come from that site, e.g. the famous 
shield fibula with coral applications. Particu-
lar materials from Nosocice are quite frequent-
ly mentioned in the subject literature and used 
in synthetic works. Despite that, the graveyard 
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z koralowymi aplikacjami. Poszczególne mate-
riały z Nosocic stosunkowo często są wzmian-
kowane w literaturze przedmiotu i wykorzysty-
wane w pracach syntetycznych. Pomimo tego 
cmentarzysko aż do tej pory nie doczekało się 
pełnego, aktualnego opracowania obejmujące-
go wszystkie etapy badań.

Niestety, nie wszystkie materiały kultury po-
morskiej pozyskane ze stanowiska zachowały 
się do dzisiaj. Wiele zabytków zaginęło lub zo-
stało zniszczonych podczas II wojny światowej. 

still has not received a full, contemporary anal-
ysis which would include all stages of research. 

Unfortunately, not all Pomeranian culture 
artifacts acquired from the site survived until 
the present day. Many objects were lost or de-
stroyed during the Second World War.
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Katalog został podzielony na dwie części: 
pierwsza obejmuje badania w 1913 r., natomiast 
druga badania w 1950 roku.

Archiwalna dokumentacja z pierwszych ba-
dań, niestety, nie jest w pełni satysfakcjonują-
ca. Nie dysponujemy rysunkami i fotografiami 
wszystkich obiektów, a niektóre opisy, zwłasz-
cza grobów uznanych za zniszczone, bywają 
bardzo skąpe. Na wielu planach brakuje ukie-
runkowania względem stron świata. Nie doku-
mentowano również przekrojów obiektów. Za-
rysy i wymiary jam grobowych w większości 
nie były uwzględnione ani na planie szczegó-
łowym, ani w opisie. Wedle informacji zawar-
tej w archiwaliach nie zawsze były uchwytne. 
W takich wypadkach dane na potrzeby niniej-
szego katalogu zostały wzięte z ogólnego planu 
stanowiska. Z tego względu rozmiary i kształty 
jam grobów nieobwarowanych kamieniami na-
leży traktować raczej orientacyjnie. 

2.1. Badania  
     w 1913 roku

Grób 11  
(popielnicowy obwarowany)

Okrągły w zarysie obiekt zaczynał się na głę-
bokości 35 cm, a kończył na 60 cm (Tabl. 1). 
Znajdowała się w nim urna otoczona wieńcem 
z niewielkich kamieni polnych (długości 10–15 
cm), który w północnej części wzmocniony był 
drugim rzędem kamieni. Jego średnica wynosi-
ła ok. 65 cm. 

Inwentarz (Tabl. 18): Popielnica o jasno- 
brunatnej, miejscami szarej, wygładzanej po-
wierzchni, długiej, stożkowatej szyjce i wysmu-
kłym brzuścu z wysoko umieszczonym zało-
mem. Szyjka wydzielona delikatnym uskokiem, 

2. Katalog (obiekty i inwentarze)

2. Catalog

The catalog is devided in two parts: the first one 
present the features excavated in 1913, the sec-
ond one the features found in 1950.

The archival documentation from the first 
sezon of excavations is unfortunatelly not sat-
isfying. We don’t dispose drawings nor pho-
tos of all features. Some descriptions, espe-
cially of the graves considered as destroyed, 
are mainly sparse. On numerous features’ 
plans there is no cardinal directions. The di-
ameters and schemas of the graves are not in-
dicated on the general plan of the site, neither 
in the description of it. According to the ar-
chival informations, it was often unperceive-
ble. In all those cases, for this catalog, it was 
taken from the general plan, when it was pos-
sible. For that reason the diameters and forms 
of the pits have to be taken as just approxi-
mate.

2.1. Excavations  
     in 1913

Grave 11  
(urn grave, with stone-
flanking)

The circular feature started at a depth of 35 
cm and ended at 60 cm (Plate 1). There was 
an urn in it, surrounded by a wreath of small 
field stones (10–15 cm long), which was rein-
forced in the northern part with a second row 
of stones. Its diameter was about 65 cm.

Inventory (Plate 18): A cinerary urn with 
a light brown, sometimes gray, smooth surface, 
a long, conical neck and a slender body with 
a high bend. The neck is separated with a del-
icate step, below which there are circles en-
graved in groups of three, going  around the 
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poniżej którego odciśnięte są kółeczka zgrupo-
wane po trzy, biegnące dookoła naczynia. Wy-
lew zniszczony. Wys. 29 cm, śr. denka 12 cm.

Datowanie: HaD3- LTA

Grób 13  
(popielnicowy bez obstawy)

Na głębokości 60 cm znajdowała się urna 
nakryta kamieniem, zawierająca spalone 
szczątki kostne oraz wyposażenie zmarłego 
(Tabl. 2). Jama grobowa była okrągła w zary-
sie, o średnicy ok. 45 cm. Kończyła się na głę-
bokości 90 cm.

Inwentarz (Tabl. 19): 1) szerokootworo-
wa popielnica barwy szaro-brunatnej o chro-
powaconym brzuścu z wysoko umieszczonym 
załomem i bardzo krótkiej, gładkiej, wydzie-
lonej szyjce, wys. 21 cm, śr. wylewu 26,5 cm; 
2) żelazna klamra hakowa od pasa, dł. 7,5 cm; 
3) żelazne kółko od pasa o śr. 2,8 cm; 4) dwu-
stożkowaty przęślik, ozdobiony z jednej stro-
ny liniami rozchodzącymi się promieniście, 
śr. 2,8 cm; 5) okrągły przęślik o śr. 3,9 cm; 6) 
płaski przęślik z wgłębieniem przy biegunie 
o śr. 3,8 cm; 7) stożkowate naczynie miniatu-
rowe żółtawej barwy, z dwoma uchwytami (je-
den ułamany) w górnej części, wys. 3,8 cm; 
8) zawieszka z 3 żelaznych pierścieni, z któ-
rych jeden był profilowany, z nawleczonym 
na środkowy z nich żółtym szklanym pacior-
kiem z niebieskimi oczkami, zawieszonych na 
kościanym uchwycie ściśniętym brązową taś-
mą; 9) zawieszka z 7 żelaznych pierścieni z żół-
tym szklanym paciorkiem z niebieskimi oczka-
mi; 10) kilka fragmentów żelaznych pierścieni, 
w tym niektóre połączone ze sobą i jeden czę-
ściowo przyrdzewiały do kawałka kości; 11) 
pierścień z brązu o śr. 2 cm oraz fragment pier-
ścienia 12) mały przedmiot z brązu w kształ-
cie półksiężyca, być może kolczyk taśmowaty; 
13) wygięty w łuk fragment brązowego drutu, 
dł. w cięciwie 7,5 cm, szer. 0,6 cm; 14) stopiona 
tarczowata główka szpili brązowej, śr. 3,7 cm; 
15) paciorek z brązu, śr. 1,6 cm; 16) guziczek 
z brązu, śr. 1,2 cm; 17) płaski paciorek bursz-
tynowy, śr. 1,7 cm; 18) jasnozielony szklany 
paciorek, stopiony; 19) mały fragment kości, 
prawdopodobnie ptasiej. 

Datowanie: HaD3-LTA

vessel. The spout is destroyed. Height 29 cm, 
dia. of the bottom 12 cm.

Chronology: HaD3-LTA

Grave 13  
(urn grave, without stone-
work)

At a depth of 60 cm, there was an urn covered 
with stone, containing burnt bone remains and 
the equipment of the deceased (Plate 2). The 
burial pit was circular, with approx. 45 cm in 
diameter. It ended at a depth of 90 cm.

Inventory (Plate 19): 1) a wide-opening urn 
of gray-brown color with a rough body with 
a high bend and a very short, smooth, separat-
ed neck, 21 cm high, dia. of the spout 26.5 cm; 
2) iron hook for belt buckle, 7.5 cm long; 3) iron 
round belt buckle with a diameter of 2.8 cm; 4) 
two-conical spindle, decorated on one side with 
lines diverging radially, dia. 2.8 cm; 5) round 
spindle with a diameter of 3.9 cm; 6) two-con-
ical, flat spindle with a diameter of 3.8 cm.; 7) 
a conical miniature vessel of a yellowish color, 
with two handles (one of which is broken) in 
the upper part, 3.8 cm high; 8) pendant made 
of 3 iron rings, one of which is profiled, with 
a yellow glass bead with blue eyes strung on the 
middle of them, hung on a bone holder tight-
ened with a tape of bronze; 9) pendant made of 
7 iron rings with a yellow glass bead with blue 
eyes; 10) 4 iron ring fragments and two rings 
joined together 11) small bronze items: ring di-
ameter 12 cm, a fragment of a ring and a cres-
cent-shaped splinter; 12) a fragment of a wire 
of bronze, curved in an arched shape, length in 
a chord 7.5 cm, width 0.6 cm; 13) melted disc-
shaped bronze pin head, dia. 3.7 cm; 14) bronze 
bead, dia. 1.6 cm; 15) bronze button, dia. 1,2 
cm; 16) flat bead made of amber, dia. 1.7 cm; 
17) light green glass bead, melted; 18) small 
piece of a bone, possibly a bird’s. 

Chronology: HaD3-LTA
Comments: A fibula from the Roman period 

(2nd century AD) was found in the upper part of 
the feature.
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Uwagi: Przy wewnętrznej ściance urny zna-
leziono zapinkę z II w., która najprawdopodob-
niej dostała się tam przypadkiem, niszcząc gór-
ną partię obiektu.

Grób 14 
(nieokreślony)

Obiekt o okrągłym zarysie o średnicy ok. 15 
cm. Spąg znajdował się na głębokości 40 cm. 
Głębokość stropu nieznana.

Inwentarz: fragmenty ceramiki.
Datowanie: HaD-LTB1

Grób 15 
(nieokreślony)

Obiekt o okrągłym zarysie średnicy ok. 15 cm. 
Spąg znajdował się na głębokości 40 cm. Głębo-
kość stropu nieznana.

Inwentarz: fragmenty ceramiki.
Datowanie: HaD-LTB1

Grób 19  
(nieokreślony)

Obiekt o okrągłym zarysie średnicy ok. 15 cm. 
Głębokość nieznana.

Inwentarz: fragmenty ceramiki.
Datowanie: HaD-LTB1

Grób 23  
(zniszczony)

Obiekt okrągły w zarysie, o średnicy ok. 15 
cm. Strop na głębokości 30 cm, spąg na 60 cm. 
W wypełnisku pojedyncze naczynie oraz spalo-
ne szczątki kostne.

Inwentarz: przepalone naczynie o czerwo-
nawej barwie, zachowana tylko dolna część o śr. 
15 cm (do dzisiaj zachowało się jedynie ucho).

Datowanie: HaD-LTB1

Grób 24  
(popielnicowy bez obstawy)

Obiekt okrągły w zarysie, o średnicy ok. 20 cm 
(Tabl. 3). Zaczynał się na głębokości 40 cm, 
a kończył na 65 cm. W jamie urna nakryta 
misą, zawierająca spalone szczątki kostne. 

Grave 14  
(type undeterminate)

A circular feature with an approx. diameter of 
15 cm. The floor was 40 cm deep. Ceiling depth 
unknown. 

Inventory: pottery fragments. 
Chronology: HaD-LTB1

Grave 15  
(type undeterminante)

A circular feature with an approx. diameter of 
15 cm. The floor was 40 cm deep. Ceiling depth 
unknown.

Inventory: pottery fragments. 
Chronology: HaD-LTB1

Grave 19  
(type undeterminate)

A circular feature with an approx. diameter of 
15 cm. Depth unknown. 

Inventory: pottery fragments. 
Chronology: HaD-LTB1

Grave 23  
(destroyed)

A circular feature with an approx. diameter of 
15 cm. The ceiling is at the depth of 30 cm, the 
floor is at 60 cm. In the fill there’s a single vessel 
and burnt bone remains. 

Inventory: A burnt, reddish vessel, only the 
lower part is preserved, with a diameter of 15 
cm (only one lug has preserved to this day).

Chronology: HaD-LTB1

Grave 24  
(urn grave, without sotne-
work)

A circular feature, with an approx. diameter of 
20 cm (Plate 3).  It started on at the depth of 40 
cm and ended at 65 cm. In the cavity, an urn 
covered with a bowl containing burnt bone re-
mains. 

Inventory (Plate 18): 1) cinerary urn with 
a slightly smoothed, rough, red and yellow sur-
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Inwentarz (Tabl. 18): 1) wysmukła, doni-
cowata popielnica rozszerzająca się delikatnie 
ku górze, bez wyodrębnionej krawędzi, o lekko 
chropowaconej, czerwono-żółtej powierzchni, 
wys. 19 cm, śr. wylewu 18 cm; 2) czerwono-
-żółta misa we fragmentach, nakrywająca po-
pielnicę. 

Datowanie: LTA
Uwagi: Grób zagłębiony był w starszy obiekt 

z epoki kamienia.

Grób 25  
(zniszczony)

Spąg obiektu na głębokości 50 cm. Zarys okrą-
gły, średnica ok. 15 cm. W wypełnisku frag-
menty potłuczonego naczynia oraz spalone 
szczątki kostne.

Inwentarz: fragmenty ceramiki o czarnej 
powierzchni, prawdopodobnie urny.

Datowanie: HaD-LTB1

Grób 26  
(popielnicowy bez obstawy)

Na głębokości 35 cm natrafiono na urnę, któ-
rej górna część została zniszczona przez pług 
(Tabl. 3). Spąg obiektu znajdował się na głęboko-
ści 65 cm. Zarys jamy okrągły, średnica ok. 20 cm.

Inwentarz: popielnica o stromych ścian-
kach i chropowaconej powierzchni, zniszczona 
w górnej części.  Wys. 22,5 cm, śr. dna 15 cm.

Datowanie: LTA

Grób 27  
(popielnicowy bez obstawy)

W obiekcie na głębokości 40 cm znajdowała 
się urna zawierająca spalone szczątki kostne, 
przykryta 3 kamieniami o szer. ok. 15–20 cm 
(Tabl. 3). Jama grobowa była okrągła w zarysie 
i liczyła ok. 30 cm średnicy. Sięgała głębokości 
70 cm.

Inwentarz: popielnica o jajowatej formie 
i chropowaconej powierzchni, z delikatnie wy-
chyloną krawędzią, barwy jasnoszarej, miejsca-
mi rdzawo-szarej. Znaleziona we fragmentach. 
Śr. wylewu 18 cm, śr. dna 12,4 cm, wys. 30,5 cm.

Datowanie: LTA

face, 19 cm high, dia. of the spout 18 cm; 2) red 
and yellow bowl in fragments, covering the urn. 

Chronology: LTA
Comments: Grave was embedded in an old-

er Stone Age object.

Grave 25  
(destroyed)

Feature’s base at a depth of 50 cm. Round con-
tour, diameter approx. 15 cm. In the fill there 
are fragments of a broken vessel and burnt bone 
remains.

Inventory: pottery fragments with a black 
surface, probably urn.

Chronology: HaD-LTB1

Grave 26  
(urn grave, without stone-
work)

At a depth of 35 cm, an urn was found, the 
upper part of which was destroyed by a plow 
(Plate 3). The base of the object was at a depth 
of 65 cm. The outline of the cavity is round, 
about 20 cm in diameter. 

Inventory: a cinerary urn with steep walls 
and rough surface, with the upper part dam-
aged. Height 22.5 cm, dia. of the bottom 15 cm. 

Chronology: LTA

Grave 27  
(urn grave, without stone-
work)

In the feature at a depth of 40 cm, there was an 
urn containing burnt bone remains, covered 
with 3 stones, approx. 15–20 cm wide (Plate 3). 
The burial pit was round in the contour and 
with approx. 30 cm in diameter. It reached the 
depth of 70 cm. 

Inventory (Plate 18): An cinerary urn with 
and egg-shaped form and rough surface, with 
a slightly tilted edge, light gray in color, some-
times rusty-gray. Found in fragments. Spout 
dia. 18 cm, bottom dia. 12.4 cm, 30.5 cm in 
height. 

Chronology: LTA
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Grób 29a  
(zniszczony, obwarowany)

Warstwa bruku kamiennego o wymiarach 63 x 
75 cm, znajdująca się bezpośrednio przy młod-
szym grobie 29 (Tabl. 4). Pomiędzy kamieniami 
znaleziono fragmenty naczyń ceramicznych.

Inwentarz: fragmenty ceramiki, w tym dwa 
denka.

Datowanie: HaD-LTA

Grób 30  
(popielnicowy obwarowany)

Pod kamieniem wielkości ok. 25x25 cm, na głę-
bokości 30 cm znaleziono dobrze zachowaną 
urnę nakrytą fragmentami misy. W urnie znaj-
dowały się spalone szczątki kostne i elementy 
wyposażenia, dodatkowo poza nią leżały drob-
ne fragmenty spalonych kości i brązowych 
przedmiotów. Jama grobowa była okrągła w za-
rysie (średnica ok. 50 cm) i tworzyła nieckowa-
te zagłębienie w ziemi. Kończyła się na głębo-
kości 70 cm (Tabl. 5).

Inwentarz (Tabl. 20): 1) popielnica barwy 
ceglasto-szarej, o krótkiej, wygładzanej szyj-
ce, oddzielonej delikatnym uskokiem od bania-
stego brzuśca z wysoko umieszczonym zało-
mem, którego powierzchnia jest nieopracowana, 
szorstka, dość zniszczona. Na ramionach naczy-
nia 4 pary plastycznych guzków z wgłębienia-
mi. Wys. 25 cm, śr. wylewu 17,5 cm, śr. denka 
12,5 cm; 2) jasnobrązowa misa z uchem i wyle-
wem delikatnie zagiętym do wnętrza, nakrywa-
jąca popielnicę; 3) żelazna klamra hakowa do 
pasa z odłamanym haczykiem po jednej stronie, 
dł. 5,4 cm; 4) otwarte kółko z brązu z zagładzo-
nym końcem, drugi koniec ułamany, śr. 3,2 cm; 
5) kawałek łukowato wygiętego brązowego dru-
tu, owinięty cieńszym drutem, dł. cięciwy 4 cm; 
6) 2 małe spiralne tarczki z brązu, ułożone obok 
siebie (prawdopodobnie były połączone) o śr. 
0,7 i 0,8 cm; 7) fragment masywnej brązowej ta-
śmy, zgiętej, stopionej,  szer. 1 cm, dł. 8 cm oraz 
jeden stopiony węższy kawałek; 8) otwarte kół-
ko z okrągłego drutu brązowego o śr. 1,6 cm; 9) 
kawałki pękniętych szklanych paciorków; 10) 
2 kawałki brązowej taśmy oraz stopione brązowe 
guzki (w jamie grobowej poza urną).

Datowanie: LTA

Grave 29a  
(destroyed, with stone-
work)

A layer of pavement measuring 63 x 75 cm, di-
rectly next to the younger grave 29 (Plate 4). 
There were fragments of pottery vessels found 
between the stones. 

Inventory: pottery fragments, including two 
bottoms. 

Chronology: HaD-LTA

Grave 30  
(urn grave, without stone-
work)

A well-preserved urn covered with fragments of 
a bowl was found under a large stone at a depth 
of 30 cm. Inside the urn there were burnt bone 
remains and elements of equipment, addition-
ally, there were small fragments of burnt bones 
and bronze items outside of it. The burial pit was 
round in the contour (approx. 50 cm in diam-
eter) and formed a through-shaped hole in the 
ground. It ended at a depth of 70 cm (Plate 5). 

Inventory (Plate 20): 1) a brick-gray cin-
erary urn with a short, smooth neck, separat-
ed by a delicate step from the distended body 
with a high bend, the surface of which is rough, 
quite damaged. On the arms of the vessel there 
are 4 pairs of ductile knobs with indentations. 
Height 25 cm, spout dia. 17.5 cm, bottom dia. 
12.5 cm; 2) light brown bowl with a handle and 
a spout slightly bent inwards, covering the cin-
erary urn. 3) an iron belt clip with a hook on 
one side, a broken hook on the other, 5.4 cm 
long; 4) bronze circle with a polished end, the 
other end was broken off, dia. 3.2 cm; 5) a piece 
of an arched brown wire, wrapped with a thin-
ner wire, chord length 4 cm; 6) 2 small spiral 
bronze discs, placed next to each other (prob-
ably were connected) with a diameter of 0.7 
and 0.8 cm; 7) a fragment of a massive brown 
tape, bent, melted, 1 cm wide, 8 cm long and 
one melted narrower piece; 8) a circle made of 
a round, bronze wire with a diameter of 1.6 cm; 
9) pieces of broken glass beads; 10) 2 pieces of 
brown tape and melted brown knobs (in the 
burial pit, outside the urn).

Chronology: LTA
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Grób 33  
(popielnicowy obwarowany)

Komora grobowa była ograniczona kamienia-
mi, które leżały na sobie w dwóch, miejscami 
trzech warstwach. Konstrukcja miała w przybli-
żeniu kształt kwadratu o wymiarach 80x80 cm. 
Wewnątrz znajdowała się zniszczona urna z po-
krywką. Stała na bruku z mniejszych kamieni 
na głębokości 70 cm (Tabl. 6). 

Inwentarz (Tabl. 21): 1) duża, czerwona-
wa popielnica o kulistej formie, bez wydzielo-
nej szyjki, z plastycznym wyobrażeniem nosa 
w górnej części, o śr. ponad 40 cm, wydobyta we 
fragmentach; 2) fragment płaskiej wpuszczanej 
pokrywki z wgłębieniem pośrodku.

Datowanie: HaD3-LTA

Grób 34  
(popielnicowy obwarowany, 
podwójny)

Strop obiektu znajdował się na głębokości 40 
cm. Jama grobowa posiadała obstawę kamienną 
w formie prostokąta o wymiarach 50 x 60 cm. 
Kamienie miały nieregularne kształty i były cia-
sno ułożone przy sobie. Wewnątrz znajdowały 
się 2 zniszczone urny zawierające spalone szcząt-
ki kostne. Były nieznacznie rozdzielone 2 ka-
mieniami ułożonymi przy brzegach konstruk-
cji. Nakrywały je misy. Dno jamy wyłożone było 
brukiem z mniejszych otoczaków (Tabl. 7).

Inwentarz (Tabl. 21): 1) dolna część czer-
wonawej urny dwuuchej (zachowane ucho tyl-
ko po jednej stronie). Śr. dna 16 cm, wys. 19 
cm; 2) fragmenty misy nakrywającej urnę; 3) 
dolna część mniejszej urny o czerwonawej po-
wierzchni z uchem; 4) fragmenty drugiej misy 
nakrywającej urnę.

Datowanie: LTA-LTB1

Grób 36  
(bezpopielnicowy obwarowa-
ny)

Jama grobowa o okrągłym zarysie średnicy ok. 
45 cm zaczynała się na głębokości 50 cm, a koń-
czyła na 70 cm. Przykryta była pojedynczym 
głazem. W wypełnisku znajdowały się spale-
nizna oraz przepalone szczątki kostne. Pod tą 

Grave 33  
(urn grave with stonework)

The burial chamber was clad covered with 
a mantle of stoned of various sizes. The struc-
ture was approximately a 80 x 80 cm square. It 
consisted of 2, sometimes 3 rows of stones. In-
side there was a damaged urn with a lid. It was 
standing on a pavement made of smaller stones, 
at a depth of 70 cm (Plate 6). 

Inventory (Plate 21): 1) a large, reddish cin-
erary urn in a spherical shape, with a ductile 
representation of a nose in the upper part, with 
a diameter over 40 cm, excavated in fragments 
2) a fragment of a flat, recessed lid with a recess 
line in the center. 

Chronology: HaD3-LTA

Grave 34  
(duble urn grave, with 
stonework)

The ceiling of the feature was at a depth of 40 
cm. The burial pit had a stone edge in a rectan-
gular shape measuring 50 x 60 cm. The stones 
were irregularly shaped and tightly placed 
against each other. Inside there were 2 damaged 
urns containing burnt bone remains. They were 
slightly separated by 2 stones placed at the edg-
es of the structure. They were placed with their 
handles facing south. They were covered with 
bowls. The bottom of the pit was paved with 
smaller pebbles (Plate 7). 

Inventory (Plate 21): 1) reddish urn with 
a globular body with a handle, only the lower 
part preserved. Bottom dia. 16 cm, height 19 
cm; 2) fragments of the bowl covering the urn; 
3) the lower part of the smaller urn with a red-
dish surface with a handle; 4) fragments of the 
second bowl covering the urn.

Chronology: LTA-LTB1

Grave 36  
(urn grave with stoneflank-
ing)

The burial pit with a round contour, approx. 
45 cm in diameter, started at a depth of 50 cm 
and ended at 70 cm. It was covered with a single 
boulder. In the fill, there were burning remains 
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warstwą natrafiono na obstawę z 5 kamieni, 
tworzących krąg o śr. 30 cm. Na samym dnie 
również ułożony był kamień (Tabl. 8). 

Inwentarz: brak.
Datowanie: LTA-LTB1

Grób 37  
(nieokreślony)

Zarys jamy grobowej owalny o długości ok. 25 
cm, głębokość nieznana. Znaleziono spalone 
szczątki kostne oraz fragmenty naczynia cera-
micznego.

Inwentarz: Fragmenty naczynia ceramicznego.
Datowanie: HaD-LTB1

Grób 41  
(zniszczony, obwarowany)

Na głębokości 40 cm odsłonięto obstawę ka-
mienną o nieregularnym zarysie i średnicy ok. 
55–60 cm. Zewnętrzne obwarowanie tworzyły 
ułożone w krąg głazy różnej wielkości, ustawio-
ne pionowo pod lekkim kątem i rozchylające się 
do góry. Wewnątrz znajdowały się mniejsze ka-
mienie w nieładzie, pomiędzy którymi natrafio-
no na stopione kawałki brązu. Poniżej nich było 
wypełnisko zawierające trochę spalonych szcząt-
ków kostnych oraz kolejne fragmenty brązu i ce-
ramiki. Na dnie na głębokości 70 cm leżał duży, 
płaski kamień o średnicy ok. 30 cm. Jeden z ka-
mieni tworzących zewnętrzny krąg posiadał na 
wierzchu 4 okrągłe wgłębienia (Tabl. 9).

Inwentarz (Tabl. 21): 1) szary, dwustoż-
kowaty przęślik gliniany; 2) drobne fragmen-
ty brązu, 3) fragmenty naczyń ceramicznych, 
w tym miseczki.

Datowanie: HaD-LTA
Uwagi: Obok grobu, na tym samym pozio-

mie wyróżnienia, odkryto szkielet bydła. Z uwa-
gi na leżącą przy kościach ceramikę z okresu 
rzymskiego został określony jako młodszy. Pod 
szkieletem znaleziono także jamę wypełnioną 
skorupami ceramicznymi z okresu neolitu.

Grób 48  
(zniszczony)

Obiekt o owalnym zarysie dł. ok. 25 cm. Głębo-
kość jamy nieznana.

and burned bone remains. Under this layer, 
there were 5 stones placed in a ring with an ap-
prox. diameter of 30 cm. There was also a stone 
at the bottom (Plate 8). 

Inventory: none.
Chronology: LTA-LTB1

Grave 37  
(destroyed)

The outline of the burial pit is oval, approx. 25 
cm long, depth unknown. Burnt bone remains 
and fragments of a pottery vessel.

Inventory: Fragments of a pottery vessel.
Chronology: HaD-LTB1

Grave 41  
(destroyed, with flanking) 

At a dep of 40 cm, a stone border with an ir-
regular contour and approx. diameter of 55–60 
cm was exposed. The outside circle consisted of 
large boulders, placed vertically at a slight an-
gle, opening upwards. Inside, there were small-
er, disheveled stones, which had melted bronze 
pieces between them. Below them there was 
a fill containing some burnt bone remains and 
more bronze and pottery fragments. On the 
bottom, at a depth of 70 cm, there was a large, 
flat stone with an approx. diameter of 30 cm. 
One of the stones forming the outside circle had 
4 circular indentations (Plate 9). 

Inventory (Plate 21): 1) gray, two-conical 
spindle whorl made of clay; 2) small bronze 
pieces; 3) fragments of pottery vessels, includ-
ing bowls.

Chronology: HaD-LTA
Comments: A cattle skeleton was discov-

ered next to the grave, at the same level of 
distinction. Due to the ceramics from the Ro-
man period lying next to the bones, it is con-
sidered to be younger. There was also a cavi-
ty filled with Neolithic shells found under the 
skeleton. 

Grave 48  
(destroyed) 

An feature with a round contour, approx. 25 cm 
long. Depth of the pit is unknown.
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Inwentarz: kruche fragmenty ceramiki, 
prawdopodobnie należące do urny i przykry-
wającej ją misy.

Datowanie: HaD-LTB1

Grób 49  
(popielnicowy obwarowany, 
podwójny)

Obwarowanie ze średniej wielkości (ok. 15–20 
cm długości), nieregularnych kamieni, kształtem 
zbliżone do prostokąta o wymiarach 60 x 45 cm. 
Strop obiektu znajdował się na głębokości 30 cm, 
spąg na 70 cm. Wewnątrz dwie częściowo zacho-
wane urny (górne części zniszczone przez pług). 
Jedna z nich stała na bruku z kamieni, druga bez-
pośrednio na ziemi (Tabl. 10).  

Inwentarz: 1) dolna część popielnicy o bru-
natnej, chropowaconej powierzchni, zachowa-
na w wys. 15,5 cm, śr. dna 11,5 cm; 2) dolna 
część popielnicy o gładkiej, czerwonawej po-
wierzchni, wys. 14 cm, śr. dna 15 cm; 3) frag-
menty misy ceramicznej.

Datowanie: LTA-LTB1

Grób 53  
(nieokreślony)

Obiekt o okrągłym kształcie, średnicy ok. 15 
cm. Na głębokości 35 cm znaleziono trochę 
fragmentów ceramiki oraz spalonych szcząt-
ków kostnych.

Inwentarz: fragmenty ceramiki o czarnej 
powierzchni.

Datowanie: HaD-LTB1

Grób 56  
(popielnicowy bez obstawy)

Obiekt o okrągłym zarysie, o średnicy ok. 20 
cm. Głębokość jamy grobowej nieznana. We-
wnątrz pojedyncza, częściowo zachowana 
urna (wylew zniszczony przez pług) wypeł-
niona spalonymi szczątkami kostnymi. Wśród 
nich znajdowało się wyposażenie zmarłego 
(Tabl. 11).

Inwentarz (Tabl. 21): 1) dolna część ciem-
noszarej popielnicy z uchem na wysokości 
brzuśca; 2) żelazna szpila z łabędzią szyjką i za-
winiętą główką, mocno zardzewiałą, dł. 9,6 cm; 

Inventory: fragile pottery fragments, prob-
ably belonging to the urn and the bowl cover-
ing it. 

Chronology: HaD-LTB1

Grave 49  
(duble, urn grave, flank-
ing)

The outside circle is made of medium-sized 
(approx. 15–20 cm long), irregular stones in 
a shape resembling a rectangle, measuring 
60 x 45 cm. The ceiling of the feature was at 
a depth of 30 cm, the base at 70 cm. Inside, 
there were two partially preserved urns (up-
per parts destroyed by a plow). One of them 
was standing on a stone pavement, the oth-
er one was standing directly on the ground 
(Plate 10). 

Inventory: 1) the lower part of the cinerary 
urn with a brown, rough surface, preserved with 
a height of 15.5 cm, bottom dia. 11.5 cm; 2) the 
lower part of the cinerary urn with a smooth, 
reddish surface, 14 cm high, bottom dia. 15 cm; 
3) fragments of a ceramic bowl. 

Chronology: LTA-LTB1

Grave 53  
(destroyed)

Feature with a round shape, approx. 15 cm in 
diameter. At a depth of 35 cm there were some 
pottery fragments and burnt bone remains 
found. 

Inventory: Pottery fragments with a black 
surface.

Chronology: HaD-LTB1

Grave 56  
(urn grave without flank-
ing)

Feature with a round contour, approx. 20 cm 
in diameter. The depth of the burial pit is un-
known. Inside, there is a single, partially pre-
served urn (spout damaged by a plow) filled 
with burnt bone remains. There was the equip-
ment of the deceased among them (Plate 11). 

Inventory (Plate 21): 1) lower part of a dark 
gray cinerary urn with a handle at its body level; 
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3) 4 stopione paciorki szklane: zielonkawy 
z żółtym zygzakiem, zielonkawy z białym zyg-
zakiem, połówka niebieskiego z białym zyg-
zakiem oraz dwa fragmenty silnie stopionego, 
opalizującego paciorka.

Datowanie: HaD-LTA

Grób 57  
(popielnicowy bez obstawy)

Na głębokości 60 cm natrafiono na pojedynczą 
urnę przykrytą misą, wypełnioną spalonymi 
szczątkami kostnymi, wraz z naczyniem przy-
stawnym. Jama grobowa o okrągłym zarysie 
średnicy ok. 40 cm. Dolna głębokość nieznana. 

Inwentarz: 1) czerwonawa popielnica z dwo-
ma okrągłymi uchami, o baniastym brzuścu 
z wysoko umieszczonym załomem; 2) misa na-
krywająca urnę o brązowej powierzchni, z wy-
lewem zagiętym do środka, wys. 7,5 cm, śr. wy-
lewu 18,5 cm; 3) małe, garnkowate naczynie 
o czarnej powierzchni.

Datowanie: LTA-LTB1

Grób 58  
(popielnicowy bez obstawy)

Obiekt o okrągłym zarysie i średnicy ok. 15 cm. 
Spąg jamy grobowej na głębokości 45 cm. We-
wnątrz pojedyncza, zniszczona urna zawiera-
jąca spalone szczątki kostne wraz z wyposaże-
niem zmarłego.

Inwentarz (Tabl. 21): 1) dolna część garnko-
watej popielnicy o czerwonawej powierzchni; 
2) stopione brązowe guzki z oczkiem o szer. 1,5 
cm, prawdopodobnie od naszyjnika.

Datowanie: HaD-LTA

Grób 61  
(popielnicowy bez obstawy)

Obiekt o owalnym zarysie i długości ok. 25 cm 
znajdował się na głębokości 40 cm. W wypeł-
nisku znaleziono fragmenty zniszczonej popiel-
nicy i niewielką ilość spalonych szczątków ko-
stnych.

Inwentarz: 1) denko oraz fragmenty ścianek 
źle wypalonej, kruchej urny.

Datowanie: HaD-LTB1

2) an iron pin with a swan’s neck and a coiled, 
rusty head, 9.6 cm long; 3) 4 melted glass beads: 
greenish with a yellow zigzag, half of a blue one 
with a white zigzag and two fragments of a se-
verely melted, iridescent bead.

Chronology: HaD-LTA

Grave 57  
(urn grave without flanking)

At a depth of 60 cm, a single urn covered with 
a bowl filled with burnt bone remains was 
found, along with an adjoining vessel. A burial 
pit with a round contour with an approx. diam-
eter of 40 cm. Depth of the bottom is unknown 
(Plate 11). 

Inventory: 1) a fragile, reddish cinerary urn 
with two handles, with a bloated body with 
a high bend, not preserved; 2) a bowl covering 
the urn with a brown surface, with the spout 
bent inwards, partially preserved, height 7.5 cm, 
dia. of the spout 18.5 cm; 3) a small, pot-shaped 
vessel with a black surface, not preserved.

Chronology: LTA-LTB1

Grave 58  
(urn grave without flanking)

A feature with a round contour and a diameter 
of approx. 15 cm. The bottom of the burial pit is 
at a depth of 45 cm. Inside, there’s a single, dam-
aged urn containing burnt bone remains along 
with the equipment of the deceased. 

Inventory (Plate 21): 1) the lower part of the 
pot-shaped cinerary urn with a reddish surface, 
not preserved; 2) melted brown knobs with 
a ring from a necklace 1.5 cm wide.

Chronology: HaD-LTA

Grave 61  
(urn grave without flanking)

A feature with an oval contour and a length of 
about 25 cm, was at a depth of 40 cm. In the 
fill, there were fragments of a damaged cinerary 
urn found, along with a small amount of burnt 
bone remains. 

Inventory: 1) bottom and fragments of the 
walls of a badly fired, fragile urn.

Chronology: HaD-LTB1
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Grób 62  
(popielnicowy obwarowany)

Jama grobowa o okrągłym zarysie i średni-
cy ok. 30 cm, nakryta dużym głazem. Pod nim 
urna przykryta misą, a obok niej dwa naczynia 
przystawne. Spąg obiektu na głębokości 70 cm 
(Tabl. 12).

Inwentarz (Tabl. 21): 1) krucha popielnica 
o czarnej powierzchni, zniszczona; 2) grusz-
kowate, asymetryczne naczynie o czarnej po-
wierzchni, wys. 9 cm, śr. wylewu 7 cm; 3) małe, 
czarne naczynie garnkowate, wys. 7 cm, śr. wy-
lewu 6,5 cm.

Datowanie: HaD3-LTA

Grób 68  
(podkloszowy obwarowany, 
zniszczony)

Obiekt o owalnym zarysie długości 62 cm. Na-
trafiono na fragmenty naczynia ceramicznego 
o średnicy ok. 47 cm, pełniącego funkcję klo-
sza. Dodatkowo jama grobowa otoczona była 
kamieniami różnej wielkości (od 10 do 20 
cm), które zachowały się tylko po jednej stro-
nie i prawdopodobnie zapadły się do środka. 
W wypełnisku niewielka ilość spalenizny oraz 
spalonych szczątków kostnych. Spąg na głębo-
kości 50 cm (Tabl. 13).

Inwentarz (Tabl. 22): fragmenty klosza ce-
ramicznego o smukłej, garnkowatej formie oraz 
wygładzonej szyjce, oddzielonej od chropowa-
conego brzuśca plastyczną listwą z wgłębienia-
mi. Maksymalna wydętość brzuśca w 2/3 wyso-
kości naczynia.

Datowanie: LTA

Grób 69  
(nieokreślony obwarowany)

Obiekt na głębokości 40 cm nakryty kamienia-
mi polnymi średniej wielkości, które tworzyły 
okrągły w zarysie płaszcz o średnicy ok. 80 cm. 
W wypełnisku znaleziono niewielką ilość spa-
lonych szczątków kostnych oraz pozostałości 
wyposażenia zmarłego (Tabl. 14).

Inwentarz (Tabl. 22): 1) dwa fragmenty na-
czynia ceramicznego; 2) dwa kawałki żelaznej 
blaszki; 3) kawałek brązu dł. 2,2 cm; 4) żelazna 

Grave 62  
(urn grave without flanking)

A burial pit with a round contour and an ap-
proximated diameter of 30 cm, covered with 
a large boulder. Below it, there’s an urn covered 
with a bowl and two vessels standing next to it. 
The base of the object is at a depth of 70 cm 
(Plate 12). 

Inventory (Plate 21): 1) a fragile cinerary 
urn with a black surface, damaged; 2) knob-
shaped, asymmetrical vessel with a black sur-
face, 9 cm high, dia. of the spout 7 cm; 3) small, 
black, pot-shaped vessel, 7 cm high, dia. of the 
spout 6.5 cm.

Chronology: HaD-LTB1

Grave 68  
(cloche burial with stone-
flanking, destroyed)

A feature with an oval contour, 62 cm long. 
There were fragments of a ceramic vessel, with 
an approx. diameter of 47 cm found, serving as 
a cloche. Additionally, the burial pit was sur-
rounded by stones of various sizes, which were 
only preserved on one side and probably col-
lapsed inside. A small amount of burns and 
burnt bone remains was found in the fill. The 
base is at a depth of 50 cm (Plate 13). 

Inventory (Plate 22): fragments of a ceram-
ic cloche in a slender, pot-shaped form and 
a smoothened neck, separated from the rough 
body by a ductile plastic strip with indenta-
tions. Maximum protuberance of the body in 
2/3 of the vessel height. 

Chronology: LTA

Grace 69  
(type unindicated, with 
flanking)

The feature at a depth of 40 cm covered with 
medium-sized field stones, which form a circu-
lar mantle with an approx. diameter of 80 cm. 
There was a small amount of burnt remains and 
remains of the deceased’s equipment found in 
the fill (Plate 14). 

Inventory (Plate 22): 1) two fragments of 
a pottery vessel; 2) two pieces of an iron plaque; 
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szpila z rozklepaną główką zawiniętą w uszko, 
zachowana w dł. 5,6 cm, szer. główki 1 cm.

Datowanie: HaD-LTA
Uwagi: Pomiędzy zapisem dokumentacji 

archiwalnej oraz współczesnym inwentarzem 
muzeum występuje nieścisłość dotycząca wy-
posażenia grobu. Wedle zapisków archiwal-
nych oraz publikacji K. Tackenberga z 1922 
roku (s. 22) jedynym uświadczonym metalem, 
prócz szpili, był jeden kawałek brązu. W zbio-
rach muzeum pod tym samym numerem in-
wentarzowym figurują także dwa kawałki że-
laznej blaszki.

Grób 75  
(popielnicowy obwarowany, 
podwójny)

Zewnętrzne obwarowanie komory grobowej 
z kamieni średniej wielkości zachowane było 
tylko częściowo i miało wymiary 50 x 50 cm. 
Wewnątrz znajdowały się dwie urny stojące 
na kamiennej płycie o wymiarach 40 x 25 cm. 
Jedna z nich stała częściowo na trzech mniej-
szych kamieniach. Głębokość obiektu niezna-
na (Tabl. 15).

Inwentarz (Tabl. 22): 1) fragmenty po-
pielnicy o długiej, stożkowatej szyjce, wyod-
rębnionej dookolnym żłobkiem od wysoko 
wydętego brzuśca. Na szyjce ornament w po-
staci trzech par bruzd, z których środkowa 
para jest pionowa, a dwie zewnętrzne rozcho-
dzą się pod lekkim kątem w stosunku do niej. 
Analogiczny ornament w górnej części brzu-
śca po lewej stronie oraz z kilku krótszych 
bruzd po prawej. Powierzchnia brunatna, 
wys. 17 cm, śr. wylewu 10,5 cm; 2) fragmen-
ty stożkowatej pokrywki z wgłębieniem na 
dolnej krawędzi, pasującym do wylewu urny, 
zdobionej ornamentem podwójnych bruzd 
rozchodzących się promieniście od czubka, 
śr. 11,5 cm, wys. 4,8 cm; 3) fragmenty dru-
giej popielnicy; 4) fragment płaskiej pokryw-
ki wpuszczanej o brązowo-żółtej barwie; 5) 
żelazna zapinka z ozdobną nóżką, dł. 6,3 cm, 
dł. sprężynki 2,9 cm.

Datowanie: HaD3/LTA

3) a piece of bronze, 2.2 cm long; 4) an iron pin 
with a head that is torn and rolled up, preserved 
in a length of 5.6 cm, head’s width 1 cm.

Chronology: HaD-LTA
Comments: There is an inaccuracy in the ar-

chival documentation and the current invento-
ry of the Archaeological and Historical Muse-
um in Głogów, regarding the equipment of the 
grave. According to the archival records and 
Tackenberg’s publication from 1922 (p. 22), 
the only metal that was found was a piece of 
bronze. However, in the museum’s collection 
under the same inventory number, there are 
also two pieces of an iron plaque. 

Grave 75  
(urn grave with flanking, 
double)

The outer line of the burial chamber made of 
medium-sized stones was only partially pre-
served and measured 50 x 50 cm. Inside, there 
were two urns standing of a stone slab measur-
ing 40 x 25 cm. One of them stood partially on 
three smaller stones (Plate 15). 

Inventory (Plate 22): 1) fragments of 
a cinerary urn with a long, conical neck, sep-
arated by a double fault from a highly protu-
berant body. On the neck there is an orna-
ment in the form of three pairs of furrows, 
the middle pair of which is vertical, and the 
two outer ones diverge slightly in relation to 
it. An analogous ornament in the upper part 
of the body on the left side and a decoration 
made of a few shorter furrows on the right. 
Brown surface, 17 cm high, dia. of the spout 
10.5 cm; 2) fragments of a conical cover with 
an indentation on the lower edge, matching 
the spout of the urn, decorated with an or-
nament of double furrows radiating from the 
tip, dia. 11.5 cm, height 4.8 cm; 3) fragments 
of the second cinerary urn; 4) a fragment of 
a flat recessed lid, brown-yellow in color; 5) 
an iron fibula with a decorative leg, 6.3 cm 
long, spring length 2.9 cm.

Chronology: HaD3/LTA
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Grób 77  
(jamowy nakryty)

Obiekt o okrągłym zarysie, strop na głębokości 
40 cm, spąg na 60 cm. W wypełnisku znajdo-
wały się spalone szczątki kostne nakryte misą 
i ułożone w porządku anatomicznym. Jama 
grobowa była niewiele większa od misy.

Inwentarz: misa o czarnej powierzchni.
Datowanie: HaD-LTB1

Grób 78  
(popielnicowy bez obstawy)

Prostokątna jama o wymiarach 40 x 25 cm. 
Strop na głębokości 40 cm, głębokość spągu 
nieznana. W wypełnisku urna nakryta misą, 
zawierająca spalone szczątki kostne, oraz trzy 
naczynia przystawne. Kości ułożone były w po-
rządku anatomicznym (Tabl. 15).

Inwentarz (Tabl. 23): 1) popielnica o ciemno-
szarej, gładkiej, nieco zniszczonej powierzchni, 
krótkiej, wyświecanej szyjce z wylewem wychy-
lonym na zewnątrz oraz silnie wydętym brzuś-
cu o półokrągłym załomie w połowie wysoko-
ści naczynia. Wys. 17,6 cm, śr. wylewu 16 cm, 
śr. dna 12,5 cm; 2) półkulista misa z guzkiem 
o ciemnoszarej, gładkiej powierzchni nakrywa-
jąca urnę, wys. 9 cm, śr. wylewu 20, śr. denka 
8 cm; 3) kruche, gruszkowate naczynie, częścio-
wo zachowane, o czarno-brunatnej powierzch-
ni, wys. 7 cm; 4) dolna część małego, kruchego 
naczynia o rdzawo-brunatnej powierzchni, wys. 
6,5 cm; 5) małe, kruche naczynie o ciemno- 
brązowej, trochę szorstkiej powierzchni, półku-
listym dnie, ostrym załomie i wylewie wychylo-
nym na zewnątrz, wys. 4,1 cm, śr. wylewu 7 cm; 
6) żelazna zapinka tarczkowata z 5 guzkami ko-
ralowymi, dł. 2,1 cm; 7) pięć podłużnych, prze-
wierconych paciorków koralowych, dł. od 0,6 
do 1,1 cm; 8) żelazna klamra od pasa z tarczką, 
dł. 5,2 cm; 9) fragmenty brązowego naszyjnika 
z pieczątkowatymi zakończeniami.

Datowanie: LTA2

Grób 79  
(nieokreślony obwarowany)

Strop obiektu na głębokości 40 cm, spąg na 60 
cm. Komora grobowa ograniczona skrzynią 

Grave 77  
(pit grave, covered with 
bowl)

Feature with a round contour, ceiling at a depth 
of 40 cm, floor at 60 cm. In the fill there were 
burnt bone remains covered with a bowl and 
arranged in an anatomical order. The burial pit 
was not much larger than the bowl. 

Inventory: a bowl with a black surface.
Chronology: HaD-LTB1

Grave 78  
(urn grave without flank-
ing)

Rectangular pit measuring 40 x 25 cm. The ceil-
ing is at a depth of 40 cm, floor’s depth is un-
known. In the fill, an urn covered with a bowl, 
containing burnt bone remains and three ad-
joining vessels. The bones were arranged in an-
atomical order (Plate 15). 

Inventory (Plate 23): 1) a cinerary urn with 
a dark gray, smooth, slightly damaged surface, 
a short, shiny neck with a spout bent outwards 
and a low, strongly protuberant body. Height 
17.6 cm, dia. of the spout 16 cm, dia. of the bot-
tom 12,5 cm; 2) a bowl with a knob with a dark 
gray, smooth surface, covering the urn, 9 cm 
high, dia. of the spout 20 cm, dia. of the bottom 
8 cm; 3) a fragile, pear-shaped vessel, partial-
ly preserved, with a black and brown surface, 
7 cm high; 4) the lower part of a small, fragile 
vessel with a rusty-brown surface, 6.5 cm high; 
5) a small, fragile vessel with a dark brown, a bit 
rough surface, globular body, a separate, nar-
rowing neck and an outwardly opened spout, 
4.1 cm high, dia. of the spout 7 cm; 6) an iron 
fibula with 4 beads, 2.1 cm long; 7) five oblong, 
drilled coral beads, 0.6 to 1.1 cm long; 8) iron 
belt clasp, 5.2 cm long; 9) seven fragments of 
a bronze wire, probably a necklace.

Chronology: LTA2

Grave 79  
(type unindicated, with 
flanking)

The feature’s ceiling is at a depth of 40 cm and 
the floor at 60 cm. The burial chamber is sur-
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kamienną o wymiarach 65 x 40 cm, kształtem 
zbliżoną do prostokąta, zbudowaną z 12 piono-
wo postawionych, płaskich kamieni. Pod nimi 
znajdowały się mniejsze kamienie ułożone ho-
ryzontalnie. Wewnętrzna przestrzeń między 
nimi miała wymiary 15 x 30 cm. Dno tworzyły 
dwa poziome głazy. W środku znajdowało się 
niedużo spalonych szczątków kostnych i wypo-
sażenia zmarłego (Tabl. 15).

Inwentarz: 1) zrolowana brązowa blaszka, 
szer. 1,8 cm; 2) dwa fragmenty ceramiki; 3) sto-
piona brązowa klamra od pasa (znaleziona pod 
skrzynią).

Datowanie: HaD-LTA
Uwagi: Zrolowana brązowa blaszka interpre-

towana jest przez G. Bersu jako okucie pochew-
ki lub element noża (?). Według jego notatki 
inwentarz nie zawierał fragmentów ceramiki, 
które wymienia K. Tackenberg (1922, s. 24).

Grób 81  
(popielnicowy obwarowany)

Jama o okrągłym zarysie. Na głębokości 40 cm 
natrafiono na denko urny stojącej na prawie ko-
listej konstrukcji o wymiarach 40 x 37 cm z pię-
ciu kamieni, liczących sobie ok. 15 cm długości 
każdy. W wypełnisku były rozrzucone spalone 
szczątki kostne (Tabl. 16). 

Inwentarz: 1) dolna część popielnicy o żół-
tawej powierzchni, śr. dna 8 cm; 2) brązowy 
guzek.

Datowanie: HaD-LTA
Uwagi: Pomiędzy kamieniami znaleziono je-

den krzemienny odłupek.

Grób 82 (nieokreślony)

Okrągła jama o średnicy 15 cm. Spąg na głębo-
kości 70 cm, górna głębokość nieznana. W wy-
pełnisku niewielka ilość spalonych szczątków 
kostnych oraz ceramiki. Określony jako pochó-
wek dziecięcy na podstawie pozostałości kost-
nych.

Inwentarz: fragmenty ceramiki.
Datowanie: HaD-LTB1

rounded by a stone chest measuring 65 x 40 
cm, similar in shape to a rectangle, built of 12 
vertically placed flat stones. Below them there 
were smaller stones arranged horizontally. The 
internal space between them was 15 x 30 cm. 
The bottom was made of two horizontal boul-
ders. Inside, there were a few burnt bone re-
mains and the equipment of the deceased 
(Plate 15).

Inventory: 1) brown sleeve from a knife; 
2) melted brown belt clasp (found under the 
chest); 3) two pottery fragments; 4) a rolled 
bronze plate, 1.8 cm wide.

Chronology: HaD-LTA
Comments: There is a discrepancy as to the 

inventory of the grave between the archival re-
cords and the K. Tackenberg’s publication from 
1922 (p. 24). According to the archives, the 
equipment included only the knife sleeve and 
the belt clasp, while Tackenberg mentions only 
two pottery fragments and the bronze plate. 

Grave 81  
(urn grave with flanking)

A pit with a circular contour. At a depth of 
40 cm there was a bottom of an urn found, 
standing on an almost circular structure meas-
uring 40 x 37 cm made of five stones, approx. 
15 cm in diameter. There were burnt bone re-
mains scattered inside the fill (Plate 16). 

Inventory: 1) lower part of the cinerary urn 
with a yellowish surface, dia. of the bottom 
8 cm; 2) bronze knob.

Chronology: HaD-LTA
Comments: Between the stones there was 

a single flint flake.

Grave 82  
(destroyed)

Round pit with a diameter of 15 cm. The floor 
is at a depth of 70 cm, upper depth unknown. 
There was a small amount of bone remains and 
pottery fragments found in the fill. Defined as 
a child’s burial based on the bone remains.

Inventory: pottery fragments.
Chronology: HaD-LTB1
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2.1. Badania  
     w 1950 roku

Grób 3  
(popielnicowy obwarowany)

Na głębokości 10 cm odsłonięto dolną część 
zniszczonej popielnicy w otoczeniu trzech ka-
mieni. Naczynie stało na piasku pomiędzy ka-
mieniami i częściowo opierało się o nie. Zawie-
rało spalone szczątki kostne (Tabl. 17).

Inwentarz (Tabl. 24): dolna część bania-
stej popielnicy o jasnobrązowej, wygładzanej 
powierzchni, wewnątrz ciemniejszej. W dnie 
znajdował się otwór wykonany od zewnątrz 
w mokrej glinie. Zachowana do wys. 10 cm, śr. 
brzuśca 20,5 cm, śr. dna 13 cm.

Datowanie: HaD-LTA

Groby 4, 5 i 6  
(grób wielopochówkowy  
bez obstawy)

Strop obiektu na głębokości 10–15 cm. Zarys 
nieznany. W wypełnisku wymieszane skorupy 
dwóch popielnic i ich pokrywek, zniszczonych 
przez orkę, oraz rozsypane spalone szczątki ko-
stne. Mniejsza popielnica (grób 5) stała nieco 
wyżej od drugiej, większej (grób 4). Po zachod-
niej stronie popielnic, 2 cm niżej od nich, znaj-
dowało się zagłębienie w ziemi o głębokości 15 
cm, wypełnione spalonymi szczątkami kost-
nymi wraz z wyposażeniem zmarłego (grób 6) 
(Tabl. 17).

Inwentarz grobów 4 i 5 (Tabl. 24): 1) frag-
menty baniastej popielnicy o ciemnej po-
wierzchni z wałeczkiem u nasady szyjki; 2) 
płaska, wpuszczana pokrywka o wygładzo-
nej, jasnobrązowej powierzchni z otworem po-
środku, śr. 13 cm, prawdopodobnie nakrywają-
ca pierwszą popielnicę; 3) fragmenty niedużej, 
cienkościennej popielnicy o dwustożkowatym 
kształcie i łagodnym załomie brzuśca, na któ-
rym widnieją ślady po taśmowatym uchu. Po-
wierzchnia szaro-brunatna. Wylew niezacho-
wany; 4) fragmenty misy, prawdopodobnie 
nakrywającej drugą urnę.

Inwentarz grobu 6 (jamowego): 1) złama-
ny brązowy naszyjnik z cienkiego, okrągłego 

2.1. Research in 1950

Grave 3  
(urn grave with stoneflank-
ing)

At a depth of 10 cm, the lower part of the ciner-
ary urn was exposed, surrounded by three stones. 
The vessel was standing in the sand between the 
stones and it rested partially against them. It con-
tained burnt bone remains (Plate 17).
Inventory (Plate 24): lower part of the globular 
cinerary urn with a light brown, smoothened 
surface, darker inside. In the bottom, there was 
a hole made from the outside in wet clay. Pre-
served up to a height of 10 cm, dia. of the body 
20.5 cm, dia. of the bottom 13 cm. 
Chronology: HaD-LTA

Graves 4, 5 and 6  
(multiple urn grave with-
out flankig)

The ceiling of the feature at a depth of 10–15 
cm. Contour unknown. In the fill, there were 
two mixed shells of two cinerary urns and their 
lids, damaged by plowing, and scattered burnt 
bone remains. The smaller cinerary urn (grave 
5) stood lightly higher than the second, larger 
one (grave 4). On the west side of the urns, 2 cm 
lower than them, there was an indentation in 
the ground, 15 cm deep, filled with burnt bone 
remains together with the equipment of the de-
ceased (grave 6) (Plate 17).

Inventory of the graves 4 and 5 (Plate 24): 
1) fragments of a globular cinerary urn with 
a dark surface with a roll at the top of the neck; 
2) a flat, recessed lid with a smoothened, light 
brown surface with a hole in the center, dia. 13 
cm, probably covering the first cinerary urn; 3) 
fragments of a small, thin-walled cinerary urn 
in a double-conical shape and a slight shoul-
der of the body, on which there are marks made 
by a handle made of tape. The surface is gray-
brown. The spout is not preserved; 4) fragments 
of a bowl, probably covering the second urn. 

Inventory of the grave 6 (pit grave): 1) a bro-
ken bronze bracelet made of a thin wire, round 
in cross section, ending with rings, through 
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w przekroju drutu, zakończony uszkami po-
łączonymi kółeczkiem, średnica ok. 12 cm; 2) 
gliniany przęślik dwustożkowaty, którego jed-
na połowa zdobiona była głębokimi bruzdami 
tworzącymi kąty; 3) kilka kawałków stopionej 
masy żółtych szklanych paciorków z niebiesko-
-białymi oczkami.

Datowanie: LTA2
Uwagi: Materiał w obiekcie był wymieszany, 

przez co przynależność pokrywek jest jedynie 
przypuszczalna (Sarnowska 1954–1956, s. 208).

which went a small, horseshoe-shaped wire 
holding both ends together; 2) a double-cone 
spindle made of clay, one half of which was dec-
orated with deep furrows forming angles; 3) 
several pieces of a molten mass of yellow glass 
beads with blue-white eyes. 

Chronology: LTA2
Comments: W. Sarnowska interpreted 

graves 4, 5 and 6 as three separate burials, how-
ever taking into consideration their closeness 
to each other, they should rather be considered 
as a one, multi-burial structure. The content in-
side the feature was mixed, so the belonging of 
the lids is only presumed (Sarnowska 1954–
1956, p. 208).
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3.1. Ceramika

Materiał ceramiczny kultury pomorskiej na 
cmentarzysku w Nosocicach reprezentują 
przede wszystkim popielnice oraz ich nakry-
cia, a w mniejszym stopniu naczynia przystaw-
ne. Możemy wyróżnić formy baniaste, jajo-
wato-donicowate, amfory, dzbanki, misy oraz 
pokrywki. Niestety, bardzo niewiele zabytków 
zachowało się do dnia dzisiejszego. Większość 
zaginęła podczas II wojny światowej, a część 
rozpadła się już podczas eksploracji w 1913 
roku. Musimy polegać głównie na archiwal-
nych opisach materiału, a także dostępnych ry-
sunkach i fotografiach. Niektóre z nich zostały 
opublikowane w pracy K. Tackenberga (1922). 
Wiele spośród odkrytych naczyń było mocno 
uszkodzonych. Część z nich została sklejona, 
ale nie wszystkie formy udało się zrekonstru-
ować. Dość często zdarzało się, że w obiek-
tach przetrwały jedynie dolne partie naczyń, 
podczas gdy górne były zniszczone przez pług. 
Z kolei fragmenty ceramiki znajdowane w gro-
bach nieokreślonych nie doczekały się w ogóle, 
w większości, opisów i nie zachowały się. 

Na podstawie zachowanych egzemplarzy 
możemy wysnuć pewne podstawowe wnioski 
dotyczące technologii ich produkcji. Wszyst-
kie naczynia lepione były ręcznie. W dużej 
mierze są asymetryczne. Do masy garncarskiej 
dodawano mineralną domieszkę schudzają-
cą – głównie pod postacią tłucznia kamienne-
go i żwiru, drobno- i średnioziarnistego, cza-
sem z pojedynczymi większymi fragmentami. 
Wypał ceramiki był nierównomierny, o czym 
świadczy niejednolita barwa powierzchni więk-
szości naczyń. Prawdopodobnie odbywał się 
w ognisku. Do produkcji niektórych egzem-
plarzy użyto słabo rozmieszanej masy garncar-
skiej, na co wskazuje warstewkowy charakter 

3. Analiza materiałów

3. Material analysis

3.1. Pottery

Pomeranian pottery is represented in Noso-
cice mainly by cinerary urns and their lids 
and, to a lesser degree, accompanying ves-
sels. We can differentiate various forms, such 
as gourd-shaped, ovoid-conical, amphorae, 
pitchers, bowls and lids. Unfortunately, very 
few artifacts have survived until the present 
day, as most were lost during World War 2 
and some fell apart during the exploration in 
1913. We must rely mainly on archive descrip-
tions and available drawings and photographs. 
Some of those were published in K. Tacken-
berg’s work (1922). Many of the discovered 
vessels were severely damaged. Some were 
glued back together, but not all forms could 
have been restored. Quite often only the bot-
tom fragments of vessels survived, with their 
top parts being destroyed by ploughing. On 
the other hand, fragments of pottery found in 
unspecified graves mostly did not receive any 
description at all and did not survive until the 
present day. 

On the basis of the preserved items we 
can draw some basic conclusions regarding 
their manufacturing method. All vessels were 
formed by hand, often asymmetrically. The 
clay contained an addition of mineral thinning 
agent, mostly stone chips and fine or medi-
um-coarse gravel, sometimes with larger frag-
ments. The pottery was fired unevenly and the 
colouring of the surface on most of the vessels 
is not homogenous. The pottery was probably 
fired in open fire. Some pieces were made from 
poorly kneaded material, which is suggest-
ed by their layered fracture. Two particular-
ly brittle accompanying vessels from grave 78 
(Plate 23:1a–b, 8) were made of poorly refined 
clay. Finishing was mainly done by smoothing 
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ich przełomu. Z kolei dwie wyjątkowo kruche 
przystawki z grobu 78 (Tabl. 23:1a–b, 8) wy-
konano ze słabo przeszlamowanej (oczyszczo-
nej) gliny. Jeśli chodzi o technikę wykańczania 
powierzchni, stosowano wygładzanie, głównie 
przy użyciu twardego gładzika, i chropowace-
nie poprzez obrzucanie gliną. 

Ornamentyka ceramiki jest raczej uboga. 
Przejawiała się w postaci dolepianych, plastycz-
nych guzków i listew, które pojawiły się zaled-
wie na kilku naczyniach (popielnice z grobu 30 
i 4:1950, klosz z grobu 68, luźne znaleziska z 1950 
roku – Tabl. 20:1a–c, 24:2a–b, 22, 25:1–3), a także 
odciskanych (np. za pomocą dutki pióra) potrój-
nych kółek, jakie zdobiły urnę z grobu 11 poniżej 
szyjki (Tabl. 18). Wyróżniają się jedynie popielni-
ca twarzowa z przedstawieniem nosa z grobu 33 
(Tabl. 21) oraz w typie twarzowych z grobu 75 
(Tabl. 22), posiadająca bogaty ornament w posta-
ci figur z podwójnych bruzd na szyjce, w górnej 
części brzuśca oraz na pokrywce.

3.1.1. Naczynia wazowate  
i baniaste

Ta grupa naczyń jest najliczniej reprezentowa-
na na omawianym stanowisku, a także dość 
zróżnicowana. Należą do niej 8 popielnic oraz 
2 przystawki.

Z grobu 33 pochodzi jedyna na tym stano-
wisku popielnica twarzowa (Tabl. 21). Widnia-
ło na niej realistyczne przedstawienie zadartego 
nosa z wymodelowanymi nozdrzami. Tuż po-
wyżej niego naczynie było ułamane, więc nie-
wykluczone, że posiadało także wizerunek oczu. 
Urna wyróżniała się niemal zupełnie kulistą for-
mą brzuśca bez wydzielonej szyjki, aczkolwiek 
miała wyodrębnione równe dno. Nakryta była 
płaską wpuszczaną pokrywką z wgłębieniem 
pośrodku. Niestety, nie zachowała się. Należa-
łoby przypisać ją do typu C popielnic twarzo-
wych według J. Kruka (1969, s. 105–107). Urny 
o niepełnym i zdegenerowanym przedstawie-
niu twarzy pochodzą także z pobliskich stano-
wisk w Domaniowicach, Zamecznie (pow. gło-
gowski), Szprotawie (pow. żagański), Borowie 
Polskim (pow. nowosolski), Ulesiu, Piekarach 
Wielkich (pow. legnicki) i innych (Kołodziej-
ski 1973, s. 119–124; Tackenberg 1922, s. 15, 
24–25, tabl. I:14; Tackenberg 1926, s. 130–137, 

the surface out with a hard slicker or roughing 
it up by throwing clay. 

Ornamentation of the pottery is rather sim-
ple and mostly in a form of stuck-on decorative 
studs and bands, which appeared on just a few 
vessels (urns from graves 30 and 4:1950, a bell 
dome from grave 68, individual finds from 1950 
– Plates 20:1a–c, 24:2a–b, 22, 25:1–3), as well as 
stamped (e.g. with a feather quill) triple circles, 
which decorated the urn from grave 11 below 
its neck (Plate 18). Only two urns stand out: 
a facial urn with a nose from grave 33 (Plate 21) 
and a facial-type urn from grave 75 (Plate 22), 
richly decorated with figures made from dou-
ble grooves on the neck, in the upper part of the 
belly and on the lid.

3.1.1. Vase-like and 
gourd-shaped vessels

This is the most numerously represented group 
of vessels in the discussed site. It is also quite 
varied. The group contains 8 urns and 2 accom-
panying vessels.

Grave 33 contained the only facial urn from 
this site (Plate 21). The urn had a realistically 
formed snub nose with modelled nostrils. The 
vessel was broken right above the nose, so there 
is a possibility it also had eyes. The urn had 
an almost completely spherical form with no 
prominent neck, but it had a pronounced bot-
tom. The vessel was covered with a flat, inserted 
lid with a recess in the middle. The lid, unfortu-
nately, did not survive. The urn should be cat-
egorised as type C in facial urns classification 
by J. Kruk (Kruk 1969, p. 105–107). Urns with 
incomplete or degenerated face representations 
also come from nearby sites in Domaniowice, 
Zameczno (Głogów county), Szprotawa (Żagań 
county), Borów Polski (Nowa Sól county), Ule-
sie, Piekary Wielkie (Legnica county) and oth-
er (Kołodziejski 1973, p. 119–124; Tackenberg 
1922, p. 15, 24–25, plate I:14; Tackenberg 1926, 
p. 130–137, plate XI; Petersen 1929b, p. 206, 
210; plate XI:2). None of them, however, had 
a spherical shape similar to the one from No-
socice.

Grave 75 contained a so-called urn in the 
type of facial urns, which means it had no face, 
but corresponded with the canon of facial urns 
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tabl. XI; Petersen 1929b, s. 206, 210; tabl. XI:2). 
Żadna z nich nie odznaczała się jednak kulistym 
kształtem podobnym do popielnicy z Nosocic.

W grobie 75 odkryto tzw. urnę w typie twarzo-
wych, co oznacza, że nie posiadała przedstawie-
nia twarzy, ale nawiązywała do kanonu tych po-
pielnic formą i stylistyką (Tabl. 22). Ona również 
się nie zachowała. Została znaleziona we frag-
mentach. Miała długą, stożkowatą szyjkę i wyso-
ko wydęty brzusiec o łagodnym załomie, oddzie-
lony poziomym dookolnym żłobkiem. Szyjka 
oraz górna część brzuśca ozdobione były parami 
pionowych i ukośnych bruzd. Nakrywała ją stoż-
kowata pokrywka z analogicznym ornamentem 
rozchodzących się promieniście par bruzd. Taki 
rodzaj zdobienia jest bardzo powszechny wśród 
popielnic kultury pomorskiej. Jeśli chodzi o naj-
bliższe stanowiska, podobny ornament posiada-
ła urna z grobu 8 w Domaniowicach (pow. gło-
gowski) (Kołodziejski 1973, s. 120, ryc. 3a). 

Podobną wazowatą formę ma także popielni-
ca z grobu 11 (Tabl. 18), zachowana w dobrym 
stanie do dnia dzisiejszego (brakuje jedynie wy-
lewu). Również odznacza się długą, zwężającą 
się ku górze szyjką i podciętym brzuścem z wy-
soko umieszczonym załomem. Szyjka wydzie-
lona jest za pomocą delikatnego uskoku, poni-
żej którego znajduje się ornament odciskanych 
kółeczek, zgrupowanych po trzy. Powierzchnia 
jest wygładzona. Jest to dość powszechny typ 
wśród popielnic kultury pomorskiej.

Kolejnym podtypem naczyń baniastych jest 
urna z grobu 30 (Tabl. 20:1a–c). Zachowana jest 
do dzisiaj. Ma wydęty brzusiec z łagodnym za-
łomem powyżej połowy wysokości naczynia 
i krótką szyjkę, oddzieloną delikatnym usko-
kiem. U jej nasady widnieją cztery pary pla-
stycznych guzków z wgłębieniami. Powierzch-
nia brzuśca jest szorstka, nieopracowana (mogła 
zostać wykończona dłonią), podczas gdy szyj-
ki wygładzona narzędziem. Nakryta była misą. 
Zarówno sama forma naczynia, jak i jego wy-
kończenie oraz zdobienie w postaci guzków są 
bardzo dobrze znane w kulturze pomorskiej 
i podobne popielnice występują na wielu cmen-
tarzyskach. Z nieodległych stanowisk możemy 
wymienić chociażby Pierzwin (pow. zielonogór-
ski), Wymysłowo (pow. gostyński), Miłochowice 
(pow. milicki) czy Piekary Wielkie (pow. legnic-
ki) (Petersen 1929b, s. 201, tabl. XI:9; Łuka 1958, 

with its form and stylistics (Plate 22). The urn 
did not survive. It was found in pieces and had 
a long, conical neck and a belly pronounced 
in its upper part with a gentle curve, separat-
ed out with a horizontal circumferential groove. 
The neck and the upper part of the belly were 
decorated with pairs of vertical and diagonal 
grooves. The urn was topped with a conical 
lid with a corresponding ornament of ray-like 
pairs of grooves. Such way of decorating urns 
is very common in Pomeranian culture. A sim-
ilar ornament was visible on the urn from grave 
8 in nearby Domaniowice (Głogów county) 
(Kołodziejski 1973, p. 120, fig. 3a). 

A similar vase-like form is represented by the 
urn from grave 11 (Plate 18), preserved in good 
condition until today (only the rim is missing). 
It also has a long, tapering neck and an under-
cut belly with a highly situated curve. The neck 
is singled out by a gentle slide, decorated below 
with an ornament of stamped circles, grouped 
in threes. The surface is smoothed out. It is 
a rather common type of Pomeranian urns.

Another subtype of spherical vessels is 
represented by the urn from grave 30 (Plate 
20:1a–c). The item has survived to the pres-
ent day. It has a pronounced belly with a gen-
tle bend above the centre of the vessel’s height, 
and a short neck, separated from the rest by 
a gentle slide. At the bottom of the neck there 
are four pairs of decorative studs with recess-
es. The belly surface is rough and unrefined (or 
just slightly finished out with hand), whereas 
the neck was smoothed out with a tool. The 
urn was covered with a bowl. Both the form 
of the vessels and its refinement and ornamen-
tation are well known in Pomeranian culture 
and similar urns are observed at many grave-
yards. Examples from the nearby sites include 
urns from Pierzwin (Zielona Góra county), 
Wymysłowo (Gostyń county), Miłochowice 
(Milicz county) or Piekary Wielkie (Legni-
ca county) (Petersen 1929b, p. 201, plate XI:9; 
Łuka 1958, p. 169–170, fig. XVII; Tackenberg 
1926, p. 130–137, 139, plate XI–XII, XV).

Less typical for the Pomeranian culture is 
the urn found in grave 78 (Plate 23:2a–c). It has 
a protruding belly with a semicircular curve 
in the middle of the vessel’s height and a sin-
gled-out, conical neck with a folded-out rim. 
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s. 169–170, ryc. XVII; Tackenberg 1926, s. 130–
137, 139, tabl. XI–XII, XV).

Mniej typowa dla kultury pomorskiej jest po-
pielnica z grobu 78 (Tabl. 23:2a–c). Odznacza się 
silnie wydętym brzuścem o półokrągłym zało-
mie w połowie wysokości naczynia i wyodręb-
nioną, stożkowatą szyjką z wylewem wychylo-
nym na zewnątrz. Powierzchnia jest ciemnoszara 
i wygładzona. Taka forma wykazuje podobień-
stwo do naczyń kultury halsztackiej (Gedl 2004, 
s. 133; Grygiel 2018, s. 250). Popielnica nakryta 
była półkulistą misą. Oba egzemplarze zachowa-
ne są do dzisiaj.

Także urna z grobu 13 reprezentuje rzadko spo-
tykany typ (Tabl. 19:26). Nie zachowała się. Było 
to szerokootworowe, wazowate naczynie, wyróż-
niające się wyjątkowo krótką, wygładzoną szyjką 
z prostym wylewem w połączeniu z podciętym, 
chropowaconym brzuścem o wysoko umieszczo-
nym załomie. Nakryta była kamieniem. 

Nieznane są pełne kształty popielnic z gro-
bów nr 3 i 4 z 1950 r. (Tabl. 24), ale najprawdo-
podobniej też były to naczynia baniaste (Sarnow-
ska 1954–1956, s. 206–209). Urna z grobu 3 miała 
pośrodku denka otwór wykonany od zewnątrz 
w mokrej glinie. Analogiczne egzemplarze po-
chodzą z Ulesia koło Legnicy (Petersen 1929b, 
s. 205) oraz Milska w powiecie zielonogórskim 
(Tackenberg 1922, s. 13). Tak zwane otwory na 
duszę (niem. Seelenloch) w popielnicach stosowa-
ne były już w kulturze łużyckiej. Sporządzenie ich 
jeszcze przed wypałem dowodzi, że naczynie po-
wstało specjalnie w celach pogrzebowych, a nie 
użytkowych (Sarnowska 1954–1956, s. 209).

Pozostałe formy baniaste to dwie przystawki 
z grobów nr 62 i 78 (Tabl. 21:1; 23:7). Nie zacho-
wały się do dzisiaj. Podobne nieduże, gruszko-
wate naczynia dość często towarzyszą popielni-
com w grobach kultury pomorskiej. Za przykład 
może posłużyć chociażby grób 5 w Piekarach 
Wielkich (Tackenberg 1926, s. 133, tabl. XI:9).

3.1.2. Naczynia jajowato-
-donicowate

Do tej grupy należą naczynia bez wyraźnie wy-
odrębnionej szyjki. Możemy zaliczyć do nich co 
najmniej 2 popielnice oraz klosz. Urna z grobu 24 
(Tabl. 18) (niezachowana) miała prosty, donico-
waty kształt bez wyodrębnionej krawędzi, nato-

The surface is dark grey and smooth. Such form 
is similar to Hallstatt culture vessels (Gedl 2004, 
p. 133; Grygiel 2018, p. 250). The urn was cov-
ered with a hemispherical bowl. Both pieces 
survived.

 The urn from grave 13 represented a rare-
ly-found type (Plate 19:26), unfortunately it did 
not survive. It was a vase-like vessel with a wide 
opening and a particularly short, smooth neck 
with a simple rim, and a rough-surfaced belly 
with a high-placed curve. The urn was topped 
with a stone. 

Complete shapes of urns from graves 3 
and 4 from 1950 are unknown (Plate 24), but 
most probably those were also gourd-like 
vessels (Sarnowska 1954–1956, p. 206–209). 
The urn from grave 3 had a hole in the mid-
dle of its bottom, punched in wet clay from 
the outside. analogous examples come from 
Ulesie near Legnica (Petersen 1929b, p. 205) 
and Milsko, Zielona Góra county (Tacken-
berg 1922, p. 13). The so-called “soul holes” 
(Germ. Seelenloch) in cinerary urns were 
used already by the Lusatian culture. The fact 
they were made before firing proves that the 
vessel was made specifically for funerary pur-
poses (Sarnowska 1954–1956, p. 209).

The remaining examples of spherical forms 
are two accompanying vessels from graves 62 
and 78 (Plate 21:1, 23:7). They did not survive 
until the modern day. Similar, small pear-like 
vessels quite often accompany cinerary urns in 
Pomeranian graves, for example in grave 5 in 
Piekary Wielkie (Tackenberg 1926, p. 133, plate 
XI:9).

3.1.2. Ovoid-conical ves-
sels

This group contains vessels without a substan-
tially formed neck. At least 2 urns and a bell 
dome belong here. The urn from grave 24 (Plate 
18) (lost) had a simple, conical shape with no 
separate rim, and the urn from grave 27 (Plate 
18) (preserved) has an ovoid, asymmetrical 
belly and a slightly tapered out rim. Surfac-
es of both vessels were rough. The first urn was 
topped with a bowl, the second one with a stone. 
Perhaps the urn from grave 26 also belonged to 
this type, which is suggested by its description 
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miast egzemplarz z grobu 27 (Tabl. 18) (zacho-
wany) odznacza się jajowatym, asymetrycznym 
brzuścem i lekko wychyloną krawędzią. Po-
wierzchnia obu tych naczyń była chropowacona. 
Pierwsze nakryte było misą, drugie kamieniem. 
Do tego typu być może należała także popielni-
ca z grobu 26, co sugerowałby jej opis oraz wspól-
na fotografia obiektów nr 12, 24, 26 i 27 (Tabl. 3), 
na której jest częściowo widoczna. Samo naczy-
nie nie zachowało się. Jego powierzchnia również 
była chropowacona. Ten rodzaj popielnic wystę-
puje bardzo często na stanowiskach kultury po-
morskiej.

Klosz nakrywający bezpopielnicowy grób nr 
68 miał wysmukłą formę i górną część lekko po-
chyloną do wewnątrz (Tabl. 22). Nie posiadał 
morfologicznie wyodrębnionej szyjki, ale wizu-
alnie oddzielono górną część powyżej załomu za 
pomocą plastycznego wałeczka. Była wygładzo-
na, zaś brzusiec poniżej chropowacony. Jest to 
bardzo powszechna forma klosza. Szereg analo-
gii znajdziemy w środkowej i wschodniej Polsce, 
gdzie pochówki podkloszowe występują znacz-
nie częściej. Na Dolnym Śląsku podobny egzem-
plarz pochodzi chociażby z Rajczyna w powiecie 
wołowskim (Tackenberg 1926, tabl. XVI).

3.1.3. Amfory

Amforami zostały określone naczynia dwuuche. 
W Nosocicach były to 3 lub 4 popielnice z obiek-
tów sepulkralnych nr 34, 56 i 57. W dwóch pierw-
szych z wymienionych grobów znaleziono tylko 
dolne części garnkowatych popielnic z zachowa-
nym jednym uchem na wysokości brzuśca, lecz 
ich forma wskazuje na to, że po przeciwnej stro-
nie musiało znajdować się drugie (Tabl. 21). Nie-
wiele wiadomo o drugiej popielnicy z podwój-
nego grobu 34, poza tym, że także miała ucho, 
więc mogła być w podobnym typie. Obie nakry-
te były misami. Analogiczne egzemplarze odkry-
to np. w Piekarach Wielkich (Tackenberg 1926, 
tabl. XII:7, s. 135) i Milsku (pow. zielonogórski) 
(Tackenberg 1922, tabl. I:5, s. 13) . 

Popielnica z grobu 57 różniła się od poprzed-
nich baniastym, wazowatym kształtem (Tabl. 
11). Dwa okrągłe ucha umiejscowione były po 
przeciwległych stronach na załomie brzuśca. 
Ona także nakryta była misą.

Żadne z tych naczyń nie zachowało się.

and a collective photography of objects no. 12, 
24, 26 and 27, on which it is partially visible. The 
vessel itself did not survive. Its surface was also 
rough. This type of urns is very common in Po-
meranian sites. 

The dome which covered pit grave 68 had 
a slender form and its upper part was slightly 
bent inwards. It had no separate neck, but the 
upper part was visually singled out by a dec-
orative fold. The upper part was smoothed out 
and the belly below-rough. It is a very common 
form of a bell dome. A number of similar objects 
have been found in central and eastern Poland, 
where dome burials are more common. In Low-
er Silesia a similar example comes from Rajczyn, 
Wołów county (Tackenberg 1926, plate XVI).

3.1.3. Amphorae

The term ‘amphorae’ was applied to vessels 
with two ears. In Nosocice to this category be-
longed 3 or 4 urns from burials 34, 56 and 57. 
In the first two cases only bottom parts of coni-
cal urns were found, with a single ear preserved 
in the belly area. Their form suggests, however, 
that there must have been a second ear on the 
opposite side (Plate 21). Little is known about 
the second urn from the double grave 34, apart 
from the fact that it also had an ear, therefore 
could have belonged to the same type. Both 
urns were covered with bowls. Corresponding 
urns were found e.g. in Piekary Wielkie (Tack-
enberg 1926, plate XII:7, p. 135) and Milsko 
(Zielona Góra county) (Tackenberg 1922, plate 
I:5, p. 13) . 

Urn from grave 57 was different from the 
previous ones and had a spherical, vase-like 
shape. Two round ears were placed on the op-
posite sides of the belly curve. This urn was also 
covered with a bowl.

None of those vessels survived until the 
modern day.

3.1.4. Pitchers and cups

This group includes an urn from grave 5:1950 
and a single cup, which is – unfortunately – 
completely devoid of context. 

The urn is preserved in a fragment. It origi-
nally had a from of a two-conical pitcher with 
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3.1.4. Dzbanki i kubki

Do tej grupy możemy zaliczyć popielnicę z grobu 
5:1950 (Tabl. 24) oraz jeden kubek, który niestety 
zupełnie pozbawiony jest kontekstu (Tabl. 25:1). 

Popielnica nie zachowała się w całości. Mia-
ła formę dzbanka o dwustożkowatym, łagodnie 
załamanym brzuścu. Po jednej jej stronie wi-
doczny jest ślad po taśmowatym uchu robio-
nym metodą na klin. Jest to dość powszech-
na forma dla omawianej jednostki kulturowej. 
Analogiczne naczynia pochodzą chociażby 
z Proślic (pow. kluczborski), Pierzwina i Doma-
niowic (Petersen 1929b, s. 200, 226, tabl. XV:1, 
XI:10; Kołodziejski 1973, s. 119, 121; ryc. 4:b).

Kubek ma czarną, wygładzoną powierzchnię, 
masywne taśmowate ucho wyciągane z wyle-
wu, prostą szyjkę i dość mocno wydęty brzusiec 
o ostrym załomie w połowie wysokości naczy-
nia, u dołu podcięty. Jest zachowany w dobrym 
stanie. Podobne nieduże dzbanki i kubki bar-
dzo często występują w charakterze przystawek 
w grobach kultury pomorskiej.

3.1.5. Misy

Na omawianym cmentarzysku odnaleziono 
w sumie 10 mis (w grobach nr 24, 30, 49, 57, 78, 
4–5:1950, dwie w 34 oraz dwie bez kontekstu). 
Występowały tylko w charakterze pokrywek 
popielnic. Nie mamy pewności jedynie co do 
dwóch luźnych znalezisk, lecz możemy przy-
puszczać, że one również spełniały tę funkcję. 
Wskazywałaby na to ich forma.

Ta grupa naczyń nie odznacza się dużą róż-
norodnością. Misy z grobów 34 (Tabl. 21), 57 
(Tabl. 11) i 78 (Tabl. 23) były półkuliste, nato-
miast z grobu 30 (Tabl. 20) i jedno niewiado-
mego pochodzenia (Tabl. 25:2) stożkowate 
z wylewem nieznacznie zagiętym do wnętrza. 
Podobne ukształtowanie wylewu miała misa 
z grobu 57. Egzemplarze z grobu 78 oraz ten bez 
kontekstu posiadały plastyczny guzek przy wy-
lewie, zaś ten z grobu 30 ucho. Z kolei dwa eg-
zemplarze odkryte w 1950 r., tj. nakrycie urny 
z grobu 5 (Tabl. 24) oraz jedno luźne znalezisko 
(Tabl. 25:4), miały wyraźnie wyodrębnione dna. 
O trzech pozostałych misach nie posiadamy 
żadnych dokładniejszych informacji, poza tym, 
że służyły jako nakrycia popielnic. Do dnia dzi-

a gently curved belly. On the one side there 
is a visible trace of a once-existing, wedged-
in band ear. This is a quite common form for 
the discussed archaeological culture. anal-
ogous vessels are known, for instance, from 
Proślice (Kluczbork county), Pierzwin and 
Domaniowice (Petersen 1929b, p. 200, 226, 
plates XV:1, XI:10; Kołodziejski 1973, p. 119, 
121; fig. 4:b).

The cup’s surface is black and smoothed-
out. The vessels has a massive, band ear ex-
tending from the rim, a straight neck and 
a rather prominent belly, sharply bent in the 
middle of the vessel’s height, cut at the bottom. 
The cup is well-preserved. Similar small pitch-
ers and cups are very often found in Pomera-
nian graves as accompanying vessels.

3.1.5. Bowls

The discussed graveyard has yielded 10 bowls 
in total (in graves 24, 30, 49, 57, 78, 4–5:1950, 
two in 34 and one without a context). They 
were used only as urn lids. We have no cer-
tainty only in the case of two individual finds, 
but we may assume that their purpose was the 
same, as it is suggested by their form. 

There is little variety in this group of vessels. 
Bowl from graves 34 (Plate 21), 57 (Plate 11) 
and 78 (Plate 23) were hemispherical, whereas 
the one from grave 30 (Plate 20) and one with-
out a context (Plate 25:2) were conical, with 
a slightly inward-bent rim. Similarly shaped 
was the rim of the bowl found in grave 57. Ex-
amples from grave 78 and the one without any 
context had a decorative stud at the rim, where-
as the bowl from grave 30 – an ear. Two bowls 
found in 1950, i.e. one covering the urn in 
grave 5 (Plate 24) and one isolated find (Plate 
25:4), had clearly pronounced bottoms. We 
have no details on the remaining three bowls, 
apart from the fact that they served as urn lids. 
Until the modern day only the bowl from grave 
78 survived, as well as a fragment of the conical 
one with a stud.

Similar types of bowls were used as urn lids 
or accompanying vessels on the whole area oc-
cupied by the Pomeranian culture. 
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siejszego zachowała się tylko misa z grobu 78 
oraz fragment stożkowatej z guzkiem niewia-
domego pochodzenia.

Podobne typy mis służą jako nakrycia po-
pielnic lub przystawki na całym obszarze wy-
stępowania kultury pomorskiej.

3.1.6. Pokrywki

W tej grupie omówiono typowe pokrywki, tj. 
niebędące misami. W Nosocicach znalezio-
no ich w sumie 5 (po jednej w grobach nr 33 
i 4:1950, dwie w 75 oraz jedno luźne znalezisko 
z powierzchni). Trzy z nich należą do płaskich 
pokrywek wpuszczanych, czyli z zakładką (gro-
by nr 33, 75, 4:1950 – Tabl. 21, 22:3, 24:1a–b). 
Ta z grobu 33 posiadała pośrodku wgłębienie, 
zaś z grobu 4 – otwór. Jej zakładka została wy-
ciągnięta i uformowana za pomocą narzędzia. 
Druga pokrywka z grobu 75 jest przykładem 
typu czapkowatego lub też stożkowatego (Tabl. 
22:1). Na dolnej krawędzi posiadała wgłębie-
nie dopasowane do wylewu popielnicy. Jej po-
wierzchnia była zdobiona parami bruzd, które 
rozchodziły się promieniście od czubka. Po-
krywka znaleziona luźno w 1913 r. także nale-
żała do czapkowatych (Tabl. 25:1). Wyróżniała 
się nieco „falistą” powierzchnią, pokrytą dwo-
ma koncentrycznymi wgłębieniami. 

Wszystkie powyższe rodzaje pokrywek zna-
ne są z innych stanowisk kultury pomorskiej. 
Bliskie analogie można znaleźć np. na cmen-
tarzysku w Wymysłowie, gdzie również po-
jawiły się pokrywki płaska oraz czapkowa-
ta z wgłębieniem na dolnej krawędzi (Łuka 
1958, s. 170–175). Jedynie „faliste” zdobienie 
pokrywki odkrytej bez kontekstu jest nieco 
rzadsze. Dość odległą analogią może być opra-
cowany na podobnej zasadzie przykład z Wil-
czego, gm. Koronowo, w woj. kujawsko-po-
morskim (Kwapiński 2007, s. 123, nr 2892). 
Płaskie wpuszczane i czapkowate pokrywki 
najczęściej idą w parze z popielnicami twa-
rzowymi i w typie twarzowych. Sprawdza się 
to w przypadku dwóch egzemplarzy z Noso-
cic (groby nr 33 i 75). Pokrywka z grobu 4–6 
z 1950 r. należała do którejś z popielnic zna-
lezionych w tym obiekcie, ich fragmenty były 
jednak na tyle przemieszane, że ciężko to usta-
lić (Sarnowska 1954–1956, s. 208). Nie zacho-

3.1.6. Lids

In this group are discussed typical lids, i.e. 
ones which are not bowls. In total, 5 have been 
found in Nosocice (in grave 33, two in 75, 
4:1950 and a single individual find from the 
surface). Three of them belong to the catego-
ry of flat plug lids with a fold (graves 33, 75, 
4–5:1950 – Plates 21, 22:3, 24:1a–b). Lid from 
grave 33 had a recess in its centre, and the one 
from grave 4–5 – a hole. Its fold was shaped 
with a tool. The second lid from grave 75 is an 
example of the hat or cone type (Plate 22:1). 
At the bottom edge it had a groove fitted to the 
urn rim. Its surface was decorated with pairs 
of grooves, spreading out in a sunray pattern 
from the top. The lid found individually in 
1913 also belonged to the hat type (Plate 25:1). 
Its surface was slightly “wavy”, covered with 
two concentric grooves. 

All of the above described types of lids 
are known from other Pomeranian culture 
sites. Close analogies have been found e.g. 
on graveyards in Wymysłów, where a flat and 
a hat lid with a groove at the bottom also oc-
curred (Łuka 1958, p. 170–175). Only the 
“wavy” ornamentation of the contextless lid 
is slightly more rare. A quite distant analogy 
might be an example from Wilcze, Koronowo 
county, in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship 
(Kwapiński 2007, p. 123, no. 2892). Flat plug 
lids and hat lids usually come together with 
facial urns and their relatives. This is true 
in case of two items from Nosocice (graves 
33 and 75). The lid from grave 4–6:1950 be-
longed to one of the urns found in that bur-
ial, however, their fragments were so mixed 
with each other that it is difficult to deter-
mine (Sarnowska 1954–1956, p. 208). The 
second urn from grave 75, originally covered 
with the flat lid, did not survive. We do not 
know, as well, to which sepulchral vessel be-
longed the individual find. 

The only lid preserved until today is the frag-
ment from grave 4–6:1950. 

3.1.7. Other

This category contains four accompanying 
vessels which do not fit into any other group. 
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wała się druga popielnica z grobu 75, którą 
nakrywała płaska pokrywka. Oczywiście nie 
wiemy też, do jakiego naczynia sepulkralnego 
było dopasowane luźne znalezisko.

Jedyną zachowaną do dziś pokrywką jest 
fragment z grobu 4–6:1950.

3.1.7. Inne

W tej kategorii znajdują się cztery przystaw-
ki, które nie pasują do żadnej z powyższych 
grup. Pierwsza to stożkowate miniaturowe na-
czynko z dwoma uchwytami, które znajdowa-
ło się w środku popielnicy z grobu 13 (Tabl. 
19:22). Wyposażanie pochówków w naczynia 
miniaturowe wkładane do urny jest zwycza-
jem obserwowanym często w kulturze łużyc-
kiej, dużo rzadziej w pomorskiej. Kolejne to 
niewielkie garnkowate naczynie towarzyszące 
z grobu 62 (Tabl. 21:1–2) oraz dwa z grobu 78. 
Jedno z nich, zachowane tylko w dolnej części, 
prawdopodobnie też miało prosty, garnkowa-
ty kształt (Tabl. 23:8). Jest częściowo przepalo-
ne, jakby stało w ogniu tylko przez krótki czas. 
Drugie to miseczka z półkulistym dnem, ostro 
załamanym brzuścem i delikatnie wychylonym 
na zewnątrz wylewem (Tabl. 23:1a–b). Wyko-
nano je ze słabo oczyszczonej gliny. Ich forma 
również nawiązuje do stylu naczyń kultury łu-
życkiej (Grygiel 2018, s. 250).

Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 
fragmenty dwóch przystawek z grobu 78. 

Podsumowując krótko uwagi dotyczące cera-
miki, możemy stwierdzić, że formy naczyń wy-
stępujące w Nosocicach są charakterystyczne 
dla kultury pomorskiej starszego okresu przed- 
rzymskiego, z kilkoma wyjątkami. W większo-
ści znajdują analogie na podobnie datowanych 
stanowiskach z obszaru środkowego Nadodrza. 

3.2. Przedmioty  
metalowe 

Przedmioty metalowe z Nosocic to wyłącz-
nie ozdoby i elementy stroju, takie jak zapinki, 
szpile, klamry do pasa, naszyjniki, wisiorki oraz 
kolczyki. Wykonane były z brązu lub żelaza. Nie 
znaleziono żadnych narzędzi ani broni.

The first one is a miniature conical vessel with 
two handles, found inside the urn in grave 13 
(Plate 19:22). The custom of placing miniature 
vessels inside urns is observed quite frequent-
ly in the Lusatian culture, but far more seldom 
in the Pomeranian. Another find is a small, 
accompanying, pot-like vessel from grave 62 
(Plate 21:1–2) and two vessels from grave 78. 
One of them is preserved only in the lower 
part and probably also had a simple, pot-like 
shape (Plate 23:8). It is fired only partially, as 
if it spent only a short time in fire. The sec-
ond vessel is a little bowl with a rounded bot-
tom, sharply bent belly and gently flared out 
rim (Plate 23:1a–b). The vessels were made of 
poorly clarified clay. Their forms correspond 
with the style of vessels used by the Lusatian 
culture (Grygiel 2018, p. 250).

Until the present day, only the fragments of 
two accompanying vessels from grave 78 sur-
vived. 

In summary, we can say that the forms of ves-
sels found in Nosocice are characteristic, with 
a few exceptions, of the older pre-Roman pe-
riod of the Pomeranian culture. Most of them 
have their analogies in similarly dated sites 
from the area of the central Oder river basin. 

3.2. Metal objects  
Metal objects from Nosocice are represented 
only by jewelry and clothing accessories, such 
as fibulae, pins, belt buckles, necklaces, pen-
dants and earrings. They were made of bronze 
or iron. No tools or weapons have been found.

3.2.1. Fibulae

The site yielded only two fibulae which can be 
linked with Pomeranian culture – they were 
found in graves 75 and 78. 

The piece from grave 75 (Plate 22:2) is an iron 
fibula with an ornamental foot (Germ. Fußzier-
fibeln) which belongs to type F2 in G. Mansfeld’s 
classification (Mansfeld 1973, p. 37–43). The fib-
ula, unfortunately, did not survive. It had a thin 
bow, a crossbar, a spring twisted around its axis 
and a vertically bent foot, ended with a profiled, 
cap-like stud. Various forms of such fibulae are 
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3.2.1. Zapinki

Na stanowisku odkryto zaledwie dwie zapinki, 
które można łączyć z kulturą pomorską: w gro-
bach nr 75 oraz 78. 

Egzemplarz z grobu 75 (Tabl. 22:2) to żela-
zna fibula z ozdobną nóżką (niem. Fußzierfi-
beln) typu F2 w systematyce G. Mansfelda (1973, 
s. 37–43). Niestety, nie zachowała się. Miała cien-
ki kabłąk, kuszowatą cięciwę, sprężynkę owinię-
tą wokół osi i pionowo zagiętą nóżkę, zakończo-
ną profilowanym, kapeluszowatym guzkiem. 
Różne odmiany tych zapinek są szeroko rozpo-
wszechnione w Europie, m.in. w północnej Ita-
lii, południowo-wschodniej Francji, Szwajca-
rii, Austrii i Niemczech. W Polsce występują na 
stanowiskach kultur pomorskiej i łużyckiej. Ich 
wczesne warianty – typy Wojszyce i Wicina – 
są charakterystyczne dla środkowego i późnego 
okresu HaD3 (Woźniak 2010, s. 44–51). Intere-
sująca nas zapinka z grobu 75 została zaliczona 
przez M. Gedla do typu Wicina, jednak od kla-
sycznych przykładów odróżniają ją kształt guz-
ka, cienki kabłąk oraz krótsza pochewka (Gedl 
2004, s. 109). Z. Woźniak przypisał ją do form 
nietypowych, bliskich typowi Wicina. Zapew-
ne także była produktem lokalnego warsztatu, 
ale o nieco późniejszej chronologii. Mogła sta-
nowić formę przejściową pomiędzy wczesnymi 
a późnymi zapinkami z ozdobną nóżką (Woź-
niak 2010, s. 46–51). Okaz z Nosocic nie posia-
da ścisłych analogii, ale na nieodległym cmen-
tarzysku kultury pomorskiej w Wymysłowie, 
pow. Gostyń, odnaleziono zapinkę typu Wicina 
(Łuka 1948, s. 112, ryc. 22; Gedl 2004, s. 109).

Z grobu 78 pochodzi jedyna w swoim ro-
dzaju żelazna fibula tarczkowata z koralowymi 
aplikacjami (Tabl. 23:3a–b, 26:1). Zachowała 
się do dzisiaj. Jest niewielkich rozmiarów (liczy 
sobie zaledwie 2,1 cm) i posiada płaski kabłąk 
w kształcie krzyża, do którego przynitowano 
taką samą płytkę z pięcioma paciorkami z kora-
lu, usadowionymi na czterech ramionach „krzy-
ża” oraz pośrodku. Kuszowata cięciwa owija się 
wokół zagiętego do dołu końca kabłąka, a sprę-
żynka osadzona jest na osi, której końce rów-
nież zwieńczone były koralowymi guzkami. Na 
terenie Polski jest to unikatowe znalezisko, nie-
posiadające analogii. W pozostałej części Euro-
py zapinki tego typu również należą do rzad-

common across Europe, e.g. in northern Italy, 
south-eastern France, Switzerland, Austria and 
Germany. In Poland they are found in sites be-
longing to the Pomeranian and the Lusatian 
culture. Their earlier variants – Wojszyce and 
Wicina types – are characteristic of the middle 
and late HaD33 (Woźniak 2010, p. 44–51). The 
discussed fibula from grave 75 was assigned by 
M. Gedl to the Wicina type, however, it differs 
from the classical examples by having a differ-
ently shaped stud, a thin bow and a shorter pin 
catch (Gedl 2004, p. 109). Z. Woźniak assigned 
it to atypical forms, close to the Wicina type. 
It was most probably locally produced, with 
a slightly later chronology. It could have been 
an intermediate form between the early and late 
fibulae with a decorative foot (Woźniak 2010, 
p. 46–51). The find from Nosocice has no direct 
analogies, but a Wicina-type fibula was found at 
a nearby Pomeranian graveyard in Wymysłów, 
Gostyń county (Łuka 1948, p. 112, fig. 22; Gedl 
2004, p. 109).

Grave 78 contained a unique iron shield 
fibula with coral applications (Plates 23:3a–
b, 26:1). The item has survived until the pres-
ent day. It is small (measuring only 2.1 cm) 
and has a flat, cross-shaped bow with a riv-
eted matching plate with five coral beads, set 
on the four arms of the “cross” and in its cen-
tre. The crossbar is twisted around the down-
ward-bent end of the bow, and the spring is set 
on an axis, whose ends also used to be deco-
rated with coral beads. This is a unique find in 
the scale of whole Poland and has no known 
analogies. In other parts of Europe such fib-
ulae are also rare and a few better known ex-
amples come from Germany and France. The 
fibula from grave 78 is undoubtedly an import 
which can be associated with the La Tene cul-
ture. Z. Woźniak proposes fibulae from Rein-
heim in Germany and Dürrnberg in Austria 
as the closest analogies, as they are similarly 
built but differently decorated. The researcher 
assumed that the fibula from Nosocice might 
come from Dürrnberg (Woźniak 2010, p. 71). 
Its chronology encompasses probably the end 
of the LT A phase, when coral incrustations 
became common. Shield fibulae themselves 
are known in the La Tene culture from the 
beginning of the LT A (Woźniak 2010, p. 71; 
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kości, a kilka bardziej znanych przykładów 
pochodzi z Niemiec i Francji. Fibula z grobu 
78 niewątpliwie stanowi import, który moż-
na wiązać z kulturą lateńską. Z. Woźniak jako 
najbardziej trafne analogie podaje fibule z Re-
inheim w Niemczech i Dürrnbergu w Austrii, 
które są podobnie zbudowane, aczkolwiek ina-
czej zdobione. Badacz wysunął przypuszczenie, 
że właśnie z Dürrnbergu może pochodzić eg-
zemplarz z Nosocic (Woźniak 2010, s. 71). Jego 
chronologia obejmuje prawdopodobnie schy-
łek fazy LTA, kiedy to upowszechniła się inkru-
stacja koralem. Same fibule tarczkowate znane 
są w kulturze lateńskiej od początku LTA (Woź-
niak 2010, s. 71; Trachsel 2004, s. 85–88, ryc. 43; 
Gedl 2004, s. 132–133). 

3.2.2. Szpile

Pojedyncze szpile odkryto w grobach nr 13, 
56 i 69. Oprócz tego natrafiono także na jed-
no znalezisko powierzchniowe, które można łą-
czyć z kulturą pomorską.

W popielnicy z grobu 13 znajdowała się sto-
piona, tarczowata główka szpili z brązu (Tabl. 
19:9). Niestety, nie zachowała się. Miała pogru-
bioną krawędź oddzieloną rowkiem. Była przy-
mocowana do trzpienia za pomocą nitu. Szpile 
tarczowate (niem. Scheibenkopfnadeln) są dość 
popularnym elementem wyposażenia w kul-
turze pomorskiej. Pojawiają się także w for-
mie przedstawień na popielnicach twarzowych. 
Różnią się między sobą kształtem i wielkością 
główki, ale też budową szyjki, która może być 
prosta, łabędzia (esowato wygięta) lub z wo-
lem (półokrągłym wygięciem). Nie wiemy, jak 
wyglądała szyjka szpili z grobu 13, co utrudnia 
przypisanie jej do konkretnego wariantu. Mo-
gła odpowiadać typowi 2C zgodnie z typologią 
S. Czopka (Czopek 1992, s. 62–63) albo odmia-
nie Mrowino lub Zakrzewo według klasyfika-
cji zaproponowanej niedawno przez B. Kaczyń-
skiego (Kaczyński 2018, s. 266–270). Szpile 
typu Mrowino charakteryzują się łabędzią szyj-
ką i mogą być bardzo okazałe – ich główki nie-
kiedy posiadały inkrustację ze złotych płytek. 
Najczęściej spotykane są na obszarze środko-
wego Nadodrza, a w kulturze pomorskiej po-
jawiły się za pośrednictwem grup górzyckiej 
i białowickiej kultury łużyckiej. Można datować 

Trachsel 2004, p. 85–88, fig. 43; Gedl 2004, 
p. 132–133). 

3.2.2. Pins

Individual pins were found in graves 13, 56 and 
69. Apart from that, there was also a single sur-
face find which can be associated with the Po-
meranian culture.

The urn from grave 13 contained a melted, 
disc-shaped head of a bronze pin. Unfortu-
nately, the item did not survive. It had a thick-
ened rim, separated by a groove and used to 
be attached to the shaft by a rivet. Disc or 
shield-headed pins (Germ. Scheibenkopf-
nadeln) are quite common items in the Po-
meranian culture. They also appear in graphic 
forms on facial urns. They differ among each 
other in shapes and head sizes, but also in the 
form of their necks, which can be straight, 
swan-like (S-bent) or with a belly (a half-cir-
cle bend). We do not know how the neck of 
the pin from grave 13 looked, which makes 
classifying it more difficult. It might have 
been type 2C in the classification by S. Czo-
pek (Czopek 1992, p. 62–63) or Mrowino or 
Zakrzewo type in the classification recently 
proposed by B. Kaczyński (Kaczyński 2018, 
p. 266–270). Mrowino-type pins are charac-
terised by swan necks and can be quite large 
– their heads sometimes were encrusted with 
gold plaques. They most commonly appear in 
the area of the central Oder basin and came 
into the Pomeranian culture from the Lu-
satian culture via Górzyca and Białowice 
groups. They can be dated for the period from 
HaD3 to LT A. Zakrzewo-type pins, on the 
other hand, have belly necks and are far rarer. 
A few examples connected with the Pomera-
nian culture come mainly from Lower Silesia 
and Greater Poland. They were most probably 
imports or imitations of pins from the areas 
occupied by the Jastorf culture, where similar 
pins are mostly dated for the Jastorf Ic phase, 
an equivalent to LT B (Kaczyński 2018, p. 
267–277; Seyer 1982, plate 22). However, in 
Brandenburg pieces with large, bronze heads 
are also put in the earlier Ia phase in classifica-
tion by H. Seyer (Seyer 1982, p. 15, plate 21). 
Close analogies are shield pins from Lasocin 
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je na okres od HaD3 do LTA. Z kolei szpile typu 
Zakrzewo posiadają szyjkę z wolem i występu-
ją dużo rzadziej. Kilka egzemplarzy wiązanych 
z kulturą pomorską pochodzi głównie z Dolne-
go Śląska oraz Wielkopolski. Zapewne stanowią 
importy lub naśladownictwa szpil z obszarów 
zajmowanych przez kulturę jastorfską, gdzie 
podobne okazy datowane są głównie na fazę Ja-
storf Ic, która odpowiada LTB (Kaczyński 2018, 
s. 267–277; Seyer 1982, tabl. 22). W Branden-
burgii jednak egzemplarze z dużą, brązową 
główką przypadają też na wcześniejszą fazę Ia 
w ujęciu H. Seyera (Seyer 1982, s. 15, tabl. 21). 
Za bliskie analogie mogą posłużyć szpile tar-
czowate z Lasocina (pow. nowosolski), Szprota-
wy (pow. żagański), Wrocławia-Pracz Odrzań-
skich, Mleczna (pow. lubiński) (Petersen 1929b, 
s. 197, 208–209, 213, 220) oraz Borowa Polskie-
go (pow. nowosolski) (Tackenberg 1922, s, 15). 

Z grobów nr 56 i 69 pochodzą dwie żelazne 
szpile z główką rozklepaną i zawiniętą w usz-
ko (Tabl. 21:7, 22:1). Obydwa egzemplarze za-
chowały się do dzisiaj. Różnią się ukształtowa-
niem szyjki – szpila z grobu 56 posiada łabędzią 
szyjkę, natomiast zabytek z grobu 69 łukowa-
to wygiętą. Odpowiadają typowi 2A według 
S. Czopka i reprezentują najbardziej powszech-
ny wariant szpil w kulturze pomorskiej, dato-
wany szeroko od okresu HaC do wczesnego LT 
włącznie (Czopek 1992, s. 62–63; Pazda 1970, 
s. 109; Różycka 1960, s. 57–59). Odkryto je 
także m.in. w Pierzwinie (pow. zielonogórski), 
Szprotawie czy Piekarach Wielkich (Petersen 
1929b, s. 198–201, 208–210, 213–216).

Interesującym znaleziskiem powierzchnio-
wym z 1913 r., niepowiązanym z żadnym obiek-
tem, jest żelazna szpila łopatkowata (Tabl. 25:2). 
Zachowała się do dziś. Ma delikatnie wygięty 
trzpień i płaską kwadratową główkę, na której 
widnieje ornament w postaci dwóch podwój-
nych linii układających się w kształt „X”. Szpi-
le łopatkowate są charakterystyczne dla kultury 
jastorfskiej i datuje się je na fazę Jastorf Ib–Ic, 
odnośnie na młodszą fazę starszego okresu 
przedrzymskiego (Wołągiewicz 1989, s. 311; 
Rogalski 2018, s. 23). Nietypowy jest jednak 
kształt i zdobienie „łopatki” szpili z Nosocic. 
K. Tackenberg łączy ją z egzemplarzami z pół-
nocnych Niemiec (Tackenberg 1922, s. 35). 
W rejonie górnego i środkowego Nadodrza  

(Nowa Sól county). Szprotawa (Żagań coun-
ty), Wrocław-Pracze Odrzańskie, Mleczno 
(Lubin county) (Petersen 1929b, p. 197, 208–
209, 213, 220) and Borów Polski (Nowa Sól 
county) (Tackenberg 1922, p. 15). 

Graves 56 and 69 contained two iron pins 
with a head hammered flat and rolled into an 
ear (Plates 21:7, 22:1). Both pins survived un-
til today. They differ in neck shape – the pin 
from grave 56 has a swan neck and the pin from 
grave 69 a neck bent into an arch. They fall into 
type 2A in S. Czopek’s classification and repre-
sent the most common variant of pins in the 
Pomeranian culture, broadly dated from HaC 
to early LT (Czopek 1992, p. 62–63; Pazda 1970, 
p. 109; Różycka 1960, p. 57–59). Such pins were 
also found in Pierzwin (Zielona Góra county), 
Szprotawa or Piekary Wielkie (Petersen 1929b, 
p. 198–201, 208–210, 213–216).

An interesting surface find from 1913, unre-
lated to any object, is an iron spatula pin (Plate 
25:2), preserved until today. It has a gently bent 
shaft and a flat, square head, decorated with an or-
nament of two lines making an “X” sign. Spatula 
pins are typical for the Jastorf culture and dated 
for the Jastorf Ib–Ic phase, or the younger phase 
of the earlier pre-Roman period (Wołągiewicz 
1989, p. 311; Rogalski 2018, p. 23). Only the shape 
and decoration of the “spatula” pin head from 
Nosocice are unusual. K. Tackenberg connects it 
with the finds from northern Germany (Tacken-
berg 1922, p. 35). Other such pins connected with 
the Pomeranian culture in the area of the upper 
and central Oder basin come from Włoszakowi-
ce (Leszno county), Wilczyn (Polkowice county) 
and Wrocław-Gądów (Wołągiewicz 1979, p. 68; 
Różycka 1960, p. 89; Altschlesien II, p. 301–303).

3.2.3. Belt components

Three belt buckles come from graves 13, 30 and 
78, plus another one was found on the surface. 
All are made of iron. Only two survived: the one 
from grave 78 and the one without any context. 
Grave 13 additionally contained an iron hoop, 
interpreted as an element of a belt.

The surface find from 1913 (Plate 25:3) and 
the item from grave 30 (Plate 20:2) are band 
buckles which end on both sides with hooks. 
The second one also has a rhomboid exten-



Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach 
Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk Cultures at Głogów-Nosocice

56

inne szpile łopatkowate związane z kulturą po-
morską pochodzą z Włoszakowic (pow. lesz-
czyński), Wilczyna (pow. polkowicki) i Wrocła-
wia-Gądowa (Wołągiewicz 1979, s. 68; Różycka 
1960, s. 89; Altschlesien 1929, s. 301–303).

3.2.3. Elementy pasów

Trzy klamry do pasa pochodzą z grobów nr 13, 
30 i 78, a oprócz tego jedną znaleziono na po-
wierzchni. Wszystkie są żelazne. Do dziś zacho-
wały się tylko dwie: z grobu 78 oraz odkryta bez 
kontekstu. W grobie 13 dodatkowo znajdowało 
się żelazne kółko interpretowane jako element 
pasa.

Znalezisko powierzchniowe z 1913 r. (Tabl. 
25:3) oraz egzemplarz z grobu 30 (Tabl. 20:2) to 
klamry taśmowate zakończone z dwóch stron 
haczykami. Ta druga różniła się romboidalnym 
poszerzeniem przy jednym końcu. Analogicz-
ne zabytki pochodzą np. z Domaniowic, Mil-
ska oraz Pierzwina (Kołodziejski 1973, s. 126, 
ryc. 7o; Tackenberg 1922, s. 34; Petersen 1929b, 
s. 199, 201). 

Klamra z grobu 13, znaleziona wraz z kół-
kiem, należała do taśmowatych klamer wielo- 
dzielnych (Tabl. 19:15, 16). Z jednej strony za-
kończona była haczykiem, zaczepianym o kół-
ko, a z drugiej okrągłym rozszerzeniem, które 
mocowało się nitem do skórzanego paska. Wie-
lodzielną klamrę w inwentarzu kultury pomor-
skiej odkryto także w Myszkach koło Gniezna, 
aczkolwiek był to typ z dwoma haczykami (Ma-
linowski 1989, s. 735, tabl. CL:8).

Rzadko spotykana jest natomiast jednoczło-
nowa klamra z tarczką z grobu 78 (Tabl. 23:4). 
Z jednej strony posiada haczyk, zaś z drugiej 
końcówka została wywinięta na zewnątrz i roz-
klepana w szeroką tarczkę. Analogiczny egzem-
plarz znany jest ze stanowiska kultury łużyckiej 
w Granówku (pow. Grodzisk Wielkopolski) 
i przez J. Kostrzewskiego określony został jako 
wczesnolateński, związany z późną fazą kultu-
ry łużyckiej (Kostrzewski 1955, s. 180, ryc. 506; 
Gedl 2005, s. 133). 

W kulturze pomorskiej klamry taśmowa-
te pojawiły się pod wpływem kultury jastorf-
skiej, a ich znaleziska pochodzą głównie z ob-
szaru Śląska i Wielkopolski (Wołągiewicz 1979, 
s. 44, ryc. 5). Powszechnie występują w Me-

sion on one of its ends. analogous finds come 
e.g. from Domaniowice, Milsko and Pierzwin 
(Kołodziejski 1973, p. 126, fig. 7o; Tackenberg 
1922, p. 34; Petersen 1929b, p. 199, 201). 

The buckle from grave 13, found together 
with a hoop, belonged to the category of mul-
tipartite band buckles (Plate 19:15, 16). On the 
one side it ended with a hook that could attach 
to a hoop, and on the other side with a round 
widening which was riveted to a leather belt. 
A multipartite Pomeranian buckle was also 
found in Myszki near Gniezno, but it was an ex-
ample of the double-hooked type (Malinowski 
1989, p. 735, plate CL:8).

A rarity is the single-part buckle with a shield 
from grave 78 (Plate 23:4), preserved until to-
day. One of its ends forms into a hook, the other 
one was folded outwards and hammered flat into 
a broad shield. An analogous example is known 
from a Lusatian culture site in Granówek (Grod-
zisk Wielkopolski county), described by J. Ko-
strzewski as an early La Tene item, connected 
with the late phase of the Lusatian culture (Ko-
strzewski 1955, p. 180, fig. 506; Gedl 2005, p. 133). 

Band buckles appeared in the Pomeranian 
culture via the influence of the Jastorf culture, 
and are mostly found in Silesia and Greater 
Poland (Wołągiewicz 1979, p. 44, fig. 5). They 
are common in Mecklenburg and Branden-
burg, where they are dated since the Jastorf Ia 
phase. The smallest examples are considered 
to be the oldest – larger ones are characteristic 
of the Ib phase (Keiling 1969, p. 40–41; Seyer 
1982, p. 15–16, plates 21, 22). Four small ex-
amples from Nosocice could be then dated for 
the LT A period, taking into consideration the 
remaining items which accompanied them. 
The buckle from grave 78 might be slightly 
younger and connected with the end of LT A. 

In accordance with the archive notes, re-
mains of a melted bronze belt buckle were also 
found beneath the stone cist in grave 79, but 
we have no further information on them. 

3.2.4. Circular ornaments

This category contains two bronze necklaces 
found in graves 78 and 6:1950.

The item from grave 78, preserved in frag-
ments, is an early, delicately profiled necklace 
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klemburgii i Brandenburgii, gdzie datuje się je 
już od fazy Jastorf Ia. Za najstarsze egzempla-
rze uważa się te o najmniejszych rozmiarach. 
Większe są charakterystyczne dla fazy Ib (Ke-
iling 1969, s. 40–41; Seyer 1982, s. 15–16, tabl. 
21, 22). Cztery niewielkie okazy z Nosocic moż-
na by więc przypisać okresowi LT A, biorąc pod 
uwagę także resztę wyposażenia towarzyszące-
go im w obiektach sepulkralnych. Nieco póź-
niejsza, wiązana ze schyłkiem LTA, może być 
klamra z grobu 78. 

Wedle notatek archiwalnych resztki stopio-
nej brązowej klamry od pasa zostały znalezio-
ne również pod kamienną skrzynią grobu 79, 
ale nie posiadamy żadnych innych informacji 
na jej temat.

3.2.4. Ozdoby obręczowe

Do tej kategorii należą dwa brązowe naszyjniki, 
odkryte w grobach nr 78 oraz 6:1950.

Zachowany we fragmentach zabytek z gro-
bu 78 to wczesny naszyjnik z pieczątkowatymi 
zakończeniami, delikatnie profilowany (Tabl. 
23:6). Jest to niewątpliwie import lateński, któ-
ry nie należy do częstych znalezisk na terenie 
Polski. W Europie Środkowej największa kon-
centracja tego typu ozdób znajduje się w Ko-
tlinie Czeskiej. Na terenie Dolnego Śląska inne 
naszyjniki z pieczątkowatymi zakończeniami 
pochodzą z lateńskich grobów szkieletowych 
i datowane są na fazę LTB1-B2 (Dulęba 2018, 
s. 126). W tym wypadku należy jednak rozwa-
żyć wcześniejszą chronologię, jako że naszyjnik 
wystąpił w zespole z zapinką tarczkowatą, dato-
waną na schyłek okresu LTA. 

Z grobu 6:1950 pochodzi naszyjnik z cien-
kiego, gładkiego drutu typu „Ösenring”, zakoń-
czony uszkami połączonymi kółeczkiem (Tabl. 
24:3). Również jest to ozdoba o proweniencji 
lateńskiej. W kręgu zachodniohalsztackim na-
szyjniki tego typu znane są już w późnej fazie 
HaD, a rozpowszechniają się w LTA. Gładkie, 
niezdobione egzemplarze, jak ten z Nosocic, 
można odnosić głównie do późnego LTA. Nasz 
okaz prawdopodobnie pochodzi z Czech, gdzie 
wystąpiła duża liczba analogicznych naszyjni-
ków (Woźniak 2010, s. 78; Joachim 1992, s. 14–
21, 35–42). Na obszarze Środkowego Nadodrza 
ten sam wariant odkryto także w grobie kul- 

with seal-like endings (Plate 23:6). It is un-
doubtedly a La Tene import and a rare type 
of find in Poland. The greatest concentration 
of such artifacts in Central Europe is located 
in the Bohemian Basin. In Lower Silesia other 
necklaces with seal endings come from La Tene 
skeletal graves and are dated for the LT B1-B2 
phase (Dulęba 2018, p. 126). In this particu-
lar case we should, however, consider an earlier 
chronology, as the necklace was found together 
with a shield fibula, dated for the end of LT A. 

Grave 6:1950 contained a necklace made 
from smooth, thin wire of the “Ösenring” type, 
ended with small loops bound with a hoop. This 
is also a piece of La Tene origin. In the western 
Hallstatt circle such necklaces are known as ear-
ly as the late HaD phase, and become common 
in the LTA. Smooth, undecorated pieces like the 
one from Nosocice can mostly be dated for the 
late LTA. Our find probably comes from Bohe-
mia, where a large number of analogous neck-
laces have been found (Woźniak 2010, p. 78; 
Joachim 1992, p. 14–21, 35–42). The same var-
iant of necklace in the area of the central Oder 
basin was also found in a Pomeranian grave 
in Nowy Kisielin (Zielona Góra county) (Gry-
giel 2018, p. 252, 457; Petersen 1929b, p. 204, 
plate XV). 

3.2.5. Earrings, hoops, 
pendants, studs

The graveyard in Nosocice yielded a relatively 
large amount of remains of various metal or-
naments, such as popular in the Pomeranian 
culture multipart earrings, pendants, beads, 
chains, etc. Grave 13 definitely stands out, 
containing the biggest accumulation of such 
items. Those were mostly iron hoops (Plate 
19:1–2, 4–6, 23, 25), some linked together, 
as well as a single bronze one and a piece of 
another one (Plate 19:3a–b, 8a–b). Grave 30 
contained also two open bronze rings (Plate 
20:3,4). Those are rather common finds in 
Pomeranian sites and could have had vari-
ous functions. M. Andrzejowska shows their 
significance as ear jewelry – worn alone, as 
a simplest form of earring, or used as a sup-
port for various beads and accessories, e.g. 
chains made from little bronze links. Such 
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tury pomorskiej w Nowym Kisielinie (pow. Zie-
lona Góra) (Grygiel 2018, s. 252, 457; Petersen 
1929b, s. 204, tabl. XV). 

3.2.5. Kolczyki, kółka, 
wisiorki, guzki

Na cmentarzysku w Nosocicach wystąpił sto-
sunkowo liczny zbiór pozostałości po różno- 
rakich ozdobach metalowych, takich jak popu-
larne w kulturze pomorskiej wieloelementowe 
kolczyki, zawieszki, paciorki, łańcuszki i inne. 
Zdecydowanie wyróżnia się tutaj grób 13, gdzie 
pojawiła się największa koncentracja tego typu 
zabytków. W dużej mierze były to kółka żelazne 
(Tabl. 19:1–2, 4–6, 23, 25), niektóre połączone ze 
sobą, a także jedno brązowe i fragment drugie-
go (Tabl. 19:3a–b, 8a–b). Dwa brązowe, otwar-
te pierścienie pochodzą także z grobu 30 (Tabl. 
20:3,4). Są to dość częste znaleziska na stanowi-
skach pomorskich i mogły spełniać różne funk-
cje. M. Andrzejowska wykazuje ich znaczenie 
jako ozdób uszu – samodzielnie stanowiły naj-
prostszą formę kolczyka lub zaledwie bazę, na 
której zawieszano rozmaite paciorki i dodatki, 
np. łańcuszki z małych brązowych ogniw. Ta-
kie kolczyki często zdobią popielnice twarzowe 
i mogły przybierać bardzo rozbudowane formy 
(Andrzejowska 1981, s. 187–198). Kółka mo-
gły służyć także jako wisiorki, dłuższe łańcusz-
ki oraz do zawieszania na nich różnych przybo-
rów, jak szczypczyki (Łuka 1966, tabl. XXXVII:7, 
LXVIII:f,l; Kołodziejski 1973, ryc. 3:f). Nato-
miast  w przypadku gdy współwystępują z ele-
mentami rzędu końskiego, mogą być interpreto-
wane jako części uprzęży (Czopek 1992, s. 70).

Wyjątkowo ciekawe są dwa tożsame zabytki 
z grobu 13, złożone z kilku żelaznych pierście-
ni oraz szklanego paciorka (Tabl. 19:14). Nie za-
chowały się. Jeden z nich (lub obydwa – brak do-
kładnej informacji) trzymał się na kościanym 
uchwycie, ściśniętym brązową taśmą. Być może 
stanowił pozostałość po kościanej oprawce (okła-
dzinie) zawieszonej na łańcuszku z kilku żela-
znych ogniw, podobnej np. do okazu znalezione-
go w Warszawie-Henrykowie (Zawadzka 1964, 
s. 239, tabl. VI:3). Takie wytwory z kości zwykle 
posiadają ornament kółek na całej powierzch-
ni i dość często pojawiają się w materiałach 
kultury pomorskiej. Ewentualnie przedmioty  

earrings often decorated facial urns and 
could have very complex forms (Andrzejows-
ka 1981, p. 187–198). The hoops could have 
also been used as pendants, longer chains or 
frames for carrying various items, such as 
pincers (Łuka 1966, plates XXXVII:7, LXVI-
II:f,l; Kołodziejski 1973, fig. 3:f ). If they are 
found together with elements of horse tack, 
they can be interpreted as harness compo-
nents (Czopek 1992, p. 70).

Particularly interesting are two identical 
finds from grave 13, consisting of several iron 
hoops and a glass bead (Plate 19:14). They did 
not survive. One of them (or both – lack of 
information on that) was attached to a bone 
grip, held together with a bronze band (Plate 
24:3). Perhaps it was a remain of a bone fitting 
hanging on an iron chain, similar to the item 
found in Warszawa-Henryków (Zawadzka 
1964, p. 239, plate VI:3). Such bone artifacts 
usually have an ornament of circles all over 
their surface and appear quite often in the ma-
terial of the Pomeranian culture. Conversely, 
the items from grave 13 could have been used 
as earrings or decorative pendants.

Grave 13 also contained a small bronze plate, 
bent into a crescent (preserved) (Plate 19:7a–
b). Probably it is a band earring with its hook 
broken off (Andrzejowska 1981, p. 197). Such 
form of ear jewelry is commonly observed in 
the Jastorf culture, where it is considered as an 
influence of the Hallstatt circle. The plate usu-
ally had an ornament of engraved lines or dots. 
In Brandenburg such earrings are dated mostly 
for the Ia phase according to H. Seyer, although 
individual examples are used until Ib. Longer 
function only some variants of similar sail ear-
rings (Seyer 1982, p. 15, 18, 63–64, plates 21–
23). The find from Nosocice can, therefore, be 
mostly connected with the HaD3-LT A period. 
Band earrings have also been found in other Po-
meranian sites, e.g. in Domaniowice (Głogów 
county), Sulęcin (Środa Wielkopolska county) 
or Wądroże (Jawor county) (Wołągiewicz 1979, 
fig. 14. set 11A).

The same grave (13) contained also a bronze 
bead and a bronze button (a flat disc with 
a large hoop) (Plate 19:10,11). Both items did 
not survive. Such small items can also be in-
terpreted as pendants or elements of earrings, 
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z grobu 13 mogły funkcjonować jako kolczyki 
lub innego rodzaju ozdobne przywieszki.

W grobie 13 wystąpiła także niewielka blaszka 
z brązu wygięta w kształt półksiężyca  (zachowa-
na) (Tabl. 19:7a–b). Przypuszczalnie jest to kol-
czyk taśmowaty z ułamanym kolcem (Andrze-
jowska 1981, s. 197). Taki typ ozdób uszu jest 
powszechnie spotykany w kulturze jastorfskiej, 
gdzie uważa się go za wpływ kręgu halsztackie-
go. Blaszka zwykle posiadała ornament w posta-
ci rytych linii lub kropek. Na terenie Branden-
burgii takie kolczyki datuje się głównie na fazę Ia 
w ujęciu H. Seyera, chociaż pojedyncze przypad-
ki pojawiają się jeszcze w Ib. Dłużej funkcjonu-
ją jedynie niektóre warianty podobnych kolczy-
ków żaglowatych (Seyer 1982, s. 15, 18, 63–64, 
tabl. 21–23). Egzemplarz z Nosocic można w ta-
kim razie powiązać przede wszystkim z okresem 
HaD3-LTA. Kolczyki taśmowate w zespołach 
kultury pomorskiej odkryto także np. w Doma-
niowicach (pow. Głogów), Sulęcinie (pow. średz-
ki) czy Wądrożu (pow. jaworski) (Wołągiewicz 
1979, ryc. 14. zest. 11A).

W tym samym obiekcie (nr 13) znajdowały 
się także guziczek (płaska tarczka z dużym usz-
kiem) oraz paciorek z brązu (Tabl. 19:10,11). Nie 
zachowały się. Takie drobne przedmioty również 
mogą być interpretowane jako wisiorki lub ele-
menty kolczyków, aczkolwiek brązowe paciorki 
występują w tym kontekście jedynie sporadycz-
nie. Co zaś się tyczy guziczków, poza ozdobami 
stroju mogły służyć także jako elementy uprzęży 
końskiej (Andrzejowska 1981, s. 193, 197). 

Z grobu 58 pochodzi kilka brązowych wisior-
ków gruszkowatych (zachowały się dwa), które 
najprawdopodobniej tworzyły naszyjnik (Tabl. 
21:1a–b). Jest to szeroko rozpowszechniony typ 
ozdoby, popularny zarówno w kulturze pomor-
skiej, jak i łużyckiej czy jastorfskiej. Występu-
je najliczniej w okresie HaD-LTA. Wywodzi się 
go z kultury halsztackiej (Andrzejowska 1981, 
s. 195; Petersen 1929a, s. 113). Podobne brązowe 
guzki znajdowały się także w grobie 30 (zacho-
wały się dwa) (Tabl. 20:6) oraz jeden w grobie 81.

Kolejny zabytek to łukowato wygięty ka-
wałek złamanego drutu brązowego, owinięty 
cieńszym drutem (Tabl. 20:7). Znajdował się 
w grobie 30. Niestety, nie zachował się. Rycina 
pochodząca z publikacji K. Tackenberga (1922, 
Abb. 13) sugeruje, że oryginalnie była to pół-

although bronze beads appear in this context 
sporadically. Buttons, on the other hand, apart 
from being clothing accessories, could have 
also been used as elements of horse tack (An-
drzejowska 1981, p. 193, 197). 

Grave 58 contained a few bronze pear-shaped 
pendants (two of them survived), which most 
likely formed a necklace (Plate 21:1a–b). It is 
a common form of jewelry, popular both in the 
Pomeranian culture, and in the Lusatian or Jas-
torf. It was most common in the HaD-LT A pe-
riod and is derived from the Hallstatt culture 
(Andrzejowska 1981, p. 195; Petersen 1929a, 
p. 113). Similar bronze studs were also found 
in grave 30 (two of them survived) (Plate 20:6) 
and one in grave 81.

Another find is a piece of a broken bronze 
wire, bent into an arch and wrapped around 
with a thinner wire (Plate 20:7). It was found 
in grave 30 and, unfortunately, did not sur-
vive. A drawing from the paper by K. Tacken-
berg (1922, Abb. 13) suggests that originally 
it was semi-circular, with its ends bent out-
wards. In such form it might have functioned 
as a pendant hanging on a string or a chain, 
as it is too small to be a bracelet (4 cm in di-
ameter). We should also consider a possibil-
ity that the reconstruction presented on the 
drawing is incorrect and the item was origi-
nally circular. In such case it should be inter-
preted as an earring.

The last items in this category are two spi-
ral shields from grave 30 (lost) (Plate 20:8). 
They were probably attached to each other 
and could have formed a binocular pendant, 
a very common type of ornament, common-
ly functioning throughout the Bronze Age and 
in the early Iron Age in Central and Southern 
Europe. Such items were used as elements of 
necklaces, bracelets, earrings and other deco-
rations. They were extensively discussed by W. 
Hensel (1959).

3.2.6. Other

This category contains various remains of iron 
and bronze items whose original function can-
not be determined. They include fragments of 
a bronze wire and a bronze band from graves 13 
and 30 (Plates 19:18, 20:5,9), small bits of bronze 
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okrągła forma z wywiniętymi na zewnątrz koń-
cami. W takiej postaci mógł funkcjonować jako 
wisiorek zaczepiany na sznurku lub łańcuszku, 
gdyż jest zbyt mały na bransoletkę (4 cm w cię-
ciwie). Należy jednak wziąć pod uwagę tak-
że możliwość, że rekonstrukcja przedstawio-
na na rycinie jest niepoprawna, a przedmiot 
w rzeczywistości był okrągły. W takim wypad-
ku może być interpretowany jako kolczyk.

Do ostatnich ozdób w tej kategorii należą 
dwie spiralne tarczki z grobu 30 (niezachowa-
ne) (Tabl. 20:8). Zapewne były ze sobą połą-
czone. Mogły tworzyć zawieszkę binoklowatą, 
bardzo powszechny typ ozdoby, występujący 
licznie od epoki brązu po wczesną epokę żela-
za w Europie Środkowej i Południowej. Stoso-
wano je jako elementy naszyjników, bransolet, 
kolczyków i innych ozdób. Zostały wyczerpują-
co omówione przez W. Hensla (1959).

3.2.6. Inne

W tej kategorii mieszczą się różne pozostałości 
przedmiotów z żelaza i brązu, których pierwot-
nej funkcji nie sposób określić. Są to fragmenty 
brązowego drutu oraz brązowej taśmy z grobów 
nr 13 i 30 (Tabl. 19:18; 20:5, 9), drobne kawałki 
brązu wraz z ułamkami żelaznej blaszki z gro-
bów nr 41 i 69 (Tabl. 21:2–4; 22:2,4), a także zro-
lowana brązowa blaszka z grobu 79 (Tabl. 23).

3.3. Przedmioty 
szklane

Do wyrobów ze szkła należą tylko paciorki. Od-
kryto je w grobach nr 13, 30, 56 i 6:1950. Egzem-
plarze z dwóch ostatnich grobów zachowały się 
do dzisiaj. Wszystkie były mniej lub bardziej sto-
pione. W grobie 13 znajdowały się 3 paciorki: je-
den z jasnozielonego szkła (Tabl. 19:12) oraz dwa 
żółte z niebieskimi oczkami. Żółte paciorki były 
elementami dwóch podobnych zawieszek złożo-
nych z kilku żelaznych pierścieni (Tabl. 19:14). 
W grobie 56 znalazły się 4 różnokolorowe eg-
zemplarze: dwa jasnozielone, jeden z żółtą, dru-
gi z białą linią zygzakowatą, niebieski z białą linią 
zygzakowatą (zachowana tylko połówka) oraz 
fragmenty silnie stopionego, opalizującego pa-
ciorka (Tabl. 21:1–5). Należą one do podgrupy I  

and scraps of an iron plate from graves 41 and 
69 (Plates 21:2–4, 22:2,4), as well as a rolled 
bronze plate from grave 79 (Plate 23).

3.3. Glass objects
Glass items are represented only by beads, 
found in graves 13, 30, 56 and 6:1950, with 
the examples from the last two graves surviv-
ing until the modern day. All of the beads were 
melted to some degree. Grave 13 contained 
3 beads: one made of bright green glass (Plate 
19:12) and two yellow ones with blue spots. 
The yellow beads were elements of two similar 
pendants consisting of a few iron hoops (Plate 
19:14). Grave 56 contained 4 multicoloured 
finds: two bright green, one with a yellow and 
another, preserved in half, with a white zig-
zag line, as well as fragments of heavily melt-
ed, opalising bead (Plate 21:1–5). They belong 
to the subgroup I and to variant II.III of the 
subgroup II in the classification of zigzag-or-
namented beads by T. Purowski (2010, p. 28–
29). Grave 6:1950 contained yellow glass beads 
with blue-white spots, all molten into a single 
mass (Plate 24:1a–b). Unfortunately, noth-
ing is known about the beads from grave 30, 
which were found in fragments. 

Glass beads were often used as elements of 
earrings – put on a bronze wire and placed in 
ears of facial urns, especially in Pomerania and 
Chełmno land. Unfortunately, in other areas 
they are usually found inside urns, which makes 
interpreting their function more difficult (An-
drzejowska 1981, p. 188–192). Beads could also 
be used as ornamental components in necklac-
es and bracelets or make whole strings of beads 
worn separately. 

It is impossible to precisely determine the 
origins of particular beads without specialist 
physicochemical analysis, still missing in case 
of Pomeranian culture finds. Usually Syrian or 
Egyptian workshops are suggested, but south-
ern European ones should not be excluded (An-
drzejowska 1981, p. 192). T. Purowski conduct-
ed an analysis of beads with zigzag lines coming 
from Early Iron Age sites in Poland. According 
to him, beads from subgroups I and II.III, such 
as ones from grave 56, dated for HaD-LTA, came 
to the central Oder river basin from the west, 
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oraz odmiany II.III podgrupy II w opracowaniu 
paciorków z linią zygzakowatą T. Purowskiego 
(2010, s. 28–29). W grobie 6 z 1950 r. natrafio-
no na paciorki z żółtego szkła z niebiesko-białymi 
oczkami, stopione w jedną masę (Tabl. 24:1a–b). 
Niestety, nic nie wiadomo o egzemplarzach z gro-
bu 30, które znaleziono we fragmentach.

Paciorki szklane często stanowiły elementy 
kolczyków – nanizane na brązowy drut, znaj-
dowane są w uszach popielnic twarzowych, 
zwłaszcza na Pomorzu i Ziemi Chełmińskiej. 
Niestety, na pozostałych obszarach zazwyczaj 
odkrywane są w środku popielnic, co utrudnia 
interpretację ich funkcji (Andrzejowska 1981, 
s. 188–192). Mogły też urozmaicać naszyjniki 
i bransolety lub tworzyć samodzielne kolie. 

Jednoznacznej proweniencji paciorków nie 
sposób ustalić bez specjalistycznych analiz fizy-
kochemicznych, których wciąż brakuje dla eg-
zemplarzy występujących w kulturze pomor-
skiej. Zwykle wskazuje się warsztaty syryjskie 
i egipskie, nie należy jednak wykluczać także 
południowoeuropejskich (Andrzejowska 1981, 
s. 192). T. Purowski przeprowadził analizę pa-
ciorków z linią zygzakowatą, pochodzących ze 
stanowisk z wczesnej epoki żelaza z terenu ziem 
polskich. Wedle jego ustaleń paciorki z podgru-
py I i II.III, z jakimi mamy do czynienia w gro-
bie 56, datowane na HaD-LTA, dotarły na te-
reny środkowego Nadodrza z zachodu, przez 
Brandenburgię. Ludność kultury pomorskiej 
mogła pośredniczyć w przekazywaniu ich na 
wschód i na północ. Prawdopodobnie pochodzą 
z warsztatów działających na północno-zachod-
nich Bałkanach, być może ze Słowenii (Purowski 
2010, s. 59). Warto zauważyć, że jasnozielone pa-
ciorki z żółtą linią zygzakowatą są bardzo rzad-
kie – oprócz egzemplarza z Nosocic znane są tyl-
ko 4 inne z grodu w Wicinie (Purowski 2010, 
s. 51). Zdecydowanie bardziej powszechna jest 
odmiana z niebieskiego szkła z białą linią. Takie 
egzemplarze w grobach pomorskich odkryto np. 
w Domaniowicach (Kołodziejski 1973, s. 124). 

3.4. Inne przedmioty 
gliniane

W tej kategorii znajdują się jedynie przęśli-
ki. Łącznie wystąpiło ich pięć – trzy w grobie 

via Brandenburg. People from Pomeranian cul-
ture could act as intermediaries in sending such 
products further east and north. The beads were 
probably manufactured in the north-western 
Balkans, perhaps in Slovenia (Purowski 2010, 
p. 59). It should be mentioned that bright green 
beads with a yellow zigzag are very rare – apart 
from the piece from Nosocice only 4 others are 
known from the fortress in Wicina (Purowski 
2010, p. 51). Far more common is the blue glass 
variant with a white line. Such beads have been 
found in Pomeranian graves e.g. in Domaniow-
ice (Kołodziejski 1973, p. 124). 

3.4. Ceramic objects
This category contains only spindle whorls, five 
in total – three from grave 13 (Plate 19:19–21), 
one from 41 (Plate 21:1) and one from 6:1950 
(Plate 24:2a–b). Only the last whorl has sur-
vived until today. 

Grave 13 yielded 3 different whorls – the first 
one is flat and has a recess near its pole, the sec-
ond one is round and the third has a quite unique 
“pommel” form and ornamentation in the shape 
of radiating grooves. The remaining two whorls 
have double conical shape, which is the most 
common variant in Pomeranian culture (Czopek 
1992, p. 77). The example from grave 41 has re-
cesses on its poles and the one from grave 6:1950 
ornamental grooves set in angles. 

Spindle whorls are usually linked with fe-
male burials and this has been confirmed by 
anthropological research, e.g. in Domaniow-
ice (Kołodziejski 1973, p. 126). At the current 
state of research this category of items rather 
cannot be placed within any rigid chronolog-
ical brackets.

3.5. Other

3.5.1. Amber bead

The only amber bead found in Pomeranian ob-
jects came from grave 13 (Plate 19:13). It had 
a flattened, circular shape and did not survive 
until today. Amber beads were usually used 
as elements of earrings or necklaces. They are 
found in the whole area occupied by Pomera-
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13 (Tabl. 19:19–21) i po jednym w grobach 41 
(Tabl. 21:1) oraz 6:1950 (Tabl. 24:2a–b). Zacho-
wał się tylko przęślik z ostatniego grobu. 

W grobie 13 mamy do czynienia z 3 różny-
mi przęślikami – pierwszy jest płaski, z wgłę-
bieniem przy biegunie, drugi okrągły, a trzeci 
ma dość wyjątkową, „gałkowatą” formę i zdo-
bienie w postaci rozchodzących się promieni-
ście bruzd. Pozostałe 2 przęśliki mają dwustoż-
kowaty kształt. W kulturze pomorskiej jest to 
najczęściej spotykany wariant (Czopek 1992, 
s. 77). Egzemplarz z grobu 41 posiada wgłębie-
nia na biegunach, zaś ten z grobu 6:1950 orna-
ment bruzd układających się w kąty. 

Z reguły przęśliki wiąże się z grobami kobie-
cymi. Badania antropologiczne potwierdziły tę 
zależność np. w Domaniowicach (Kołodziejski 
1973, s. 126). Przy obecnym stanie badań zabyt-
ki tej kategorii raczej nie wpisują się w żadne 
ścisłe ramy chronologiczne.

3.5. Inne
3.5.1. Paciorek bursztynowy

Jedyny odkryty w obiektach kultury pomor-
skiej paciorek z bursztynu pochodził z grobu 13 
(Tabl. 19:13). Miał okrągły, płaski kształt. Nie za-
chował się. Paciorki bursztynowe służyły zazwy-
czaj jako elementy kolczyków lub naszyjników. 
Odkrywane są na całym obszarze zajmowanym 
przez kulturę pomorską, lecz w największej licz-
bie występują na Pomorzu Wschodnim (Łuka 
1963, s. 284, mapa 1; Wiącek 1979, s. 211; An-
drzejowska 1981, s. 192). W literaturze przed-
miotu już wielokrotnie omawiano i podkreślano 
znaczenie bursztynu w dalekosiężnej wymianie 
handlowej we wczesnej epoce żelaza, w której 
z pewnością uczestniczyli także przedstawicie-
le kultury pomorskiej (zob. np. Bukowski 1993; 
2005; Malinowski 1971; Łuka 1963; Kołodziej-
ski 1983, s. 68–69). Jednocześnie w dużej mierze 
przeznaczali ten surowiec także na użytek wła-
sny (Andrzejowska 1981, s. 192).

3.5.2. Paciorki koralowe

Interesującym znaleziskiem jest 5 paciorków 
z białego koralu, które wystąpiły w grobie 78 
(Tabl. 23:5; 26:2–5). Warto zauważyć, że w tym 

nian culture, but mostly in Eastern Pomerania 
(Łuka 1963, p. 284, map 1; Wiącek 1979, p. 211; 
Andrzejowska 1981, p. 192). The importance of 
amber in long-distance trade exchange in the 
Iron Age, surely shared by the members of Po-
meranian culture, has been discussed and high-
lighted many times in the subject literature (see 
e.g. Bukowski 1993; 2005; Malinowski 1971; 
Łuka 1963; Kołodziejski 1983, p. 68–69). At the 
same time large amounts of amber were kept 
for local use (Andrzejowska 1981, p. 192).

3.5.2. Coral beads

An interesting find are 5 white coral beads from 
grave 78 (Plates 23:5, 26:2–5). It should be not-
ed that the same grave contained a shield-head-
ed pin with coral applications. Beads are small, 
oblong and have a single hole allowing for plac-
ing them on a string or wire. They might have 
been used as components of an earring or an-
other piece of jewelry. They bear traces of being 
exposed to a high temperature. They are most 
likely imports from the La Tene culture terri-
tory, similarly to some other objects found in 
grave 78. Coral beads are rare finds and are un-
common in Pomeranian culture. They were, 
however, confirmed (supposedly) in a La Tene 
skeletal grave in Karczna Góra near Wrocław, 
dated for LT B1 period (Grygiel 2018, p. 545–
546; Jahn 1931, p. 15, 106–107).

3.5.3. Bird bone

Material from grave 13 contained a small bone, 
interpreted as a bird’s one (Plate 19:17). It did 
not survive, but the drawing seems to confirm 
that conclusion. Placing animal bones in hu-
man burials was not a particularly common 
practice in Pomeranian culture, but it has been 
confirmed in several graveyards. Presence of 
bones inside urns might be interpreted as lefto-
vers of food placed inside the grave or traces of 
animal sacrifice (Malinowski 1969, p. 87; Wę-
grzynowicz 1973, p. 251). A bird bone was also 
discovered in one of the graves in Robaczyn, 
Kościan county (Malinowski A. 1966, p. 232–
235), however, cattle, sheep/goat, horse or pig 
bones are found more often (Abłamowicz 2005, 
p. 259; Węgrzynowicz 1982, p. 220–221). 
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samym obiekcie znajdowała się także tarczko-
wata zapinka z koralowymi aplikacjami. Pacior-
ki są niewielkich rozmiarów, mają podłużny 
kształt i jeden wywiercony otwór, pozwalający 
nanizać je na sznurek albo drut. Mogły służyć 
jako komponent kolczyka tudzież innej ozdo-
by. Noszą ślady oddziaływania wysokiej tem-
peratury. Zapewne one również stanowią im-
port z obszarów kultury lateńskiej, podobnie 
jak niektóre pozostałe elementy wyposażenia 
grobu 78. Paciorki koralowe należą do rzad-
kich znalezisk i raczej nie są spotykane w kul-
turze pomorskiej, uświadczono je jednak (przy-
puszczalnie) w lateńskim grobie szkieletowym 
w Karcznej Górze koło Wrocławia, datowanym 
na okres LTB1 (Grygiel 2018, s. 545–546; Jahn 
1931, s. 15, 106–107).

3.5.3. Ptasia kość

Wśród inwentarza grobu 13 znajdowała się nie-
wielka kość, interpretowana jako ptasia (Tabl. 
19:17). Nie zachowała się, ale rysunek zdaje się 
potwierdzać słuszność takiego wniosku.  Wy-
posażanie pochówków ludzkich w kości zwie-
rzęce nie należało do szczególnie częstych prak-
tyk w kulturze pomorskiej, aczkolwiek zostało 
poświadczone na niektórych cmentarzyskach. 
Ich obecność wewnątrz popielnicy można in-
terpretować jako resztki pożywienia wkładane-
go do grobu albo ślady po ofierze złożonej ze 
zwierzęcia (Malinowski 1969, s. 87; Węgrzyno-
wicz 1973, s. 251). Ptasią kość odkryto także 
w jednym z grobów w Robaczynie w pow. ko-
ściańskim (Malinowski A. 1966, s. 232–235), 
aczkolwiek częściej zdarzają się szczątki by-
dła, owcy/kozy, konia oraz świni (Abłamowicz 
2005, s 259; Węgrzynowicz 1982, s. 220–221). 
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Na cmentarzysku w Nosocicach pojawiło się 
niewiele przedmiotów, które poddawałyby się 
precyzyjnemu datowaniu. Podstawą do usta-
lenia jego chronologii są zabytki metalowe, 
przede wszystkim zapinki, szpile, klamry do 
pasa i naszyjniki, a w mniejszym stopniu także 
formy grobów i ceramiki. 

Zapinka zbliżona do typu Wicina z grobu 
75 jest datowana na okres nieco późniejszy niż 
HaD3, czyli najpewniej przełom HaD3 i LTA 
lub sam początek LTA, natomiast fibula tarcz-
kowata z grobu 78 pochodzi najprawdopodob-
niej z późnego LTA (Woźniak 2010, s. 51, 71). 
W tym samym obiekcie znajdował się też na-
szyjnik z pieczątkowatymi zakończeniami, któ-
ry sugeruje jeszcze młodszą chronologię całego 
zespołu (LTB1). Ze względu na obecność za-
pinki można uznać go za wcześniejszy import, 
aczkolwiek mając na uwadze, że z powodu bra-
ku dokładnych analogii jej datowanie nie jest 
do końca pewne. Schyłek okresu LTA wskazu-
je też naszyjnik typu Ösenring z grobu 6:1950 
(Woźniak 2010, s. 78). Z kolei grób 13 można 
datować na fazę HaD3-LTA dzięki główce szpi-
li tarczowatej, kolczykowi taśmowatemu oraz 
klamrze do pasa. Pozostałe trzy klamry do pasa 
pochodzące ze stanowiska (gr. 30, 78 i luźne 
znalezisko) także przypadają okresowi LTA. Do 
bardziej długotrwałych form, o mniej precyzyj-
nej chronologii, należą szpile z główką rozkle-
paną i zwiniętą w uszko (gr. 56 i 69), wisiorki 
gruszkowate (gr. 30, 58) oraz szklane pacior-
ki (gr. 13, 30, 56, 6:1950). Mieszczą się jednak 
w przedziale HaD-LTA.

Ceramika całego kręgu pomorsko-kloszo-
wego w dalszym ciągu nie doczekała się grun-
townego opracowania typologicznego oraz 
chronologicznego, dlatego nie stanowi dobrej 
podstawy do datowania. Na stanowisku w No-
socicach wystąpiło jednak kilka form, które są 

4. Chronologia

4. Chronology

Nosocice graveyard has yielded only a few ob-
jects which can be precisely dated. The basis 
for determining its chronology are metal items, 
specifically fibulae, pins, belt buckles and neck-
laces, and, to a lesser degree, forms of burials 
and pottery. 

A fibula from grave 75, close in form to the 
Wicina type, is dated for a period slightly later 
than HaD3, so most probably the turn of HaD3 
and LTA or the very beginning of LTA. A shield 
fibula from grave 78 most probably comes from 
the late LTA (Woźniak 2010, p. 51, 71). In the 
same burial was also a necklace with seal-like 
endings, which suggests an even younger chro-
nology of the whole set (LTB1). Due to the 
presence of the fibula it might be considered as 
an earlier import, however, due to lack of pre-
cise analogies, its dating is not entirely certain. 
The end of the LTA period is also suggested by 
an Ösenring-type necklace grave 6:1950 (Woź-
niak 2010, p. 78). Grave 13, on the other hand, 
can be dated for the phase HaD3-LTA, due to 
the head of a shield pin, a band earring and 
a belt buckle. The remaining three belt buckles 
coming from the site (gr. 30, 78 and an indi-
vidual find) also fall into the LTA period. More 
long-lasting forms with less precise chronology 
are represented by pins with heads which were 
hammered-out and folded into a loop (gr. 56 
i 69), wisiorki gruszkowate (gr. 30, 58) and glass 
beads (gr. 13, 30, 56, 6:1950). They do, however, 
fit into the HaD-LTA time span.

Pottery of the whole Pomeranian-bell-shaped 
burial area still has not received a thorough ty-
pology and chronology and is, therefore, a poor 
basis for dating finds. However, Nosocice site 
featured a few forms which are typically con-
nected with the turn of HaD3/LTA and LTA-
LTB1 phases. Those include type C facial urns 
in J. Kruk’s classification (gr. 33), pear-shaped 
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wiązane przeważnie z przełomem faz HaD3/
LTA i LTA-LTB1. Należą do nich popielni-
ce twarzowe typu C według J. Kruka (gr. 33), 
gruszkowate wazy (gr. 75), naczynia baniaste 
z krótką szyjką i plastycznymi guzkami (gr. 30), 
jajowate i donicowate garnki o chropowaconej 
powierzchni (gr. 24, 26, 27), naczynia dwuuche 
(gr. 34, 57), dzbany z taśmowatym uchem (gr. 
5:1950) i misy (gr. 30, 34, 57, 78, 5:1950) (Gry-
giel 2018, s. 248–274; Kruk 1969, s. 116; An-
drzejowska 1981, s. 208–209; Jadczykowa 1995, 
s. 147–151; Łuka 1953, s. 138, 141–142; Łuka 
1958, s. 167). 

Z późniejszą fazą rozwojową kultury pomor-
skiej przyjęło się łączyć także zanik dużych gro-
bów rodzinnych na rzecz jednostkowych, proste 
obwarowanie kamienne zamiast skrzyni czy też 
współwystępowanie różnych form pochówka na 
jednym cmentarzysku (Łuka 1953, s. 142–143; 
1958, s. 176; 1979, s. 155; Pazda 1970, s. 103–
104). M. Kaczmarek uważa jednak, odnosząc 
się do stanowisk w Wielkopolsce, że nie należy 
traktować tych cech jako wyznaczników chrono-
logicznych, jakkolwiek stanowią one pewne kie-
runki rozwoju (Kaczmarek 2005, s. 169).

Pojawienie się kultury pomorskiej w dorze-
czu środkowej Odry nastąpiło najwcześniej 
w fazie HaD2 (Lewczuk 2005, s. 148; Kaczma-
rek 2007, s. 64, 71; Domański 1983, s. 198), na-
tomiast zanik jej osadnictwa w tym regionie 
przypada na okres LTB1 ewentualnie przełom 
LTB1/LTB2 (Kaczmarek 2007, s. 71; Domański 
1983, s. 198–199).

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, 
okres funkcjonowania cmentarzyska kultury 
pomorskiej w Nosocicach należałoby datować 
najwcześniej od końca okresu halsztackiego 
(HaD3). Użytkowane było głównie na początku 
starszego okresu przedrzymskiego, aż do schył-
ku fazy LTA ewentualnie jeszcze w fazie LTB1, 
którą można uznać za górną granicę. Odpo-
wiednio będzie to przedział chronologiczny od 
ok. połowy VI w. p.n.e. do drugiej połowy IV w. 
p.n.e. Pozostaje to w zgodzie z innymi stanowi-
skami kultury pomorskiej na obszarze środko-
wego Nadodrza.

Oczywiście, nie należy zapominać o grobach 
zniszczonych, których dokładne datowanie stoi 
pod znakiem zapytania, jednak zapewne miesz-
czą się one w zaproponowanym przedziale.

vases (gr. 75), spherical vessels with a short neck 
and decorative studs (gr. 30), egg-shaped and 
conical pots with rough surfaces (gr. 24, 26, 27), 
vessels with two ears (gr. 34, 57), pitchers with 
band-shaped ears (gr. 5:1950) and bowls (gr. 30, 
34, 57, 78, 5:1950) (Grygiel 2018, p. 248–274; 
Kruk 1969, p. 116; Andrzejowska 1981, p. 208–
209; Jadczykowa 1995, p. 147–151; Łuka 1953, 
p. 138, 141–142; Łuka 1958, p. 167). 

Younger phase of the Pomeranian culture is 
also associated with the disappearance of large 
family graves in favour of individual burials, 
simple stone flanking instead of cists or coex-
istence of various burial forms within a single 
graveyard (Łuka 1953, p. 142–143; 1958, p. 176; 
1979, p. 155; Pazda 1970, p. 103–104). Howe- 
ver, M. Kaczmarek claims, referring to sites in 
Greater Poland, that such features should not 
be treated as chronological determinants, yet 
they show certain directions of development 
(Kaczmarek 2005, p. 169).

Pomeranian culture did not appear in the 
central Oder basin earlier than during HaD2 
phase (Lewczuk 2005, p. 148; Kaczmarek 2007, 
p. 64, 71; Domański 1983, p. 198), and its disap-
pearance from that region falls in the LTB1 pe-
riod, or perhaps the turn of LTB1/LTB2 (Kacz-
marek 2007, p. 71; Domański 1983, p. 198–199).

With all of the above taken into considera-
tion, functioning of the Pomeranian graveyard 
in Nosocice should be dated from the end of 
HaD3. The site was used mainly in the begin-
ning of the early pre-Roman period, until the 
end of the LTA phase, perhaps also in LTB1 
phase, which can be considered its top limit. 
Respectively, this means a chronological span 
between the mid-6th c. B.C. and the second half 
of the 4th c. B.C. This remains consistent with 
other Pomeranian culture sites located in the 
central Oder river basin.  

Of course one should not forget about the 
destroyed graves, whose precise dating is ques-
tionable, although they most probably fit into 
the proposed chronology.
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Na stanowisku w Nosocicach w latach 1913 
i 1950 łącznie przebadano 35 grobów kultu-
ry pomorskiej. Mamy wśród nich do czynienia 
ze zróżnicowaną formą ciałopalnego obrząd-
ku pogrzebowego – odkryto groby popielnico-
we i jamowe, zarówno z obstawą kamienną, jak 
i bez. Stan zachowania tych obiektów był różny. 
Niektóre groby w ogóle nie zostały naruszone, 
lecz wiele innych ucierpiało wskutek głębokiej 
orki. Uszkodzone były zazwyczaj górne partie 
obiektów, o które zawadził pług. Niestety, oko-
ło 1/3 wszystkich pochówków została zniszczo-
na do tego stopnia, że nie sposób poddać ich 
analizie.

Na podstawie obiektów dobrze oraz częścio-
wo zachowanych możemy stwierdzić, że na 
stanowisku dominowały groby popielnicowe, 
których było co najmniej 19 (nr 11, 13, 24, 26, 
27, 30, 33, 34, 49, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 78, 81, 
3:1950, 4–5:1950). Jest to najbardziej klasyczna 
forma pochówku dla społeczności kultury po-
morskiej. Przeważnie w obiektach znajdowała 
się pojedyncza urna, ale natrafiono też na 3 gro-
by dwupopielnicowe (nr 34, 49, 75) oraz jeden 
zawierający dwie urny i pochówek jamowy (4–
6:1950) (Tabl. 17). Większość popielnic nakryta 
była misami, mniejsza część pokrywkami. Dwu-
krotnie za nakrycie posłużyły kamienie (groby 
nr 13 oraz 27). Przy siedmiu urnach nie stwier-
dzono żadnego nakrycia, lecz ich górne części 
były zniszczone. Tylko w czterech obiektach po-
pielnicom towarzyszyły naczynia przystawne – 
od jednego do trzech (groby nr 13, 57, 62, 78). 
Spośród pochówków w popielnicach 9 nie po-
siadało żadnej konstrukcji kamiennej (nr 13, 24, 
26, 56, 57, 58, 61, 78, 4–5:1950) (Tabl. 2, 3, 11, 
15, 17), reszta natomiast była obwarowana. Na 
Dolnym Śląsku groby popielnicowe bez obsta-
wy są najpowszechniejszą formą pochówku dla 
kultury pomorskiej (Pazda 1970, s. 102).

5. Obrządek pogrzebowy

5. Funerary rite

In total, 35 Pomeranian culture graves were an-
alysed in Nosocice in 1913 and 1950. Among 
them we can identify various forms of crema-
tion burials – graves with cinerary urns and pit 
burials, flanked with stones or bare. The graves 
were preserved in various conditions – some 
were virtually untouched, others suffered the 
effects of heavy ploughing. Usually the topmost 
parts of the graves suffered the most damage, 
in the places they were directly hit by a plough. 
Unfortunately, roughly ⅓ of all burials were 
damaged so significantly that it is impossible to 
properly analyse them.

On the basis of analysis of well and partial-
ly preserved burials we can say that the site 
was dominated by cinerary urn graves, with 
at least 19 such graves present (11, 13, 24, 26, 
27, 30, 33, 34, 49, 56, 57, 58, 61, 62, 75, 78, 81, 
3:1950, 4–5:1950). It is the most typical form 
of burial for the Pomeranian culture. Usually 
the objects contained a single urn, but 3 dou-
ble graves were also discovered (34, 49, 75), 
as well as one containing two urns and a pit 
burial (4–6:1950) (Plate 17). Most of the urns 
were covered with bowls, a few with lids. In 
two cases stones were used as covers (graves 
no. 13 and 27). In case of seven urns no lids 
were found, but their top parts were destroyed. 
Only in four burials the urns were accom-
panied by other vessels – from one to three 
(graves no. 13, 57, 62 and 78). In case of urn 
burials, 9 had no stone construction (no. 13, 
24, 26, 56, 57, 58, 61, 78, 4–5:1950) (Plates 2, 3, 
11, 15, 17), others were stone-flanked. In Low-
er Silesia unflanked urn burials are the most 
common form of burials for the Pomeranian 
culture (Pazda 1970, p. 102).

In Nosocice there were also a few cas-
es of placing the ashes directly into the burial 
pit (graves 36, 68, 77, 6:1950). Pit burials oc-



Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach 
Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk Cultures at Głogów-Nosocice

68

W Nosocicach wystąpiło także kilka przy-
padków złożenia spalonych szczątków zmarłe-
go bezpośrednio do jamy grobowej (groby nr 36, 
68, 77, 6:1950). Pochówki bezpopielnicowe (ja-
mowe) są zdecydowanie rzadziej spotykane, acz-
kolwiek zdarzają się na całym obszarze zajmo-
wanym przez kulturę pomorską, przez cały okres 
jej trwania (Malinowski 1969, s. 43). Jeśli chodzi 
o najbliższą okolicę interesującego nas stanowi-
ska, pojawiły się między innymi w Ligocie (pow. 
górowski), Szprotawie (pow. żagański) (Tac-
kenberg 1926, s. 125, 127), Sokołowicach (pow. 
wolsztyński) (Łuka 1953, s. 98–146), Wymysło-
wie (pow. gostyński) (Łuka 1958, s. 167–176) czy 
Domaniowicach (pow. głogowski) (Kołodziej-
ski 1973, s. 115–118). Na Dolnym Śląsku zawsze 
współwystępują na cmentarzyskach z grobami 
popielnicowymi (Pazda 1970, s. 102). Warto za-
uważyć, że w Nosocicach przybrały trzy zupeł-
nie różne formy: grób 36 posiadał obwarowanie 
kamienne (Tabl. 8), w grobie 77 spalone szcząt-
ki kostne zostały nakryte misą, natomiast w 68 
znajdowały się pod ceramicznym kloszem, który 
dodatkowo był obłożony kamieniami (Tabl. 13). 
Jest to jedyny pochówek podkloszowy na tym 
cmentarzysku. Na Dolnym Śląsku groby tego ro-
dzaju występują rzadko i zazwyczaj są popielni-
cowe (Pazda 1970, s. 102–103). Zdecydowanie 
więcej jest ich w Polsce Środkowej oraz Wschod-
niej. Podkloszowy grób bezpopielnicowy odkry-
to np. w Kłecku i Poznaniu-Golęcinie w Wielko-
polsce (Kaczmarek 1995, s. 119, 120; Malinowski 
1981a, s. 41–42, 207–208).

Dość niezwykły okazał się wspomniany już 
obiekt nr 4–6, odkryty w 1950 r. (Tabl. 17). Naj-
prawdopodobniej zawierał aż trzy pochówki 
i miał mieszany charakter. Znalazły się w nim 
dwie popielnice ze spalonymi szczątkami oraz, 
nieznacznie poniżej nich, wypełniona prochami 
jama. Interpretację utrudniał niestety stopień 
uszkodzenia obiektu, ale kierująca wówczas ba-
daniami W. Sarnowska odrzuciła możliwość, by 
była to rozsypana zawartość zniszczonych urn. 
Wysunęła przypuszczenie, że był to wspólny 
grób rodzinny (Sarnowska 1954–1956, s. 208–
210). Nie posiadał obwarowania. Groby popiel-
nicowe z bezpopielnicowymi nie są częstym 
zjawiskiem na stanowiskach kultury pomor-
skiej, jednak pojawiają się przez cały okres jej 
trwania (Malinowski 1969, s. 44–45). Znamy je 

cur much less frequently, but are found in the 
whole area occupied by the Pomeranian culture 
throughout the whole period of its existence 
(Malinowski 1969, p. 43). In the nearest vicin-
ity of the discussed site such burials have been 
found e.g. in Ligota (Góra county), Szprotawa 
(Żagań county) (Tackenberg 1926, p. 125, 127), 
Sokołowice (Wolsztyn county) (Łuka 1953, p. 
98–146), Wymysłów (Gostyń county) (Łuka 
1958, p. 167–176) or Domaniowice (Głogów 
county) (Kołodziejski 1973, p. 115–118). Such 
burials always coexist in Lower Silesia grave-
yards with urn burials (Pazda 1970, p. 102). It 
should be noted that in Nosocice such burials 
had three different forms: grave 36 had stone 
flanking (Plate 8), in grave 77 the ashes were 
covered with a bowl, and in grave 68 with a ce-
ramic dome, which was additionally surround-
ed by stones (Plate 13). It is the only such burial 
in this graveyard and a rarity in Lower Silesia, 
which is dominated by urn graves (Pazda 1970, 
p. 102–103). They occur far more often in cen-
tral and eastern Poland. A domed, urnless grave 
was found e.g. in Kłeck and Poznań-Golęcin in 
Greater Poland (Kaczmarek 1995, p. 119, 120; 
Malinowski 1981a, p. 41 42, 207–208).

Quite extraordinary was, already men-
tioned, object 4–6, discovered in 1950 (Plate 
17). It contained most probably three buri-
als of mixed character, with two urns filled 
with ashes and, slightly below them, an ash-
filled pit. The amount of damage sustained 
by the grave made its interpretation diffi-
cult, but W. Sarnowska, responsible then for 
the research, rejected the possibility that the 
loose ashes came from the smashed urns. In-
stead, she suggested that the burial might 
have been a family grave (Sarnowska 1954–
1956, p. 208–210). The grave had no stone 
flanking. Mixed urn and pit burials are not 
common finds in Pomeranian culture sites, 
yet occur throughout the whole period (Ma-
linowski 1969, p. 44–45). We know them e.g. 
from Sokołowice (Wolsztyn county) (Łuka 
1953, p. 98–146) or Pierzwin (Zielona Góra 
county) (Petersen 1929, p. 198–202).

13 burials have not been assigned to any 
type due to their poor condition (14, 15, 19, 
23, 25, 29a, 37, 41, 48, 53, 69, 79, 82). In most 
cases they were clusters of charred bones and 
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np. z Sokołowic (pow. wolsztyński) (Łuka 1953, 
s. 98–146) czy Pierzwina (pow. zielonogórski) 
(Petersen 1929b, s. 198–202).

Rodzaj 13 pochówków pozostaje nieokreślony 
z powodu złego stanu ich zachowania (nr 14, 15, 
19, 23, 25, 29a, 37, 41, 48, 53, 69, 79, 82). W więk-
szości były to skupiska przepalonych kości i frag-
mentów ceramiki, więc mogły być to zarówno 
mocno uszkodzone groby popielnicowe, jak i ja-
mowe z przystawką. Jakkolwiek ten drugi typ po-
chówków zazwyczaj występuje w mniejszości na 
stanowiskach kultury pomorskiej, nie możemy 
z całą pewnością go wykluczyć. Nie dysponujemy 
obecnie materiałem z tych obiektów, a ich opisy 
są bardzo skąpe. Groby bezpopielnicowe z przy-
stawką pojawiły się chociażby w Ligocie Dolnej 
koło Kluczborka (Szadkowska 1963, s. 43; Szad-
kowska 1965, s. 182–183). Jedynie w przypadku 
grobów nr 25, 29a, 41 i 48 możemy z większym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że były to 
pochówki w popielnicach. Sugeruje to obecność 
skorup większej liczby naczyń w grobach nr 29a 
i 41 oraz notatki w dokumentacji archiwalnej do-
tyczące grobów nr 25 i 48. 

Charakterystycznym elementem na cmenta-
rzyskach pomorskich są kamienne obwarowa-
nia grobów. W Nosocicach taką obstawę po-
siadało 16 pochówków: 10 popielnicowych, 
w tym wszystkie 3 podwójne, 1 bezpopielnicowy, 
1 podkloszowy oraz 4 nieokreślone. Obwarowa-
nie przybierało różne formy, ale w większości 
było zbudowane z nieobrobionych kamieni po-
lnych średniej wielkości (ok. 10–20 cm) i miało 
okrągły lub czworokątny kształt. Tylko w dwóch 
przypadkach przypominało regularną skrzynię 
(groby nr 41 i 79). Na dnie jamy przeważnie była 
posadzka z otoczaków lub pojedynczego pła-
skiego kamienia. Niektóre groby posiadały tak-
że nakrycie z jednego głazu lub większej liczby 
kamieni.  

Zacznijmy od omówienia obstawy niektórych 
grobów popielnicowych. Grób 11 obłożony był 
pojedynczym wieńcem z kamieni polnych, który 
został wzmocniony drugim rzędem w północnej 
części (Tabl. 1). Obstawa grobu 33 miała kształt 
zaokrąglonego kwadratu i składała się z dwóch, 
miejscami trzech warstw kamieni ułożonych na 
sobie (Tabl. 6). Konstrukcje otaczające dwupo-
pielnicowe groby 34 i 49 w zarysie były mniej 
więcej prostokątne. W przypadku grobu 49 ka-

fragments of pottery, which means they could 
have been both severely damaged urn buri-
als or pit burials with accompanying vessels. 
The second type is rather rare for Pomerani-
an culture sites, but cannot be completely ex-
cluded. Currently we do not have any mate-
rial from those burials and their descriptions 
are very scant. Pit burials with accompanying 
vessels have been found e.g. in Ligota Dolna 
near Kluczbork (Szadkowska 1963, p. 43; Sza-
dkowska 1965, p. 182–183). Only in the case of 
graves no. 25, 29a, 41 and 48 we can be more 
or less certain in classifying them as urn bur-
ials. This is suggested by the larger amount of 
pottery fragments in graves 29a and 41 and ar-
chive notes on graves 25 and 48.

A characteristic element at Pomeranian 
graveyards are stone flankings of graves. In No-
socice such construction has been observed in 
16 burials: 10 with urns (including all 3 double 
ones), one without an urn, one with a bell dome 
and 4 undefined ones. Flanking had various 
forms, but was mostly constructed from un-
processed, medium-sized (ca. 10–20 cm) field 
stones and had circular or rectangular shapes. 
Only in two cases it resembled a regular chest 
(graves 41 and 79). At the bottom of the pit 
there usually was a floor made from pebbles or 
a single flat stone. Some graves also had a cov-
er made from a single rock or a larger amount 
of stones.  

Firstly, we should discuss the flanking of sev-
eral urn burials. Grave 11 was surrounded by 
a single ring of field stones, which was rein-
forced with a second row in its northern part 
(Plate 1). Grave 33 had flanking in the shape of 
a slightly curved out rectangle, which consisted 
of two, in some places three layers of stones laid 
upon each other (Plate 6). Constructions sur-
rounding double graves 34 and 49 were more or 
less rectangular. In case of grave 49 the stones 
were also layered (Plate 10). In grave 34 both 
urns were subtly separated from each other 
by stones at the edges of the whole construc-
tion (Plate 7). Flanking in the third double urn 
grave (no. 75) was, unfortunately, preserved 
only partially, but was probably also rectangu-
lar (Plate 15). S. Pazda described such objects 
as “degenerated cist burials”. Such graves are the 
second most numerous in Pomeranian culture 
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mienie także zostały ułożone na sobie warstwa-
mi (Tabl. 10). Natomiast w grobie 34 zastoso-
wano ciekawy zabieg subtelnego rozgraniczenia 
obydwu znajdujących się w jamie urn kamienia-
mi przy brzegach konstrukcji (Tabl. 7). Obstawa 
trzeciego dwupopielnicowego grobu (nr 75) za-
chowała się niestety tylko częściowo, ale najpraw-
dopodobniej także była prostokątna (Tabl. 15). 
Wszystkie powyższe groby miały dno wyłożone 
brukiem z mniejszych kamyków, jedynie w gro-
bie 75 była to płaska kamienna płyta. Pochówki 
osłonięte takimi konstrukcjami S. Pazda określił 
jako „skrzynkowe zdegenerowane”. Są one naj-
liczniejsze na stanowiskach kultury pomorskiej 
na Dolnym Śląsku, zaraz za grobami popielnico-
wymi bez obstawy (Pazda 1970, s. 101–102).

Dużo skromniejszą formę przybrała obsta-
wa grobów 81 i 3:1950, w których to popielni-
ca została ustawiona na kilku kamieniach – pię-
ciu w grobie 81 i trzech w grobie 3:1950 (Tabl. 
16; 17). Podobne obwarowanie posiadał także 
bezpopielnicowy grób 36 (Tabl. 8). Tworzyło je 
pięć kamieni ustawionych w krąg oraz szósty na 
dnie. Dodatkowo całość przykryta była kamie-
niem podobnej wielkości. Inny bezpopielnico-
wy pochówek z obstawą kamienną znany jest 
np. z Ligoty w powiecie górowskim (Tacken-
berg 1926, s. 127, 146).

Podkloszowy grób 68 (Tabl. 13) obwarowa-
ny był kamieniami polnymi różnej wielkości, 
lecz niestety stan jego zachowania nie pozwa-
la odtworzyć pierwotnego kształtu konstrukcji. 
Kamienie zachowały się tylko po jednej stro-
nie i najwyraźniej zapadły się do środka klosza, 
częściowo go niszcząc. Być może nakrywały go 
od góry. Obwarowane groby tego rodzaju zna-
ne są między innymi z Robaczyna w powiecie 
kościańskim (Pieczyński 1966, s. 215–230) i So-
kołowic w powiecie wolsztyńskim (Łuka 1953, 
s. 98–146).

Za formę obstawy należy uznać także nakry-
cie grobu pojedynczym głazem. Dotyczy to po-
pielnicowych grobów 30 i 62, które poza tym 
nie posiadały żadnego dodatkowego obwaro-
wania (Tabl. 5, 12). Podobnie ma się sytuacja 
z grobem 27, jednak tam urna została nakryta 
nie jednym dużym, ale trzema mniejszymi ka-
mieniami (Tabl. 3). Można potraktować to rów-
nież nie jako obwarowanie grobu, ale nakrycie 
samej popielnicy.

sites in Lower Silesia, right after urn graves with 
no flanking (Pazda 1970, p. 101–102).

In case of graves 81 and 3:1950 the stone-
work was far simpler – the urn was simply 
placed on top of a few stones (five in grave 81 
and three in grave 3:1950) (Plates 16, 17). Sim-
ilarly, pit burial no. 36 (Plate 8) had just five 
stones placed in a circle, with a sixth one form-
ing the bottom. The whole construction was 
capped with another, similarly-sized stone. 
Another urnless burial with stone flanking is 
known e.g. from Ligota in Góra county (Tack-
enberg 1926, p. 127, 146).

Domed grave 68 (Plate 13) was flanked with 
field stones of various sizes, but its poor condi-
tion prevents us from reconstructing its orig-
inal shape. The stones were preserved only on 
the one side and seemingly fell through the 
dome, destroying it partially. Perhaps origi-
nally they covered the grave from above. Such 
burials are known, for instance, from Ro-
baczyn in Kościan county (Pieczyński 1966, 
p. 215–230) and Sokołowice, Wolsztyn county 
(Łuka 1953, p. 98–146).

Covering grave with a single boulder 
should also be considered as a form of OB-
STAWA. This happened in the case of graves 
30 and 62 which, apart from that, had no 
other forms of additional stonework (Plates 
5, 12). Similar situation can be observed in 
the case of grave 27, yet there the urn was 
topped with not one large, but three smaller 
stones (Plate 3). This can be also interpret-
ed as a method of covering the urn, not OB-
STAWA.

In case of destroyed grave 29a, only stone 
paving in a more-or-less rectangular shape 
survived (Plate 4). Grave 69, also unspecified, 
was covered with a circular layer of field stones 
(Plate 14).

The above forms of graves can be categorised 
as ones with simple stonework in the classifica-
tion proposed by S. Pazda. They are the third 
most numerous amongst Pomeranian burials in 
Lower Silesia (Pazda 1970, p. 101–102).

Stonework of unspecified graves no. 41 and 
79 stands out, as it was not made just from ir-
regular field stones – the construction is far 
more meticulous. The chamber in grave 41 
(Plate 9) was bordered with a circle of differ-
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W przypadku zniszczonego grobu 29a za-
chował się jedynie bruk kamienny o zarysie 
zbliżonym do prostokąta (Tabl. 4). Natomiast 
grób 69, także nieokreślony, nakryty był okrą-
głym płaszczem z kamieni polnych (Tabl. 14).

Powyższe formy grobów można zaliczyć do 
tych z prostym obwarowaniem kamiennym 
według podziału S. Pazdy, które są trzecie pod 
względem liczebności wśród typów pochów-
ków pomorskich na Dolnym Śląsku (Pazda 
1970, s. 101–102).

Wyróżniają się obwarowania nieokreślonych 
grobów 41 i 79, które nie zostały zbudowane tyl-
ko z nieregularnych kamieni polnych. Ich kon-
strukcja jest bardziej staranna. Komora grobu 
41 (Tabl. 9) ograniczona była ułożonymi w krąg 
głazami różnej wielkości, postawionymi piono-
wo pod lekkim ukosem i rozchylającymi się ku 
górze. Dodatkowo nakrywały ją mniejsze kamie-
nie, a na dnie leżał kolejny, płaski głaz. Jeden z ze-
wnętrznych głazów został rozłupany, być może 
specjalnie w celu wzniesienia obstawy. Najbar-
dziej interesujący jest jednak inny kamień z krę-
gu, który posiadał na wierzchu 4 okrągłe wgłębie-
nia. W nomenklaturze angielskiej ryty tego typu 
określane są jako cup marks. Kamień niestety za-
ginął, jeszcze zanim trafił do muzeum. Został 
uwieczniony na zdjęciach dokumentacyjnych 
grobu, ale mimo to ciężko ocenić, czy wgłębienia 
rzeczywiście mają pochodzenie antropogenicz-
ne. Jeśli tak, byłoby to unikatowe odkrycie w ska-
li regionu oraz całego kraju, do tej pory nieznane 
w kulturze pomorskiej. W Polsce jedyne skały po-
siadające tzw. cup marks pochodzą ze Smoszewa 
(gm. Krotoszyn) i Wilczej (gm. Kotlin) w Wiel-
kopolsce oraz Czarnówka (gm. Nowa Wieś Lę-
borska) na Pomorzu. Pierwszy okaz związany jest 
z kompleksem kurhanów ze średniej epoki brązu, 
drugi znaleziony został bez wyraźnego kontekstu, 
a trzeci znaczył jeden z grobów na cmentarzysku 
kultury wielbarskiej (Jaeger i in. 2019, s. 116–
132). Podobne ryty naskalne znane są głównie ze 
Skandynawii oraz północnych Niemiec. Jak już 
zostało wspomniane, grób 41 prawdopodobnie 
zawierał popielnicę, jako że w wypełnisku zna-
leziono skorupy kilku naczyń, w tym niedużej 
misy. Mogły zostać zniszczone przez kamienie 
nakrywające grób, które zapadły się do środka. 
Oprócz tego znalazły się tam drobne fragmenty 
brązu i gliniany przęślik.

ent-sized boulders, placed standing upwards 
and flaring towards the top. It was addition-
ally covered with smaller stones, with another, 
flat stone placed at the bottom. One of the ex-
ternal boulders was split, perhaps purposeful-
ly for the construction. However, most inter-
esting is another stone from the circle which 
had 4 circular recesses on its surface, known 
as cup marks. Unfortunately, the stone had 
been lost before it managed to reach the mu-
seum. It was photographed for the grave doc-
umentation, but it is still hard to determine if 
the recesses were human-made. If yes, then 
it would have been a unique discovery in the 
scale of the region and the whole country, pre-
viously unknown in Pomeranian culture. The 
only stones with cup marks known from Po-
land come from Smoszew (Krotoszyn county) 
and Wilcza (Kotlin county) in Greater Poland 
and Czarnówek (Nowa Wieś Lęborska coun-
ty) in Pomerania. The first one is connected 
with a complex of Middle Bronze Age cairns, 
the second one was found without any specific 
context, and the third one marked one of the 
graves at a graveyard belonging to Wielbark 
culture (Jaeger et al. 2019, p. 116–132). Simi-
lar carvings are known mainly from Scandina-
via and northern Germany. As it has been al-
ready mentioned, grave 41 probably contained 
an urn, as fragments of several vessels, among 
them a small bowl, were found in the materi-
al filling the cavity. Those might have been de-
stroyed by the stones which originally covered 
the grave and fell inside. The grave also con-
tained small fragments of bronze and a ceram-
ic spindle whorl. 

Grave 79 (Plate 15) was surprisingly reg-
ular and mostly resembled a classical cist 
grave, characteristic for the Pomeranian cul-
ture. It was flanked with twelve flat stones, 
perhaps chiselled on purpose, placed vertical-
ly in a shape of a rectangular box. From the 
bottom they were supported by two smaller 
stones placed horizontally, and two more were 
used to make the chamber floor. Inside were 
found some charred bone remains and equip-
ment which supposedly included some bronze 
artifacts and two pieces of pottery, but the ar-
chives and the article by K. Tackenberg from 
1922 (p. 24) are inconsistent on the matter. 
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Grób 79 (Tabl. 15) był wyjątkowo regular-
ny i najbardziej przypominał klasyczny grób 
skrzynkowy, charakterystyczny dla kultury 
pomorskiej. Został obwarowany dwunasto-
ma płaskimi kamieniami, być może specjalnie 
ociosanymi, ustawionymi pionowo w kształt 
prostokątnej skrzyni. Od spodu wspierały je 
mniejsze kamienie ułożone horyzontalnie, 
a dwa kolejne tworzyły dno komory. Wewnątrz 
znaleziono niewielką ilość spalonych szczątków 
kostnych i wyposażenie, wśród którego miały 
być przedmioty z brązu oraz dwa kawałki ce-
ramiki, lecz archiwalia oraz publikacja K. Tac-
kenberga z 1922 r. (s. 24) nie są zgodne w tym 
względzie. Pozostaje to niejasne, a charakter 
grobu nieokreślony. 

Na Dolnym Śląsku klasyczne groby skrzyn-
kowe występują raczej rzadko i stanowią po-
jedyncze przypadki na cmentarzyskach kul-
tury pomorskiej w północno-zachodnim, 
barycko-odrzańskim i bobrzańskim regionie 
osadniczym (Pazda 1970, s. 101–102). Jednym 
z bardziej znanych przykładów jest wielopo-
pielnicowy grób 1 z Piotrkosic w powiecie mi-
lickim (Tackenberg 1922, s. 7–8). Jako bliskie 
analogie spoza obszaru Dolnego Śląska moż-
na wymienić np. cmentarzyska w Wymysłowie 
(Łuka 1958, s. 167–176) i Sokołowicach (Łuka 
1953, s. 98–146) w Wielkopolsce.

W starszym okresie przedrzymskim tak róż-
norodne formy pochówków na jednym cmenta-
rzysku są charakterystyczne dla ludności kultu-
ry pomorskiej skupionej w dorzeczu środkowej 
Odry (Łuka 1958, s. 174; Malinowski 1969, 
s. 29–35). Pod tym względem stanowisko w No-
socicach możemy porównać do nieodległych 
nekropoli w Robaczynie (pow. kościański) (Pie-
czyński 1966, s. 215–230), Sokołowicach (pow. 
wolsztyński) (Łuka 1953, s. s. 98–146), Wymy-
słowie (pow. gostyński) (Łuka 1958, s. 167–176), 
Domaniowicach (pow. głogowski) (Kołodziej-
ski 1973, s. 113–136), Piotrkosicach (Altsch. Bl. 
1933, s. 87) i Grądziku (pow. milicki) (Kaletyn 
1963, s. 267).

Dokumentacja archiwalna nie pozwala na 
jednoznaczne stwierdzenie, czy groby obsypa-
ne były resztkami stosu, czy też nie. Ani razu 
nie są wspomniane znaleziska węgli drzewnych 
czy też większa kumulacja spalenizny w obiek-
cie. Może to oznaczać, że wszystkie pochówki 

The whole issue is unclear and the grave’s char-
acter remains unspecified. 

Classic cist graves are a rarity in Lower Sile-
sia and usually are individual cases in Pomer-
anian graveyards from the north-western set-
tlement area, around Barycz, Oder and Bóbr 
rivers (Pazda 1970, p. 101–102). One of the bet-
ter known examples is a multi-urn grave 1 from 
Piotrkosice, Milicz county (Tackenberg 1922, 
p. 7–8). Its close analogies from outside Low-
er Silesia are e.g. the graveyards in Wymysłów 
(Łuka 1958, p. 167–176) and Sokołowice (Łuka 
1953, p. 98–146) in Greater Poland.

In the early La Tene period such diverse 
forms of burials at a single graveyard are char-
acteristic for the people of the Pomeranian 
culture settled in the middle Oder river basin 
(Łuka 1958, p. 174; Malinowski 1969, p. 29–35). 
In that respect the site in Nosicice can be com-
pared to the nearby necropoleis in Robaczyn 
(Kościan county) (Pieczyński 1966, p. 215–
230), Sokołowice (Wolsztyn county) (Łuka 
1953, p. 98–146), Wymysłów (Gostyń coun-
ty) (Łuka 1958, p. 167–176), Domaniowice 
(Głogów county) (Kołodziejski 1973, p. 113–
136), Piotrkosice (Altsch. Bl. 1933, p. 87) and 
Grądzik (Milicz county) (Kaletyn 1963, p. 267).

Archive documentation does not allow us to 
claim with certainty whether the graves were 
covered with the remain of funerary pyres or 
not. There is not a single mention about find-
ings of charcoal or any larger accumulations of 
charred material in the object. This might mean 
that all of the burials were clean, but it is also 
possible that such observations were simply 
omitted in the notes. 

Several larger objects defined as hearths have 
been discovered within the graveyard, but those 
cannot be clearly connected with the Pomera-
nian culture, nor defined as places used for cre-
mations. 

Only in two cases bones were placed in an-
atomical order, i.e. skull fragments at the top 
and limbs at the bottom. Such practice was ob-
served in pit grave 77 and urn grave 78.

Grave 82 was described in archive docu-
ments as possibly a child burial. This was sug-
gested by the small amount of charred bone 
fragments in the object. We are now unable 
to verify that assumption, as the remains did 
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były czyste, ale też nie jest wykluczone, że takie 
obserwacje po prostu nie zostały uwzględnione 
w notatkach. 

W obrębie cmentarzyska odkryto kilka więk-
szych obiektów określonych jako paleniska, ale 
nie da się powiązać ich jednoznacznie z kultu-
rą pomorską tudzież określić, czy służyły jako 
miejsca palenia zwłok. 

Tylko w dwóch przypadkach zaobserwowa-
no ułożenie kości w porządku anatomicznym, 
tzn. kości czaszki na górze, zaś kończyn na dole. 
Mowa o jamowym grobie 77 oraz popielnico-
wym 78.

Grób 82 w dokumentacji archiwalnej zo-
stał określony jako prawdopodobnie dziecięcy, 
co zasugerowano na podstawie niewielkiej ilo-
ści przepalonych szczątków kostnych w obiek-
cie. Jako że szczątki nie zachowały się do dnia 
dzisiejszego, nie jesteśmy w stanie zweryfiko-
wać tego przypuszczenia. Podobnie wygląda 
sytuacja z resztą pochówków. Brak możliwo-
ści przeprowadzenia analiz antropologicznych 
wyklucza sposobność ustalenia płci oraz wie-
ku zmarłych, a także liczby osobników złożo-
nych w jednej popielnicy czy jamie. Jedynie na 
podstawie wyposażenia grobu możemy podjąć 
próbę określenia płci. Przęśliki oraz ozdoby ta-
kie jak paciorki, kolczyki, naszyjniki i napier-
śniki przyjmuje się generalnie za wyznaczni-
ki grobu kobiecego. Badania antropologiczne 
kości pochodzących z popielnic zawierających 
kolczyki na wybranych stanowiskach kultury 
pomorskiej niejako potwierdziły to założenie, 
aczkolwiek z wyjątkami (Andrzejowska 1981, 
s. 211). Zgodnie z tym do pochówków kobie-
cych w Nosocicach należałyby groby nr 13, 30, 
41, 56, 58, 78 i 6:1950. Za wyznaczniki grobów 
męskich w kulturze pomorskiej uchodziły nie-
gdyś przedstawienia figuralne, broń, 2 szpile 
i również naszyjnik, lecz jest to od dawna nego-
wany pogląd i niepotwierdzony ostatecznie ba-
daniami antropologicznymi (Malinowski 1967, 
s. 16–24, Malinowski 1969, s. 105–107). W No-
socicach nie znaleziono żadnych przykładów 
broni. Należy zaznaczyć, że elementy przyjmo-
wane za typowe dla jednej płci często występu-
ją w popielnicach razem z cechami przypisy-
wanymi tej drugiej. Zdecydowanie podważa to 
metodę określania płci na podstawie takich wy-
znaczników dla kultury pomorskiej.

not survive to our times. The situation looks 
similar in case of other burials. Determin-
ing sex age and number of the deceased bur-
ied in a particular pit or urn is impossible, as 
we are unable to conduct an anthropological 
analysis. Only the artifacts acquired from the 
graves allow for some guesses about the sex 
of the buried individual. Spindle whorls and 
jewelry, such as beads, earrings, necklaces 
and pectorals, are generally accepted as deter-
minants for a female burial. Anthropological 
analyses of bones found in urns which con-
tained earrings on selected sites of Pomerani-
an culture seem to confirm that assumption, 
but with some exceptions (Andrzejowska 
1981, p. 211). In light of this, female burials 
in Nosocice would be graves no. 13, 30, 41, 
56, 58, 78 and 6:1950. In the past, figural rep-
resentations, weapons, 2 pins and also a neck-
lace were considered as determinants for male 
burials, but this view has not been further 
confirmed by anthropological research and 
has been rejected for a long time (Malinowski 
1967, p. 16–24, Malinowski 1969, p. 105–107). 
No weapons have been found in Nosocice. 
It should be noted that elements typically ac-
cepted as characteristic for one sex are often 
found in urns together with features attribut-
ed to the opposite sex. This definitely puts into 
doubt the method of determining sex on the 
basis of such attributes in the cases belonging 
to Pomeranian culture.
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W układzie obiektów grobowych kultury po-
morskiej odkrytych w 1913 r. ciężko zaobser-
wować jakieś prawidłowości. Usytuowane były 
wzdłuż linii wschód–zachód. Brak ich jedy-
nie w północnym narożniku wykopu. Ich roz-
mieszczenie było nieregularne, nie tworzy-
ły także większych skupisk na cmentarzysku. 
Dzieli je różna odległość. Tylko niektóre znaj-
dowały się blisko siebie dwójkami w jednej li-
nii, jak groby nr 81 i 82, 77 i 79, 26 i 27, 49 i 37.

Jak już zostało wspomniane w poprzednim 
rozdziale, przy braku materiału kostnego oraz 
analiz antropologicznych nie sposób jedno- 
znacznie określić wieku oraz płci zmarłych. 
Nie możemy więc scharakteryzować pod tym 
względem struktury cmentarzyska. Przypusz-
czalnie grób 82 był pochówkiem dziecięcym – 
znajdował się w zachodnim narożniku wyko-
pu, obok grobu 81. Groby nr 13, 30, 41, 56, 58 
i 78 na podstawie wyposażenia można uważać 
za kobiece. Jednocześnie są to groby wyróżnia-
jące się bogatszym wyposażeniem, zwłaszcza 
13 oraz 78. Nie koncentrowały się one w żad-
nej części cmentarzyska, lecz były rozproszone.

Podobnie nie stwierdzono żadnej konse-
kwencji w rozlokowaniu grobów z obstawą ka-
mienną w stosunku do tych bez niej. Pojawiły 
się w każdej części cmentarzyska, można jed-
nak powiedzieć, że we wschodnim narożniku 
było ich mniej niż w południowo-zachodniej 
partii wykopu. Także trzy obwarowane groby 
podwójne (nr 34, 49 i 75) znajdują się w roz-
proszeniu. Warto jednak zaznaczyć, że groby nr 
24, 26 i 27, które jako jedyne były wyposażo-
ne w popielnice typu jajowato-donicowatego, 
skupiły się stosunkowo blisko siebie. Zapew-
ne pochodzą z tego samego okresu dziejowego. 
Nie można jednak zauważyć żadnego porząd-
ku chronologicznego w odniesieniu do reszty 
pochówków ani wyróżnić poszczególnych eta-

6. Struktura czasowo-przestrzenna

6. Chronological-space structure

It is difficult to notice any regularities in the 
layout of Pomeranian culture sepulchral objects 
found in 1913. They were situated alongside an 
east-west axis and only the northern corner of 
the dig site is lacking them. They were spread 
irregularly and did not make any larger groups 
within the graveyard. The distances between 
them are also varied. Only a few were situat-
ed close to each other in pairs, forming a single 
line, e.g. graves no. 81 and 82, 77 and 79, 26 and 
27, 49 and 37.
As it was mentioned in the previous chapter, 
it is impossible to precisely determine the age 
and sex of the deceased due to the lack of bone 
material and anthropological analysis. We are, 
therefore, unable to characterise the structure 
of the graveyard. Grave 82 was supposedly an 
infant burial – it was located in the western cor-
ner of the dig, next to grave 81. Graves no. 13, 
30, 41, 56, 58 and 78 might be considered as fe-
male burials due to preserved artifacts. They 
are, at the same time, graves with significant-
ly richer equipment, especially 13 and 78. They 
were not concentrated in any part of the grave-
yard, but rather spread out.

Similarly, no consequence in placement of 
graves with stone flanking in relation to those 
without it has been identified. They were found 
in each part of the graveyard, fewer in the east-
ern corner of the dig than in the south-west-
ern part. Dispersed are also three stone-flanked 
double burials (34, 49 and 75). It is worth men-
tioning that graves no. 24, 26 and 27, which 
were the only ones containing conical ciner-
ary urns, were located quite close to each oth-
er. They most probably come from the same 
time period. However, no chronological order 
can be applied to the rest of the burials and no 
clear stages of using the graveyard’s parts can 
be specified. It should be noted that only a few 
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pów użytkowania danych części cmentarzyska. 
Należy tu zaznaczyć, że tylko kilka grobów zo-
stało precyzyjnie wydatowanych, co zdecydo-
wanie utrudnia uzyskanie pełnego obrazu sy-
tuacji, podobnie jak zły stan zachowania wielu 
obiektów.

W obrębie stanowiska nie odnaleziono śla-
dów po stosie pogrzebowym lub innych szcze-
gólnych konstrukcjach, które można by jedno-
znacznie powiązać z kulturą pomorską.

Niewiele da się powiedzieć o strukturze dru-
giej części cmentarzyska, badanej w 1950 r., 
gdyż odkryto wówczas tylko 2 pochówki kultu-
ry pomorskiej. Tak mała liczba danych oraz od-
dzielenie tych terenów pasem nieobjętym ba-
daniami utrudniają ustalenie ich wzajemnego 
stosunku i układu całości.

graves have been precisely dated, which makes 
it difficult to see the full spectrum of the situa-
tion and single out particular stages of use of in-
dividual fragments of the site. Bad condition of 
numerous finds is also an obstacle. 

No traces of funerary pyres or other con-
structions which may directly link the site to 
the Pomeranian culture have been found. 

Little can be said about the structure of the 
second part of the graveyard, researched in 
1950, as only two Pomeranian culture bur-
ials were then found. Such scant amount of 
data and separation of both areas by an unre-
searched strip of land make it difficult for us 
to determine their mutual relationship and the 
whole composition.
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Stanowisko w Nosocicach związane jest z osad-
nictwem kultury pomorskiej w dorzeczu środ-
kowej Odry. Jest to zachodnia rubież zasięgu 
tej jednostki, która pojawiła się w tym regionie 
w drugiej połowie okresu halsztackiego wraz 
z postępującym zanikiem grup lokalnych kul-
tury łużyckiej (Kaczmarek 2007, s. 64; Domań-
ski 1983, s. 198; Mierzwiński 1994, s. 113–131; 
Pazda 1970, s. 97). Nosocice należą także do 
północno-zachodniego regionu osadniczego 
kultury pomorskiej na Dolnym Śląsku, wydzie-
lonego przez S. Pazdę (1970, s. 92, mapa 1).

Będące przedmiotem badań cmentarzysko 
z pewnością nie jest odosobnionym śladem 
bytności kultury pomorskiej na danym tery-
torium. Na całym obszarze środkowego Nad- 
odrza, pojmowanego w granicach między dol-
ną Wartą i Notecią na północy, Obniżeniem 
Obrzańskim i Wysoczyzną Leszczyńską na 
wschodzie, Borami Dolnośląskimi na południu 
oraz południkowym biegiem Odry i Nysą Łu-
życką na zachodzie, J. Lewczuk wylicza 48 sta-
nowisk tej jednostki (Lewczuk 2005, s. 148, ryc. 
2; Lewczuk 1995, s. 213, ryc. 1), zaś M. Kacz-
marek, rozszerzając nieco teren badań o kawa-
łek zachodniej części Wielkopolski, ponad 100 
(Kaczmarek 2007, s. 61, 66–68, ryc. 4). Można 
wyróżnić tutaj małe skupisko osadnicze mię-
dzy rzeką Śląską Ochlą a Głogowem, do któ-
rego należą Nosocice. W najbliższym sąsiedz-
twie interesującego nas stanowiska znajdują 
się cmentarzyska w Borku i Kurowicach, dalej 
w Zamecznie, Domaniowicach oraz Skidniowie 
po drugiej stronie Odry. Najbliższą osadę od-
kryto w Brzegu Głogowskim. Na kartach AZP 
niepotwierdzone ślady osadnictwa, być może 
związane z kulturą pomorską, odnotowano tak-
że w Świerczowie (gm. Niechlów), Obiszowie 
(gm. Grębocice), Grabiku, Gostyniu, Dalkowie 
(gm. Gaworzyce), Żukowicach, Kromolinie, 

7. Kontekst osadniczy i kulturowy

7. Settlement and cultural context

The site in Nosocice is connected with settle-
ments of the Pomeranian culture in the central 
Oder river basin. It is the westernmost fringe 
of that unit which appeared in this region in 
the second half of the Hallstatt period, togeth-
er with the increasing disappearance of the lo-
cal groups of the Lusatian culture (Kaczmarek 
2007, p. 64; Domański 1983, p. 198; Mierzwiń-
ski 1994, p. 113–131; Pazda 1970, p. 97). Noso-
cice also belong to the north-western region of 
the Pomeranian culture in Lower Silesia, sepa-
rated out by S. Pazda (1970, p. 92, map 1).

The researched graveyard surely is not a se-
cluded trace of the Pomeranian culture pres-
ence in the area. J. Lewczuk counts 48 sites 
of that unit in the whole region of the central 
Oder basin, located between the lower Warta 
and Noteć rivers in the north, Obra Lowlands 
and Leszno Uplands in the east, Lower Silesian 
Woods in the south and the meridional run of 
the Oder and the Lusatian Neisse in the west. 
(Lewczuk 2005, p. 148, fig. 2; Lewczuk 1995, 
p. 213, fig. 1), whereas M. Kaczmarek over 100, 
slightly broadening the research area by the 
western part of Greater Poland (Kaczmarek 
2007, p. 61, 66–68, fig. 4). A small settlement 
accumulation including Nosocice can be sin-
gled out here, located between the Śląska Ochla 
river and Głogów. In the nearest vicinity of the 
discussed site there are graveyards in Borek and 
Kurowice, further in Zameczno, Domaniow-
ice and Skidniów on the other side of the Oder. 
The nearest settlement was discovered in Brzeg 
Głogowski. The archives of AZP (Archaeologi-
cal Photography of Poland) show unconfirmed 
traces of settlement, perhaps related to the Po-
meranian culture, also in Świerczów (Niechlów 
district), Obiszów (Grębocice district), Grabik, 
Gostyń, Dalków (Gaworzyce district), Żukowi-
ce, Kromolin, Wierzchowice and Dobrzejowice 
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Wierzchowicach i Dobrzejowicach (gm. Żuko-
wice). Z kolei w Szymocinie (gm. Grębocice) 
i Czernej (gm. Żukowice) według dokumenta-
cji AZP mogły się znajdować kolejne cmenta-
rzyska.

Pod koniec okresu halsztackiego oraz w star-
szym okresie przedrzymskim kultura pomorska 
na środkowym Nadodrzu sąsiadowała z grupą 
górzycką i białowicką kultury łużyckiej w ich 
schyłkowej fazie. Znajdowała się także w zasię-
gu oddziaływań kręgu jastorfskiego. Wpływy 
tych ugrupowań są wyraźnie widoczne w ma-
teriale z Nosocic. O powiązaniach z kulturą łu-
życką świadczą niektóre formy naczyń, ale też 
wspólne analogie wśród przedmiotów metalo-
wych (np. klamra do pasa z tarczką z gr. 78) czy 
rzadkich typów paciorków szklanych (jasno-
zielony okaz z żółtym zygzakiem z gr. 56). Ele-
menty jastorfskie zaznaczają się głównie w po-
staci taśmowatych klamer do pasa, kolczyka 
taśmowatego z gr. 13 oraz szpili łopatkowatej. 
Jako że osadnictwo grupy gubińskiej kultury 
jastorfskiej w tym rejonie wyznacza się dopie-
ro na fazę LTC1 ewentualnie przełom starsze-
go i młodszego okresu przedrzymskiego, czy-
li już po zaniku kultury pomorskiej, jednostki 
te nie mogły ze sobą współwystępować (Kacz-
marek 2007, s. 72–74; Domański 1983, s. 199–
201; Lewczuk 1995, s. 220; Grygiel 2018, s. 285, 
369–370). Nie wyklucza to jednak możliwo-
ści istnienia wcześniejszych kontaktów między 
środkowym Nadodrzem a Nadłabiem (Domań-
ski 1983, s. 201). 

W Nosocicach mamy do czynienia także 
z przykładami kontaktów ze światem celtyckim, 
które przejawiają się w obecności kilku wcze-
snolateńskich importów. Najwięcej wystąpiło 
ich w grobie 78 w postaci zapinki tarczkowatej 
z koralowymi aplikacjami, naszyjnika z piecząt-
kowatymi zakończeniami oraz koralowych pa-
ciorków. Kolejnym jest naszyjnik typu Ösenring 
z grobu 6:1950. Przedmioty te mogły docierać 
na teren Polski przez ziemie czeskie (Woźniak 
2010, s. 78, 83).

(Żukowice district). According to the AZP doc-
umentation, in Szymocin (Grębocice district) 
and Czerna (Żukowice district) could be locat-
ed other graveyards. 

At the end of the Hallstatt period and in 
the older pre-Roman period the Pomerani-
an culture was neighbouring the Górzyce and 
Białowice groups of the Lusatian culture in 
their terminal phases. It was also located in 
the area of influence of the Jastorf culture. In-
fluences of those communities are clearly vis-
ible in the material from Nosocice. Links to 
the Lusatian culture are attested clearly by the 
forms of some vessels, but also by the analo-
gies among metal objects (e.g. a belt buckle 
with a small shield from grave 78) or rare types 
of glass beads (a bright green piece with a yel-
low zigzag from grave 56). Jastorf elements 
are visible mainly in the form of band-shaped 
belt buckles, a band earring from grave 13 and 
a spade pin.  Due to the fact that settlements of 
the Guben group of the Jastorf culture begins 
to appear in this region in LTC1 phase, or per-
haps the turn of the older and younger pre-Ro-
man period (therefore after the disappearance 
of the Pomeranian culture), those units could 
not have coexisted (Kaczmarek 2007, p. 72–74; 
Domański 1983, p. 199–201; Lewczuk 1995, 
p. 220; Grygiel 2018, p. 285, 369–370). This 
does not, however, exclude the possibility of 
existence of earlier contacts between the cen-
tral Oder basin and the Elbe basin (Domański 
1983, p. 201). 

Nosocice also gave us examples of contacts 
wth the Celtic world, visible in the presence of 
a few early La Tene imports. Most of them were 
found in grave 78 – a disc-headed pin with cor-
al applications, a necklace with seal-like orna-
ments and some coral beads. Another exam-
ple is an Ösenring-type necklace from grave 
6:1950. Those items might have arrived to the 
Polish territory via Bohemia (Woźniak 2010, 
p. 78, 83).
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Cmentarzysko kultury pomorskiej w Nosoci-
cach to zespół 35 grobów odkrytych w latach 
1913 i 1950. Było użytkowane głównie we wcze-
snej fazie starszego okresu przedrzymskiego, naj-
wcześniej od HaD3 i najpóźniej do LTB1. Wy-
stąpiły na nim różnorodne formy ciałopalnego 
obrządku pogrzebowego. Przede wszystkim były 
to pochówki popielnicowe z obstawą kamienną 
lub bez, pojedyncze i rzadziej podwójne, ale też 
nieliczne groby jamowe, jeden podkloszowy i je-
den o charakterze mieszanym (popielnicowo-ja-
mowy). Stan zachowania obiektów był różny – 
część z nich nie nadawała się niestety do analizy.

Nosocice należy wiązać szerzej z peryferyj-
nym osadnictwem kultury pomorskiej w do-
rzeczu środkowej Odry oraz z mikroregionem 
osadniczym tej jednostki w okolicach Głogo-
wa i Nowej Soli. Cmentarzysko wykazuje sze-
reg analogii do podobnie datowanych nekropoli 
z obszaru środkowego Nadodrza, części połu-
dniowo-zachodniej Wielkopolski oraz Dolnego 
Śląska. W pierwszej kolejności są to stanowiska 
w Domaniowicach, Wymysłowie, Szprotawie, 
Pierzwinie czy Piekarach Wielkich. Zbieżności 
występują zarówno w materiale zabytkowym, 
jak i wśród różnorodnych form obrządku ciało-
palnego. Pod tym względem stanowisko w No-
socicach nie odbiega od pozostałych z tego re-
gionu, aczkolwiek niewątpliwie wystąpiło na 
nim sporo interesujących, nietypowych elemen-
tów. Należy do nich chociażby wielopochówko-
wy obiekt zawierający dwie popielnice i grób ja-
mowy (nr 4-6:1950), pojedynczy jamowy grób 
podkloszowy (nr 68) oraz niektóre zabytki. Je-
śli chodzi o ceramikę, do ciekawszych, mniej po-
wszechnych form należą prawie kulista popiel-
nica twarzowa z grobu 33, naczynie nawiązujące 
do tradycji halsztackich z grobu 78 oraz nakryta 
kamieniem urna i miniaturowe naczynko z gro-
bu 13. Wśród pozostałych materiałów wyróż- 

8. Podsumowanie części I

8. Summary of Part I

Graveyard of the Pomeranian culture in No-
socice consists of 35 graves discovered in 1913 
and 1950. The site remained in use mainly in 
the early phase of the earlier pre-Roman period, 
at its earliest from HaD3 and until LTB1. The 
site features various forms of cremation burials, 
mostly in cinerary urns with or without stone 
flanking, mostly individual, with a few double 
burials, as well as several pit burials, one dome 
burial and one with a mixed form (pit-urn). The 
preservation condition of the finds was varied – 
some of them, unfortunately, were damaged be-
yond analysis.

Nosocice should be associated more broadly 
with the peripheral settlements of the Pomera-
nian culture in the central Oder river basin and 
the settlement microregion around Głogów and 
Nowa Sól. The graveyard shows several analo-
gies to other, similarly dated necropoleis from 
the area of the central Oder basin, parts of 
south-western Greater Poland and Lower Sile-
sia. Primarily, those are the sites in Domaniow-
ice, Wymysłów, Szprotawa, Pierzwin and Pieka-
ry Wielkie. Similarities are visible both in the 
preserved finds and in various forms of crema-
tion burials. In this aspect the graveyard in No-
socice is no different from other such objects in 
the area, it featured, however, a few interesting, 
unique elements.  Those include, for instance, 
an object containing several burials (two urns 
and a pit burial – no, 4–6:1950), an individu-
al pit dome burial (68) and several items found 
in the graveyard. Regarding pottery, interest-
ing and less common forms are represented 
by an almost spherical facial urn from grave 
33, a vessel corresponding with Hallstatt tradi-
tions from grave 78 and a stone-topped urn and 
a miniature vessel from grave 13. Among oth-
er exceptional finds are: a fibula from grave 75, 
similar in form to the Wicina type; a pendant 
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niają się na pewno: zapinka zbliżona do typu 
Wicina z grobu 75; zawieszka z połączonych kó-
łek żelaznych, szklanego paciorka i kościane-
go uchwytu (oprawka kościana?), domniemany 
kolczyk taśmowaty oraz wieloczęściowa klamra 
do pasa z grobu 13; zapinka tarczkowata, naszyj-
nik z pieczątkowatymi zakończeniami, paciorki 
koralowe i klamra do pasa z tarczką z grobu 78; 
naszyjnik i paciorki z grobu 6:1950; a także od-
kryta luzem na powierzchni szpila łopatkowata. 

Groby 13 i 78 zdecydowanie stanowią najbo-
gatsze i najbardziej wyróżniające się pochówki 
na tym cmentarzysku. Zaraz za nimi znajdują się 
obiekty nr 30, 56 i 6:1950. Grób 78 jest szczególnie 
zastanawiający, gdyż łączy w sobie różne elemen-
ty kulturowe. Formy popielnicy, przystawek oraz 
pośrednio klamry do pasa nawiązują do późnej 
fazy kultury łużyckiej, natomiast pozostała część 
wyposażenia to importy o proweniencji lateńskiej.

Poza oddziaływaniami ze świata celtyckie-
go, widocznymi w inwentarzach grobów 78 oraz 
6:1950, w Nosocicach wyraźnie zaznaczają się 
także wpływy jastorfskie. Przejawiają się głównie 
w obecności hakowych klamer taśmowatych (gr. 
13, 30, 78, luźne znalezisko), kolczyka taśmowa-
tego (gr. 13) czy też szpili łopatkowatej (luźne 
znalezisko). Niektóre z tych przedmiotów mo-
gły docierać na środkowe Nadodrze za pośred-
nictwem grup górzyckiej i białowickiej, lecz kon-
takty kultury pomorskiej z jastorfską również nie 
są wykluczone, mimo że te dwie jednostki raczej 
nie sąsiadowały ze sobą na omawianym obszarze 
w tym samym okresie chronologicznym (Do-
mański 1983, s. 199–201; Lewczuk 1995, s. 220; 
Kaczmarek 2007, s. 72–74).

Stanowisko w Głogowie-Nosocicach jest istot-
nym punktem na mapie zachodniej i południo-
wo-zachodniej rubieży osadnictwa kultury po-
morskiej. Jej charakter kształtowały przenikające 
się tu wpływy zachodniohalsztackie, łużyckie, ja-
storfskie oraz lateńskie, co widoczne jest w ma-
teriale inwentarzowym omawianego cmenta-
rzyska. Z pewnością potrzeba znacznie więcej 
badań w tym regionie, które pomogłyby ustalić 
dokładny obraz relacji między tymi jednostkami 
oraz bezpośrednie przyczyny zaniku ugrupowań 
pomorskich i łużyckich w okresie LTB2 w sto-
sunku do osadnictwa grupy gubińskiej i wcze-
snej kultury przeworskiej, które pojawiło się nie-
długo później.

made from interlocked iron hoops, a glass bead 
and a bone grip (fitting?), a supposed band ear-
ring and a multi-part belt buckle from grave 
13; a shield fibula with seal-like endings, coral 
beads and a belt buckle with a shield from grave 
78; a necklace and beads from grave 6:1950; as 
well as an isolated surface find of a spade pin.  

Graves no. 13 and 78 are definitely the richest 
and most prominent burials in the graveyard. 
Right behind them are graves no. 30, 56 and 
6:1950. Grave 78 is particularly puzzling, as it 
combines elements of different cultures. Forms 
of the urn, accompanying vessels and the belt 
buckle correspond with the late phase of the 
Lusatian culture, whereas the remaining finds 
are imports of La Tene origin. 

Apart from the Celtic influences, visible 
mainly in the finds from graves 78 and 6:1950, 
Nosocice also shows clear influences of the Jas-
torf culture, mainly through the presence of 
band hook clasps (graves 13, 30, 78, an isolated 
find), a band earring (grave 13) or a spade pin 
(an isolated find). Some of those items might 
have arrived to the central Oder basin via the 
Górzyce and Białowice groups, although direct 
contacts between the Pomeranian and Jastorf 
cultures are not beyond question, despite the 
fact that those cultural units did not neighbour 
each other in the discussed area in the same 
chronological period (Kaczmarek 2007, p. 72–
74; Domański 1983, p. 199–201; Lewczuk 1995, 
p. 220).

The site in Głogów-Nosocice is an important 
spot on the map of western and south-western 
fringe of the Pomeranian settlement range. Its 
character was shaped by crossing influences of 
the western Hallstatt, Lusatian, Jastorf and La 
Tene cultures, which is visible in the invento-
ry material of the graveyard. Further research 
is definitely needed in this region to help draw 
a more precise picture of relationships between 
those cultural units and determine the direct 
causes of disappearance of the Pomeranian and 
Lusatian groups in the LTB2 period, in contrast 
to the settlement action of the Guben group 
and the early Przeworsk culture which arrived 
soon after.
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W trakcie wielosezonowych prac badawczych 
na stanowiskach oznaczonych w literaturze 
oraz dokumentacji konserwatorskiej jako Gło-
gów-Nosocice 1/2/16, stanowiących de fac-
to fragmenty tej samej w naszym mniemaniu 
rozległej przestrzeni grzebalnej, udało się za-
rejestrować relikty dwóch założeń sepulkral-
nych kultury przeworskiej. Pierwsza nekropola 
związana jest z młodszym okresem przedrzym-
skim (fazy A1-A2), natomiast druga z wcze-
snym okresem wpływów rzymskich (fazy B1, 
B2) i początkami młodszego okresu rzymskie-
go. Okres użytkowania tych cmentarzysk dzie-
li niewielka, aczkolwiek wyróżniająca się prze-
rwa, przypadająca na fazę A3 oraz początki fazy 
B1 (zwrócił na ten fakt swego czasu S. Pazda, 
wskazując na brak jakichkolwiek elementów 
jednoznacznie odpowiadających fazie A3, ta-
kich jak na przykład zapinki typów M, N czy 
O – por. Pazda 1980, s. 35). Prawdopodobnie 
wraz z początkiem okresu wczesnorzymskie-
go społeczność chowająca swoich zmarłym 
w miejscu starszego założenia sepulkralnego 
miała świadomość obcowania ze strefą sacrum, 
nie możemy wykluczyć, że widoczne mogły być 
jakieś napowierzchniowe formy oznaczeń star-
szych grobów, co spowodowało, że poza jed-
nym przypadkiem młodsze groby nie naruszyły 
grobów o starszej chronologii.

Z fazą związaną z młodszym okresem przed- 
rzymskim wiązać możemy 23 groby, z których 2 
datować można na fazę A1, 6 na fazę A2, nato-
miast 15 ogólnie na młodszy okres przedrzym-
ski. Wszystkie obiekty z tej fazy użytkowania 
cmentarzyska mają formę jamową. Z okre-
sem wpływów rzymskich wiązać można kolej-
nych 36 grobów: 5 datowanych na B1, 13 na B2 
oraz 5 na fazy B2/C1 i C1 traktowane łącznie. 
Liczbę tę uzupełniają groby zniszczone, od-
krywane na przestrzeni wielu lat. Skala znisz-

1. Wstęp

1. Introduction

During the multi-season research on the sites 
marked in the literature and the data process-
ing as Głogów-Nosocice 1/2/16, which are in 
fact fragments of the same, in our opinion, ex-
tensive funeral space, we managed to register 
relics of two sepulchral sites of the Przeworsk 
culture. The first necropolis is associated with 
the younger pre-Roman period (stage A1-A2), 
while the second one is from the early period of 
the Roman influence (stage B1, B2) and begin-
nings of the younger Roman period. The period 
of use of these cemeteries separates a short, but 
distinctive break, falling on the stage A3 and 
the beginning of stage B1 (some time, S. Paz-
da drew attention pointing out the lack of any 
elements strictly matching the A3 stage, like for 
example a type M, N or O fibula – see Pazda 
1980, page 35).

Probably at the beginning of the early Ro-
man period, the community burying their peo-
ple who passed away in the place of the older 
sepulchral site was aware of dealing with things 
that were sacred, we can not exclude that there 
could be some markings of the older graves 
above the surface, which made meant that, 
apart from one case, younger graves did not 
damage the graves with older chronology. 

23 graves can be associated with the stage 
related to the younger pre-Roman perios, 
2 of which could be dated to the A1 stage, 6 to 
the A2 stage, while 15 to the overall younger 
pre-Roman period. All the structures from this 
period of cemetery’s use are pit graves. Anoth-
er 36 graves can be associated with the period 
of the Roman influence: 5 of them dted on the 
B1 stage, 13 on the B2/C1 stage taken togeth-
er. This number is completed by the damaged 
graves, discovered over many years. The scale 
of the site’s damage and its measurements point 
out that the cemetery in Nosocise was a really 
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czenia stanowiska i jego rozmiary wskazują na 
to, że pierwotnie cmentarzysko w Nosocicach 
było założeniem bardzo dużym, zaś lokalizacja 
i gęstość rozmieszczenia poszczególnych obiek-
tów wskazuje na to, że pierwotnie cmentarzy-
sko mogło być jednym z większych na obszarze 
Dolnego Śląska. 

large site, while the localization and the density 
of individual structures points out that the cem-
etery could originally be one of the largest ones 
in Lower Silesia. 
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Grób 1  
(popielnicowy)

Odkryty podczas badań osady neolitycznej 
w 1906 roku. Dokładna forma nieznana.

Inwentarz (Tabl. 1): 1) czarna, wygładza-
na popielnica; 2) szara miseczka o wys. 5 cm; 
3) podobna miseczka zdobiona ornamentem 
punktowym; 4) fragmenty szarego garnka zdo-
bione ornamentem wykonanym grzebieniem, 
wys. 18 cm; 5) część lejkowatego naczynia wy-
raźnie profilowanego; 6) osełka białej barwy 
(rodzaj kamienia nieznany) ze śladami inten-
sywnego użytkowania; 7) górna partia umba; 
8) grot włóczni (tuleja o kolistym przekroju); 9) 
grot włóczni (tuleja o czworokątnym przekro-
ju); 10) ósemkowata sprzączka do pasa; 11) nóż 
żelazny; 12) imacz tarczy; 13) żelazne wygięte 
okucie tarczy; 14) krzesiwo żelazne, dł. 9,2 cm.

Chronologia: B1

Groby 2 i 3  
(popielnicowe)

Dokładna forma grobów nieznana, oba obiek-
ty zniszczone.
Inwentarz (Tabl. 43): 1) szara czarka z kan-
ciastym uchem; 2) mała czarka z wklęśniętym 
dnem; 3) pucharek na nóżce zdobiony dołkami 
palcowymi oraz trójkątami i kwadratami po-
krytymi rytymi kreskami; 4) fragmenty szarego 
naczynia zdobionego zygzakiem; 5) grot włócz-
ni typu III; 6) żelazny klucz; 7) szara miseczka, 
zachowana w połowie; 8) fragmenty czerwo-
nego pucharka na nóżce; 9) ceglastoczerwo-
ny garnek zdobiony nieregularnymi bruzdami 
– popielnica; 10) fragmenty małego naczyńka, 
najpewniej miseczki.

Chronologia: B1

2. Katalog (obiekty i inwentarze)

2. Catalog

Grave 1 
(urn grave)

Discovered during the research of a Neolithic 
settlement in 1906. Exact form unknown. 

Inventory (Plate 42): black, smoothened 
cinerary urn; 2) gray bowl, 5 cm high; 3) sim-
ilar bowl decorated with a point ornament; 4) 
fragments of a gray pot decorated with an orna-
ment made with a comb, height 18 cm; 5) part 
of a funnel-shaped, visibly profiled vessel; 6) 
white whetstone (type of the stone is unknown) 
with signs of an intensive use; 7) upper part of 
a shield boss; 8) spearhead (socket with a cir-
cular cross-section); 9) spearhead (socket with 
a square cross-section); 10) eight-shaped belt 
buckle; 11) iron knife; 12) shield grip; 13) iron, 
bent shield ferrule; 14) iron tinderbox, 9.2 cm 
long.

Chronology: B1

Graved 2 and 3 
(urn graves)

The exact shape of the graves is unknown, both 
structures are damaged

Inventory (Plate 43): 1) gray cup with an an-
gular handle; 2) small cup with a concave bot-
tom; 3) footed beaker ornamented with fin-
ger impressions together with triangles and 
squares covered with engraved lines; 4) frag-
ments of a gray vessel ornamented with a zig-
zag; 5) spearhead type III; 6) iron key; 7) gray 
bowl, half preserved; 8) fragments of a red foot-
ed beaker; 9) brick-red pot, decorated with ir-
regular grooves – cinerary urn; 10) fragments 
of a small vessel, most likely a bowl.

Chronology: B1
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Grób 4  
(popielnicowy)

Obiekt zniszczony. 
Inwentarz (Tabl. 44): 1) dolna część wyświe-

canego, czarnego naczynia o wyodrębnionej 
stopce (popielnica); 2) fragmenty szarej misy; 
3) brązowa zapinka A4.

Chronologia: B2

Groby 5 i 6  
(popielnicowe)

Groby zlokalizowane były bardzo blisko sie-
bie. Grób 6 był zupełnie zniszczony, pozyska-
no z niego tylko fragmenty czerwonego garnka 
(popielnicy) i węgle drzewne z popiołem. Wię-
cej zabytków ocalało z grobu nr 5.

Inwentarz grobu 5 (Tabl. 44): 1) liczne frag-
menty szarobrunatnego naczynia, którego for-
mę można było odtworzyć, partia górna oraz 
przydenna wygładzane; 2) fragmenty niewiel-
kiego naczynia nieokreślonej formy (przystaw-
ki); 3) duży nóż żelazny; 4) grot włóczni, dł. 18 
cm, szer. 5,9 cm, silnie skorodowany, typ II/2; 
5) krzesiwo (o formie dłutowatej); 6) blaszka 
żelazna (okucie); 7) fragment krzesiwa lub szy-
dła o przekroju kwadratowym; 8) trójdzielna 
sprzączka do pasa; 9) czworokątna sprzączka 
do pasa; 10) brzytwa żelazna; 11) czworokątny 
fragment przedmiotu żelaznego z fragmentem 
kości (resztka grzebienia?); 12) zapinka żela-
zna.

Chronologia: B2/C1-C1

Grób 7  
(jamowy)

Jama grobowa miała zarys kolisty o średnicy 
0,65, jej głębokość sięgała do 0,9 m (Tabl. 27). 
Wypełnisko miało intensywną, niemal czar-
ną barwę, złożone było z popiołu, węgli drzew-
nych, aż do spągu zalegały w nim artefakty. 
Grób wkopany był w obiekt z okresu neolitu.

Inwentarz (Tabl. 44): 1) małe naczyńko za-
chowane we fragmentach, pomiędzy który-
mi znaleziono drobne kamienie; 2) 4 przęśliki 
gliniane; 3) fragmenty nieokreślonych naczyń, 
bardzo silnie przepalone, zdobione m.in. ryty-
mi zygzakami; 4) fragmenty kości z grudkami 

Grave 4 
(urn grave)

Structure is damaged, form unknown.
Inventory (Plate 44): 1) lower part of a pol-

ished, black vessel with a separated foot (ciner-
ary urn); 2) fragments of a gray bowl; 3) bronze 
fibula A4.

Chronology: B2

Graves 5 and 6 
(urn graves)

The graves were located really close to each oth-
er. Grave 6 was completely destroyed, only frag-
ments of red pot (cinerary urn) and charcoals 
with ash were obtained from it. More artifacts 
survived from the grave No. 5

Inventory (Plate 44): 1) numerous fragments 
of a gray-brown vessel, the form of which could 
be recreated, the upper part and the bottom 
part are smoothened; 2) fragments of a small 
vessel of undefined form (burial accompanying 
artifact); 3) large iron knife; 4) spearhead, 18 
cm long, 5.9 cm wide, strongly corroded, type 
II/2; 5) tinderbox (with a chisel-shaped form); 
6) iron plate (ferrule); 7) fragment of a tinder-
box or an awl with a square cross-section; 8) 
three-part belt buckle; 9) square belt buckle; 
10) iron razor; 11) square fragment of an iron 
item with a bone fragment (scrap of a comb?); 
12) iron fibula.

Chronology: B2/C1-C1

Grave 7 
(pit grave)

The burial pit had a circular outline with a di-
ameter of 0.65 , its depth was up to 0.9 m. The 
filling was of an intense, almost black color, 
composed of ash, charcoals, with artifacts lying 
in it up to the bottom (Plate 27). The grave was 
dug into a structure from the end of Neolith. 

Inventory (Plate 44): 1) small vessel pre-
served in fragments, between which small stones 
were found; 2) 4 clay spindle whorls; 3) frag-
ments of undefined vessels, very severely burnt, 
decorated with, among others, engraved zigzags; 
4) bone fragments with bronze lumps; 5) burned 
animal bone fragments (birds’?); 6) fragment  
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brązu; 5) przepalone fragmenty kości zwierzę-
cych (ptaków?); 6) fragment szpili kościanej; 
7) żelazne okucie zamka szkatułki; 8) fragment 
noża; 9) fragment szydła żelaznego; 10) żela-
zne blaszki taśmowate; 11) fragment pierście-
nia z brązu.

Chronologia: B2

Grób 8  
(jamowy)

Grób był wkopany w obiekt z okresu neolitu. 
Zawierał ceramikę zarówno z okresu przed- 
rzymskiego, jak i rzymskiego. Zlokalizowany 
był bezpośrednio przy grobie 7, po jego połu-
dniowej stronie (Tabl. 27). Prawdopodobnie 
starsza ceramika pochodzi z grobu nr 8, młod-
sza natomiast z grobu nr 7. Obiekt był zniszczo-
ny, jego forma nie jest dokładnie znana.

Inwentarz (Tabl. 45): 1) dwustożkowaty 
przęślik; 2) zachowane częściowo, małe, stoż-
kowate naczyńko; 3) fragmenty naczynia na 
stopce oraz pucharka na nóżce, zdobione mo-
tywem zygzaka; 4) zapinka brązowa AV7 zdo-
biona srebrnym drucikiem (inkrustacją); 5) za-
pinka tego samego typu (sprężynka i pochewka 
nie zachowały się); 6) zapinka tego samego typu 
(nie zachowała się igła); 7) fragment szpili żela-
znej; 8) gwóźdź żelazny; 9) fragmenty szarych 
i brunatnych naczyń, niektóre o pogrubionych 
i fasetowanych wylewach.

Chronologia: B2

Grób 9  
(popielnicowy obsypany)

Jama grobowa miała formę małej niecki o owal-
nym zarysie i wymiarach 0,3 na 0,35 m, spąg 
sięgał głębokości 0,6 m (Tabl. 28). W jamie sta-
ła popielnica otoczona kilkoma przystawkami. 
W stropie wypełniska naczynia zalegały kawał-
ki kościanego grzebienia, natomiast przy dnie 
zapinka żelazna i nóż.

Inwentarz (Tabl. 46): 1) popielnica – wyso-
ka waza o wyświecanych, szaroczarnych ścian-
kach, łagodnie profilowana, z uchami wywi-
niętymi ku górze i wyodrębnionej stopce; 2) 
niewielka, szara waza z wyodrębnionym wyle-
wem zachowana we fragmentach; 3) mała waza 
identyczna z opisaną powyżej; 4) niska waza 

of a bone pin; 7) iron ferrule of a casket lock; 8) 
knife fragment; 9) fragment of an iron awl; 10) 
iron strips; 11) fragment of a bronze ring.

Chronology: B2

Grave 8 
(pit grave)

The grave was dug into a structure from Neo-
lith. It contained pottery from both pre-Roman 
and Roman periods. It was located directly next 
to the grave 7, on its southern side. Probably, 
the older pottery comes from a grave 8 while 
the younger one comes from grave 7. The ob-
ject was damaged, its form is not exactly known 
(Plate 27). 

Inventory (Plate 45): 1) double-conical spin-
dle whorl; 2) partially preserved, small, coni-
cal vessel; 3) fragments of a footed vessel and 
a footed beaker, decorated with a zigzag motive; 
4) bronze fibula AV7 decorated with a silver 
wire (incrustation); 5) the same type of a fibu-
la (spring and catch-plate are not preserved); 6) 
the same type of a fibula (the needle is not pre-
served); 7) fragment of an iron pin; 8) iron nail; 
9) fragments of gray and brown vessels, some of 
them have boldened and faceted spouts.

Chronology: B2

Grave 9 
(urn grave, covered with 
remains of a pyre)

The burial pit had a shape of a small pan with an 
oval contour, measuring 0.3 x 0.35 m, the base 
reached the depth of 0.6 m. In the pit there was 
a cinerary urn surrounded with several accom-
panying artifacts (Plate 28). In the ceiling of 
the filling of the vessel there were fragments of 
a bone comb, while near the bottom there was 
an iron fibula and a knife. 

Inventory (Plate 46): 1) cinerary urn – 
a high vase with polished, gray-black walls, 
slightly profiled, with handles turned towards 
the top, with a separated foot; 2) small, gray 
vase with separated spout, preserved in frag-
ments; 3) small vase, identical to the the one de-
scribed above; 4) short vase with an unseparat-
ed spout; 5) gray-yellow pot with a rough body 
and a smooth spout and a near-bottom part;  
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z niewyodrębnionym wylewem; 5) szarożółty 
garnek o szorstkim brzuścu i gładkim wylewie 
oraz partii przydennej; 6) zachowany we frag-
mentach grzebień kościany; 7) silnie skorodo-
wana zapinka A.V8 z grzebieniem na główce; 8) 
nóż żelazny o dł. 13 cm.

Chronologia: B2

Grób 10  
(popielnicowy obsypany)

Obok wkopanej w ziemię popielnicy znajdowa-
ła się jamka zawierająca spaleniznę i artefakty. 
Popiół wypełniał całą urnę aż po wylew. Grot 
włóczni znajdował się pod urną wbity w pod-
łoże (Tabl. 28).

Inwentarz (Tabl. 47): 1) żółty garnek po-
kryty ornamentem rytym grzebieniem; 2) grot 
włóczni o długości 27 cm i maksymalnej sze-
rokości 8,9 cm; 3) nóż żelazny; 4) krzesiwo; 5) 
półkolista sprzączka żelazna D1.

Chronologia: B2

Grób 12  
(jamowy)

Jama grobowa o zarysie owalnym i wymiarach 
1,5 na 0,5 m została odsłonięta na głębokości 
0,3 m pod humusem. W przekroju miała for-
mę niecki o równomiernej głębokości sięgającej 
0,65 m, przy czym miała niemal taki sam zarys 
jak na poziomie stropu. W spągu jamy zalegała 
czarna spalenizna (węgiel drzewny i popiół) wraz 
z licznymi fragmentami ceramiki (Tabl. 29).

Inwentarz (Tabl. 47): 1) górna partia pucharu 
z uchem, wysokość ok. 10 cm; 2) naczynie z ucha-
mi o kształcie cylindrycznym; 3) waza z uchami; 4) 
fragmenty licznych, niezidentyfikowanych naczyń.

Chronologia: A

Grób 16  
(popielnicowy obsypany)

Popielnica wkopana była w jamę o głębokości 
0,7 m. Nad urną zdeponowane były elementy 
wyposażenia.

Inwentarz (Tabl. 30): 1) urna o wygładza-
nych ściankach z trzema kolankowatymi ucha-
mi i listwami w formie „wąsów” poniżej uch 
oraz bruzdą (listwą) nad brzuścem; 2) półkoli-

6) preserved in fragments bone comb; 7) heav-
ily corroded fibula A.V8 with a comb on the 
head; 8) iron knife, 13 cm long.

Chronology: B2

Grave 10 
(urn grave, covered with 
remains of a pyre)

Next to the cinerary urn dug into the ground 
there was a pit containing burnt remains and 
artifacts. The ash filled the entire urn up to the 
spout. There was a spearhead beneath the urn, 
stuck into the ground (Plate 28).

Inventory (Plate 47): 1) yellow pot cov-
ered with an ornament engraved with a comb; 
2) spearhead, 27 cm long with a maximum 
width of 8.9 cm; 3) iron knife; 4) tinderbox; 5) 
semi-circular iron buckle D1.

Chronology: B2

Grave 12 
(pit grave)

A burial pit with an oval contour, measuring 1.5 
x 0.5 m was exposed at a depth of 0.3 m un-
der the humus. In the cross-section, it had the 
form of a pan with an even depth, reaching 0.65 
m, while it had almost the same contour as the 
ceiling level. There were black burnt remains at 
the bottom (charcoal and ash), together with 
numerous pottery fragments (Plate 29). 

Inventory (Plate 47): 1) upper part of a gob-
let with a handle, approx. 10 cm high; 2) vessel 
with cylindrical handles; 3) vase with handles; 
4) fragments of numerous, unidentified vessels.

Chronology: A

Grave 16 
(urn grave covered with 
remains of a pyre)

The cinerary urn was dug in to the pit of 0,7 m 
deep. The inventory was placed over the urn.

Inventory (Plate 30): 1) an urn with three 
knee-like handles and laths (furrows) of “mu-
stache” form over the bulge; 2) half-circle belt 
buckle; 3) a spearhead with bad preserved ca-
sing, 17,7 cm long, 6,6 cm breadth, type VI.

Chronology: B2
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sta żelazna sprzączka; 3) grot włóczni o źle za-
chowanej tulei, dł. 17,7 cm, szer. 6,6 cm, typ VI.

Chronologia: B2

Grób 17  
(jamowy)

Jama grobowa miała czworokątny zarys o dłu-
gości 1 m. Wypełnisko zawierało fragmenty 
licznych naczyń (Tabl. 30).

Inwentarz (Tabl. 49): 1) szarobrązowe na-
czynie zasobowe z wylewem wywiniętym do 
wewnątrz, wys. ok. 30 cm, szerokość 15,5 cm; 
2) niemal w całości zachowany garnek dwu-
uchy, wys. 20 cm, szer. 14 cm; 3) szara, niemal 
w całości zachowana misa z uchami o szeroko-
ści wylewu. ok. 19 cm; 4) zachowana częściowo 
misa z uchami o barwie szaroczarnej, wys. ok. 
11,5 cm; 5) szarobrunatna misa z pogrubionym 
wylewem, wys. 21 cm, średnica 23 cm; 6) szara 
misa o typowym wylewie, średnica 20,5 cm; 7) 
mała, szara, stożkowata miseczka; 8) dwustoż-
kowaty dzban z jednym uchem; 9) dwustożko-
waty przęślik; 10) fibula typu A; 11) fragment 
kabłąka zapinki.

Chronologia: A1

Grób 18  
(jamowy)

Zarys jamy grobowej miał kształt czworokąta 
o boku 0,8 m, przy czym jej ścianki szalowane 
były drewnianymi deskami. W stropie widocz-
ny był żelazny nóż, natomiast pozostałe ele-
menty wyposażenia zalegały w spągu na głębo-
kości 0,8 m (Tabl. 31).

Inwentarz (Tabl. 50): 1) szarobrunatny 
dzban z uchem, dwustożkowaty, wylew faseto-
wany, brak niektórych fragmentów ścianek na-
czynia, wys. 28 cm, średnica brzuśca 15 cm; 2) 
podobny do nr 1 uchaty dzban z rytym orna-
mentem meandrowym, bez uch, brak fasetowa-
nia wylewu; 3) fragmenty szarej misy o średni-
cy 28 cm; 4) fragmenty licznych naczyń, w tym 
z rytym ornamentem meandrowym; 5) nóż że-
lazny z uszkodzonym ostrzem; 6) duży frag-
ment żelaznej klamry do pasa; 7) fibula typu K; 
8) główka i fragment kabłąka fibuli takiego sa-
mego typu; 9) dwustożkowaty przęślik gliniany.

Chronologia: A2

Grave 17 
(pit grave)

The burial pit had a square contour, 1 m long. 
The filling contained fragments of numerous 
vessels (Plate 30). 

Inventory (Plate 49): 1) gray-brown resource 
vessel with a spout turned inwards, approx. he-
ight 30 cm, 15.5 cm wide; 2) an almost entire-
ly preserved two-handled pot, 20 cm high, 14 
cm wide; 3) gray, almost entirely preserved bowl 
with handles of the width of the spout, approx. 
19 cm wide; 4) partially preserved gray-black 
bowl with handles, with an approx. height of 11.5 
cm; 5) gray-brown bowl with a boldened spout, 
21 cm high, dia. 23 cm; 6) gray bowl with a ty-
pical spout, dia. 20.5 cm; 7) small, gray, conical 
bowl; 8) double-conical jug with one handle; 9) 
double-conical spindle whorl; 10) type A fibula; 
11) fragment of a fibula bow.

Chronology: A1

Grave 18 
(pit grave)

 The outline of the burial pit had a square shape 
with the side measuring 0.8 m. An iron knife 
was visible in the ceiling, while the other ele-
ments of equipment were lying down at the bot-
tom at a depth of 0.8 m (Plate 31). 

Inventory (Plate 50): 1) gray-brown jug with 
a handle, double-conical, faceted spout, some 
fragments of the vessel walls are missing, 28 cm 
high, dia. of the body 15 cm; 2) similar to the num-
ber 1, a jug with, ornamented with engraved me-
anders, without handles, no faceting of the spout; 
3) fragments of a gray bowl with a diameter of 28 
cm; 4) fragments of numerous vessels, including 
those with an engraved meander ornament; 5) 
iron knife with a damaged edge; 6) large fragment 
of an iron belt buckle; 7) type K fibula; 8) head and 
a fragment of a bow of a the same type of a fibula; 
9) double-conical clay spindle whorl.

Chronology: A2

Grave 20 
(pit grave)

Oval contour of the burial pit, measuring  
1.1 x 0.55 m was exposed at a depth of 0.4 m. 
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Grób 20  
(jamowy)

Owalny zarys jamy grobowej o wymiarach 
1,1 na 0,55 m odsłonięto na głębokości 0,4 m. 
Miąższość obiektu sięgała 0,7 m. W wypełnisku 
zalegały fragmenty licznych naczyń glinianych 
(Tabl. 32).

Inwentarz (Tabl. 51): 1) szaroczarna misa 
zachowana we fragmentach; 2) szarobrunat-
na uchata waza z fasetowanym wylewem, zdo-
biona rytym ornamentem meandrowym, górna 
partia cylindryczna, dolna stożkowata; 3) frag-
menty szarobrunatnego dzbanka zdobionego 
pasmem ornamentu rytego; 4) naczynie zaso-
bowe z listwą na szyjce i fasetowanym wylewem; 
5) zachowany we fragmentach, szary garnek 
z dwoma uchami; 6) fragmenty różnych naczyń 
trudnych do zidentyfikowania; 7) miecz zacho-
wany we fragmentach; 8) grot włóczni o długości 
22 cm, szerokości liścia 5,5 cm i grubości maksy-
malnej 3,2 cm, M/1; 9) taśmowata pinceta; 10) 
nóż o długości ponad 15 cm; 11) nóż o długości 
12 cm; 12) okucie z fragmentem nitu.

Chronologia: A1

Grób 22  
(popielnicowy)

Grób zniszczony, dokładna forma niezna-
na. Obok zniszczonej urny leżały przystawki 
(Tabl. 32).

Inwentarz (Tabl. 52): 1) niekompletnie za-
chowane, żółtoczerwone naczynie, łagodnie 
profilowane, na barku umieszczono trzy bruz-
dy; 2) szarobrunatne, zniszczone naczynie 
o wys. 12,5 cm; 3) szarożółta miseczka na stop-
ce; 4) 2 fragmenty szarego pucharka na nóżce; 
5) dolna część urny – czerwonego garnka.

Chronologia: B1

Grób 29  
(popielnicowy obsypany)

Obok urny zdobionej meandrem zdeponowane 
były trzy, zupełnie zniszczone naczynia – przy-
stawki oraz 2 groty włóczni, imacz i umbo skie-
rowane szpicem w dół. Zabytki były obsypane 
resztkami stosu pogrzebowego. Spąg jamy gro-
bowej zalegał na głębokości 0,6 m (Tabl. 33).

The structure was 0.7 m thick. In the filling 
there were fragments of numerous clay vessels 
(Plate 32).

Inventory (Plate 51): 1) gray-black bowl 
preserved in fragments; 2) gray-brown vase 
with handles with faceted spout, decorated with 
an engraved ornament, the upper part is cylin-
drical, the lower one is conical; 3) fragments of 
a gray-brown jug decorated with a meander-
ing engraved ornament; 4) resource vessel with 
a bar on the neck and a faceted spout; 5) pre-
served in fragments, gray pot with two handles; 
6) fragments of different vessels, hard to iden-
tify; 7) sword preserved in fragments; 8) spear-
head 22 cm long, the width of the blade 5.5 cm 
and a maximum thickness of 3.2 cm, M/1; 9) 
band-like tweezers; 10) knife with length above 
15 cm; 11) knife 12 cm long; 12) ferrule with 
a piece of rivet. 

Chronology: A1

Grave 22 
(urn grave)

The grave is damaged, its exact form is un-
known. Next to the damaged urn there were ac-
companying artifacts (Plate 32). 

Inventory (Plate 52): 1) incompletely pre-
served, yellow-red vessel, slightly profiled, with 
three grooves; 2) gray-brown, damaged vessel, 
12.5 cm high; 3) gray-yellow footed bowl; 4) 2 
fragments of a gray footed beaker; 5) lower part 
of the urn – a red pot.

Chronology: B1

Grave 29 
(cinerary urn covered with 
remains of a pyre)

Next to the urn decorated with a meander, 
three completely destroyed vessels were depos-
ited – burial accompanying artifacts, 2 spear-
heads, a shield handle and a shield boss pointed 
with the spike down. The artifacts were covered 
with remains of a pyre. The bottom of the burial 
pit was at a depth of 0.6 m (Plate 33).

Inventory (Plate 53): 1) urn – a bell-shaped 
vessel, black, with polished surfaces, slightly pro-
filed; 2) the bottom part and a footed beaker’s 
body fragments; 3) fragments of a gray footed 
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Inwentarz (Tabl. 53): 1) urna – naczynie 
o kształcie dzwonowatym, czarne, o wyświeca-
nych powierzchniach, łagodnie profilowane; 2) 
partia przydenna i fragmenty brzuśca pucharka na 
nóżce; 3) fragmenty szarego pucharka na nóżce; 
4) silnie skorodowane umbo o wyodrębnionym 
kolcu; 5) imacz tarczy; 6) silnie zniszczony grot 
włóczni o dł. 33 cm i szer. 8 cm; 7) grot włóczni 
mniejszych rozmiarów z ułamanym sztychem; 8) 
ostroga żelazna; 9) 2 fragmenty ostrogi żelaznej; 
10) krzesiwo; 11) półkolista sprzączka pasa; 12) 
żelazne okucie pasa; 13) fragment noża żelaznego; 
14) dobrze zachowany, ornamentowany grzebień 
kościany; 15) 2 fragmenty szpili kościanej.

Chronologia: C1

Grób 31  
(popielnicowy)?

Grób zniszczony, najprawdopodobniej nie-
wielkich rozmiarów, zawierający 1 zniszczoną 
miseczkę i niewielką ilość przepalonych kości 
(Tabl. 34, 54). Przez K. Tackenberga uznany za 
grób dziecięcy.

Chronologia: okres rzymski

Grób 32  
(jamowy)

Obiekt zniszczony. Miał czworokątny zarys 
o wymiarach 0,9 na 0,35 m, spąg sięgał do głę-
bokości 0,4 m (Tabl. 34).

Inwentarz (Tabl. 54): 1) fragmenty wazy 
o fasetowanym wylewie, stożkowatej dolnej 
partii i cylindrycznej górnej partii, z uchami; 2) 
liczne fragmenty niezidentyfikowanych naczyń; 
3) 3 fragmenty czerwonego naczynia; 4) liczne 
fragmenty naczynia zdobionego linią rytą.

Chronologia: A

Grób 35  
(popielnicowy obsypany)

Zarys jamy grobowej zarówno w rzucie, jak 
w przekroju był dobrze widoczny. Miała for-
mę niecki o owalnym zarysie i wymiarach 0,4 
na 0,65 m. W centrum obiektu ustawiono urnę, 
pod nią czytelny był zarys drewnianej wykła-
dziny spągu jamy. Czarna, lejkowata urna za-
wierała: popiół, węgle drzewne, przepalone 

beaker; 4) heavily corroded shield boss with 
a separated spike; 5) shield handle; 6) severely 
damaged spearhead, 33 cm long, 8 cm wide; 7) 
smaller spearhead with a broken point; 8) iron 
spur; 9) 2 fragments of an iron spur; 10) tinder-
box; 11) semi-circular belt buckle; 12) iron belt 
tongue; 13) fragments of an iron knife; 14) well 
preserved, ornamented bone comb; 15) 2 frag-
ments of a bone pin.

Chronology: C1

Grave 31 
(urn grave)

The grave is destroyed, most likely small, con-
taining 1 destroyed bowl and a small amount of 
burned bone remains (Plates 34, 54). Found as 
a child grave by K. Tackenberg. 

Chronology: Roman period

Grave 32 
(pit grave)

The structure is destroyed. It had a square out-
line measuring 0.9 x 0.35 m, the bottom was at 
a depth of 0.4 m (Plate 34). 

Inventory (Plate 54): 1) fragments of a vase 
with a faceted spout, conical lower part and 
a cylindrical upper part, with handles; 2) nu-
merous fragments of unidentified vessels; 
3) 3 fragments of a red vessel; 4) numerous 
fragments of a vessel decorated with an en-
graved line.

Chronology: A

Grave 35 
(urn grave, covered with 
remains of a pyre)

The outline of the burial pit, both in plan and in 
cross-section was clearly visible. It had a form of 
a pan with an oval outline, measuring 0.4 x  0.65 
m. In the center of the object there was an urn, 
underneath it was a clear outline of a wooden 
bottom of the pit. The black, funnel-shaped urn 
contained: ash, charcoals, burnt human bones, 
bronze lumps – fragments of burnt ornaments, 
fragments of pottery, including a footed beaker 
(Plate 54).

Chronology: Roman period
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kości ludzkie, grudki brązu – fragmenty prze-
palonych ozdób, fragmenty naczyń ceramicz-
nych, w tym pucharka na nóżce (Tabl. 54).

Chronologia: okres rzymski

Grób 38  
(jamowy)

Obiekt miał formę małej niecki o kolistym za-
rysie (średnica 0,4 m). W centrum wypełniska 
zalegały węgle drzewne przemieszane z frag-
mentami czterech naczyń.

Inwentarz (Tabl. 55): 1) grubościenna, szaro- 
brunatna waza z uchami; 2) fragmenty wylewu 
drugiej, podobnej wazy; 3) górna partia dzban-
ka, ucho nie zachowało się; 4) szarobrunatna mi-
seczka.

Chronologia: A

Grób 39  
(jamowy)

Obiekt miał duże rozmiary i nieregularny za-
rys na poziomie stropu (maksymalna szerokość 
1,4 m). Wypełnisko zawierało nieliczne frag-
menty ceramiki.

Inwentarz (Tabl. 55): 1) fragmenty dużego, 
grubościennego naczynia, górna partia nie za-
chowała się; 2) szare i czarne fragmenty mi-
seczki; 3) fragmenty dwóch nieokreślonych 
naczyń, w tym fragmenty fasetowanych wyle-
wów.

Chronologia: A

Grób 40  
(jamowy)

Jama grobowa miała w przybliżeniu kolisty za-
rys o średnicy ok. 1 m.

Inwentarz (Tabl. 55): 1) fragmenty 8 naczyń 
glinianych, w tym zdobione ornamentem rytym 
w układzie pasmowym; 2) fragmenty przed-
miotów żelaznych, w tym najpewniej noża.

Chronologia: A

Grób 42  
(popielnicowy obsypany)

Obok urny stało kilka przystawek. Większość 
wyposażenia grobu obsypana była szczątkami 

Grave 38 
(pit grave)

The structure had a shape of a pan with a round 
outline (dia. 0.4 m). In the center of the filling 
there were charcoals mixed with fragments of 
four vessels.

Inventory (Plate 55): 1) thick-walled, gray-
brown vase with handles; 2) fragments of 
a spout of a second, similar vase; 3) upper part 
of a jug, the handle is not preserved; 4) gray-
brown bowl.

Chronology: A

Grave 39 
(pit grave)

The structure was large and its outline was ir-
regular at the ceiling level (maximum width 1.4 
m). The filling contained few pottery fragments.

Inventory (Plate 55): 1) fragments of a large, 
thick-walled vessel, upper part is not preserved; 
2) gray and black bowl fragments; 3) fragments 
of two undefined vessels, including fragments 
of faceted spouts.

Chronology: A

Grave 40 
(pit grave)

The burial pit had an approx. circular outline 
with a dia. of 1 m. 

Inventory (Plate 55): 1) fragments of 8 clay 
vessels, including those decorated with an en-
graved ornament in a band pattern; 2) frag-
ments of iron items, most likely including 
a knife.

Chronology: A

Grave 42 
(urn grave covered with 
remains of a pyre

Next to the urn there were several accompa-
nying artifacts. Most of the grave’s equipment 
were the remains of a pyre, excluding a fibu-
la, which was lying in the pit next to the burnt 
body remains (Plate 35). 

Inventory (Plate 56): 1) cinerary urn – black, 
smoothened vase, visibly profiled, with angular 
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stosu, z wyjątkiem zapinki, która zalegała w ja-
mie obok szczątków ciałopalenia (Tabl. 35).

Inwentarz (Tabl. 56): 1) popielnica – czar-
na, wygładzana waza, wyraźnie profilowana, 
o kanciastych uchach, poniżej nich pas trójką-
tów wypełnianych małymi dołkami (ornamen-
tem punktowym), wys. 32 cm, średnica wylewu 
30 cm; 2) naczynie na stopce, z kolankowatym 
uchem; 3) czerwona miseczka o stożkowatej 
szyjce; 4) czerwonożółta czarka; 5) liczne frag-
menty niezidentyfikowanych naczyń; 6) żółta 
czarka; 7) nóż sierpowaty; 8) fragment brązowej 
zapinki A.IV2, trąbkowatej; 9) zapinka brązowa 
A.IV2, trąbkowata; 10) nóż żelazny; 11) szydło; 
12) 2 fragmenty kościanej płytki ze swastyką.

Chronologia: B2

Grób 43  
(jamowy)

Jama grobowa miała zarys nieregularny o śred-
nicy ok. 1 m. Elementy wyposażenia zalegały 
w wypełnisku o intensywnej czarnej barwie.

Inwentarz (Tabl. 57): 1) fragmenty szarej 
misy z uchami; 2) fragmenty dwóch szarobru-
natnych dzbanków, ucho jednego z nich ozdo-
bione ornamentem linii rytej; 3) fragmenty co 
najmniej 5 niezidentyfikowanych naczyń; 4) 
szary, dwustożkowaty przęślik o wklęśniętych 
„biegunach”; 5. nóż żelazny.

Chronologia: A

Grób 44  
(popielnicowy obsypany)

W centrum nieckowatej jamy stała popielnica 
w otoczeniu przystawek. Niektóre z nich leżały 
na boku, niektóre odwrócone do góry dnem. 
W urnie znajdowała się tylko sprzączka od 
pasa (Tabl. 36).

Inwentarz (Tabl. 58): 1) dolna partia du-
żego garnka – popielnicy; 2) szarożółte na-
czynie o stożkowatej szyjce i wylewie wy-
winiętym na zewnątrz; 3) zrekonstruowana 
z fragmentów waza o wylewie wywiniętym 
na zewnątrz; 4) kubek o wydętym brzuścu; 
5) drugi kubek analogicznej formy; 6) szary 
pucharek na nóżce; 7) mały, wyświecany pu-
charek na nóżce; 8) pucharek na nóżce zdo-
biony bruzdą; 9) mały, wyświecany pucharek 

handles, below which there was a strip of triangles 
filled with slight indentations (point ornament), 
32 cm high, dia. of the spout 30 cm; 2) footed ves-
sel with a knee-shaped handle; 3) red bowl with 
a conical neck; 4) red-yellow cup; 5) numerous 
fragments of unidentified vessels; 6) yellow cup; 
7) sickle-shaped knife; 8) fragments of a bronze 
fibula A.IV2, trumpet-shaped; 9) bronze fibula 
A.IV2, trumpet-shaped; 10) iron knife; 11) awl; 
12) 2 fragments of a bone plate with a swastika. 

Chronology: B2

Grave 43 
(pit grave)

The burial pit had an irregular outling with an 
approx. diameter of 1 m. Elements of the equip-
ment were lying in the filling with an intense 
black color. 

Inventory (Plate 57): 1) fragments of a gray 
bowl with handles; 2) fragments of two gray-
brown jugs, the handle of one of them was dec-
orated with a ornament of an engraved line; 3) 
fragments of at least 5 unidentified vessels; 4) 
gray, two-conical spindle whorl with concave 
“poles”; 5) iron knife. 

Chronology: A

Grave 44 
(cinerary urn covered with 
remains of a pyre)

In the center of a pan-shaped pit there was 
a cinerary urn surrounded by burial accompa-
nying artifacts. Some of them were lying down 
on their side, some of them were turned up-
side down. Inside the urn there was only a belt 
buckle (Plate 36). 

Inventory (Plate 58): 1) lower part of a large 
pot – cinerary urn; 2) gray-yellow vessel with 
a conical neck and a spout turned outwards; 3) 
a vase reconstructed from fragments with a spout 
turned outwards; 4) cup with a bulging body; 5) 
second cup with the same form; 6) gray footed 
beaker; 7) small, polished footed beaker; 8) foot-
ed beaker ornamented with a groove; 9) small, 
polished footed beaker; 10) small, polished foot-
ed beaker; 11) fragments of a footed braker; 12) 
bronze fibula AVI1; 13) parts of a conical shield 
boss; 14) profiled shield grip; 15) spearhead I/II 
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na nóżce; 10) mały, wyświecany pucharek na 
nóżce; 11) fragmenty pucharka na nóżce; 12) 
brązowa fibula AVI1; 13) części stożkowatego 
umba; 14) profilowany imacz tarczy; 15) grot 
włóczni I/II z tuleją o czworokątnym przekro-
ju, dł. 17 cm, szer. 5 cm; 16) grot włóczni IX 
z tuleją o czworokątnym przekroju, dł. 16,5 
cm, szer. 4,6 cm; 17) nożyce żelazne; 18) nóż 
żelazny; 19) szydło; 20) punca czworokątna; 
21) sprzączka ósemkowata; 22) kawałki brą-
zowego drutu; 23) osełka.

Chronologia: B1

Grób 45  
(jamowy)

Obiekt zniszczony. Jama grobowa miała zarys 
kolisty o średnicy 1 m, była głęboka na 1,5 m. 
W jej wypełnisku znajdowały się fragmenty 
ceramiki oraz zniszczone kawałki przedmio-
tów żelaznych. Wśród ceramiki znalazły się 
ucha w kształcie „x”, najprawdopodobniej za-
tem grób z okresu rzymskiego wkopany został 
w starszy obiekt z okresu przedrzymskiego.

Inwentarz: nie zachował się (Tabl. 57).
Chronologia: okres rzymski

Grób 47  
(popielnicowy obsypany)

W jamie grobowej, głębokiej na 0,5 m, ustawio-
na była urna otoczona fragmentami potłuczo-
nych przystawek (Tabl. 37).

Inwentarz (Tabl. 59): 1) czarna, wyświeca-
na waza o kształcie dzwonowatym, z trzema 
uchami; 2) czerwonobrązowe naczynie zdobio-
ne kółkiem zębatym; 3) czerwonoszara czar-
ka; 4) w połowie zachowany pucharek na nóż-
ce; 5) mała, czerwonobrunatna miseczka; 6) 
dolna partia małego naczynia; 7) fibula brązo-
wa AIV2; 8) fibula brązowa AIV2; 9) spirala 
i fragment kabłąka zapinki brązowej; 10) szpila 
brązowa; 11) igła żelazna; 12) nóż żelazny; 13) 
klucz do szkatułki; 14) żelazna blacha (okucie 
szkatułki); 15) 2 owalne okucia żelazne; 16) że-
lazne okucie taśmowate; 17) brązowe okucie ta-
śmowate z trzema nitami; 18) pierścień żelazny; 
19) dwustożkowaty przęślik gliniany; 20) grze-
bień kościany, ażurowy.

Chronologia: B2

with a socket with a square cross-section, 17 cm 
long, 5 cm wide; 16) spearhead IX with a sock-
et with a square cross-section, 16.5 cm long, 4.6 
cm; 17) iron scissors; 18) iron knife; 19) awl; 20) 
square punch; 21) eight-shaped belt buckle; 22) 
pieces of a bronze wire; 23) whetstone.

Chronology: B1

Grave 45 
(pit grave)

The structure is damaged. The burial pit had 
a circular outline with dia. of 1 m, it was 1.5 m 
deep. In its filling there were pottery fragments 
and damaged pieces of iron items. Among the 
pottery fragments there were x-shaped frag-
ments, which mean that, most likely, the grave 
from a Roman period was dug into an older 
structure from a pre-Roman period. 

Inventory: destroyed, not preserved (Plate 57).
Chronology: Roman period

Grave 47 
(cinerary urn covered with 
remains of a pyre)

In the burial pit, 0.5 m deep, there was an urn 
surrounded by fragments of shattered accom-
panying artifacts (Plate 37).

Inventory (Plate 59): 1) black, polished, bell-
shaped vase with three handles; 2) red-brown 
vessel decorated with a gear wheel; 3) red-gray 
cup; 4) half preserved footed beaker; 5) small, 
red-brown bowl; 6) lower part of a small vessel; 
7) bronze fibula AIV2; 8) bronze fibula AIV2; 
9) spiral and a fragment of a bronze fibula bow; 
10) bronze pin; 11) iron needle; 12) iron knife; 
13) a casket key; 14) iron plate (casket ferrule); 
15) 2 oval iron ferrules; 16) iron band-like fer-
rule; 17) bronze band-like ferrule with three 
rivets; 18) iron ring; 19) double-conical clay 
spindle whorl; 20) bone comb, openwork.

Chronology: B2

Grave 50 
(pit grave)

The burial pit had a shape of a small pan, 0.7 
m deep. In the filling there were burnt pottery 
fragments.
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Grób 50  
(jamowy)

Jama grobowa miała formę niewielkiej niecki 
głębokiej do 0,7 m. W wypełnisku znajdowały 
się przepalone fragmenty naczyń glinianych.

Inwentarz (Tabl. 60): 1) fragmenty czerwone-
go naczynia zdobionego ornamentem wykona-
nym grzebieniem; 2) fragmenty szarego pucharka 
na nóżce; 3) czworokątna osełka; 4) grudki brązu.

Chronologia: A1

Grób 51  
(popielnicowy obsypany)

Jama grobowa miała formę owalu o wymiarach 
0,6 na 0,55 m. Na głębokości 0,4 m zalegały sil-
nie przepalone i rozdrobnione fragmenty na-
czyń glinianych. Poniżej, na głębokości 0,65 m 
pojawiła się górna partia urny, wokół której, przy 
dnie, zdeponowane były elementy wyposażenia 
(Tabl. 38).

Inwentarz (Tabl. 60): 1) popielnica – naczynie 
o kształcie dzwonowatym, łagodnie profilowane, 
z trzema uchami; 2) silnie przepalone, zniszczone 
naczynie na nóżce; 3) zachowana częściowo czar-
ka na nóżce; 4) szarożółty pucharek na nóżce; 5) 
pucharek na nóżce, silnie przepalony; 6) szaro- 
brunatna miseczka, imitacja naczynia szklanego; 
7) szara miseczka, imitacja naczynia szklanego; 
8) fragmenty różnych naczyń ceramicznych; 9) 
lekko wygięty grot włóczni o dł. 30,5 cm, szer. 
5,2 cm; 10) grot włóczni, źle zachowany, dł. 3 cm, 
szer. 7,6 cm; 11) dobrze zachowane nożyce żela-
zne; 12) żelazna brzytwa; 13) szydło; 14) krzesi-
wo; 15) owalny kamień do krzesania ognia; 16) 
półkolista sprzączka z brązu; 17) 2 okucia z brą-
zu w formie kasetek; 18) fragmenty przedmio-
tów z brązu; 19) 2 pierścienie z brązu; 20) astra-
galus; 21) nóż żelazny; 22) fragment szydła; 23) 
okucie żelazne z dwoma nitami.

Chronologia: B2/C1-C1

Grób 52  
(popielnicowy obsypany)

Kształt jamy grobowej nieznany. Jedno z na-
czyń było zdeponowane wewnątrz popielnicy, 
pozostałe elementy wyposażenia znajdowały 
się obok niej (Tabl. 39). Wśród popiołu i wę-

Inventory (Plate 60): 1) fragments of a red 
vessel decorated with an ornament made with 
a comb; 2) fragments of a gray footed beaker; 3) 
square whetstone; 4) bronze lumps.

Chronology: A1

Grave 51 
(urn grave covered with 
remains of a pyre)

The burial pit had an oval shape measuring 0.6 
x 0.55 m. At a depth of 0.4 m there were strong-
ly burned and fined fragments of clay vessels. 
Below, at a depth of 0.65 m there an upper part 
of the urn appeared, around which, near the 
bottom, there were elements of equipment de-
posited (Plate 38). 

Inventory (Plate 60): 1) cinerary urn – 
a bell-shaped vessel, slightly profiled, with 
three handles; 2) strongly burned, damaged 
footed vessel; 3) partially preserved footed 
cup; 4) gray-yellow footed beaker; 5) footed 
beaker, strongly burned; 6) gray-brown bowl, 
imitation of a glass vessel; 7) gray bowl, imi-
tation of a glass vessel; 8) fragments of differ-
ent ceramic vessels; 9) slightly bent spearhead, 
30.5 cm long, 5.2 cm wide; 10) spearhead, 
poorly preserved, 3 cm wide, 7.6 cm wide; 
11) well preserved iron scissors; 12) iron ra-
zor; 13) awl; 14) tinderbox; 15) oval flint; 16) 
semi-circular bronze belt buckle; 17) 2 bronze 
box-shaped ferrules; 18) fragments of bronze 
items; 19) 2 bronze rings; 20) astragalus; 21) 
iron knife; 22) awl fragment; 23) iron ferrule 
with two rivets. 

Chronology: B2/C1-C1

Grave 52 
(urn grave cinerary urn 
covered with remains of 
a pyre)

The shape of the burial pit is unknown. One of 
the vessels was deposited inside the cinerary 
urn, the remaining elements of the equipment 
were next to it (Plate 39). Among ash and char-
coals, two animal bones were found, belonging 
to unidentified species. 

Inventory (Plate 61): 1) fragments of a large, 
brown pot – cinerary urn; 2) 2 animal bones 



Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach 
Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk Cultures at Głogów-Nosocice

96

gli drzewnych znaleziono dwie kości zwierzęce 
nieokreślonego gatunku.

Inwentarz (Tabl. 61): 1) fragmenty duże-
go, brunatnego garnka – popielnicy; 2) 2 kości 
zwierzęce z wywierconymi otworami; 3) czer-
wonobrunatny garnek z trzema guzkami przy 
wylewie; 4) szarożółty pucharek; 5) podobny  
do poprzedniego, przepalony pucharek; 6) duża, 
zrekonstruowana z fragmentów waza; 7) wy-
smukła waza; 8) spirala brązowej zapinki; 9) szy-
dło; 10) szpila; 11) nożyk; 12) żelazny pierścień; 
13) przepalone fragmenty przedmiotów z brą-
zu; 14) 2 przęśliki dwustożkowate; 15) wysoki, 
dwustożkowaty przęślik; 16) fragment szpili ko-
ścianej; 17) płaski pierścień żelazny.

Chronologia: B1

Grób 54  
(jamowy)

Obiekt miał formę niewielkiej niecki o kolistym 
zarysie i średnicy 0,5, głębokości 0,5 m.

Inwentarz (Tabl. 62): 1) fragmenty dzbana 
z uchem, na których miejscami widoczny jest ryty 
ornament, najlepiej zachowała się partia dolna 
naczynia; 2) kilka fragmentów drugiego, podob-
nego dzbanka; 3) fragmenty brunatnego dzban-
ka z fasetowanym wylewem; 4) fragmenty czer-
wonobrunatnego naczynia z ornamentem rytym 
w układzie pasmowym; 5) fragmenty czterech 
różnych naczyń, w tym ułamki wylewu miseczki.

Chronologia: A

Grób 55  
(jamowy)

Jama grobowa miała zarys prostokątny o wy-
miarach 1,1 na 0,5 m, głębokości 0,7 m. Wypeł-
nisko zawierało liczne fragmenty naczyń gli-
nianych, pojedyncze przepalone kości ludzkie 
oraz skorodowane fragmenty przedmiotów że-
laznych.

Inwentarz (Tabl. 63): 1) szarobrunatna 
misa o wysokości 10 cm; 2) górna partia sza-
roczarnego dzbana z fasetowanym uchem; 3) 
część czarki z uchem; 4) fragmenty czerwo-
nobrunatnego naczynia; 5) szarożółta czarka 
z fasetowanym wylewem, zachowana częścio-
wo; 6) nieliczne fragmenty podobnej czarki; 7) 
fragmenty licznych, nieokreślonych naczyń;  

with holes drilled in them; 3) red-brown pot 
with three grooves near the spout; 4) fragments 
of a red-brown vessel; 5) gray-yellow cup with 
faceted spout, partially preserved; 6) few frag-
ments of a similar cup; 7) fragments of numer-
ous, unidentified vessels; 8) astragalus with 
a hole drilled all the way through.

Chronology: B1

Grave 54 
(pit grave)

The outline of the feature (small hollow) was 
circle with the diameter of 0,5 m, 0,5 m deep.

Inventory (Plate 62): 1) fragments of a jug 
with a handle with drawn ornament, lower part 
of a vessel is better preserved; 2) few fragments 
of an other, similar jug; 3) fragments of a brown 
jug with faceted spout; 4) fragments of a red-
brown vessel with drawn ornament in band 
structure; 5) fragments of four different vessels, 
incl. a small bowl.

Chronology: A

Grób 55  
(pit grave)

The pit of the feature was ractangular 1,1 x 0,5 
m, 0,7 m deep.  The fill contained nunmerous 
ragments of pottery, some burnt human bones 
and corroded fragments of iron artefacts.

Inventory (Plate 63): 1) grey-brown bowl of 
10 cm high; 2) the upper part of the brown-gray 
jug with faceted handle; 3) fragment of a cup 
with handle; 4) fragments of a red-brown ves-
sel; 5) yellow-grey cup with faceted spout; 6) 
few fragments of a similar cup; 7) fragments of 
numerous various vessels; 8) astragalus, drilled 
out.

Chronologia: A

Grave 59 
(pit grave)

The outline of the structure was irregular, close 
to an oval, 1.2 m long. The object was recessed 
to the depth of 0.6 m. The filling contained nu-
merous fragments of clay vessels. 

Inventory (Plate 62): 1) fragments of a pot 
with two handles, 20 cm high; 2) fragments  
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8) astragalus z otworem przewierconym na 
wylot.

Chronologia: A

Grób 59  
(jamowy)

Zarys obiektu był nieregularny zbliżony do 
owalu o długości 1,2 m. Obiekt zagłębiony był 
do 0,6 m. Wypełnisko zawierało liczne frag-
menty naczyń glinianych.

Inwentarz (Tabl. 62): 1) fragmenty dwu-
uchego garnka o wysokości 20 cm; 2) fragmen-
ty co najmniej 6 naczyń, jedno z nich ozdobio-
ne było bruzdą poniżej wylewu.

Chronologia: A

Grób 63

Kształt jamy grobowej nieznany. Z grobu za-
chowały się jedynie elementy wyposażenia.

Inwentarz (Tabl. 64): 1) szara miseczka nie-
zachowana w całości; 2) wylew i partia przyden-
na analogicznej miseczki; 3) fragmenty różnych 
naczyń (miseczek, czarek); 4) 5 fragmentów 
trzech różnych naczyń, zdobionych m.in. or-
namentem rytym; 5) nóż żelazny; 6) fragment 
noża; 7) silnie skorodowany fragment blachy 
żelaznej; 8) 2 fragmenty brązowej blachy.

Chronologia: A

Grób 64  
(jamowy)

Jama grobowa miała owalny zarys o długości 
0,7 m. Czarne wypełnisko zawierało fragmenty 
co najmniej 11 naczyń glinianych oraz przed-
miotów metalowych.

Inwentarz (Tabl. 65): 1) fragmenty dwóch 
waz, jedna z pogrubionym wylewem; 2) frag-
menty dwóch czarek o silnie wyświecanych po-
wierzchniach zewnętrznych i fasetowanych wy-
lewach; 3) fragmenty wylewów dwóch dzbanów 
o barwie brunatnożółtej; 4) fragmenty licznych 
naczyń, niektóre przepalone; 5) duży fragment 
brzytwy żelaznej; 6) nóżka i pochewka zapin-
ki typu K; 7) 2 fragmenty klamry do pasa; 8) 
czworokątna blaszka żelazna; 9) owalny gładzik 
(surowiec nierozpoznany).

Chronologia: A2

of at least 6 vessels, one of which was decorated 
with a groove under the spout.

Chronology: A

Grave 63

The shape of the burial pit is unknown. Only 
the elements of equipment are preserved in the 
grave. 

Inventory (Plate 64): 1) gray bowl, not entire-
ly preserved; 2) the spout and the near-bottom 
part of an analogical bowl; 3) fragments of differ-
ent vessels (bowls, cups); 4) 5 fragments of three 
different vessels, decorated with, among others, 
an engraved ornament; 5) iron knife; 6) frag-
ment of a knife; 7) strongly corroded fragment 
of an iron plate; 8) 2 fragments of a bronze plate.

Chronology: A

Grave 64 
(pit grave)

The burial pit had an oval outline, 0.7 m long. 
The black filling contained fragments of at least 
11 clay vessels and metal items. 

Inventory (Plate 65): 1) fragments of two vas-
es, one of them had a boldened spout; 2) frag-
ments of two cups with strongly polished out-
er surfaces and faceted spouts; 3) fragments of 
spouts of two jugs with brown-yellow color; 4) 
fragments of numerous vessels, some of which 
are burned; 5) large fragment of an iron razor; 6) 
leg and a catch-plate of a type K fibula; 7) 2 frag-
ments of a belt buckle; 8) square iron plate; 9) 
oval polishing stone (raw material unidentified). 

Chronology: A2

Grave 65 
(pit grave)

The burial pit had an oval shape, measuring 1.4 
x 1.0 m, the bottom was at a depth of 0/8 m. It 
contained numerous vessel fragments, several 
of which could be reconstructed. 

Inventory (Plate 66): 1) brown jug, 15 cm 
high; 2) similar jug, fragmentally preserved; 3) 
upper part of a gray jug decorated with a stipe 
of engraved lined; 4) fragments of at least 4 ves-
sels decorated with engraved lines in a stipe- 
-like pattern; 5) fragments of a bowl’s spout;  
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Grób 65  
(jamowy)

Jama grobowa miała kształt owalu o wymiarach 
1,4 na 1,0 m, spąg zalegał na głębokości 0,8 m. 
Zawierała liczne fragmenty naczyń, z których 
kilka można było zrekonstruować.

Inwentarz (Tabl. 66): 1) brunatny dzba-
nek o wys. 15 cm; 2) podobny dzbanek zacho-
wany fragmentarycznie; 3) górna partia szare-
go dzbanka zdobionego pasmem linii rytych; 
4) fragmenty co najmniej 4 naczyń zdobionych 
liniami rytymi w układzie pasmowym; 5) frag-
menty wylewu misy; 6) grot włóczni o długości 
9,5 cm i największej szerokości 2 cm, M/2; 7) 2 
fragmenty ostrogi; 8) kółko żelazne, skorodowa-
ne; 9) liczne, skorodowane fragmenty żelaznych 
kółek; 10) niewielka żelazna taśmowata blaszka; 
11) fragmenty blaszki brązowej; 12) przepalone 
orzechy laskowe.

Chronologia: A2

Grób 66  
(jamowy)

Owalny zarys jamy grobowej o wymiarach 
1,1 na 0,55 m, pojawił się na głębokości 0,35 
m i sięgał do głębokości 0,7 m. Wypełnisko 
zawierało fragmenty co najmniej 7 naczyń, 
w tym jednego zdobionego za pomocą grze-
bienia.

Inwentarz (Tabl. 67): bliżej nieznany.
Chronologia: A (A1?)

Grób 67  
(jamowy)

Jama miała kształt nieregularnego czworokąta 
o wymiarach 1,1 na 0,6 m. Spąg sięgał głębo-
kości 0,8 m. Wypełnisko zawierało fragmenty 
ceramiki, w tym zdobione za pomocą grzebie-
nia.

Inwentarz (Tabl. 67): bliżej nieznany.
Chronologia: A (A1?)

Grób 70  
(jamowy)

Jama grobowa miała formę owalu o długości 0,7 
m, głębokość i kształt w przekroju nie są znane.

6) spearhead 9.5 cm long and a maximum 
width of 2 cm, M/2; 7) 2 fragments of a spur; 
8) iron circle, corroded; 9) numerous, corroded 
fragments of iron circles; 10) small, iron band-
like plate; 11) fragments of a bronze plate; 12) 
burned hazelnuts.

Chronology: A2

Grave 66 
(pit grave)

The oval outline of the burial pit measuring 
1.1 x 0.55 m appeared at a depth of 0.35 m and 
reached the depth of 0.7 m. The filling con-
tained fragments of at least 7 vessels, including 
one decorated with a comb.

Inventory (Plate 67): uncertain. 
Chronology: A (A1?)

Grave 67 
(pit grave)

The burial pit had a shape of an irregular square, 
measuring 1.1 x 0.6 m. The bottom reached 
the depth of 0.8 m. The filling contained pot-
tery fragments, including ones decorated with 
a comb. 

Inventory (Plate 67): uncertain.
Chronology: A (A1?)

Grave 70 
(pit grave)

The burial pit had an oval shape, 0.7 m long, 
depth and cross-section measurements are un-
known. 

Inventory (Plate 67): 1) gray, mostly pre-
served double-conical jug; 2) thick-walled vase, 
14 cm high with a diameter of 30 cm, partial-
ly preserved; 3) fragments of a large, brick-red 
pot, 25 cm high; 4) iron belt buckle; 5) head and 
a part of a bow of a type C fibula.

Chronology: A1

Grave 71 
(pit grave)

The burial pit had a round shape with a diam-
eter of 0.5 m. In the filling, there were frag-
ments of at least 8 clay vessels. Some of them 
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Inwentarz (Tabl. 67): 1) szary, zachowany 
w większej części dwustożkowaty dzban; 2) gru-
bościenna waza o wysokości 14 cm i średnicy 30 
cm, zachowana częściowo; 3) fragmenty duże-
go, ceglastoczerwonego garnka o wysokości 25 
cm; 4) żelazna klamra do pasa; 5) główka i część 
kabłąka fibuli typu C.

Chronologia: A1

Grób 71  
(jamowy)

Jama grobowa miała zarys kolisty o średnicy 0,5 
m. W wypełnisku zalegały fragmenty co naj-
mniej 8 naczyń glinianych. Niektóre z nich były 
zdobione liniami rytymi w układzie pasmowym.

Inwentarz (Tabl. 67): bliżej nieznany.
Chronologia: A

Grób 72  
(popielnicowy)

Jama grobowa miała zarys koła o średnicy 
0,45 m. Strop jamy pojawił się na głębokości 
0,5 m, spąg zalegał na 0,8 m. W jamie ustawio-
na była duża popielnica zachowana we fragmen-
tach. Obok niej ustawiona była czarka, obok któ-
rej odkryto liczne grudki przepalonego brązu.

Inwentarz (Tabl. 68): 1) zachowana w po-
łowie urna, łagodnie profilowana, czarna, wy-
świecana; 2) misa zachowana we fragmentach; 
3) szary pucharek o wys. 3 cm; 4) szary pucha-
rek; 5) słabo zachowany szary pucharek; 6) sza-
ra miseczka; 7) słabo zachowana miseczka; 8) 
brązowa, dobrze zachowana czarka o wys. 8,5 
cm; 9) przęślik dwustożkowaty; 10) fragmenty 
dużego, żółtobrunatnego naczynia.

Chronologia: B2

Grób 73  
(jamowy)

Jama grobowa była naruszona przez młodszy 
grób z okresu rzymskiego. Miała prawdopo-
dobnie zarys kolisty i średnicę 0,4 m, zagłębio-
na była do ok. 0,5 m. Wśród licznych fragmen-
tów naczyń udało się zidentyfikować części 
dzbanka oraz czarki.

Inwentarz (Tabl. 69): bliżej nieokreślony.
Chronologia: A

were decorated with engraved lines in a stripe-
like pattern. 

Inventory (Plate 67): uncertain.
Chronology: A

Grave 72 
(urn grave)

The burial pit had a circular outline with 
a diameter of 0.45 m. The ceiling of the pit ap-
peared at the depth of 0.5 m, the bottom was at 
the depth of 0.8 m. In the pit there was a large 
cinerary urn, preserved in fragments. Next to it 
there was a cup, next to which there were nu-
merous lumps of burned bronze.

Inventory (Plate 68): 1) half preserved urn, 
slightly profiled, black, polished; 2) bowl pre-
served in fragments; 3) gray beaker, 3 cm high; 
4) gray beaker; 5) poorly preserved gray gob-
let; 6) gray bowl; 7) poorly preserved bowl; 
8) bronze, well preserved cup, 8.5 cm high; 9) 
double-conical spindle whorl; 10) fragments of 
a large, yellow-brown vessel.

Chronology: B2

Grave 73 
(pit grave)

The burial pit was damaged by a younger grave 
from a Roman period. Most likely, it has had 
a circular outline and dia. of 0.4 m, it was re-
cessed to the depth of 0.5 m. Among numerous 
fragments of vessels, parts of a jug and a cup 
could be identified. 

Inventory (Plate 69): uncertain.
Chronology: A

Grave 74 
(pit grave)

The burial pit had a circular outline with a dia. 
of 0.9 m. The filling contained numerous pot-
tery fragments, however only a few forms of 
vessels could be identified. 

Inventory (Plate 70): 1) fragments of a large, 
brown pot with a narrowing neck; 2) fragments 
of a gray-black jug with smoothened, matte 
surfaces; 3) fragments of a large, brown with 
a faceted spout; 4) fragments of a gray pot with 
two handles; 5) gray-brown vase with a faceted 
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Grób 74  
(jamowy)

Jama grobowa miała zarys kolisty o średnicy 
0,9 m. Wypełnisko zawierało liczne fragmenty 
ceramiki, jednakże można było zidentyfikować 
tylko niektóre formy naczyń.

Inwentarz (Tabl. 70): 1) fragmenty dużego, 
brunatnego garnka o zwężającej się szyjce; 2) 
fragmenty szaroczarnego dzbanka, o wygładza-
nych, matowych powierzchniach; 3) fragmen-
ty dużego brunatnego naczynia o fasetowanym 
wylewie; 4) fragmenty szarego garnka z dwo-
ma uchami; 5) szarobrunatna waza o fasetowa-
nym wylewie (szer. wylewu 3 cm); 6) fragmenty 
grubościennej, szarej misy; 7) waza z fasetowa-
nym x-uchem; 8) fragmenty dwóch dzbanków; 
9) fragmenty licznych naczyń; 10) drobne frag-
menty okuć brązowych; 11) żelazna tuleja z ni-
tem, prawdopodobnie fragment grotu włóczni; 
12) 8 fragmentów okucia żelaznego.

Chronologia: A2

Grób 76  
(jamowy)

Zarys jamy grobowej miał formę wydłużonego 
owalu o wymiarach 1,5 na 0,5 m.

Inwentarz (Tabl. 69): 1) fragmenty licznych 
naczyń glinianych; 2) nóż żelazny.

Chronologia: A

Grób 80  
(popielnicowy)  
w obudowie drewnianej

Jama grobowa miała zarys prostokątny o wy-
miarach 0,7 na 0,28 cm. Jej strop odsłonię-
to na głębokości 0,6 m, zaś spąg sięgał do 0,9 
m (Tabl. 40). Na krawędziach jamy widocz-
ne były ślady drewna – najprawdopodobniej 
ścianki obiektu wzmocnione były deskami. 
Ponadto w spągu jamy znajdowało się najpew-
niej drewniane naczynie.

Inwentarz (Tabl. 71): 1) czarna, wyświecana 
urna o kształcie dzwonowatym; 2) fragmenty 
szarego pucharka; 3) szara misa, silnie przepa-
lona w ogniu stosu pogrzebowego; 4) pucharek 
o łagodnym profilu; 5) drugi pucharek o po-
dobnej formie; 6) czarna, wygładzana czarka; 

spout (width of the spout 3 cm); 6) fragments of 
a thick-walled, gray bowl; 7) vase with a faceted, 
x-shaped handle; 8) fragments of two jugs; 9) 
fragments of numerous vessels; 10) small frag-
ments of bronze ferrules; 11) iron socket with 
a rivet, probably a fragment of a spearhead; 12) 
8 fragments of an iron ferrule.

Chronology: A2

Grave 76 
(pit grave)

The outline of the burial pit had a form of 
a lengthened oval measuring 1.5 x 0.5 m. 

Inventory (Plate 69): 1) fragments of nu-
merous clay vessels; 2) iron knife.

Chronology: A

Grave 80 
(urn grave with a wooden 
construction)

The burial pit had a rectangular outline, meas-
uring 0.7 x 0.28 cm. Its ceiling was uncov-
ered at the depth of 0.6 m, while the bottom 
reached the depth of 0.9 m (Plate 40). On the 
edges of the pit there were visible wood trac-
es – most likely the walls of the structure were 
enforced with planks. Moreover, at the bottom 
of the burial pit there was, most likely, a wood-
en vessel.

Inventory (Plate 71): 1) black, polished bell-
shaped urn; 2) fragments of a gray beaker; 3) 
gray bowl, strongly burned in the flames of the 
pyre; 4) beaker with a smooth profile; 5) second 
beaker of a similar shape; 6) black, smoothened 
cup; 7) black cup of a similar shape; 8) bronze 
fibula AVI1; 9) oval belt buckle with a frame 
made of an iron wire with a square cross-sec-
tion; 10) belt tongue; 11) iron knife; 12) spear-
head with barbs, 16.5 cm long; 13) awl; 14) belt 
tongue, type II/3.

Chronology: B1

Grave 83 
(urn grave)

The exact shape of the grave is not known, the 
structure was damaged. Only the artifacts were 
procured (Plate 41). 
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7) czarna czarka podobnego kształtu; 8) brą-
zowa fibula AVI1; 9) owalna sprzączka do pasa 
o ramie wykonanej z drutu żelaznego o przekro-
ju czworokątnym; 10) okucie końca pasa; 11) 
nóż żelazny; 12) grot oszczepu z zadziorami, dł. 
16,5 cm; 13) szydło; 14) okucie pasa, typ II/3.

Chronologia: B1

Grób 83  
(popielnicowy)

Dokładna forma grobu nie jest znana, obiekt 
był zniszczony. Pozyskano z niego jedynie arte-
fakty (Tabl. 41).

Inwentarz (Tabl. 71): 1) dolna partia po-
pielnicy – wazy o formie dzwonowate, czarnej, 
wygładzanej; 2) grot włóczni o dł. 24 cm i szer. 
8,7 cm; 3) grot włóczni ze złamanym sztychem, 
pierwotna dł. ok. 16,2 cm, szer. 6 cm.

Chronologia: B2

Część katalogu  
wg publikacji  
E. Petersena

Grób 84  
(popielnicowy)

W obstawie kamiennej stała urna, przykry-
ta wazą z uchem. Nad nimi ustawiony był 
duży kamień (stela). Obok urny zaległa mi-
ska, w niej zaś umieszczona była mała waza. 
Urna zawierała metalowe elementy wyposaże-
nia grobowego, obok niej zaś znaleziono przę-
ślik (Tabl. 41).

Inwentarz (Tabl. 73): 1) fragmenty urny 
zdobionej meandrami; 2) fragmenty brzuś-
ca szarego naczynia zdobionego ornamentem 
rytym; 3) misa o ściankach barwy szarej; 4) 
szara czarka; 5) szara czarka z uchem; 6) mała 
szara czarka; 7) szara czarka, imitacja rzym-
skiego naczynia szklanego; 8) 2 fragmen-
ty czerwonobrunatnego naczynia (przystaw-
ki); 9) fragmenty szaroczerwonej miseczki na 
stopce; 10) fragmenty szarego garnka z krzy-
żem na dnie; 11) grzebień kościany, półkoli-
sty, przepalony, zachowany we fragmentach; 
12) przęślik dwustożkowaty; 13) silnie skoro-
dowany żelazny nóż z ułamanym sztychem; 

Inventory (Plate 71): 1) lower part of an cin-
erary urn – a bell-shaped vase, black, smooth-
ened; 2) spearhead, 24 cm long, 0.7 cm wide; 3) 
spearhead with a broken point, approx. original 
length 16.2 cm, width 6 cm.

Chronology: B2

Catalogue 
of E. Petersen

Grave 84 
(urn grave)

Inside the stone frame there was an urn covered 
with a vase with a handle. Above them, there 
was a large stone (stele). Next to the urn there 
was a bowl, inside which there was a small vase. 
The urn contained metal elements of the grave 
equipment, next to which, a spindle whorl was 
found (Plate 41). 

Inventory (Plate 73): 1) fragments of an urn 
ornamented with meanders; 2) fragments of 
a body of a gray vessel decorated with an en-
graved ornament; 3) bowl with gray walls; 4) 
gray cup; 5) gray cup with a handle; 6) small, 
gray cup; 7) gray cup, an imitation of a Roman 
glass vessel; 8) 2 fragments of a red-brown vessel 
(burial accompanying artifact); 9) fragments of 
a gray-red footed bowl; 10) fragments of a gray 
pot with a cross at the bottom; 11) bone comb, 
semi-circular, burned, preserved in fragments; 
12) a double-conical spindle whorl; 13) strong-
ly corroded iron knife with a broken point; 14) 
iron belt buckle; 15) severely damaged iron fib-
ula; 17) bronze fibula.

Chronology: B2

Grave 85 
(urn grave)

The outline of the structure was uncovered at 
the depth of 0.7 m. The shape of the structure 
is undefined. Next to the urn, there was an ac-
companying artifact.

Inventory (Plate 73): 1) urn ornamented 
with a meander, preserved in fragments; 2) frag-
ments of a footed beaker; 3) fragments of a red-
gray cup; 4) strongly burned burial accompa-
nying artifact; 5) burned fragment of a body  
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14) sprzączka żelazna; 15) żelazne okucie 
końca pasa; 16) silnie zniszczona zapinka że-
lazna; 17) zapinka brązowa.

Chronologia: B2

Grób 85  
(popielnicowy)

Zarys obiektu odsłonięty został na głębokości 
ok. 0,7 m. Kształt obiektu nieokreślony. Obok 
urny znajdowała się przystawka.

Inwentarz (Tabl. 73): 1) urna zdobio-
na meandrem, zachowana we fragmentach; 
2) fragmenty pucharka na nóżce; 3) fragmen-
ty czerwonoszarej czarki; 4) silnie przepalo-
na przystawka; 5) przepalony fragment brzu-
śca małej czarki; 6) przepalone fragmenty 
przystawki zdobionej meandrem; 7) fragmen-
ty szarej przystawki zdobionej meandrem; 8) 
fragmenty kilku małych naczyń (przystawek), 
w tym dolna partia pucharka na nóżce; 9) że-
lazne okucie wiadra (fragment uchwytu); 10) 
dwa żelazne okucia wiadra; 11) fragment żela-
znego gwoździa; 12) fragment przedmiotu że-
laznego.

Chronologia: B2

Grób 86  
(popielnicowy)

Zlokalizowany tuż obok grobu 85, zniszczony.
Inwentarz (Tabl. 74): 1) fragmenty brzuśca 

przepalonej, szarej misy wazy na nóżce; 2) frag-
menty zniszczonej przy wylewie wazy, wtórnie 
przepalonej.

Chronologia: okres rzymski

Grób 87  
(popielnicowy)

Zarys jamy grobowej nieczytelny.
Inwentarz: 1) fragmenty czarnej urny zdo-

bionej meandrem; 2) fragmenty małej czarki na 
nóżce.

Chronologia: okres rzymski

Grób 88  
(popielnicowy)

Zarys jamy grobowej nieczytelny.

of a small cup; 6) burned fragments of a cup 
ornamented with a meander; 7) fragments of 
a gray burial accompanying artifact ornament-
ed with a meander; 8) fragments of a few small 
vessels (accompanying artifacts), including 
a bottom part of a footed beaker; 9) iron fer-
rule of a bucket (handle fragment); 10) two iron 
bucket ferrules; 11) fragment of an iron nail; 
12) fragment of an iron item.

Chronology: B2

Grave 86 
(urn grave)

Located just next to the grave 85, damaged.
Inventory (Plate 74): 1) fragments of a body 

of a burned, gray, footed vase; 2) fragments of 
a damaged near the spout vase, secondarily 
burned.

Chronology: Roman period

Grave 87 
(urn grave)

The outline of the burial pit is undefinable.
Inventory: 1) fragments of a black urn or-

namented with a meander; 2) fragments of 
a small, footed cup.

Chronology: Roman period

Grave 88 
(urn grave)

The outline of the burial pit is undefinable.
Inventory (Plate 74): 1) fragments of a black 

urn ornamented with a meander; 2) burned 
fragments of a gray vessel with a meander or-
nament; 3) fragments of a red-brown, footed 
bowl; 4) fragment of an iron ferrule of a wood-
en bucket.

Chronology: Roman period

Grave from 1936 
(urn grave covered with 
remains of a pyre)

The form of the feature is unknown. There was 
an urn with accompanying vessels and metal 
artefacts, deposited in the pit with black fill.
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Inwentarz (Tabl. 74): 1) fragmenty czarnej 
urny zdobionej meandrem; 2) przepalone frag-
menty szarego naczynia z ornamentem mean-
drowym; 3) fragmenty czerwono-brunatnej 
misy na nóżce; 4) fragment żelaznego okucia 
drewnianego wiadra.

Chronologia: okres rzymski

Grób z 1936 r. 
(popielnicowy obsypany)

Dokładna forma grobu nieznana. Popielnicy 
towarzyszyły przystawki i przedmioty metalo-
we, zdeponowane w jamie grobowej o czarnym 
wypełnisku.

Inwentarz (Tabl. 75): 1) urna zdobiona me-
andrem wykonanym kółkiem zębatym; 2) imi-
tacja rzymskiego pilum; 3) miecz jednosieczny; 
4) ostroga żelazna; 5) okucie pasa; 6) okucie po-
chwy miecza.

Chronologia: B1
Grób wyeksplorowany przez W. Sarnowską

Grób 1/1950  
(popielnicowy, zniszczony)

Widoczny był zarys jamy grobowej, jednakże 
nie jest znany jego kształt. Z grobu zachowały 
się jedynie dwa naczynia.

Inwentarz (Tabl. 76): 1) naczynie dwustoż-
kowe o zaokrąglonym, czarno wyświecanym 
brzuścu, szerokootworowe, o wywiniętym wy-
lewie. Górna część brzuśca pokryta ornamen-
tem podwójnego meandra. Zachowało się jed-
no ucho kolankowate, pierwotnie naczynie 
było trójuche. Wysokość naczynia ok. 25,5 cm, 
średnica brzuśca 33 cm, wylewu 24,5 cm, dna 
14,5 cm; 2) naczynie zachowane we fragmen-
tach, czernione, prawdopodobnie także trój- 
uche, najpewniej pełniące funkcję popielnicy; 
wysokość ok. 26 cm, średnica brzuśca ok. 40 
cm, średnica wylewu 36 cm, średnica dna 12 
cm; 3) dwie zapinki brązowe o nieznanej for-
mie, prawdopodobnie silnie profilowane, nie-
zachowane.

Chronologia: B2

Inventory (Plate 75): 1) an urn ornament-
ed with meander made with sprocket wheel; 
2) a Roman pilums’ imitation; 3) one-bladed 
sword; 4) iron spur; 5) belt tongue; 6) a fitting 
of a sowrds’ scubbard.

Chronology: B1
Grave explored by W. Sarnowska

Grave 1/1950  
(urn grave, damaged)

The outline of the burial pit was visible, yet 
its shape is unknown. Only two vessels of the 
grave have been preserved. 

Inventory (Plate 76): 1) a two-conical ves-
sel with a rounded, blackened body, with 
a wide opening and a turned outflow. The up-
per part of the body is covered with a double 
meander ornament. One knee-shaped handle 
has been preserved, originally the vessel had 
3 handles. Height of the vessel 25.5 cm, dia. 
of the body 33 cm, dia. of the outflow 24.5 
cm, dia. of the bottom 14.5 cm; 2) a frag-
mented vessel, blackened, probably also with 
three handles, most likely serving as a ciner-
ary urn. Approx. height 26 cm, approx. dia. 
of the body 40 cm, dia. of the outflow 36 cm, 
dia. of the bottom 12 cm; 3) two bronze fibu-
las with an unknown shape, probably strong-
ly profiled, not preserved.

Chronology: B2

Graves published  
by W. Pogorzelski

Grave 16/87  
(urn grave [woman’s?])

 The object is destroyed, the upper part of the 
cinerary urn is missing, the rest of it is crushed. 
Elements of the equipment are placed inside the 
urn. No information about the measurements 
and the shape of the burial pit, probably its out-
line was not visible. 

Inventory (Plate 79): 1) a double-conical 
vase with a rounded shoulder, a ring-shaped 
footing. On the shoulder of the vessel, there 
is a double circumferential band filled with al-
ternate diagonal cuts, resembling a herring-
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Groby  
opublikowane przez  
W. Pogorzelskiego

Grób 16/87  
(popielnicowy [kobiecy?])

Obiekt zniszczony, brak górnej części popielnicy, 
pozostała jej część zmiażdżona. Elementy wypo-
sażenia umieszczone w popielnicy. Brak infor-
macji o rozmiarach i kształcie jamy grobowej, 
prawdopodobnie jej zarys nie był widoczny.

Inwentarz (Tabl. 79): 1) dwustożkowa-
ta waza o zaokrąglonym załomie, stopka pier-
ścieniowato wyodrębniona, na barku naczy-
nia podwójne dookolne pasmo wypełnione 
naprzemiennie ukośnymi nacięciami, przy-
pominające motyw jodełki; na załomie brzuś-
ca szerokie, pionowe żłobki; 2) dwustożkowa-
ty przęślik z lekko zagłębionymi biegunami; 3) 
przepalony, beczułkowaty paciorek szklany; 4) 
12 fragmentów silnie przepalonych i rozdrob-
nionych paciorków szklanych; 5) 5 fragmentów 
przedmiotu kościanego; 6) 3 fragmenty jedno-
warstwowego (?) grzebienia kościanego zdo-
bionego trzema liniami rytymi; 7) żelazny nóż 
z dwustronnie wyodrębnionym ostrzem i łuko-
watym tylcem, widoczne ślady zużycia w efek-
cie ostrzenia; 8) D-kształtna sprzączka do pasa; 
9) brązowe okucie końca pasa z profilowanym 
zakończeniem w postaci nakładających się na 
siebie kuleczek; 10) brązowa zapinka z grzeby-
kiem na główce, AV8 (typ 127/128?); 11) 4 frag-
menty brązowej zapinki kapturkowatej typy 
A41, zdobionej na kabłąku równoległymi gru-
pami linii rytych, pomiędzy nimi motyw zwi-
sających trójkątów; 12) 2 fragmenty brązo-
wej zapinki z grzebykiem na szczycie kabłąka; 
13) zdeformowany w ogniu stosu klucz żela-
zny zakończony uszkiem, w którym znajduje 
się ogniwko; 14) żelazne okucie zamka szka-
tułki w kształcie prostokątnej płytki z dwoma 
okrągłymi otworami na dłuższej osi oraz trze-
ma otworkami w narożnikach – w trzech z nich 
tkwią jeszcze żelazne nity; 15) fragment oku-
cia żelaznego; 16) 2 gwoździe z płasko rozkutą 
główką, jeden z nich zgięty pod kątem prostym; 
17) 4 fragmenty gwoździ żelaznych.

Chronologia: B2/C1-C1

bone pattern. Wide, vertical flutes on the ves-
sel’s shoulder; 2) a double-conical spindle 
whorl with slightly recessed spindles; 3) burnt, 
barrel-shaped glass bead; 4) 12 fragments of 
strongly burnt and fragmented glass beads; 5) 
5 fragments of a bone item; 6) 3 fragments of 
a single-layer (?) bone comb ornamented with 
three engraved lines; 7) an iron knife with 
a blade separated on both sides and an arched 
back. Visible signs of wear as a result of sharp-
ening; 8) D-shaped belt buckle; 9) bronze belt 
tongue with a profiled end in the form of over-
lapping beads; 10) bronze fibula with a comb 
on the head, 8 series AV (type 127/128?); 11) 
4 fragments of a bronze cap-shaped fibu-
la type A41, decorated on the bow with par-
allel groups of engraved lines, with a pattern 
of hanging triangles between them; 12) 2 frag-
ments of a bronze fibula with a comb on the 
top of the bow; 13) an iron key deformed in 
fire of a pyre, ending with a handle with a link; 
14) an iron lock of a casket in the shape of 
a rectangular plate with two round holes on 
the longer axis and three holes in the corners – 
three of them have iron rivets inside them; 15) 
a fragment of an iron ferrule; 16) 2 nails with 
a flat head, one of them is bent at a right angle; 
17) 4 fragments of iron nails.

Chronology: B2/C1-C1

Grave 9/87  
(pit grave)

The outline of the burial pit is oval in the hori-
zontal projection, measuring 1 x 0.8 m, depth 
0.2 m, trough-shaped cross-section, wavy bot-
tom. The central part has been circularly dark-
ened, with black humus with fine charcoals, 
small number of burnt human bones and frag-
ments of pottery.

Inventory (Plate 77): 1) 14 fragments of 
burnt ceramic vessels.

Chronology: B2

Grave 10/87 
(pit grave)

Oval in the horizontal projection, measuring 
1 x 0.6 m, depth 0.2 m, in the parts W and E 
two lobes of black humus with an admixture 
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Grób 9/87  
(jamowy)

Zarys jamy grobowej owalny w rzucie pozio-
mym o wymiarach 1 x 0,8 m, głębokość 0,2 m, 
przekrój nieckowaty, dno ukształtowane fali-
ście. W części środkowej koliste zaciemnienie 
utworzone z czarnej próchnicy z drobnymi wę-
glami drzewnymi, niewielką ilością przepalo-
nych kości ludzkich i fragmentami naczyń ce-
ramicznych.

Inwentarz (Tabl. 77): 1) 14 fragmentów prze-
palonych naczyń ceramicznych.

Chronologia: B2

Grób 10/87  
(jamowy)

W rzucie poziomym owalny o wymiarach 1 x 
0,6 m, głębokość 0,2 m, w części W i E dwa pła-
ty czarnej próchnicy z domieszką drobnych wę-
gli drzewnych, wschodni owalny o wymiarach 
0,6 x 0,5 m, zachodni w formie koła o średnicy 
0,35 m. Przekrój nieckowaty, dno pofalowane, 
wyraźne przewężenie pomiędzy dwoma płata-
mi próchnicy. Wypełnisko poza czarnymi płata-
mi próchnicy stanowiła próchnica barwy szaro- 
brunatnej. W wypełnisku fragmenty naczyń ce-
ramicznych.

Inwentarz (Tabl. 77): 1) 53 fragmenty naczyń 
ceramicznych, między innymi fragment barku 
naczynia o ostrym załomie, zdobiony poziomy-
mi liniami rytymi; fragment ostroprofilowanej 
czarki o zaokrąglonym brzegu, na szyjce pozio-
ma linia ryta; fragment naczynia zdobionego na 
barku ukośnie nacinaną listwą plastyczną, po-
niżej poziome linie ryte oraz nakłucia kółkiem 
zębatym.

Chronologia: B2

Grób 14/87  
(jamowy)

W rzucie poziomym zbliżony do nieregularne-
go owalu o wymiarach 0,3 x 0,25 m, głębokość 
0,14 m. Przekrój nieckowaty, dno pofalowane. 
Wypełnisko stanowiła czarna próchnica z drob-
nymi węglami drzewnymi i fragmentami prze-
palonych kości ludzkich. W wypełnisku frag-
menty naczyń ceramicznych.

of fine charcoals, eastern, oval, measuring 0.6 x 
0.5 m, western, circular, with a diameter of 0.35 
m. Trough-shaped cross-section, wavy bottom, 
a visible narrowing between two humus lobes. 
The filling, apart from the black humus lobes, 
was grey-brown. In the filling there were pot-
tery fragments.

Inventory (Plate 77): 1) 53 fragments of ce-
ramic vessels, including a fragments of a ves-
sel’s shoulder with a sharp curve, decorated 
with horizontal engraved lines; a fragment of 
a sharp-profiled cup with a smoothened rim, 
a horizontal engraved line on the neck; frag-
ment of a vessel ornamented on the shoul-
der with an obliquely cut ductile strip, below, 
horizontal engraved lines and punctures with 
a toothed tool (sprocked wheel).

Chronology: B2

Grave 14/87 
(pit grave)

In the horizontal projection similar to an irreg-
ular oval measuring 0.3 x 0.25 m, depth 0.14 
m. Trough-shaped cross-section, wavy bottom. 
The filling was made of black humus with fine 
charcoals and fragments of burnt human bones. 
Pottery fragments in the filling.

Inventory (Plate 77): 1) 68 fragments of ce-
ramic vessels, including a fragment of the out-
flow with an obliquely cut edge of the lined 
outflow and sharply profiled body; fragments 
of a strongly profiled cup with a rounded edge 
of a deflected outflow and a sharp bend of the 
body, decorated with deeply engraved lines ex-
tending from the bottom to towards the bend of 
the body, above the bend there is an ornament 
of altering diagonal lines, limited by a hori-
zontal line at the top; fragment of a vessel with 
a sharp bend of the body, rounded edge of a de-
flected outflow, the neck of the vessel is under-
lined with a shallow horizontal engraved line, 
on the shoulder there is a ribbon of ornamenta-
tion in the form of rafters and triangular fields 
filled with imprints of a comb tool.

Chronology: B2
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Inwentarz (Tabl. 77): 1) 68 fragmentów na-
czyń ceramicznych, między innymi fragment 
wylewu o ukośnie ściętej krawędzi wyłożone-
go wylewu i ostro profilowanym brzuścu; frag-
ment ostroprofilowanej czarki z zaokrągloną 
krawędzią wychylonego wylewu i ostrym zało-
mie brzuśca; fragment dna z ostrym załomem 
brzuśca zdobiony głęboko rytymi liniami od-
chodzącymi od dna ku załomowi brzuśca, po-
wyżej załomu ornament rytych, na przemian 
ukośnych kresek, ograniczony od góry poziomą 
linią rytą; fragment naczynia o ostrym załomie 
brzuśca, zaokrąglonej krawędzi wychylonego 
wylewu, szyjka naczynia podkreślona płytką 
poziomą linią rytą, na barku wstęga ornamen-
tu w postaci krokwi i trójkątnych pól wypełnio-
nych odciskami narzędzia grzebykowego.

Chronologia: B2

Grób 15/87  
(jamowy)

Obiekt w rzucie poziomym zbliżony do kolistego 
o średnicy 0,4 m, głębokość 0,2 m. Przekrój niec-
kowaty, dno płaskie. Wypełnisko stanowiła czarna 
próchnica z drobnymi węglami drzewnymi i frag-
mentami przepalonych kości ludzkich. W wypeł-
nisku fragmenty ceramiki i dwie zapinki.

Inwentarz (Tabl. 78): 1) fragmenty naczynia 
u łukowatej ściance i zachylonym do wnętrza 
wylewie o lekko pocienionej, zaokrąglonej kra-
wędzi; dno lekko wklęsłe, partia przywylewo-
wa wygładzona, pozostała powierzchnia celo-
wo chropowacona; 2) ostroprofilowana czarka 
zbliżona do dwustożkowatej, wylew wychylo-
ny, delikatnie pocieniony i zaokrąglony, po-
wierzchnia chropowata; 3) fragment ostropro-
filowanej czarki o zaokrąglonej, pocienionej 
krawędzi wylewu, powierzchnia szorstka, nad 
barkiem ornament dookolnej, poziomej linii 
rytej; 4) brązowa zapinka kuszowata o kolistym 
(?) w przekroju kabłąku, delikatnie rozszerzają-
cej się nóżce i wysokiej pochewce; 5) brązowa 
zapinka z grzebykiem na główce Av8, nawiązu-
jąca do typów 126/130; 6) fragmenty potłuczo-
nych naczyń ceramicznych.

Luźno w trakcie badań odkryto zapinkę 
z podwiniętą nóżką o kuszowatej konstrukcji, 
nawiązującą do typu A.162.

Chronologia: B2/C1-C1

Grave 15/87 
(pit grave)

In the horizontal projection, similar to a circu-
lar one with a diameter of 0.4 m, depth 0,2 m. 
Trough-shaped cross-section, flat bottom. The 
filling was made of black humus with fine char-
coals and fragments of burnt human bones. In 
the filling, pottery fragments and two fibulas.

Inventory (Plate 78): 1) fragments of a vessel 
with an arched wall and a spout bent inwards 
with a slightly darkened, rounded edge; the bot-
tom is slightly concave. The near-outflow area 
is smoothened, the remaining surface is inten-
tionally roughened; 2) a sharply profiled cup, 
similar to a double-conical one, the outflow is 
tilted, slightly darkened and rounded, its sur-
face is rough; 3) a fragment of a sharply profiled 
cup with a rounded, darkened outflow edge, 
the surface is rough, over the shoulder there is 
an ornament of a circular, horizontal engraved 
line; 4) a bronze, crossbow-shaped fibula with 
a round (?) bow in a cross section, slightly wid-
ening leg and a high sheath; 5) a bronze fibula 
with a comb on its head 8 series AV, referring 
to types 126/130?; 6) fragments of shattered ce-
ramic vessels.

During the research, a fibula with a tucked 
leg with a crossbow-like design, referring to the 
type A162 was found.

Chronology: B2/C1-C1
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3.1. Zapinki
Fibule datowane na młodszy okres przedrzym-
ski (łącznie 8 sztuk) reprezentowane są przez 
drucikowate egzemplarze wykonane wyłącz-
nie z żelaza, z tego też powodu zazwyczaj sła-
bo zachowane. Cechują się one konstrukcją 
środkowo- i późnolateńską. Bardzo silnie sko-
rodowana fibula typu A obecna była w grobie 
17 (towarzyszył jej kabłąk najprawdopodobniej 
kolejnej fibuli, niemożliwej ze względu na stan 
zachowania do określenia pod względem typu). 
Z grobu 70 pochodzi fibula typu C oraz znisz-
czona fibula typu A, której brakuje nóżki. Do-
brze zachowana fibula typu C odkryta została 
ponadto luźno. Fibule typu A i C są wyznacz-
nikami fazy A1, przy czym pierwsza z nich cha-
rakteryzuje głównie jej wcześniejszy horyzont, 
natomiast drugi typ może przeżywać się jeszcze 
w fazie A2, szczególnie w jej starszym odcinku 
(Kostrzewski 1919, s. 12–41; Dąbrowska 1988, 
s. 29). Zapinki typu A wykonywane są w zde-
cydowanej większości z żelaza, mają charakter 
interregionalny, podobnie jak zapinki typu C. 
Młodsze są egzemplarze o konstrukcji późno-
lateńskiej: dwa egzemplarze kolankowatych fi-
bul typu K różniące się wielkością, w tym jeden 
z niezachowaną nóżką, obecne były w grobie 
18. W grobie 64 wystąpiła nóżka zapinki o kon-
strukcji późnolateńskiej, prawdopodobnie rów-
nież typu K. Zapinki typu K charakterystyczne 
są dla fazy A2 (Kostrzewski 1919, s. 41; Dą-
browska 1988, s. 29–30; Völling 1994, s. 168; 
Völling 2005, s. 104–110, lista 3). Fibule obecne 
są zarówno w grobach o męskim, jak i kobie-
cym modelu wyposażenia.

3. Analiza artefaktów z młodszego 
okresu przedrzymskiego

3. Analysis of artifacts  
from the later pre-Roman period

3.1. Fibulae
Fibulae dated for the later pre-Roman peri-
od (8 in total) are represented by wire piec-
es made entirely of iron, which are, therefore, 
poorly preserved. Their construction is typi-
cal of the middle and late La Tene. A severe-
ly corroded A-type fibula was present in grave 
17 (accompanied by a bow of probably another 
fibula, impossible to categorise due to its poor 
condition). Grave 70 contained a C-type fibu-
la and a damaged A-type fibula which lacks its 
foot. A well-preserved C-type fibula was also 
found separately. A and C types are indicators 
of the A1 phase, with the first type character-
ising the earlier horizon, and the second one 
being used even until the A2 phase, especial-
ly its initial part (Kostrzewski 1919, p. 12–41; 
Dąbrowska 1988, p. 29). Fibulae of the A type 
are mostly made of iron and are interregional, 
similarly to the C type. Examples of the late La 
Tene construction are younger: two K-type fib-
ulae were found in grave 18. They differ in size 
and one of them is missing its foot. Grave 64 
contained a foot of a late La Tene fibula, prob-
ably also an example of the K type. This type 
is characteristic of the A2 phase (Kostrzewski 
1919, p. 41; Dąbrowska 1988, p. 29–30; Völling 
1994, p. 168; Völling 2005, p. 104–110, list 3). 
Fibulae are present in graves containing both 
male and female models of equipment.

3.2. Belt components
Metal belt components are represented in the 
analysed material by buckles, which become 
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3.2. Elementy pasa

Metalowe elementy pasa uchwytne w analizo-
wanym materiale stanowią klamry, które rozpo-
wszechniają się przede wszystkim w fazie A2, co 
w szczególności dotyczy egzemplarzy dwudziel-
nych. Egzemplarz jednodzielny w postaci sztabki 
o rombowatym przekroju pochodzi z grobu 70 
i związany jest jeszcze z fazą A1 (por. Dąbrow-
ska 1988, s. 28), prawdopodobnie podobną po-
zycję chronologiczną ma płaska sztabkowata 
klamra wykonana z żelaza, która znaleziona zo-
stała w trakcie badań luźno. Nawiązuje ona do 
analogicznych, datowanych na fazę A1 form brą-
zowych (por. Godłowski 1981, s. 90), obecnych 
także na stanowiskach rejonu głogowskiego kul-
tury przeworskiej (por. Domanowice, pow. gło-
gowski – Kołodziejski 1973, ryc. 7: p, r). Wśród 
młodszych, związanych przede wszystkim z fazą 
A2 egzemplarzy zawiaskowych (por. Godłowski, 
Woźniak 1981, s. 53; Dąbrowska 1988, s. 28–29). 
zarejestrowano formy o trójkątnie zwężających 
się ramach zakończonych haczykami: z grobu 18 
pochodzi egzemplarz pozbawiony krótszej czę-
ści pracującej. Podobna, zachowana w całości 
klamra, odkryta została w grobie 64. Obie orna-
mentowane są równoległymi do krawędzi linia-
mi rytymi, w przypadku egzemplarza z grobu 64 
dodatkowo ograniczonymi poprzecznym żłob-
kiem przy węższym końcu. Formy zawiasko-
we są niemal o połowę dłuższe niż sztabkowate, 
osiągając długość ponad 20 cm. Najprawdopo-
dobniej element pasa stanowi okucie z grobu 20. 
Ma ono formę pięciokąta o trzech bokach usta-
wionych pod kątem prostym i kolejnych dwóch 
tworzących trójkątny zarys, zaopatrzone jest 
w dość masywny nit.

3.3. Uzbrojenie
Elementy uzbrojenia odkryte w trakcie ba-
dań stanowią miecze, groty broni drzewcowej 
oraz śladowo zachowane okucia tarczy. Z gro-
bu 20 pochodzi zgięty rytualnie w połowie dłu-
gości i zachowany we fragmentach dwusiecz-
ny miecz z dzwonowatym jelcem, umieszczony 
w pochwie wykonanej z blachy żelaznej, za-
opatrzonej w taśmowatą, zwężającą się ku do-
łowi zawieszkę. Niewiele można powiedzieć 
o kształcie jego sztychu tkwiącego w pochwie 

widespread mainly in phase A2, especially two-
piece examples. A single-piece buckle in form 
of a bar with a rhomboid cross-cut comes from 
grave 70 and is connected with phase A1 (see 
Dąbrowska 1988, p. 28). A similar chronologi-
cal position is probably occupied by the flat bar 
buckle made of iron, which was found separate-
ly. It corresponds with analogous bronze forms 
dated for phase A1  (see Godłowski 1981, p. 90), 
encountered also at the Przeworsk culture sites 
in Głogów area (see Domanowice, Głogów 
county – Kołodziejski 1973, fig. 7: p, r). Among 
the younger, hinged buckles, mostly related to 
the A2 phase (see Godłowski, Woźniak 1981, 
p. 53; Dąbrowska 1988, p. 28–29) there were 
forms with frames narrowing down into trian-
gles ended with hooks: grave 18 contained such 
buckle, with its shorter, moveable end missing. 
A similar buckle, fully preserved, was found in 
grave 64. Both are ornamented with engraved 
lines, parallel to the edges. In case of the buck-
le from grave 64 the lines are additionally lim-
ited by a perpendicular groove at the narrow-
er edge. Hinged buckles are almost 50% longer 
than bar buckles, measuring over 20 cm in 
length. A metal fitting from grave 20 is, most 
probably, also a belt component. It has a pen-
tagonal shape, with three sides set at a straight 
angle and the remaining two forming a triangu-
lar peak. The piece bears a rather massive rivet. 

3.3. Armament
Elements of armament found during the re-
search include swords, spearheads and traces 
of shield fittings. Grave 20 contained a ritual-
ly-bent double edged sword with a bell shaped 
crossguard. The weapon survived in fragments 
and was placed in an iron scabbard with a taper-
ing-down hanging band. Little can be said about 
the shape of its tip, still inside the scabbard. The 
scabbard itself tapers slightly from the middle 
of its length and has a rounded tip. Bell-shaped 
crossguards are observed in Kostrzewski’s type 
I and II swords, with the younger ones being 
more prominently arched. During the A1 phase 
we observe only Type I swords. The type sur-
vived until the A2 phase, when Type II swords 
started to appear (Kostrzewski 1919, p. 84–87; 
Dąbrowska 1988, p. 28). The sword’s condition 
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– ona sama zwęża się lekko od połowy długo-
ści i zakończona jest łukowato. Ukształtowany 
dzwonowato jelec występuje w mieczach typu 
I oraz II Kostrzewskiego, przy czym egzem-
plarze młodsze mają jelec silniej wysklepiony. 
W fazie A1 występują wyłącznie miecze typu I, 
które przeżywają się jeszcze w fazie A2, kiedy to 
pojawiają się egzemplarze typu II (Kostrzewski 
1919, s. 84–87; Dąbrowska 1988, s. 28). Stan za-
chowania miecza utrudnia jego przyporządko-
wanie typologicznie, jednakże stosunkowo sła-
bo wysklepiony jelec i kształt trzewika pochwy 
skłaniają nas do określenia go jako typ I do da-
towania na fazę A1. Do podobnego wniosku 
swego czasu doszli A. Kokowski i V. Konopl-
ja (Kokowski, Konoplja 1992, s. 11), natomiast 
P. Łuczkiewicz określa zabytek jako należący do 
typu I/2b i datuje go nieco później, bo na fazę 
A2 (Łuczkiewicz 2006, poz. 120, tab. 9). Miecze 
typu I charakterystyczne są dla Śląska, Wielko-
polski i Kujaw i występują przede wszystkim 
w kontekstach sepulkralnych (Kokowski, Ko-
noplja 1992, ryc. 4; por. Bochnak 2005, s. 23–
27; Łuczkiewicz 2006, s. 26–30, 52, mapa 2). 
Drugi żelazny miecz w żelaznej pochwie zareje-
strowano w grobie 2/1950. Stan zachowania nie 
pozwalał na określenie jakichkolwiek szczegó-
łów jego konstrukcji już w momencie odkrycia.

Groty broni drzewcowej na cmentarzysku da-
towanym na młodszy okres przedrzymski wy-
stępują nielicznie, łącznie zanotowano 5 eg-
zemplarzy. W dwóch przypadkach obecne były 
w grobach z mieczami (gr. 20 i 2/1950), poza 
dwoma silnie skorodowanymi grotami o nie-
określonym kształcie z grobu 2/1950 występo-
wały pojedynczo. Grot z grobu 20 ma formę ma-
sywną, z krępym liściem o niewyodrębnionym 
żeberku, szerokość żeberka nie przekracza sze-
rokości masywnej tulei, w której tkwi nit. Można 
go zaliczyć do form typu M/1 (Łuczkiewicz 2006, 
poz. 120). Krótki, masywny grot o wąskim, dasz-
kowatym liściu i tulejce dwukrotnie dłuższej niż 
liść wystąpił w grobie 65, dobrze datowanym na 
fazę A2, można zaliczyć go do typu M/2 (Łucz-
kiewicz 2006, poz. 120). Proporcje zabytku i wiel-
kość zdecydowanie przemawiają za jego użytko-
waniem jako elementu broni miotanej, podobnie 
chyba należy funkcjonalnie kwalifikować grot 
z gr. 20. Groty typu M1/M2 obejmują formy krę-
pe, słabo profilowane, o lancetowatych liściach 

made its classification difficult, but its lightly 
arched crossguard and the shape of the scab-
bard chape suggest classifying it as Type I from 
the A1 phase. Similar conclusions were made by 
A. Kokowski and V. Konoplja (Kokowski, Ko-
noplja 1992, p. 11), whereas P. Łuczkiewicz de-
scribes it as I/2b and dates slightly later, for the 
A2 (Łuczkiewicz 2006, pos. 120, plate 9). Type 
I swords are characteristic of Silesia, Greater 
Poland and Kuyavia and are found mainly in 
sepulchral contexts (Kokowski, Konoplja 1992, 
fig. 4; see Bochnak 2005, p. 23–27; Łuczkiewicz 
2006, p. 26–30, 52, map 2). A second sword in 
an iron scabbard was registered in grave 2/1950. 
Its very poor condition unabled any analysis of 
its construction details. 

The graveyard from the younger pre-Roman 
period yielded only a few spearheads – 5 in to-
tal. In two cases they were found in graves con-
taining swords (20 and 2/1950). Apart from 
the pair of severely corroded spearheads from 
grave 2/1950, they were found individually. 
Spearhead from grave 20 is rather massive, with 
a short and broad leaf and unaccented rib. The 
rib itself is not wider than the massive sock-
et, still bearing a rivet. The spearhead belongs 
to the M/1 type (Łuczkiewicz 2006, pos. 120). 
Grave 65 contained a short, massive spearhead 
with a narrow leaf and a socket twice as long 
as the leaf itself. The spearhead is well dated 
for the A2 phase and belongs to the M/2 type 
(Łuczkiewicz 2006, pos. 120). Proportions and 
size of the find tell us that it was definitely used 
as a thrown weapon, similarly to the spearhead 
from grave 20. Type M1/M2 spearheads include 
stocky, poorly profiled ones, with lancet-shaped 
leaves and rather lengthy sockets – the only dif-
ference is that the M2 examples have a rib. The 
oldest examples of the M1 type are found in 
phase A1 and continue through the A2, when 
the M2 type is introduced (Łuczkiewicz 2006, 
p. 126–129, 141, map 26). Grave 74 contained 
a socket with a rivet of an unidentified spear-
head. A half-pipe iron fitting from the same 
grave might be a shield rim. The only spur, pre-
served in fragments, comes from grave 65. It is 
a form with a lowly-bent heelband, a wire row-
el (broken off) and large, circular fasteners. The 
form is similar to the forms of the A subgroup 
in Kieferling’s classification, which are rather  
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i dość długich tulejach, różnica między nimi po-
lega na obecności żeberka w typie M2. Najstar-
sze egzemplarze typu M1 pojawiają się jeszcze 
w fazie A1, trwając w fazie A2, kiedy to do użyt-
ku wchodzą groty typu M2 (Łuczkiewicz 2006, 
s. 126–129, 141, mapa 26). Tuleja nieokreślonego 
grotu z zachowanym nitem pochodzi z grobu 74. 
Rurkowate żelazne okucie rynienkowate z tego 
samego grobu stanowić może okucie brzegu tar-
czy. Jedyna, zachowana we fragmentach ostroga 
pochodzi z grobu 65. Jest to forma o nisko wy-
sklepionym kabłąku, drucikowato ukształtowa-
nym, utrąconym bodźcu i o dużych, kolistych za-
czepach. Zabytek nawiązuje do form podgrupy 
A w ujęciu Kieferlinga, które datowane są na fazę 
A2 bądź ewentualnie A3 i są stosunkowo nielicz-
nie reprezentowane na ziemiach Polski (Kiefer-
ling 1991, s. 55). Charakterystyczne jest, że ten 
typ występuje w grobach w zdecydowanej więk-
szości przypadków pojedynczo (Kieferling 1991, 
s. 55; Bochnak 2005, s. 135–136). Najprawdopo-
dobniej takie ostrogi noszone były na lewej no-
dze (Bochnak 2004, s. 28). Omawiany typ ostrogi 
występuje niemal wyłącznie w zespołach zawie-
rających elementy uzbrojenia, w naszym wypad-
ku jest to grot włóczni (por. Bochnak 2004, s. 24). 
Wskazuje się wyraźnie, że ostrogi stanowią jeden 
z wyznaczników wysokiego statusu społecznego 
ich posiadaczy, ich niewielka liczba z terenu ziem 
polskich zdaje się to potwierdzać (por. Łuczkie-
wicz 2006, s. 149). Bardzo silnie skorodowane 
wędzidło żelazne odkryto w grobie 2/1950, nie 
jesteśmy w stanie niestety nic powiedzieć o szcze-
gółach jego konstrukcji.

Niemożliwe do określenia typologicznego 
umbo pochodziło z grobu 2/1950 – zachował 
się charakterystyczny dla okresu przedrzymskie-
go nit o szerokiej, płaskiej główce oraz fragment 
kołnierza. Z męskiego grobu 65 pochodzą silnie 
skorodowane i stanowiące trudny do rozdzielenia 
konglomerat niewielkie żelazne kółka. Nie moż-
na wykluczyć, że stanowią one fragment pancerza 
kolczego (tego typu zabytki nielicznie spotykane 
są także w grobach wczesnego okresu rzymskie-
go – por. Godłowski 1977, s. 48), aczkolwiek nale-
ży zdawać sobie sprawę z tego, że znaleziska kol-
czug w strefie germańskiej, poza pojedynczymi 
przypadkami, są w okresie przedrzymskim bar-
dzo rzadkie (por. Opalenie, Putensen, Hedegård 
i Hjortspring, por. Łuczkiewicz 2006, s. 217, tam 

uncommon in Poland and dated for the A2, oc-
casionally A3. (Kieferling 1991, p. 55). Inter-
estingly, this type is mostly found in graves in-
dividually, not in pairs (Kieferling 1991, p. 55; 
Bochnak 2005, p. 135–136). Most probably such 
spurs used to be worn on the left foot (Bochnak 
2004, p. 28) and are found almost exclusively 
in burials which contain elements of weaponry 
– in our case a spearhead (por. Bochnak 2004, 
p. 24). It is pointed out that spurs are one of the 
indicators of high social status of their owners, 
and the limited amount of them found in Po-
land seems to confirm that (see Łuczkiewicz 
2006, p. 149). A severely corroded iron horse 
bit was found in grave 2/1950, unfortunately we 
are unable to say anything about the details of 
its construction. 

Grave 2/1950 also contained a shield boss 
of indeterminable typology – only a broad, 
flat-headed rivet, characteristic of the pre-Ro-
man period, and a fragment of the collar sur-
vived. Grave 65 contained a conglomerate of 
small, severely corroded iron rings. It is possi-
ble that they are remains of a chainmail armour 
(such finds are also occasionally encountered 
in burials from the early Roman influence pe-
riod – see Godłowski 1977, p. 48), although it 
should be noted that finds of chainmail in the 
Germanic zone, apart from a few individual 
cases, are very rare in the pre-Roman period 
(see Opalenie, Putensen, Hedegård and Hjort-
spring, also Łuczkiewicz 2006, p. 217, there 
older literature). The same grave also contained 
a deformed, arched iron band and fragments of 
bronze bands, probably remains of fittings of 
some sort. 

In the younger pre-Roman period a set of 
weaponry consisting of a spearhead and a dou-
ble-edged sword is quite typical, constituting 
over 23% for the A1 phase, whereas burials con-
taining a single spearhead make for over 31% 
(Łuczkiewicz 2006, p. 227, plate 20). In the A2 
the proportion of graves with single spearheads 
increases to over 36% and the amount of burials 
in which a sword was deposited together with 
a spearhead dramatically drops to less than 5%. 
In case of Nosocice the elements of armament 
were present in 4 out of 24 graves, if we consid-
er both stages of the pre-Roman period, which 
equals to a bit more than 16% of features.
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starsza literatura). Z tego samego grobu pocho-
dzą zdeformowana taśma żelazna zgięta łukowa-
to oraz fragmenty taśm brązowych, stanowiących 
najprawdopodobniej elementy jakichś okuć. 

W młodszym okresie przedrzymskim zestaw 
uzbrojenia składający się z grotu broni drzewco-
wej i miecza obosiecznego jest dość typowy i dla 
fazy A1 stanowi ponad 23%, podczas gdy gro-
by z pojedynczym grotem stanowią ponad 31% 
(Łuczkiewicz 2006, s. 227, tab. 20). W fazie A2 
udział grobów z pojedynczym grotem wzrasta do 
ponad 36%, natomiast udział grobów, w których 
zdeponowano miecz wraz z grotem, drastycznie 
spada do niecałych 5%. W przypadku Nosocic 
elementy uzbrojenia obecne były w 4 na 24 da-
towane na obie fazy okresu przedrzymskiego, co 
stanowi nieco ponad 16% obiektów.

3.4. Narzędzia  
i przedmioty  
codziennego użytku

Najczęstszy rodzaj narzędzi występujących 
w grobach stanowią noże (gr. 18, 20 – 2 egz., 40 
– we fragmentach utrudniających identyfikację, 
43, 63, 76). Tylec noży ma przebieg łukowaty 
(gr. 18, 20, 43) lub prosty (gr. 63, 76). Przeważa-
ją egzemplarze dość delikatne, masywny i wy-
kazujący ślady wielokrotnego ostrzenia jest nóż 
z grobu 18, podobnie szerokie ostrze charakte-
ryzuje nóż z grobu 20. Noże mają trzpienie wy-
odrębnione jednostronnie, czym wyraźnie róż-
nią się od egzemplarzy datowanych na okres 
wpływów rzymskich. Formy te charaktery-
styczne są dla całego młodszego okresu przed- 
rzymskiego (Kostrzewski 1919, s. 159–162). 
Noże występowały w grobach kobiet i męż-
czyzn, pojedynczo, wyjątkiem są dwa egzem-
plarze z bogatego grobu z mieczem (gr. 20).

Z grobu 64 pochodzi nóż z silnie łukowa-
to wygiętym ostrzem i trzonkiem prostokątnym 
w przekroju, kolankowato zgiętym pod kątem 
prostym i przechodzącym w koliście uformowa-
ne uszko. Silne, prostokątne zgięcie trzonka jest 
elementem występującym dość rzadko (por. Ko-
strzewski 1919, s. 153–158, ryc. 156), analogie sta-
nowić może brzytwa z grobu 160 z Ciecierzyna, 
pow. kluczborski, datowanego na fazę B1 (Marty-
niak, Pastwiński, Pazda 1997, s. 70, tab. CLIV: 11) 

3.4. Tools and items 
of daily use

The most common finds of tools in graves are 
knives (gr. 18, 20 – 2 pcs., 40 – in fragments – 
problematic identification, 43, 63, 76). Backs of 
the blades are arched (gr. 18, 20, 43) or straight 
(gr. 63, 76). Most of the finds are rather delicate. 
Knife from grave 18 is massive and shows tra- 
ces of multiple sharpenings. Knife from grave 
20 also has a broad blade. Knifes’ tangs are dis-
tinct just on the one side. There is a big differ-
ence between those exemplars and the ones 
from the Roman period, with tangs distinct on 
both sides. Such forms are typical for the whole 
younger pre-Roman period (Kostrzewski 1919, 
p. 159–162). Knives were placed in both male 
and female burials, usually individually – only 
the rich burial with a sword (20) contained two. 

Grave 64 contained a knife with a sharp-
ly curved blade and a tang with a rectangu-
lar cross-cut, bent at a straight angle and fur-
ther forming into a circular ear. Such sharp, 
straight-angled bend of the tang is rather rare 
(see Kostrzewski 1919, p. 153–158, fig. 156), 
a razor from grave 160 in Ciecierzyn, Klucz-
bork county, dated for the B1 phase, might 
be an analogy (Martyniak, Pastwiński, Pazda 
1997, p. 70, plate CLIV: 11), similarly to the ra-
zor from grave 13 in Kotowice, Trzebnica coun-
ty, dated for the younger pre-Roman period 
(Pescheck 1939, fig. 136: 10). The way of shap-
ing the grip is similar to Gołębiewo-type sick-
le knives (see Maciałowicz 2010, p. 380–381, 
fig. 14). Such finds are interpreted as razors, or 
perhaps tanning knives (Ekholm 1939, p. 22; 
Hauptmann 2002, p. 47). Fragments of a single 
pair of tweezers were found in male grave 20. 
Their bow has a form of a broad, slightly flared-
out band. 

Four spindle whorls were found (gr. 17, 18, 
40, 43). They had a biconical (gr. 17, 40) or 
slightly lenticular form (gr. 18), as well as con-
cave poles (gr. 17, 43). They are one of the deter-
miners of female graves, however, at the Prze-
worsk culture sites they occasionally appear 
in graves with male model of equipment (see 
Błażejewski 1998, p. 162). 
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oraz brzytwa z gr. 13 z Kotowic, pow. trzebnic-
ki, datowana na młodszy okres przedrzymski 
(Pescheck 1939, ryc. 136: 10). Sposób ukształto-
wania trzonka przypomina nożyki sierpikowate 
typu Gołębiewo (por. Maciałowicz 2010, s. 380–
381, ryc. 14). Zabytki tego typu interpretuje się 
jako brzytwy ewentualnie noże przeznaczone do 
obróbki skór (Ekholm 1939, s. 22; Hauptmann 
2002, s. 47). Jedyna pęseta odkryta w trakcie ba-
dań w męskim grobie 20 nie zachowała się w ca-
łości, jej kabłąk ma postać szerokiej, jedynie nie-
znacznie rozszerzającej się taśmy.

Przęśliki wystąpiły w liczbie 4 egzemplarzy 
(gr. 17, 18, 40, 43). Miały one formę dwustożko-
watą (gr. 17, 40) lub zbliżoną do niej, nieco bar-
dziej soczewkowatą (gr. 18), a także zagłębione 
bieguny (gr. 17, 43). Są to wyznaczniki grobów 
kobiecych, aczkolwiek na stanowiskach kultu-
ry przeworskiej rzadko, ale jednak pojawiają się 
także w grobach z męskim modelem wyposaże-
nia (por. Błażejewski 1998, s. 162). 

3.5. Pozostałe zabytki
W grobie 55 wystąpił astragalus z centralnie 
umieszczonym kolistym otworem, zabytek jest 
wtórnie przepalony w ogniu stosu pogrzebowe-
go. Nieokreślone fragmenty przedmiotów brą-
zowych, być może okuć w postaci niewielkich, 
taśmowatych, cienkich blaszek odkryto w gro-
bie 63. Niezidentyfikowane pod kątem funkcjo-
nalnym fragmenty żelaza pochodzą z grobu 64. 
Owalny gładzik kamienny z grobu 64 nie zacho-
wał się, być może pełnił on funkcję krzesaka. 
Nieokreślone bliżej fragmenty przedmiotów że-
laznych, mogących stanowić silnie skorodowa-
ne fragmenty trzpieni lub ostrza noża, odkryto 
w grobie 40), a inne, trudne do zdefiniowania 
przedmioty w grobie 64. Żelazne kółko obec-
ne było w grobie 65. Fragmenty brązowej taśmy 
z grobu 65 stanowią prawdopodobnie jakiś ro-
dzaj okucia, podobnie jak fragment podłużnej, 
żelaznej taśmy z tego samego grobu. Nieokre-
ślone fragmenty brązowej blaszki pochodzą tak-
że z grobu 77. Ciekawym elementem wyposaże-
nia jest kilka przepalonych orzechów laskowych 
z grobu 65. Symboliczna wymowa tego rodza-
ju owoców, łączona z hierofanią gromowład-
nych bóstw, znana jest z szeregu indoeuropej-
skich kręgów kulturowych, w tym z mitologii 

3.5. Other finds

Grave 55 contained an astragalus with a cen-
trally placed hole. The item was re-fired in the 
funerary pyre. Unspecified fragments of bronze 
items, perhaps fittings in a form of small, thin, 
band-like plates were found in grave 63. Grave 
64 contained unidentified pieces of iron. An 
oval stone slicker, perhaps a sparking stone, also 
from grave 64, is now lost. Grave 40 contained 
unspecified fragments of iron items, perhaps se-
verely corroded pieces of a knife blade or tang, 
whereas grave 64 – more unidentifiable items. 
An iron hoop was found in grave 65, as well 
as pieces of bronze and iron bands – probably 
some forms of fittings. Grave 77 also contained 
unspecified pieces of a bronze plate. An inter-
esting find – a few burnt hazelnuts – came from 
grave 65. Symbolism of those fruits, connect-
ed with the hierophany of storm deities, is well 
known from many Indo-European cultures, 
including the Germanic mythology in which 
Thor is associated with the hazel. Additionally, 
the magical properties of the hazel and its fruits 
were associated with the fact that it blossoms 
at the break of spring, before the leaves devel-
op, symbolising rebirth and cosmic regenera-
tion. The nuts are highly caloric food given by 
the gods and are treated as a sacred meal. Ha-
zel is also found in the context of bog depos-
its and sacral constructions from the pre-Ro-
man period and the period of Roman influence 
in Northern Europe (see Eliade 1966, p. 151; 
de Vries 1974, p. 243; Niewęgłowski 1993, p. 49, 
there older literature). 

3.6. Pottery
Ceramic vessels are the most common finds 
from the research of both graveyards, found 
in all graves from both periods – pre-Roman 
and Roman. Older, pit burials contained heav-
ily fragmented vessels, often re-fired in pyres. 
A minimal number of vessels (or, to be pre-
cise, pieces belonging to different vessels), but 
it often exceeded 8  (graves 17, 40, 43, 54, 65, 
71 with fragments of at least 8 forms, gr. 63 – 
at least 13 forms, gr. 64 – at least 11, gr. 74 – 
at least 10). Usually such diversity of pottery 
was observed in case of female burials or graves 
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germańskiej, w której z leszczyną związany jest 
Thor. Dodatkowo, magiczne właściwości lesz-
czyny i jej owoców wiążą się z faktem, że kwit-
nie ona na przedwiośniu, jeszcze przed pojawie-
niem się liści, symbolizując nadejście wiosny, 
symbolicznego odrodzenia i regeneracji kosmo-
su. Orzechy stanowią jednocześnie wysokokalo-
ryczne pożywienie dane przez bogów i traktowa-
ne jako pokarm sakralny. Leszczyna spotykana 
jest ponadto w kontekstach bagiennych depozy-
tów i konstrukcji sakralnych okresu przedrzym-
skiego i wpływów rzymskich północnej Europy 
(por. Eliade 1966, s. 151; de Vries 1974, s. 243; 
Niewęgłowski 1993, s. 49, tam starsza literatura). 

2.6. Ceramika
Dominującym materiałem odkrywanym 
w trakcie badań obu cmentarzysk, zarówno da-
towanego na okres przedrzymski, jak i z okre-
su rzymskiego, jest ceramika naczyniowa obec-
na we wszystkich grobach. W zespołach starszej 
fazy, bez wyjątku jamowych, deponowano for-
my silnie rozdrobnione i często wtórnie prze-
palone w ogniu stosu pogrzebowego. Minimal-
na liczba naczyń w poszczególnych zespołach 
(a właściwie fragmentów należących do róż-
nych, odrębnych form) wynosiła 3, bardzo czę-
sto jednak ich liczba przewyższała 8 (groby 
17, 40, 43, 54, 65, 71 z fragmentami minimum 
8 form, gr. 63 – minimum 13 form, gr. 64 mini-
mum 11 form, gr. 74 minimum 10 form). Naj-
częściej takie zróżnicowanie ceramiki dotyczy-
ło grobów kobiecych lub grobów pozbawionych 
wyznaczników płci zmarłego. Zdefragmento-
wany materiał ceramiczny potraktowany został 
w dotychczasowych publikacjach po macosze-
mu, w zdecydowanej większości nie został opu-
blikowany, poza kilkoma formami, które uda-
ło się wykleić i częściowo zrekonstruować. Nie 
wszystkie zabytki zachowały się, nasze wnio-
skowania nie są oparte więc w 100% na całości 
pierwotnie pozyskanych źródeł.

Naczynia datowane na młodszy okres przed- 
rzymski mają szarobrunatną, beżową, poma-
rańczowo-jasnobrązową lub szaroczarną barwę 
powierzchni ścianek zarówno zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych. Duża część naczyń w wy-
niku przepalenia w ogniu stosu uzyskała od-
mienną od pierwotnej, jasnopomarańczową 

containing no clear gender indicators. Defrag-
mented pottery was discussed scantily in the 
previous works and was mostly unpublished, 
apart from a few vessels which were possible to 
piece back together and reconstruct. Not all of 
the finds survived, so our conclusions are there-
fore not drawn in 100% from the entirety of the 
originally acquired sources. 

Vessels dated for the younger pre-Roman 
period have a brown-grey, beige, orange, light 
brown or dark grey surface of their walls, both 
outside and inside. Many vessels changed their 
colour due to re-firing in the funerary pyre, be-
coming bright orange thanks to secondary oxi-
dation or grey, due to reducing conditions (see 
55: 2). In most of the cases the preservation 
condition of the materials also results in ho-
mogeneous colour of their fracture, as well as 
colour variety in particular sections of recon-
structed vessels (see 18: 8; 20: 11), although in 
many cases the fractures are significantly dark-
er, which is a common phenomenon (see gr. 74: 
11). The surface of most of the vessels is almost 
completely smooth with a matte finish, or just 
slightly rough. This results from the character-
istics of the funerary rite and placing carefully 
selected vessels inside the graves, which is true 
even in case of cooking pottery (see e.g. 17: 6, 
8). It should be noted that the fine finish of ves-
sel surfaces (especially those dated for the A1 
phase) and careful preparation of pottery mass 
from well-refined clay is a feature typical for 
the whole Przeworsk culture (Dąbrowska 1988, 
p. 28). Only a few individual vessels have rough 
surfaces, and even then such effect is sometimes 
achieved intentionally by throwing a clay solu-
tion at the vessel walls (a studded-veined form, 
typical for the younger pre-Roman period, see 
gr. 2/1950: 18). In some cases the surface is 
highly porous and pumice-like due to exposure 
to high temperature (55: 2). Regardless of the 
vessel’s function and form, the used admixture 
is of a fine or medium-fine grain and careful-
ly sorted. Only sporadically we encounter indi-
vidual larger grains (see 18: 9; 40: 1a; 64: 7). Oc-
casionally the pottery mass contains traces of 
ground fired clay (32: 1a; 40: 1a). In majority of 
cases the vessels’ rims are faceted in a charac-
teristic way, which is typical for the first phase 
of pottery in the Przeworsk culture during the 
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barwę będącą wynikiem wtórnego utlenienia 
lub szary kolor powstały w warunkach reduk-
cyjnych (por. 55: 2). W większości przypadków 
specyfika stanu zachowania materiału skutku-
je również jednolitością barwną ich przełamów, 
a także zróżnicowaniem barwnym poszczegól-
nych partii naczyń zrekonstruowanych (por. 18: 
8; 20: 11), aczkolwiek w wielu sytuacjach prze-
łamy naczyń są zdecydowanie ciemniejsze, co 
jest zjawiskiem typowym (por. gr. 74: 11). Po-
wierzchnia zdecydowanej większości naczyń 
jest niemal gładka przy zachowaniu specyficz-
nej matowości lub jedynie nieznacznie szorst-
ka, co wynika ze specyfiki rytuału pogrze-
bowego i obecności w grobach w większości 
przypadków naczyń specjalnie wyselekcjono-
wanych, co dotyczy nawet form garnkowatych 
o przeznaczeniu kuchennym (por. np. 17: 6, 8). 
Warto zauważyć, że staranny sposób opracowa-
nia powierzchni naczyń (w szczególności dato-
wanych na fazę A1) i przygotowania masy garn-
carskiej z dobrze szlamowanej gliny jest cechą 
ogólnoprzeworską (Dąbrowska 1988, s. 28). Je-
dynie pojedyncze naczynia charakteryzują się 
chropowatymi ściankami, przy czym niekiedy 
taka faktura jest efektem celowego obrzucenia 
ścianki wilgotnym roztworem gliny z domiesz-
ką (typowa dla młodszego okresu przedrzym-
skiego powierzchnia gruzełkowo-żyłkowa, 
por. gr. 2/1950: 18). W części przypadków po-
wierzchnia jest silnie porowata, spumeksowana 
w wyniku działania wysokiej temperatury (55: 
2). Praktycznie niezależnie od przynależności 
formalnej i funkcjonalnej naczynia zastosowa-
na domieszka garncarska jest drobnoziarnista 
do średnioziarnistej, starannie sortowana, jedy-
nie pojedynczo trafiają się w masie garncarskiej 
większe ziarna (por. 18: 9; 40: 1a; 64: 7). Spo-
radycznie w masie garncarskiej stwierdzono 
obecność palonki (32: 1a; 40: 1a). W zdecydo-
wanej większości przypadków wylewy naczyń 
są w charakterystyczny sposób fasetowane, co 
jest typowe dla pierwszej fazy ceramicznej kul-
tury przeworskiej w młodszym okresie prze-
drzymskim, obejmującej fazy A1 i A2 (Dą-
browska 1988, s. 28–30).

Pod względem zróżnicowania formalnego 
analizowany materiał ograniczony jest do kil-
ku typów: zróżnicowanych wielkościowo garn-
ków oraz mis i kubków. Zabytki w dużej części 

younger pre-Roman period, spanning over the 
phases A1 and A2 (Dąbrowska 1988, p. 28–30).

Formally the analysed material is limited to 
a few types of variously-sized pots, bowls and 
cups. The finds were often deformed in the heat 
of funerary pyres. In case of pots there is little 
variety in their shapes. Double-eared gourd-
shaped pots are made in a rather careless and 
rough manner. Their ears are made of rolls ex-
tending either directly from the rim, or from 
the area right beneath it (17: 8). Such form 
functioned in phases A1 and A2 – generally it 
should be noted that the basic forms of Prze-
worsk pottery from the younger pre-Roman pe-
riod are basically identical in both phases (see 
Dąbrowska 1988, p. 28). They are accompa-
nied by similarly dated pots in a shape of an in-
verted pear, sometimes possessing a single ear 
(bad1951: 3). Often part of the neck in such ves-
sels is specifically singled out and placed verti-
cally, ears can be band-shaped or have a nar-
rowing in the middle (2: 17 incorrect). Pots 
shaped like inverted pears are sometimes con-
sidered to be imitations of bronze situlae, al-
though researchers are not unanimous on that 
(Kostrzewski 1919, p. 182; compare Pescheck 
1939, p. 97; Wielowiejski 1970, p. 232). Anoth-
er form is a pear-shaped pot, sometimes cate-
gorised as a pitcher if possessing a single ear. 
It is characterised by a protruding belly and 
a proportionally small diameter of the rim and 
has a single ear, usually with an X-shaped nar-
rowing (18: 8; 64: 3, 7; 65: 1; 74: 2). Such ves-
sels are slightly younger chronologically and 
rather seem to be typical for the A2 phase (see 
Dąbrowska 1988, p. 30). Earless forms corre-
spond with them in shapes and proportions 
and occupy a similar position in chronology of 
the pre-Roman period (55: 8; 64: 2; 65: 13; 73: 1; 
see Pazda 1980, p. 27). Another variety is repre-
sented by an earless, spherical pot with a mas-
sive, thickened and faceted rim (20: 7; 54: 4; 74: 
1), equivalent to vessels from group I in Liana’s 
classification (Liana 1970, p. 438–439). Anoth-
er variety of this pot is an ovoid vessel (38: 3). 
Grave 59 contained a quite unusual pot with 
a clearly S-shaped profile (59: 1).

Bowls are found in variants which differ in 
wall profiles and forms of rims. A simpler form 
is represented by bowls with bent walls and 
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przypadków uległy deformacji w ogniu stosu po-
grzebowego. W grupie garnków występują for-
my zazwyczaj o słabo urozmaiconej linii profi-
lu. Dwuuche baniaste garnki charakteryzują się 
dość niestarannym wykonaniem i grubą robotą. 
W ich przypadku ucha są wałeczkowate i wycho-
dzą albo bezpośrednio z krawędzi wylewu, albo 
ze strefy tuż poniżej jego (17: 8). Forma ta wy-
stępuje w fazach A1 i A2 – generalnie należy za-
uważyć, że podstawowe formy ceramiki kultury 
przeworskiej z młodszego okresu przedrzym-
skiego są właściwie w obu pierwszych fazach 
jednakowe (por. Dąbrowska 1988, s. 28). Towa-
rzyszą im podobnie datowane garnki odwrot-
nie gruszkowate, niejednokrotnie zaopatrzone 
w pojedyncze ucha (bad1951: 3). Często partia 
szyjki takich naczyń jest specyficznie wyodręb-
niona i ustawiona pionowo, ucha mogą mieć po-
stać taśmowatą lub iksowato przewężoną (2: 17 
błędne). Garnki odwrotnie gruszkowate uważa-
ne są przez niektórych za naśladownictwa brą-
zowych situl, aczkolwiek nie wszyscy z tą opi-
nią się zgadzają (Kostrzewski 1919, s. 182; por. 
Pescheck 1939, s. 97; Wielowiejski 1970, s. 232). 
Inną formę stanowi garnek gruszkowaty, któ-
ry w przypadku form jednouchych w nomen-
klaturze może niekiedy nosić nazwę dzbana. 
Charakteryzuje się on silnie baniasto rozdętym 
brzuścem i proporcjonalnie niewielką średni-
cą wylewu, zaopatrzony jest w pojedyncze ucho, 
zazwyczaj iksowato przewężone (18: 8; 64: 3, 7; 
65: 1; 74: 2). Naczynia te mają nieco młodszą po-
zycję chronologiczną i wydają się być typowe ra-
czej dla fazy A2 (por. Dąbrowska 1988, s. 30). 
Kształtem i proporcjami nawiązują do nich for-
my bezuche, o podobnej pozycji chronologicz-
nej w ramach okresu przedrzymskiego (55: 8; 64: 
2; 65: 13; 73: 1; por. Pazda 1980, s. 27). Kolejną 
odmianę garnka stanowi bezuchy garnek bania-
sty z masywnym, pogrubionym i fasetowanym 
wylewem (20: 7; 54: 4; 74: 1), odpowiadający 
naczyniom grupy I w ujęciu Liany (Liana 1970, 
s. 438–439). Inną odmianą tej garnka jest naczy-
nie jajowate (38: 3). Dość nietypowy jest garnek 
o wyraźnie esowatym profilu z grobu 59 (59: 1).

Misy występują w wariantach różniących się 
profilem ścianek oraz sposobem uformowania 
wylewu. Prostszą tektonicznie formę stanowią 
misy o łukowatych ściankach i w przybliżeniu 
pionowo uformowanym lub lekko zachylonym 

a more-or-less vertical or slightly folded-out 
rims (gr. 17: 1). The rims are band-shaped and 
unthickened. Very common are forms with 
arched or even S-shaped walls, with rims fac-
eted in various ways. Sometimes the rim is 
quite significantly thickened and flared out to 
a varying degree (38: 4; 39: 2; 40: 2; 59: 3; 65: 
2). An exception is a bowl with an arched wall 
and a massive, thickened, folded-out rim (64: 
6 – such method of forming rims can be in-
terpreted as a La Tene feature, generally some 
bowls from this group bear resemblance to the 
so-called “La Tene bowls” see Martyniak, Past-
wiński, Pazda 1997, p. 50–51) and a bowl with 
an arched lower part and a prominently ac-
cented belly bend (31: 1). A small conical gob-
let from grave 17 (17: 2) is an example of a less 
common form. 

A very commonly encountered form of pot-
tery are conical cups with a single ear (some-
times, especially in case of smaller ones, known 
as eared goblets). In most cases the ears are 
X-shaped and have a narrowing. The rims are 
typical for the pre-Roman stylistics: thickened, 
faceted and folded out (bad1951: 2; grave 2: 14, 
20; 12: 5; 17: 6; 18: 1–3, 14; 32: 4; 38: 1; 54: 1–2; 
63: 1, 3 ,6; 64: 9; 71: 3; 76: 1–3, 5; 74: 11). Among 
the cups we can also notice barrel-shaped ones 
with folded rims. In such case the rims remain 
band-like and unthickened. Particular exam-
ples have differently-shaped ears – those ele-
ments are large, sometimes spanning over the 
half of the veesel’s wall, have only slightly ac-
cented narrowing and are made less symmet-
rically and with less care (grave 12: 4, tack 5: 
13). A vessel from grave 55 is very unusual – its 
form corresponds with conical cups, the rim is 
thickened and faceted, but the ornamentation 
of the surface is very atypical for the pre-Ro-
man period, consisting of horizontal series of 
nail-pressed recesses and rather carelessly made 
vertical lines, running from the bottom (55: 1).

Vessels from the pre-Roman period of the 
site’s use are rarely ornamented. Decorations 
are present only on pot-like vessels and small 
conical cups, and are limited to narrow strips 
of shallow-engraved ornament, usually situated 
on the vessels’ shoulders in such way, that they 
run over the bottom fastening of the ear (gr. 74: 
11; 2/1950) or omit it in a characteristic way 
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wylewie (gr. 17: 1). Wylew w tym przypadku 
jest taśmowaty, niepogrubiony. Zdecydowanie 
częste są formy o łukowatych lub nawet zbli-
żonych do esowatych ściankach, z fasetowaną 
w różny sposób krawędzią wylewu, niekiedy 
dość znacznie pogrubionego i wyłożonego pod 
różnym kątem na zewnątrz (38: 4; 39: 2; 40: 2; 
59: 3; 65: 2). Wyjątek stanowi misa o łukowa-
tej ściance i zdecydowanie zachylonym, pogru-
bionym, masywnym wałeczkowatym wylewie 
(64: 6 – taki sposób formowania wylewu moż-
na uznać za cechę lateńską, generalnie część tej 
grupy mis przypomina tak zwane misy lateń-
skie – por. Martyniak, Pastwiński, Pazda 1997, 
s. 50–51) oraz misa o łukowatej partii dolnej 
i silnie zaznaczonym załomem brzuśca (31: 1). 
Niewielka czarka donicowata z gr. 17 (17: 2) 
stanowi rzadziej spotykaną formę.

Bardzo często spotykaną formę stano-
wią kubki doniczkowate zaopatrzone w jed-
no ucho (spotyka się także na określenie tych 
form, szczególnie mniejszych rozmiarów, na-
zwę czarek uchatych). W większości przypad-
ków ucha mają kształt przewężony i iksowaty. 
Wylewy w sposób typowy dla stylistyki „prze-
drzymskiej” są pogrubione, wyłożone i faseto-
wane (bad1951: 2; gr. błędny 2: 14, 20; 12: 5; 
17: 6; 18: 1–3, 14; 32: 4; 38: 1; 54: 1–2; 63: 1, 
3, 6; 64: 9; 71: 3; 76: 1–3, 5; 74: 11). W gru-
pie kubków możemy też wyróżnić egzempla-
rze beczułkowate o zachylonych wylewach. 
W tym przypadku wylewy nie ulegają pogru-
bieniu i mają postać taśmowatą, poszczególne 
egzemplarze różnią się sposobem ukształto-
wania ucha – elementy te są duże, obejmują-
ce niekiedy niemal połowę ścianki naczynia, 
o słabiej zaznaczonej iksowatości, a także wy-
konane mniej starannie i mniej symetryczne 
(gr. 12: 4, tack 5: 13). Bardzo nietypowe jest 
naczynie z grobu 55 – formą nawiązuje ono do 
doniczkowatych kubków, jego wylew jest po-
grubiony i fasetowany, jednakże ornamentyka 
obecna na powierzchni bardzo nietypowa dla 
okresu przedrzymskiego – składają się na nią 
poziomy układ dołków paznokciowych oraz 
wychodzące od dna naniesione stosunkowo 
niedbale linie pionowe (55: 1).

Naczynia związane z przedrzymską fazą 
użytkowania stanowiska ornamentowane są 
rzadko. Zdobienia obecne są wyłącznie na for-

(gr. 18: 8). The motifs include groove-filled chev-
rons (tack 5: 9 gr. 74=74: 11; gr. 54: 1; bad1951: 
17), flattened, rather low meanders, also filled 
with grooves (tack. 5: 10 gr. 18; bad1951: 7, 14, 
15), diagonally-divided rectangles filled with 
dots (gr. 2/1950), a dot-filled hourglass motif 
(65: 13; 74: 11), a motif of diagonal angles (gr. 
18: 1–2), horizontal or vertical cuts, parallel to 
the adjacent bands of engraved ornaments (gr. 
40: 3; 63: 3; 63: 6; 65: 6; 71: 2). Usually a band of 
ornament is quite narrow, which is typical from 
the A2 phase (see Dąbrowska 1988, p. 31). Quite 
characteristic for the site are somewhat careless-
ly-made ornaments with different motifs, such as 
meanders or strips filled with diagonal lines – in 
such cases the lines often extend beyond the area 
limited by the strip and go over the contours (gr. 
18: 2, 3; bad1951–52: 2). Brush ornament, ex-
tending from the bottom of the vessel, is rare and 
has various degrees of fineness, from quite crude 
(gr. 55: 1, 6), to very dense and regular, similar 
to the ornamentation of La Tene graphite situlae 
(66: 1, 3). Three-dimensional ornamentation is 
limited to nose-like grips present on the shoul-
der of a pot-like vessel (gr. 17). A vertical pattern 
of stamped semi-circles can also be included in 
this group (55:1).
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mach garnkowatych oraz niewielkich rozmia-
rów kubkach doniczkowatych, ograniczają się 
do wąskich pasm delikatnie, zazwyczaj płytko 
rytego ornamentu umieszczonych na barkach 
naczyń, najczęściej w taki sposób, że nacho-
dzą na strefę dolnego przyczepy ucha (gr. 74: 
11; 2/1950) lub w charakterystyczny sposób go 
omijają (gr. 18: 8). Motywy reprezentowane są 
przez wypełniane nacięciami krokwie (tack 5: 9 
gr. 74=74: 11; gr. 54: 1; bad1951: 17), spłaszczo-
ne, dość niskie meandry wypełniane nacięcia-
mi (tack. 5: 10 gr. 18; bad1951: 7, 14, 15), prze-
dzielane przekątnymi prostokąty wypełniane 
kropkowaniem (gr. 2/1950), motyw klepsy-
drowy wypełniany kropkowaniem (65: 13; 74: 
11), motyw ukośnych kątów (gr. 18: 1–2), po-
ziomych lub pionowych nacięć, równoległych 
do okalających je pasm ornamentu rytego (gr. 
40: 3; 63: 3; 63: 6; 65: 6; 71: 2). Zazwyczaj pa-
smo ornamentu jest dość wąskie, co jest typo-
we głównie dla fazy A2 (por. Dąbrowska 1988, 
s. 31). Dość charakterystyczne dla stanowiska 
jest niejako niedbałe wykonywanie ornamen-
tów wielowątkowych, takich jak na przykład 
meandrów czy pasm wypełnianych ukośnym 
kreskowaniem – w tym wypadku bardzo czę-
sto kreski wychodzą niejako poza strefę wyzna-
czoną pasmem, nachodząc na linie graniczne 
(gr. 18: 2, 3; bad1951–52: 2). Rzadko występuje 
ornament miotełkowy, wychodzący od dna na-
czynia, różniący się stopniem staranności na-
niesienia, od dość niedbałego (gr. 55: 1, 6), po 
bardzo gęsty i regularny, przypominający or-
namentykę grafitowych situl kultury lateńskiej 
(66: 1, 3). Ornamentyka plastyczna ogranicza 
się do nosowatych uchwytów obecnych na bar-
ku naczynia garnkowatego (gr. 17). Do tej gru-
py ornamentów zaliczyć można także poziomy 
układ półkolistych odcisków stempelka (55:1).
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4.1. Ozdoby i elemen-
ty stroju

4.1.1. Zapinki

Łącznie w trakcie badań datowanej na okres 
rzymski części cmentarzyska w Nosocicach po-
zyskano zbiór 27 zapinek zachowanych w różnym 
stanie. Silnie profilowana brązowa zapinka typu 
A68 w odmianie z trzema kolistymi otworkami 
w pochewce obecna była w grobie 44, analogicz-
na znana jest także z grobu 80, jednakże w wa-
riancie z dwoma otworkami w pochewce. Fibu-
le typu A68 należą do grupy wczesnych zapinek 
silnie profilowanych, które mają swoje pierwo- 
wzory na terenie Noricum, gdzie miały wyewo-
luować z zapinek typu A67 (por. Kossack 1962, 
s. 128–130). Na obszarze kultury przeworskiej za-
pinki A68 są formą przewodnią fazy B1b, zaś naj-
młodsze egzemplarze występują jeszcze w fazie 
B1c (Liana 1970, s. 441; Godłowski 1985, s. 41). 
Aczkolwiek istnieje pogląd, że zapinki z trzema 
otworkami w pochewce są nieco starsze od zapi-
nek z dwoma otworkami, nie jest on powszech-
nie akceptowany (por. Olędzki 1997, s. 62–63, 
przypis 25). Są one spotykane zarówno w rzym-
skich prowincjach naddunajskich, jak i na tere-
nie całego środkowoeuropejskiego Barbaricum, 
szczególnie licznie występując w kulturach prze-
worskiej i wielbarskiej. Fakt ten skłonił niektó-
rych badaczy do uznania, że forma ta musiała 
być produkowana lokalnie (Liana 1970, s. 441; 
Wielowiejski 1970, s. 41), aczkolwiek nie wszyscy 
opinię tę podzielają (por. Olędzki 1997, s. 61–62, 
ryc. 3). Wyjątkowe znalezisko stanowi brązowa 

4. Analiza artefaktów z okresu 
rzymskiego

4. Analysis of artifacts  
from the period of Roman influence

4.1. Jewelry and 
clothing accessories

4.1.1. Fibulae

In total, 27 fibulae in various states of decay 
were acquired from the section of Nosoci-
ce graveyard which is dated for the Roman 
period. Grave 44 contained a richly profiled 
bronze fibula of the A68 type, with three cir-
cular holes in the pin catch. An analogous 
one came from grave 80, but with two holes 
in the pin catch. Fibulae of the A68 type be-
long to a group of early, richly profiled fibu-
lae, whose predecessors first appeared in No-
ricum, where they supposedly evolved from 
the A67 type (see Kossack 1962, p. 128–130). 
In the area occupied by the Przeworsk cul-
ture A68 is a dominant form of phase B1b, 
and their latest examples are found in phase 
B1c (Liana 1970, p. 441; Godłowski 1985, 
p. 41). There is, however, an opinion that fib-
ulae with three holes are slightly older than 
their two-holed counterparts, although it is 
not commonly accepted (see Olędzki 1997, 
p. 62–63, footnote 25). Such fibulae are of-
ten encountered both in Roman provinc-
es alongside the Danube, and in the whole 
central-European Barbaricum, especially on 
the territories of the Przeworsk and Wiel-
bark cultures. This led some of the research-
ers to a conclusion that they could have been 
produced locally (Liana 1970, p. 441; Wielo- 
wiejski 1970, p. 41), although the opinion is 
not shared unanimously (see Olędzki 1997, 
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fibula kapturkowa nawiązująca do typu A38 po-
chodząca z grobu 4, w przypadku którego brak 
jest podstaw do określenia płci zmarłego. Jest 
ona uszkodzona w ogniu stosu pogrzebowego, 
co szczególnie dotyczy jej nóżki, charakteryzu-
je się ponadto masywnym, szerokim półbęben-
kowym grzebykiem. Egzemplarz zaliczyć moż-
na do wyróżnionej niedawno przez J. Schustera 
odmiany „AII, S.3 Ulkowy”, charakterystycznej 
wyłącznie dla kultury wielbarskiej i datowanej na 
fazę B2 (Schuster 2014, s. 468, ryc. 3). Sam autor 
tej klasyfikacji uważa, że omawiana zapinka jest 
bezpośrednim importem ze środowiska kultury 
wielbarskiej (Schuster 2014, s. 469). W kobiecym 
grobie 8 wystąpiły trzy silnie profilowane brązo-
we zapinki z grzebykami na główce oraz guzkami 
i grzebykami na nóżkach. W dwóch przypadkach 
szeroka, wielozwojowa sprężyna przytrzymywa-
na jest za pomocą specjalnego występu, zaś cię-
ciwa za pomocą haczyka. Konstrukcja trzeciej 
z zapinek jest identyczna, jednakże sprężynka nie 
zachowała się. Poza drobnymi szczegółami wy-
stroju grzebyków zapinki te są do siebie bardzo 
podobne. Można je zaliczyć do form pochod-
nych od egzemplarzy silnie profilowanych, ale 
wykazujących już cechy młodszej typologicznie 
grupy V, gdzie przypominałyby zapinki serii 7 
(Liana 1970, s. 444; por. Pazda 1980, s. 83). Za-
pinki pochodne od silnie profilowanych stanowią 
liczną i zróżnicowaną grupę na terenie Barbari-
cum i rzymskich prowincji naddunajskich, czę-
ste są w kulturze przeworskiej, szczególnie w jej 
wschodniej strefie (Liana 1970, s. 444; Dąbrow-
ska 1973, s. 156; Olędzki 1997, s. 66; Andrzejow-
ski 2013, s. 22). Datować je można na fazę B2b 
i starszą część fazy C1 (Liana 1970, s. 444; Go-
dłowski 1982, s. 64). Rzadko występują z inny-
mi typami fibul, często natomiast pojawiają się 
w grobach po dwie. W grobie 42 odkryto dwie 
zdeformowane w ogniu stosu brązowe zapinki 
silnie profilowane, nawiązujące w pewien sposób 
do typu A75 bądź A78, kolejne analogiczne dwa 
brązowe egzemplarze oraz sprężynkę i szpilę trze-
ciej brązowej zapinki odkryto w grobie 47. Od-
powiadają one fibulom trąbkowatym odmiany 
2 wg Liany i występują przede wszystkim w gro-
bach kobiecych, prawie zawsze wykonywane były 
z brązu (Liana 1970, s. 443–444). Rzadko wy-
stępują one w grobach pojedynczo, bardzo czę-
sto, podobnie jak w obu naszych przypadkach,  

p. 61–62, fig. 3). Grave 4 contained a unique 
find of a bronze capped fibula, similar to type 
A38. The grave contained no gender indica-
tors. The fibula was damaged (especially the 
foot) by the funeral pyre, it also has a massive, 
broad, half-pipe bow crest. The piece might 
be classified as an example of the “AII, S.3 Ul-
kowy” variety, recently defined by J. Schuster, 
characteristic only for the Wielbark culture 
and dated for the B2 phase (Schuster 2014, 
p. 468, fig. 3). The author of the classification 
claims that the described fibula is a direct 
import from the Wielbark culture (Schus-
ter 2014, p. 469). Female grave 8 contained 
three heavily profiled bronze fibulae with 
crested heads and studded and crested feet. 
In two cases the broad, multi-coiled spring 
is held by a special ledge and the bowstring 
with a hook. The construction of the third 
fibula is identical, but its spring is missing. 
Apart from minor differences in the crest or-
namentation, the fibulae are almost identical. 
They can be classified as derivatives of heav-
ily profiled forms, but they also show some 
features of a younger typological group, V, in 
which they would bear resemblance to fibu-
lae from line 7 (Liana 1970, p. 444; see Pazda 
1980, p. 83). Derivatives of heavily profiled 
fibulae form a numerous and diverse group 
in Barbaricum and Roman provinces along-
side the Danube, they are also common in 
the Przeworsk culture, especially its eastern 
part (Liana 1970, p. 444; Dąbrowska 1973, p. 
156; Olędzki 1997, p. 66; Andrzejowski 2013, 
p. 22). They can be dated for the B2b phase 
and the older part of the C1 phase (Liana 
1970, p. 444; Godłowski 1982, p. 64). They 
are rarely encountered together with oth-
er types of fibulae, but are often placed in 
graves in pairs. Grave 42 contained two heav-
ily profiled bronze fibulae, deformed by the 
pyre. They correspond in some way with type 
A75 or A78. Two analogous bronze fibulae 
and a spring and a pin from a third bronze 
one were found in grave 47. They belong to 
variant 2 of trumpet fibulae in Liana’s clas-
sification, are almost always made of bronze 
and are usually found in female graves (Lia-
na 1970, p. 443–444). They are usually found 
accompanied by other fibulae of the same 
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towarzyszą im kolejne zapinki tego samego typu. 
Zbliżone warianty zapinek obecne są na terenie 
całego środkowo- i północnoeuropejskiego Bar-
baricum, najliczniej na Słowacji, Dolnym Śląsku, 
ale co ciekawe, także w Brandenburgii i Meklem-
burgii oraz Pomorzu i Mazowszu. Praktycznie 
identyczne egzemplarze znane są na przykład 
z cmentarzyska w Nowej Wsi Wrocławskiej, pow. 
wrocławski (Pescheck 1939, ryc. 1, 3, 5), a bardzo 
podobne z Kobylic, pow. trzebnicki (Pescheck 
1939, ryc. 27), Serbów, pow. głogowski (Tacken-
berg 1925, tab. 10: 9), Sobociska, pow. oławski 
(Pescheck 1939, ryc. 28: 2, 3), Króściny Wielkiej, 
pow. trzebnicki (Pescheck 1939, s. 83: 8). W stro-
pie grobu 13 kultury pomorskiej znajdowała się 
żelazna zapinka ze stosunkowo szerokim, taśmo-
watym kabłąkiem i grzebykiem na główce, naj-
bardziej przypominająca egzemplarze typu A120 
lub A122, podobna zapinka żelazna obecna była 
również w grobie 9, a egzemplarz o nieco ma-
sywniejszym grzebyku, ale stosunkowo smukłym 
kabłąku w grobie 15/87 – wyjątkowy jest obecny 
na płaskim zakończeniu nóżki ryty ornament po-
dwójnych linii układających się w literę V. Smu-
kłe zapinki z grzebykami na główce w kulturze 
przeworskiej najczęściej wykonywane są z żela-
za (Liana 1970, s. 445). Uważa się, że ich pozycja 
chronologiczna jest nieco wcześniejsza niż form 
o bardziej krępych proporcjach i masywniejszym 
grzebyku oraz obejmuje wcześniejszą część fazy 
B2, aczkolwiek spotyka się je także w zespołach 
z zaawansowanej części tej fazy (por. Godłowski 
1977, s. 19; Machajewski 1998, s. 188).

Dobrze zachowana brązowa zapinka z ta-
śmowatym, wąskim, dość mocno wysklepio-
nym kabłąkiem o równej szerokości, na nóż-
ce zdobionym dwoma poprzecznymi liniami, 
wielozwojową sprężynką i najprawdopodobniej 
haczykiem do przytrzymywania cięciwy z gro-
bu 84 przypomina formy 10 serii AV, w szcze-
gólności typ148. Okazy typu A148, nazywane 
także esowatymi, zaliczane są do form o sze-
rokim, interregionalnym zasięgu, w kulturze 
przeworskiej pojawiają się one u schyłku fazy 
B2a i trwają przez całą fazę B2b, wykonywa-
ne są zarówno z brązu, jak i żelaza, przy czym 
te pierwsze charakterystyczne są bardziej dla 
wschodniej części kultury przeworskiej (Lia-
na 1970, s. 445; Godłowski 1982, s. 62, 64; por. 
Olędzki 1997, s. 66; Andrzejowski 1997, s. 107–

type and are rarely encountered individual-
ly. Similar forms of fibulae are present in the 
whole central- and northern-European Bar-
baricum, most commonly in Slovakia, Lower 
Silesia, but also in Brandenburg and Meck-
lenburg, Pomerania and Mazovia. Virtually 
identical examples were found at a graveyard 
in Nowa Wieś Wrocławska, Wrocław county 
(Pescheck 1939, fig. 1, 3, 5), an very similar 
ones in Kobylice, Trzebnica county (Pescheck 
1939, fig. 27), Serby, Głogów county (Tack-
enberg 1925, plate 10: 9), Sobocisko, Oława 
county (Pescheck 1939, fig. 28: 2, 3), Króści-
na Wielka, Trzebnica county (Pescheck 1939, 
p. 83: 8). The ceiling of grave 13 (Pomera- 
nian) contained an iron fibula with a rela-
tively broad, band bow and a crested head, 
similar to examples of types A120 and A122. 
A similar fibula was also found in grave 9, 
and another one, with a slightly more massive 
crest, but a more slender bow, in grave 15/87. 
In the last case we can observe a unique pat-
tern of double lines shaped like a letter V, en-
graved on the foot ending. Slender fibulae 
with crested heads are usually made of iron 
in the Przeworsk culture (Liana 1970, p. 445). 
It seems that their chronology is slightly ear-
lier than that of stouter proportions and more 
massive crest, and fits into the earlier part of 
the B2 phase, although such fibulae are also 
encountered in burials from more advanced 
stages of that phase (see Godłowski 1977, 
p. 19; Machajewski 1998, p. 188).

A well-preserved bronze fibula with an 
even, narrow, curved bow and a foot decorat-
ed with two horizontal lines, a coiled spring 
and probably a hook to hold the pin comes 
from grave 84 and is similar to form 10 of the 
AV series, especially type 148. Examples of 
A148, also known as S-shaped ones, are cat-
egorised as forms with a broad, interregion-
al range. They appear in the Przeworsk cul-
ture at the end of phase B2a and remain in 
use throughout phase B2b. They were made 
of both bronze and iron, though the bronze 
ones are more typical for the eastern part of 
the Przeworsk culture (Liana 1970, p. 445; 
Godłowski 1982, p. 62, 64; see Olędzki 1997, 
p. 66; Andrzejowski 1997, p. 107–108; Mą-
czyńska 2011, list 11; Bednarczyk, Romańska 
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108; Mączyńska 2011, lista 11; Bednarczyk, 
Romańska 2015, s. 52). W tym samym grobie 
obecna była silnie skorodowana, żelazna zapin-
ka z szerokim, taśmowatym kabłąkiem i górną 
cięciwą. Prawdopodobnie jest to typ nawiązują-
cy do A149, a więc o chronologii zbieżnej z dru-
gim egzemplarzem z tego samego grobu.

Z grobu 16/87 pochodzi żelazna zapinka 8 se-
rii V grupy z masywnym grzebykiem na główce, 
nawiązująca kształtem do krępych egzemplarzy 
typu 124–128. Jej kabłąk zdobiony jest poprzecz-
nymi rowkami. Ciekawym elementem konstruk-
cyjnym wyróżniającym tę zapinkę jest cylinder, 
w którym ukryta jest sprężynka – jego obecność 
powoduje, że trudno przydzielić ten egzemplarz 
do jednego, konkretnego typu wydzielonego 
przez Almgrena. W klasycznych egzemplarzach 
datowanych na młodszą część fazy B2 i na począ-
tek młodszego okresu rzymskiego sprężynka taka 
jest odsłonięta. Z kolei cylinder występuje w for-
mach takich jak typ A129 czy A130. Analogiczna 
do nosocickiej żelazna zapinka z cylindrem po-
chodzi z Tarnowa, pow. opolski (por. Godłow-
ski 1977, tab. LIII: 2). H. Machajewski podobne 
egzemplarze zalicza do wyróżnionej przez sie-
bie formy 9b grupy 8sAV, egzemplarzy wykona-
nych wyłącznie z żelaza, poza kulturą przewor-
ską obecną na terenie Brandenburgii i Moraw 
oraz datuje je na fazę B2 i B2/C1 (Machajew-
ski 1998, s. 190–192, ryc. 2). Na terenie kultury 
przeworskiej zdecydowana większość zapinek 
z grzebykiem na główce – zarówno egzemplarzy 
smukłych, jak i krępych, wykonana jest z żelaza, 
formy tego typu najliczniej spotyka się na terenie 
zachodniej części kultury przeworskiej, na Śląsku 
Dolnym i Górnym, w Wielkopolsce, stosunkowo 
często obecne są również w Brandenburgii (por. 
Godłowski 1977, s. 17–19).

W grobie 16/87 odkryto zniszczone fragmenty 
należące do dwóch brązowych zapinek o bardzo 
ciekawej konstrukcji. Jedna z nich charakteryzuje 
się smukłą, profilowaną nóżką zakończoną grze-
bykiem, wysokim grzebykiem na szczycie kabłą-
ka, górna część jej kabłąka schodząca ku główce 
pokryta jest ornamentem linii rytych i prostymi 
układami kolistych zagłębień wykonanych pun-
cą, układającymi się w charakterystyczny dla za-
pinek kapturkowatych motyw trzech linii równo- 
ległych do krawędzi zapinki oraz zwisających trój-
kątów zakończonych dwoma koncentrycznymi  

2015, p. 52). The same grave contained 
a heavily corroded iron fibula with a broad, 
band bow and an upper pin. This is proba-
bly a type corresponding with A149, there-
fore chronologically similar to another fibula 
found in the same grave. 

GRave 16/87 contained an iron fibula be-
longing to series 8 of group V, with a massive 
crest on its head, similar in shape to stout ex-
amples of type 124–128. Its bow is decorat-
ed with perpendicular grooves. An interest-
ing technical feature is the cylinder which 
hides the spring – its presence makes it diffi-
cult to place this fibula in one, specific cate-
gory by Almgren. In classical examples, dated 
for the later part of B2 and the beginning of 
the later Roman period, the spring is always 
bare. Cylinders, on the other hand, exist in 
forms such as A129 or A130. An iron fibu-
la analogous to the one from Nosocice comes 
from Tarnów, Opole county (see Godłowski 
1977, plate LIII: 2). H. Machajewski puts sim-
ilar examples in self-defined form 9b of the 
8sAV group. Such fibulae are made solely 
of iron and are present, ouside of the Prze-
worsk culture, in Brandenburg and Moravia 
and are dated by Machajewski for B2 and B2/
C1 (Machajewski 1998, p. 190–192, fig. 2). In 
the territory of the Przeworsk culture most 
of fibulae with crested heads - both slender 
and stout ones – are made of iron. Such forms 
are most frequently observed in Lower and 
Upper Silesia and Greater Poland. They are 
also relatively common in Brandenburg (see 
Godłowski 1977, p. 17–19).

Grave 16/87 contained destroyed frag-
ments of two bronze fibulae of very interest-
ing design. One of them has a slender, profiled 
foot topped with a crest and a tall crest on its 
bow. The upper part of the bow, inclined to-
wards the head, is covered with an ornament 
of engraved lines and simple compositions of 
circular stamped recesses. The whole com-
position resembles a motif characteristic for 
hooded fibulae, made of three lines parallel to 
the fibula’s edge and hanging triangles, end-
ed with two concentric circles. This ornament 
is more visible on the second fibula from the 
same burial, which has a well-preserved pin 
catch, but its foot is missing. Typologically, 
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kółkami. Ornament ten lepiej widoczny jest na 
drugiej zapince z tego samego zespołu grobowe-
go, w przypadku której dobrze zachowała się ry-
nienka kryjąca cięciwę, brakuje natomiast nóż-
ki. Typologicznie zapinki stanowią hybrydę 
zapinek silnie profilowanych z zapinkami II gru-
py Almgrena. Tego typu formy wydzielone zostały 
jako zapinki typu Nadkole i charakterystyczne są 
praktycznie wyłącznie dla wschodniej strefy kul-
tury przeworskiej na obszarze prawobrzeżnego 
Mazowsza (Olędzki 1986; Olędzki 1992, s. 52, 57). 
Ich datowanie zamyka się w obrębie młodszej czę-
ści fazy B2a i w fazie B2b, są one wykonane zawsze 
z brązu i występują najczęściej w grobach popiel-
nicowych wyłącznie z kobiecym modelem wypo-
sażenia (Olędzki 1986, s. 144). 

Z warstwy ornej w SE części stanowiska po-
chodzi żelazna zapinka kuszowata, obecnie sil-
nie zniszczona, z wysoką pochewką i ośką do 
ustabilizowania cięciwy. Ośka umieszczona jest 
w kolistym otworze wykonanym w główce zapin-
ki, nóżka zapinki zdobiona jest niewielkim guz-
kiem. Forma ta nawiązuje do egzemplarzy 1 se-
rii fibul z wysoką pochewką, między innymi do 
typu A193, od którego różni się większym stop-
niem wysklepienia kabłąka i mniejszą liczbą zwo-
jów sprężynki. Chronologię tego typu fibul ogra-
niczyć należy do samego początku młodszego 
okresu wpływów rzymskich, to jest fazy C1a, fi-
bule tego typu spotykane są licznie na terenie dol-
nego Nadłabia, na terenie kultury przeworskiej 
występują rzadko (Godłowski 1970, tab. II; Go-
dłowski 1977, s. 23; Godłowski, Woźniak 1981, 
s. 55). Obecne są również na terenie polski NW, 
gdzie jednak najczęściej wykonywane są z metali 
kolorowych (por. Kaczmarek 1998, s. 305–306).

Z najmłodszym etapem funkcjonowania 
cmentarzyska w początkach młodszego okre-
su rzymskiego wiążą się dwa żelazne egzempla-
rze fibul z podwiniętą nóżką, jakie znamy z gro-
bu 5. Różnią się one wielkością i proporcjami. 
W przypadku pierwszej z nich uwagę zwracają 
długa nóżka stanowiąca połowę długości zapin-
ki, masywna blaszka pochewki oraz mechanizm 
sprężynki z wewnętrzną, kuszowatą konstrukcją. 
Jest to forma trójdzielna, w przypadku której ośka 
umieszczona jest w kolistym otworze uformo-
wanym poprzez zagięcie drutu w strefie główki. 
Drugi, mniejszy egzemplarz jest silnie zniszczony 
i trudno dopatrzeć się tu szczegółów konstrukcji 

the fibulae are hybrids of heavily profiled fib-
ulae and Almgren’s type II fibulae. Such forms 
received their own category – Nadkole – and 
are characteristic almost exclusively for the 
eastern zone of the Przeworsk culture in Ma-
zovia on the right side of the Vistula (Olędz-
ki 1986; Olędzki 1992, p. 52, 57). Their dat-
ing fits within the late B2a and B2b. They are 
almost always made of bronze and usually 
found in urn burials containing female model 
of equipment (Olędzki 1986, p. 144). 

A severely damaged iron crossbow fibula 
was found in the topsoil in the SE part of the 
site. It has a tall pin rest and an axis to sta-
bilise the pin. The axis is placed in a circu-
lar hole in the head and the foot is decorat-
ed with a small stud. This form corresponds 
with series 1 of fibulae with tall pin rests, e.g. 
type A193, but differs from them by having 
a more arched bow and a lower number of 
spring coils. The chronology of such fibulae 
should be limited to the very beginning of 
the later Roman influence period, i.e. phase 
C1a. Such fibulae are quite common in the 
area of the lower Elbe, but are rarely encoun-
tered in the territory of the Przeworsk culture 
(Godłowski 1970, plate II; Godłowski 1977, 
p. 23; Godłowski, Woźniak 1981, p. 55). They 
are also present in north-western Poland, but 
the examples found there are usually made of 
metals other than iron (see Kaczmarek 1998, 
p. 305–306).

Grave 5 contained two iron fibulae with 
curled feet, connected with the latest stage of 
the graveyard use in the later Roman influ-
ence period. They differ in size and propor-
tions. The first fibula has an unusually long 
foot which makes half of the item’s length, 
a massive pin catch and a spring mechanism 
with an internal, crossbow-like construction. 
It is a tripartite form, in case of which the 
axis is placed in a circular opening formed by 
a bent wire near the head. The second, small-
er fibula is severely damaged and it is difficult 
to recognise any details of construction apart 
from the fact, that it is also a crossbow type 
with a long foot. Grave 15/87 contained an-
other iron crossbow fibula with a curled foot, 
similar to tpe A162. It has a rather short spring 
with six coils. The ends of the axis are ham-
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poza faktem, że jest to także egzemplarz kuszo-
waty i charakteryzujący się długą nóżką. W gro-
bie 15/87 odkryto kolejną kuszowatą żelazną za-
pinkę z podwiniętą nóżką, przypominającą typ 
A162, z dość krótką, sześciozwojową sprężynką. 
Końce ośki rozklepane są w jej przypadku w de-
likatne guzki. Uwagę zwracają niezwykła delikat-
ność konstrukcji fibuli i jej niewielkie rozmiary 
– długość niespełna 4 cm, wysokość niespełna 
2 cm. Liczbą zwojów zabytek ten przypomina fi-
bulę ze Spicymierza (por. Olędzki, Ziętek 2017, 
ryc. 1: 6). Formy zapinek kuszowatych z podwi-
niętą nóżką o krótkiej, czterozwojowej sprężyn-
ce, a więc takie, jakie odkryto w grobie 5, zaliczyć 
można do egzemplarzy późnych, datowanych na 
fazę C1b (Nowakowski 2001, s. 139). Odmiana 
z wielozwojową sprężynką jest formą być może 
nieco starszą stylistycznie, występującą w fazie 
C1a i C1b (Nowakowski 2001, s. 133; Olędzki, 
Ziętek 2017, s. 368). Żelazne zapinki kuszowate 
z podwiniętą nóżką charakterystyczne są przede 
wszystkim dla kultury przeworskiej, gdzie wy-
stępują głównie na terenie Wielkopolski i Ma-
zowsza, w innych kulturach, takich jak kultura 
wielbarska, krąg zachodniobałtyjski czy kultura 
czerniachowska są one postrzegane jako wpływ 
„przeworski” (Nowakowski 2001, s. 136–137, ryc. 
4). Według W. Nowakowskiego pojawienie się 
tych form wykonywanych z żelaza było skutkiem 
zjawiska „konwergentnego eksperymentowania”, 
mającego na celu zastąpienie droższego brązu 
tańszym żelazem (por. Nowakowski 2001, s. 137). 
W gockim kręgu kulturowym dominują fibu-
le tego typu wykonane z brązu, jednakże ostatnie 
badania M. Olędzkiego i J. Ziętka pokazują, że po-
nad połowa fibul kuszowatych z podwiniętą nóż-
ką na terenie kultury przeworskiej także wykony-
wana jest z tego metalu, co przeczy stereotypowi 
nakazującemu myśleć, że jeśli chodzi o produkcję 
ozdób i części stroju kultura ta jest typowo „że-
lazna” (Olędzki, Ziętek 2017, s. 363). Najbliższe 
terytorialnie znalezisko fibul omawianego typu 
(wykonanej z brązu) znane jest z cmentarzyska 
w Kotli, pow. głogowski (Altschlesien 1936).

Dwie brązowe zapinki odkryto w grobie 
1/1950, jednak nie mamy żadnych informacji 
o ich konstrukcji i kształcie, ponieważ nie przeka-
zano ich do muzeum (w zespole grobowym obec-
ne były naczynia o stylistyce charakterystycz-
nej dla okresu wczesnorzymskiego). Sprężyna  

mered into little buds. The fibula is of a deli-
cate construction and small size – it measures 
less than 4 cm in length and 2 cm in height. 
The number of coils is similar to a fibula from 
Spycimierz (see Olędzki, Ziętek 2017, fig. 1: 
6). Forms of crossbow fibulae with a curled 
foot and a short, four-coiled spring, such as 
ones found in grave 5, can be classified as 
late ones, dated for C1b (Nowakowski 2001, 
p. 139). A variant with a multicoiled spring 
probably an stylistically older form, func-
tioning in phases C1a and C1b (Nowakowski 
2001, p. 133; Olędzki, Ziętek 2017, p. 368). 
Iron crossbow fibulae with curled feet are 
characteristic primarily for the Przeworsk 
culture, where they occur mainly in Greater 
Poland and Mazovia. In other cultures, such 
as Wielbark, West Baltic or Chernyakhov 
they are perceived as a Przeworsk influence 
(Nowakowski 2001, p. 136–137, fig. 4). Ac-
cording to W. Nowakowski, the appearance of 
such forms in iron was an effect of “conver-
gent experimentation”, with the intent of re-
placing expensive bronze with a cheaper met-
al – iron (see Nowakowski 2001, p. 137). In 
the Gothic cultural circle such fibulae are usu-
ally made of bronze. However, the latest re-
search by M. Olędzki and J. Ziętek shows that 
over a half of crossbow fibulae with curled feet 
in the Przeworsk territory were also made of 
bronze, which breaks the stereotype of “iron” 
jewelry and clothing accessories in that cul-
ture (Olędzki, Ziętek 2017, p. 363). The near-
est finds of such fibulae (made of bronze) are 
known from the graveyard in Kotla, Głogów 
county (Altschlesien 1936).

Two bronze fibulae were found in grave 
1/1950, but have no details on their construc-
tion and shape, as they never ended up in 
a museum (the burial contained vessels sty-
listically typical for the early Roman period). 
Additionally, grave 52 contained a spring from 
a fibula of an undetermined bronze form.

Fibulae were found in both male and fe-
male graves in Nosocice. We can clearly ob-
serve a regularity, also visible on other grave-
yards of the Przeworsk culture – female 
graves contained two or even three fibulae 
(gr. 5/6, 8, 42, 47, 84, 1/1950, 16/87). Usually 
in such cases the fibulae are of the same type 
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nieokreślonej formy brązowej zapinki pochodzi-
ła ponadto z grobu 52.

Fibule występowały na cmentarzysku w No-
socicach w grobach zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn. Wyraźnie zauważyć można obecną także 
na innych cmentarzyskach kultury przeworskiej 
regułę, według której dwa lub nawet trzy egzem-
plarze fibul deponowane były w grobach ko-
biecych (gr. 5/6, 8, 42, 47, 84, 1/1950, 16/87). 
Zazwyczaj w takich przypadkach fibule te od-
powiadają sobie typologicznie i wykonane są 
z tego samego surowca (wyjątkiem jest grób 84, 
gdzie odkryto różne typologicznie zapinki, jed-
ną brązową, drugą żelazną). W grobach męskich 
obecne są tylko pojedyncze zapinki. Wyraźnie 
w analizowanym zbiorze zauważyć można prze-
wagę form brązowych czy też może poprawniej 
– wykonanych ze stopów miedzi – nad zapin-
kami żelaznymi. Z brązu wykonano 19 zapinek, 
zaś z żelaza jedynie 9. Taki skład surowcowy, jak 
już wskazywano, odbiega od typowych wyobra-
żeń o preferencjach ludności kultury przewor-
skiej, jeżeli chodzi o surowiec, z jakiego wykony-
wano zapinki (por. Olędzki, Ziętek 2017, s. 363). 
W rzeczywistości mamy chyba do czynienia 
z jakąś mocno uchwytną lokalną specyfiką wy-
rażającą się w preferencjach ludności użytkują-
cej cmentarzysko. Uwagę zwraca także obecność 
kilku form całkowicie obcych nie tylko zachod-
niej części kultury przeworskiej: dwa egzempla-
rze typu Nadkole z grobu 16/87, fibule pochodne 
od silnie profilowanych czy fibule typu A48, po-
nownie charakterystyczne przede wszystkim dla 
wschodniej strefy kultury przeworskiej, ale tak-
że form w ogóle obcych całemu temu ugrupo-
waniu, typowych zaś dla kultury wielbarskiej (fi-
bula typu Ulkowy z grobu 4), czy częstsze także 
na terenach zlokalizowanych bardziej na zachód 
od Dolnego Śląska (zapinka A193, typowa raczej 
dla terenów Nadłabia). Obecność takich zapinek 
jest przejawem trudnych w dokładnej interpreta-
cji kontaktów interkulturowych.

4.1.2. Paciorki

Wśród nielicznych zabytków, które uznać należy 
za przedmioty importowane, wymienić można 
bardzo silnie przepalone w ogniu stosu pacior-
ki szklane z grobu 16/87. Nie jest możliwe okre-
ślenie ich przynależności typologicznej, zacho-

and made of the same material (grave 84 is an 
exception, as it contained two typologically 
different fibulae – one made of iron and one 
of bronze). Male graves contained only single 
fibulae. The whole collection is dominated by 
finds made of bronze or, more correctly, cop-
per alloys. Only 9 fibulae were made of iron, 
with 19 bronze ones. Such proportions of 
used materials, as it has been mentioned, are 
different from the common opinion about the 
material preferences of the Przeworsk culture 
in case of fibulae (see Olędzki, Ziętek 2017, 
p. 363). Perhaps we can observe here a strong 
local tendency. Presence of a few complete-
ly foreign forms is also interesting: two Na-
dkole-type pieces from grave 16/87, fibulae 
derived from heavily profiled ones or fibulae 
of the A48 type, characteristic mainly for the 
eastern areas of the Przeworsk culture, as well 
as forms completely foreign to the whole cul-
tural circle, typical for the Wielbark commu-
nities (an Ulkowy-type fibula from grave 4), 
or forms more common for the areas located 
further west from Lower Silesia (fibula A193, 
typical for the Elbe basin). Presence of such 
fibulae is symptomatic for intercultural con-
tacts which are difficult to interpret. 

4.1.2. Beads

Among the few items which are interpreted 
as imports we should list heavily charred glass 
beads from grave 16/87. It is impossible to de-
termine their typology. Their colours were se-
verely altered due to high temperature and are 
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wane kolory w znacznym stopniu uległy zmianie 
w wysokiej temperaturze i dalekie są od pier-
wotnych, jest to kolor brunatny oraz zbliżony 
do kobaltowego. Ponadto w tym samym zespo-
le wystąpił paciorek melonowaty, także wtórnie 
przepalony i odbarwiony, który zaliczyć moż-
na do grupy XVIII, w obrębie której przypomi-
na typy 158/162/167/171 w ujęciu Tempelmann-
-Mączyńskiej (1985), w zależności od pierwotnej 
barwy. Najstarsze egzemplarze paciorków me-
lonowatych występują już w zespołach datowa-
nych na fazę B1, większość form datować można 
jednak od fazy B2 po fazę D, spotykane są one 
przede wszystkim na terenie Dolnego Nadłabia 
w kulturze przeworskiej i wielbarskiej (Tempel-
mann-Mączyńska 1985: 39–45, tabl. 37).

Dwa bursztynowe wisiorki torebkowa-
te zaopatrzone w podwójne otworki wystąpi-
ły w niewielkim obiekcie 21 zlokalizowanym 
tuż obok datowanego na młodszy okres przed- 
rzymski grobu 20. Ich powierzchnie zdobione 
są równoległymi pionowymi żłobkami. Przypo-
minają one ręcznie wykonywane geometryczne 
paciorki typu 414, w szczególności pokryty po-
ziomymi żłobkami typ 414d, od którego różnią 
się jednak większą liczbą otworków (Tempel-
mann-Mączyńska 1985, tab. 15, s. 72). Naj-
wcześniejsze zespoły z tego typu zabytkami 
pojawiają się w fazie B2, trwają jednak jeszcze 
w młodszym okresie rzymskim, a nawet wcze-
snym okresie wędrówek ludów, są przy tym naj-
bardziej charakterystyczne dla terenów Pomo-
rza i kultury wielbarskiej, pojedynczo jednak 
pojawiając się także na terenach położonych 
w południowej części Barbaricum (Tempel-
mann-Mączyńska 1985, s. 72). Obecność tego 
typu zabytków, obok wspominanej już wyżej fi-
buli typu Ulkowy, jest kolejnym dowodem na 
kontakty społeczności użytkującej cmentarzy-
sko w Nosociach z obszarami Pomorza.

4.1.3. Szpila

Jedyna szpila brązowa – dobrze zachowany eg-
zemplarz z silnie profilowaną główką z grobu 47 
nawiązuje do form z wcześniejszego odcinka fazy 
B2 i jest jedną z bardzo nielicznych szpil brązo-
wych w ogóle odkrywanych na Dolnym Śląsku 
w tym horyzoncie czasowym (por. Pazda 1980, 
s. 85). W klasyfikacji Beckmanna odpowiada 

far from the original ones – brown and similar 
to cobalt blue. Apart from that, the burial also 
contained a melon bead, also burnt and decol-
ourised. The bead can be placed in group XVIII, 
in which it resembles, depending on its original 
colour, types 158/162/167/171 in the classifica-
tion by Tempelmann-Mączyńska (1985). The 
oldest examples of melon beads are found in 
burials dated for phase B1. Most of them, how-
ever, occur between B2 and D, mostly in the 
lower Elbe basin in the Przeworsk and Wiel-
bark cultures (Tempelmann-Mączyńska 1985: 
39–45, plate 37).

Two amber pouch pendants with double 
holes were found in small object 21, located 
right next to late pre-Roman grave 20. Their 
surfaces are decorated with vertical grooves. 
They resemble handmade geometrical beads 
of type 414, especially type 414d covered 
with horizontal grooves, although they have 
more holes (Tempelmann-Mączyńska 1985, 
plate 15, p. 72). The earliest burials with such 
finds appear in phase B2, but continue to ap-
pear throughout the late Roman period, and 
even early Migration Period. They are most 
characteristic of the areas of Pomerania and 
the Wielbark culture, individually appear-
ing in southern Barbaricum as well (Tempel-
mann-Mączyńska 1985, p. 72). The presence of 
such finds, apart from the already-mentioned 
Ulkowy-type fibula, is another proof for the 
contacts between the community which used 
the graveyard and Pomerania.

4.1.3. Pin

Grave 47 contained a single bronze pin – 
a well preserved example with a heavily pro-
filed head, corresponding with the forms 
from the earlier part of phase B2. It is one of 
very few bronze pins found in Lower Silesia 
in this chronological horizon (see Pazda 1980, 
p. 85). In Beckmann’s classification the pin be-
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ona szpilom gr. IVa (Beckmann 1966). General-
nie metalowe szpile w kulturze przeworskiej wy-
stępują dość rzadko, a ich obecność ogranicza się 
do okresu wczesnorzymskiego (por. Godłowski 
1977, s. 41). Bliską analogię pod względem formy 
dla naszego egzemplarza stanowi szpila z Wrocła-
wia-Kozanowa (Pescheck 1939, ryc. 30: 5). Szpi-
la kościana z grobu 29, w którym obok niej wy-
stąpiły elementy uzbrojenia, ma łukowaty kształt 
i główkę zdobioną profilowaniem. Łukowaty 
kształt szpil w przypadku zabytków z cmenta-
rzysk kultury przeworskiej jest typowy, podczas 
gdy na osadach odkrywane są zazwyczaj szpile 
o trzonkach prostych, uważa się, że wygięcie to 
powstawać mogło na skutek działania ognia sto-
su pogrzebowego (por. Dulkiewicz 2009, s. 210). 
Szpila z Nosocic należy do typu VIIIC szpil o bo-
gato profilowanej główce, datowanego general-
nie na wczesny okres rzymski, szczególnie fazę 
B2 i B2/C1 i szczególnie charakterystycznego 
dla całej kultury przeworskiej (Dulkiewicz 2009, 
s. 230–232, tab. 1, mapa 5). Inna szpila z gro-
bu 52 reprezentuje bardzo prosty typ łukowaty 
o pozbawionej jakiegokolwiek ornamentu głów-
ce i o niewielkich rozmiarach. Należy ona do 
typu IA wg Dulkiewicz, charakterystycznego dla 
fazy B2 (Dulkiewicz 2009, s. 210–212, tab. 1). Być 
może także taki rodzaj szpili reprezentował nie-
zachowany fragment z grobu 7. Według S. Pazdy 
w późnej części fazy B2 szpile brązowe zastępo-
wane były przez egzemplarze żelazne o prostszej 
formie główki (Pazda 1980, s. 85). Fakt ten może 
mieć wpływ na poprawną interpretację funkcjo-
nalną słabo zachowanych, drucikowatych zabyt-
ków w różnych grobach omawianego cmentarzy-
ska, identyfikowanych (być może niepoprawnie) 
np. z częściami igieł lub szydeł. 

4.1.4. Elementy pasa

Z grobu 1 pochodzi żelazna ósemkowata 
sprzączka z silnie zagiętymi ku wnętrzu haczy-
kowatymi występami ramy i długim kolcem. 
Można ją zaliczyć do typu 25 w ramach grupy 
A, w skład której wchodzą niewielkich rozmia-
rów, jednodzielne żelazne egzemplarze o rombo-
watych w przekroju ramach. Są to rzadkie for-
my, występujące poza Nosocicami pojedynczo 
w południowej części Wielkopolski oraz w Mało- 
polsce, datowane na fazę B1b i charakterystyczne 

longs to group IVa (Beckmann 1966). Metal 
pins are generally rare in the Przeworsk cul-
ture and their presence is limited to the ear-
ly Roman period (see Godłowski 1977, p. 41). 
A pin from Wrocław-Kozanów is a close anal-
ogy to our find (Pescheck 1939, fig. 30: 5). 
A bone pin from grave 29, accompanied by 
elements of weaponry, has an arched shape 
and a profiled head. Arched pins are typical 
for the Przeworsk culture graveyards, whereas 
straight pins are usually found in settlements 
– such change in shape might be a result of ex-
posure to high temperature of a funeral pyre 
(see Dulkiewicz 2009, p. 210). The pin from 
Nosocice belongs to type VIIC – pins with 
richly profiled heads, dated generally for the 
early Roman period, especially phase B2 and 
B2/C1. They are typical for the whole Prze-
worsk culture (Dulkiewicz 2009, p. 230–232, 
plate 1, map 5). Another pin, acquired from 
grave 52, represents a very simple, arched type 
with a plain head and small size. It belongs to 
type IA in classification by Dulkiewicz, char-
acteristic for phase B2 (Dulkiewicz 2009, 
p. 210–212, plate 1). Perhaps such type of 
pins was also represented by the lost fragment 
from grave 7. According to S. Pazda, bronze 
pins were replaced by iron ones with simpler 
heads in the late part of phase B2 (Pazda 1980, 
p. 85). This can be helpful in correct function-
al interpretation of poorly preserved finds of 
wire bits in various graves of the discussed 
graveyard, identified so far (perhaps incor-
rectly) as parts of needles and awls. 

4.1.4. Belt components

Grave 1 contained an 8-shaped iron buck-
le with sharply inward-bent hooks and a long 
spike. It can be categorised as type 25, group 
A, which contains small, single-piece buckles 
with rhomboid profiles. Such buckles are quite 
rare and are found, apart from Nosocice, in 
southern Greater Poland and in Lesser Poland. 
They are dated for phase B1b and are typically 
found (like other A-type buckles) only in male 
graves (Madyda-Legutko 1986, p. 9–11, plate 7, 
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(jak i inne sprzączki grupy A) wyłącznie dla gro-
bów męskich (Madyda-Legutko 1986, s. 9–11, 
tab. 7, mapa 8). Z grobu 44 pochodzi ósemko-
wata sprzączka kształtem nawiązująca do typu 
13 grupy A, charakteryzująca się nietypową, 
spłaszczoną, taśmowatą ramą. Sprzączki typu 
A13, podobnie jak powyższe, występują w gro-
bach z męskim modelem wyposażenia, typowe 
są dla kultury przeworskiej i datować je można 
na starszy odcinek fazy B1 (Madyda-Legutko 
1986, s. 6–7, 11 tab. 7, mapa 5). Żelazne sprzączki 
ósemkowate (szczególnie należące do typu 13) są 
na terenie kultury przeworskiej wyrobem lokal-
nym, o wczesnej pozycji chronologicznej, a nie 
przejawem adaptacji wpływów z terenu Kotliny 
Czeskiej, jak pierwotnie sądzono (por. Madyda-
-Legutko 1999, s. 249, 252). 

Z przemieszanych inwentarzy grobów 5/6 po-
chodzą dwie prostokątne sprzączki: pierwszą 
z nich można zaliczyć do typu 29 grupy D – jest 
to jedyna sprzączka trójdzielna odkryta na sta-
nowisku, druga należy do typu 1 w obrębie gru-
py G. Sprzączki typu D29 obejmują prostokątne 
egzemplarze zaopatrzone w ośkę oraz skuwkę. 
W naszym przypadku końce ośki rozklepane są 
płasko, skuwka ma kształt prostokątny i posiada 
dwa nity do osadzenia rzemienia. Sprzączki D29 
występują w zespołach z faz C1b oraz C2 na sta-
nowiskach Nadłabia, kultury przeworskiej i wiel-
barskiej, rzadziej w zachodniobałtyjskim kręgu 
kulturowym, pojawiają się wraz z początkiem 
rozprzestrzenienia fibul typu A158 i A162, jak ma 
to miejsce także w naszym przypadku (Madyda-
-Legutko 1986, s. 32–33, 35, mapa 24). Sprzączki 
G1 grupują szerokie i krótkie żelazne egzempla-
rze prostokątne, charakterystyczne dla całej fazy 
B2, obecne w kulturze przeworskiej, gdzie obec-
ne są w grobach męskich, ponadto liczne na ob-
szarze środkowego i dolnego Nadłabia (Madyda-
-Legutko 1986, s. 46, 60, tab. 7, mapa 30). Z grobu 
84 pochodzi kolista żelazna sprzączka odpowia-
dająca typowi 13 w ramach grupy C. Zabytki tego 
typu występują na całym obszarze Barbaricum, 
począwszy od młodszego okresu przedrzymskie-
go, ale przede wszystkim w fazie B2, zarówno 
w grobach kobiet, jak i mężczyzn, jednakże da się 
zauważyć, że sprzączki o półkolistej jednodzielnej 
ramie bez żadnych dodatkowych okuć pasa do-
minowały szczególnie w stroju kobiet faz B2 i B2/
C1 (Madyda-Legutko 1986, s. 18–19, mapa 14). 

map 8). Grave 44 contained an 8-shaped buck-
le similar to type 13, group A, characterised by 
a flat, band-like frame. A 13 buckles are also 
found in male graves and are typical for the 
Przeworsk culture. They can be dated for the 
older part of phase B1 (Madyda-Legutko 1986, 
p. 6–7, 11 plate 7, map 5). Iron 8-shaped buck-
les (especially type 13) were produced locally 
and have an early chronology – they are not 
symptoms of adapting influences from the Bo-
hemian Basin, as assumed before (see Mady-
da-Legutko 1999, p. 249, 252). 

Mixed inventories of graves 5/6 contained 
two rectangular buckles: one of them can be 
described as type 29, group D – it is the only 
tripartite buckle found in the site, the sec-
ond one is type 1, group G. D29 buckles are 
rectangular and have an axis and an aglet. In 
this case the axis ends are hammered flat, the 
aglet is rectangular and has two rivets for fas-
tening a leather strap. D29 buckles are usu-
ally observed in phases C1b and C2, on site 
in the Elbe basin and occupied by the Prze-
worsk and Wielbark cultures, less often in the 
West Baltic cultural centre, and they appear 
together with the spread of fibulae A158 and 
A162, as it is in our case.  (Madyda-Legutko 
1986, p. 32–33, 35, map 24). G1 buckles are 
broad and short rectangular iron pieces, char-
acteristic for the whole B2 phase and present 
in the Przeworsk culture in male graves. They 
are also numerous in the central and lower 
Elbe basin (Madyda-Legutko 1986, p. 46, 60, 
plate 7, map 30). Grave 84 contained a circular 
iron buckle – type C13. Such items are present 
in the whole area of Barbaricum since the lat-
er pre-Roman period, but mainly in phase B2, 
in both male and female graves, although it 
can be seen that buckles with a semi-circular 
frame with no other belt fittings dominated 
mainly in female garments of the B2 and B2/
C1 phases (Madyda-Legutko 1986, p. 18–19, 
map 14). A fragment of a 3.5 cm bronze ring, 
decorated with corrugation, was found in 
grave 7 – perhaps it was part of a buckle of the 
same type. Semi-circular buckles are the most 
numerous ones in Nosocice, belonging to the 
most common type in group D – 1 (see Mady-
da-Legutko 1986). Such buckles were found 
in graves: 10, 16, 29, 51, 80 i 16/87, as well 
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Fragment brązowego kółka zdobionego karbo-
waniem o średnicy 3, 5 cm pochodzący z grobu 7 
stanowi być może fragment sprzączki analogicz-
nego typu. Najliczniej występującymi na cmenta-
rzysku w Nosocicach sprzączkami są egzempla-
rze o półkolistym kształcie, które można zaliczyć 
do najpowszechniejszego w obrębie grupy D 
typu 1 (por. Madyda-Legutko 1986). Egzempla-
rze takie wystąpiły w grobach: 10, 16, 29, 51, 80 
i 16/87 oraz egzemplarz ze zniszczonych gro-
bów odkrytych w 1916 roku. Tego typu sprzączki 
charakterystyczne są właściwie dla całego okre-
su wpływów rzymskich i całej strefy środkowo-
europejskiego Barbaricum, przy czym najczęściej 
występują w zespołach datowanych na fazę B2a 
i B2b oraz B2/C1 (Madyda-Legutko 1986, s. 24–
25, 34–35, tab. 7, mapa 16). Co ciekawe, prosto-
kątna w przekroju rama sprzączki z grobu 16/87 
zdobiona jest delikatnym karbowaniem, brązowa 
sprzączka z grobu 51 zdobiona jest dwoma rów-
noległymi do krawędzi ramy grupami niewiel-
kich zagłębień, natomiast kolec sprzączki z grobu 
80 zdobiony jest poprzecznymi i układającymi się 
w kształt litery V liniami.

Żelazne okucie końca pasa wyraźnie zwęża-
jące się ku silnie profilowanemu zakończeniu, 
z tkwiącym w najszerszej, trapezowatej części ni-
tem, odkryte zostało w grobie 16/87. Nawiązu-
je ono do odmiany 3 typu 1 okuć wyróżnionych 
przez Madydę-Legutko, aczkolwiek wyróżnia się 
nieco mniej typowymi wymiarami – długością 
przekraczającą 5 cm (Madyda-Legutko 2011, 
s. 17–18, tabl. I: 4–12, mapa 1). Ta odmiana gru-
puje najliczniejsze okucia o stosunkowo krót-
kiej, środkowej części profilowania, charaktery-
styczne przede wszystkim dla zachodniej części 
kultury przeworskiej, ale obecne także w kul-
turze wielbarskiej i nadłabskim kręgu kulturo-
wym. Chronologia tych zabytków obejmuje fazę 
B1 i początki fazy B2, występują one najczęściej 
w grobach z męskim modelem wyposażenia 
(Madyda-Legutko 2011, s. 19–20). Z terenu Dol-
nego Śląska znane są analogiczne okucia pocho-
dzące z osady w Polwicy, pow. oławski (Dobra-
kowski, Domańska, Noworyta, Romanow 2000, 
s. 48, ryc. 20: i) oraz z cmentarzyska w Ciecie-
rzynie, pow. kluczborski (Martyniak, Pastwiń-
ski, Pazda 1997, s. 44, tabl. CCII: 20). Z grobu 84 
pochodzi żelazne taśmowate prostokątne okucie 
końca pasa z trójkątnie ukształtowaną podstawą. 

as in the destroyed graves from 1916. Such 
buckles are typical for almost whole period of 
Roman influence for whole Central Europe-
an Barbaricum, although they are most fre-
quent in phases B2a and B2b, as well as B2/
C1 (Madyda-Legutko 1986, p. 24–25, 34–35, 
plate 7, map 16). Interestingly, the buckle 
from grave 16/87, with a rectangular profile, is 
decorated with a subtle corrugation. A bronze 
buckle from grave 51 has an ornament of two 
groups of small recesses, parallel to the edge 
of the frame, whereas the spike in the buckle 
from grave 80 is decorated with crosswise and 
V-shaped lines.

Grave 16/87 also contained an iron belt end 
fitting, clearly tapering towards a heavily prof-
led end. The fitting also has a rivet in its broad-
est, trapezoid part. The item corresponds with 
fittings of the type 1, var. 3 in Madya-Legut-
ko’s classification, although it is slightly small-
er than a typical example - it’s length does not 
exceed 5 cm (Madyda-Legutko 2011, p. 17–
18, plate I: 4–12, map 1). This type groups 
the most common fittings with a relatively 
short, central part, characteristic mainly for 
the western part of the Przeworsk culture, but 
also present in the Wielbark culture and the 
Elbe basin cultural zone. The chronology of 
such items covers B1 and the beginnings of 
B2 and they are usually found in male graves 
(Madyda-Legutko 2011, p. 19–20). Analogous 
finds from the Lower Silesia are known from 
the settlement in Polwica, Oława county (Do-
brakowski, Domańska, Noworyta, Romanow 
2000, p. 48, fig. 20: i) and the graveyard in 
Ciecierzyn, Kluczbork county (Martyniak, 
Pastwiński, Pazda 1997, p. 44, plate CCII: 20). 
Grave 84 contained a rectangular iron band 
fitting for the belt end, with a triangular base. 
It can be classified as type 9, var. 1 (Mady-
da-Legutko 2011, p. 51). The chronology of 
such fittings is broad, encompassing a period 
from the later pre-Roman phase until the end 
of B2. Such items are found in male graves 
(Madyda-Legutko 2011, p. 74).

Grave 80 contained an iron, slightly bent fit-
ting for the belt end, bearing a rivet with a broad 
triangular base. The grave, dated for phase B1, 
also contained a circular buckle and a rectangu-
lar plate with a rivet in the centre, which means 



Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach 
Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk Cultures at Głogów-Nosocice

130

Można je zaliczyć do 1 odmiany typu 9 (Mady-
da-Legutko 2011, s. 51). Chronologia tych okuć 
jest szeroka, obejmuje okres od młodszego okre-
su przedrzymskiego po schyłek fazy B2, przy 
czym obecne są one w grobach z męskim mode-
lem wyposażenia (Madyda-Legutko 2011, s. 74).

Z grobu 80 pochodzi żelazne, nieco łukowa-
to wygięte okucie końca pasa zaopatrzone w nit 
o rozszerzonej trójkątnie podstawie. W grobie 
tym, datowanym na fazę B1, towarzyszyła mu 
kolista sprzączka i czworokątna płytka z poło-
żonym centralnie pojedynczym nitem, tak więc 
mamy tu do czynienia z kompletnym garnitu-
rem pasowym. Okucie należy do grupy form zwa-
nych prętowymi, charakterystycznych dla stroju 
wojowników, szczególnie wyposażonych w mie-
cze, pojawiających się w fazie A3 i występujących 
głównie w fazie B1, ale także w zespołach datowa-
nych aż po młodszy okres rzymski (grupa II, typ 3 
– por. Madyda-Legutko 2011, s. 41–43).

Inny garnitur pasowy tworzyły zabytki odkry-
te w grobie 51 – w jego skład wchodziły sprzącz-
ka wykonana z brązu, dwa brązowe prostokątne 
okucia zdobione rytym motywem kopertowym 
i kropkami, zaopatrzone w trzy nity, dwa koliste 
brązowe okucia pierścieniowate, U-kształtna za-
wieszka pasowa oraz prostokątne żelazne okucie 
z dwoma nitami. Uwagę zwraca, że jest to jedy-
ny przypadek, kiedy niemal wszystkie elementy 
metalowe pasa wykonane zostały z brązu. Analo-
giczne, małe aplikacje pasów zdobione motywa-
mi kopertowymi, wykonanymi w brązowej blasze 
techniką puncowania, znane są z takich stano-
wisk jak na przykład zlokalizowane na wschod-
nim Mazowszu Nadkole, gr. 80A, Dzierzgowo, 
gr. 13, Kleszewo, gr. 32 czy Niedanowo gr. 422. 
Wszystkie te zespoły datowane na fazę B2, wyda-
je się, że te aplikacje mogły być elementem lokal-
nego, wschodnioprzeworskiego pasa kobiecego 
fazy B2 (por. Andrzejowski 2014, s. 22–24, ryc. 3, 
tam starsza literatura). Zawieszki U-kształtne są 
częstym elementem pasów znanych z różnych te-
renów Barbaricum (Madyda-Legutko 1983, ryc. 
2: 1, 4, 5, 7, 10; 3: 3, 4; 5: 3). Służyły one do zawie-
szania takich przedmiotów jak krzesiwa, klucze, 
sakiewki. Podobną funkcję pełniły okucia pier-
ścieniowate (por. Madyda-Legutko 1983, ryc. 3: 
1, s. 97). Prostokątne ukucia zaopatrzone w dwa 
nity miały charakter wzmocnienia pasa oraz jed-
nocześnie ozdoby (por. Madyda-Legutko 1983, 

we can see a full belt fitting set here. The end 
fitting belongs to the group of the so-called rod 
fittings and is characteristic for warrior gar-
ments, especially in graves containing swords, 
first appearing in phase A3 and mainly occur-
ring in B1, but also in burials dated for the lat-
er Roman period (group II, type 3 – see Mady-
da-Legutko 2011, p. 41–43).

Another complete set of belt fittings was 
found in grave 51 – it consisted of a bronze 
buckle, two bronze fittings with rivets, decorat-
ed with an engraved envelope motif and dots, 
two circular bronze ring fittings, a U-shaped 
hanger and a rectangular iron fitting with two 
rivets. Interestingly, this is the only case in 
which almost all metal components were made 
of bronze. Analogically, small bronze belt dec-
orations with the punched envelope motif are 
known from such sites as Nadkole in Eastern 
Mazovia, gr. 80A, Dzierzgowo, gr. 13, Kleszewo, 
gr. 32 or Niedanowo, gr. 422. All of those sites 
come from the phase B2 and it seems that such 
fittings could have been elements of a local, 
eastern Przeworsk female belt from that phase 
(see Andrzejowski 2014, p. 22–24, fig. 3, there 
older literature). U-shaped hangers are com-
mon belt components from different regions 
of Barbaricum (Madyda-Legutko 1983, fig. 2: 
1, 4, 5, 7, 10; 3: 3, 4; 5: 3). They were used for 
hanging such items as flints, keys and pouches. 
Similar function was served by ring fittings (see 
Madyda-Legutko 1983, fig. 3: 1, p. 97). Rectan-
gular fittings with two rivets reinforced the belt 
and served as a decoration at the same time (see 
Madyda-Legutko 1983, fig. 3: 6; 5: 8, 11), simi-
larly to the version with more rivets, addition-
ally covered with line and dot ornament (see 
Madyda-Legutko 1983, fig. 3: 1). Such fittings 
are typical for the male Przeworsk garments, es-
pecially in the B2 phase (ibidem, p. 103, foot-
note 35).

The already-mentioned rectangular belt fit-
ting was found together with other belt compo-
nents in grave 80. Perhaps it was used as a hanger 
(see Madyda-Legutko 1983, p. 91). Two narrow, 
rectangular band fittings, one made of iron and 
one of bronze, come from grave 47. Each of them 
bears three small rivets (also in the middle, which 
excludes them as hangers). It can be generally as-
sumed that the custom of decorating belts with 
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ryc. 3: 6; 5: 8, 11), podobnie jak ich wersja zaopa-
trzona w większą liczbę nitów i dodatkowo po-
kryta ornamentem liniowym i kropkowym (por. 
Madyda-Legutko 1983, ryc. 3: 1). Tego typu gar-
nitur charakterystyczny jest dla męskiego stroju 
ludności kultury przeworskiej przede wszystkim 
w fazie B2 (ibidem, s. 103, przypis 35).

Wzmiankowane już prostokątne okucie na-
kładane na pas wystąpiło wraz z innymi ele-
mentami garnituru w grobie 80, nie można wy-
kluczyć, że pełniło ono funkcję przewleczki 
(por. Madyda-Legutko 1983, s. 91). Dwa pro-
stokątne, wąskie okucia taśmowate, jedno wy-
konane z brązu, a drugie żelazne, oba zaopa-
trzone w trzy delikatne nity (także umieszczone 
pośrodku, a więc wykluczające funkcję prze-
wleczki), pochodzą z grobu 47. Generalnie 
można przyjąć, że zwyczaj okuwania pasa róż-
norodnymi elementami metalowymi nakłada-
nymi na jego obwód rozpowszechnia się wła-
śnie w tej fazie (Madyda-Legutko 1983, s. 97). 
Najprawdopodobniej okucie krawędzi pasa sta-
nowi taśmowaty żelazny przedmiot zgięty na 
kształt litery U, zaopatrzony w pojedynczy nit 
i pochodzący z grobu 29. Mógł on pełnić po-
dobną funkcję do okuć ogniwkowych i kabłącz-
ków (por. Madyda-Legutko 1983, ryc. 3: 2, 3, 4).

4.1.5. Uzbrojenie

Wśród uzbrojenia wyraźnie wyróżnia się miecz 
jednosieczny, stanowiący wyposażenie zniszczo-
nego grobu odkrytego w 1936 roku (Pescheck 
1936). Jest to egzemplarz nawiązujący do typu 
B/1, datowanego na fazę B1 i charakteryzuje się 
smukłą i silnie zwężającą się głownią, zakończoną 
wąskim, ostrołukowato ściętym sztychem (Bibor-
ski 1978, s. 121, 155). Towarzyszyło mu żelazne 
okucie taśmowate, zgięte na kształt litery C, być 
może okucie pochwy. Miecze jednosieczne na te-
renie kultury przeworskiej są w fazie B1 zdecydo-
wanie liczniejsze niż w młodszym okresie prze-
drzymskim (por. Godłowski 1992, s. 78). Groty 
broni drzewcowej ograniczają się do kilku typów, 
zróżnicowanych pod względem proporcji, obec-
ności lub braku żeberka środkowego, szeroko-
ści liścia. Jedynie kilka egzemplarzy odbiega zde-
cydowanie kształtem od pozostałej większości. 
Z grobu 1 pochodzi grot który zakwalifikować 
można do odmiany 4 typu I w klasyfikacji Kacza-

various metal components placed alongside the 
leather becomes common in this phase (Mady-
da-Legutko 1983, p. 97). A U-shaped, bent iron 
band with a single rivet was probably a fitting for 
a belt edge. The item comes from grave 29. Its 
function might have been similar to those of the 
link and bow fittings (see Madyda-Legutko 1983, 
fig. 3: 2, 3, 4).

4.1.5. Armament

A significant item among the finds of weap-
onry is a single-edged sword, part of the 
equipment found in a destroyed grave discov-
ered in 1936 (Pescheck 1936). It is an example 
resembling type B/1, dated for phase B1 and 
characterised by a slender, tapering blade, 
ended with a narrow tip (Biborski 1978, 
p. 121, 155). It was accompanied by an iron 
band fitting, bent into the shape of letter C – 
perhaps a scabbard component. Single-edged 
swords are far more numerous in the area of 
the Przeworsk culture in phase B1 than in the 
late pre-Roman period (see Godłowski 1992, 
p. 78). Spearheads are limited to a few types, 
varied in terms of presence or lack of a cen-
tral rib and blade width. A few finds definite-
ly differ in shape from the others. Grave 1 
contained a spearhead which can be classified 
as type I var. 4 according to Kaczanowski. It 
has a rather short socket, a prominent central 
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nowskiego, o dość krótkiej tulejce, wyraźnie za-
znaczonym żeberku środkowym i dość smukłym 
liściu, delikatnie pofalowanym, o maksymalnej 
szerokości w 1/3 długości (Kaczanowski 1995, 
s. 14). Analogiczne cechy ma grot z grobu 10. Za-
bytki te datowane są przede wszystkim na starszą 
fazę okresu wczesnorzymskiego, aczkolwiek prze-
żywają się jeszcze w początkach młodszego okre-
su rzymskiego. Z tego samego grobu 1 pochodzi 
grot o zdecydowanie szerszym liściu i niższym 
żeberku środkowym, jednakże o zbliżonej do po-
przedniego długości, który przypomina odmianę 
2 typu II, datowanego przede wszystkim na fazę 
B1 (Kaczanowski 1995, s. 15). W grobie 2/3 od-
kryto grot o szerokim liściu, bardzo krótkiej tu-
lejce i płaskim liściu z niewyodrębnionym że-
berkiem. Ten egzemplarz można zakwalifikować 
do typu III, charakterystycznego przede wszyst-
kim dla fazy B1 (Kaczanowski 1995, s. 15). Grot 
z grobu 16 charakteryzuje się jedynie symbolicz-
nie zaznaczonym, niskim żeberkiem, długą tulej-
ką o stosunkowo dużej średnicy wykazującej ce-
chy niedokucia i nawiązuje do egzemplarzy typu 
VI, których chronologię zamknąć można w obrę-
bie młodszej części fazy B2 (Kaczanowski 1995, 
s. 17–18). W grobie 44 wystąpiły dwa egzempla-
rze grotów o zbliżonej długości, jednakże wyraź-
nie różniące się od siebie stylistycznie. Pierwszy 
z nich charakteryzuje się największą szeroko-
ścią w pobliżu nasady i obecnością w tym miej-
scu dwóch ozdobnych, półkolistych płycin, a tak-
że wyraźnie zaznaczonym żeberkiem. Nawiązuje 
do wczesnorzymskich egzemplarzy typów I/II. 
Ornament plastyczny widoczny w jego wypadku 
(a także wykonywany w technice wytrawiania or-
nament o takim samym kształcie) znajduje bez-
pośrednie analogie wśród datowanych głównie 
na fazę B1 egzemplarzy zarówno z terenu kultury 
przeworskiej (Liana 1970, s. 453, tab. IV: 19; Go-
dłowski ), jak i obszarów północnej Europy (por. 
Jahn 1916, s. 97–98, ryc. 100, 102). Drugi, o sto-
sunkowo masywnej tulejce, ma w szczególny spo-
sób profilowaną krawędź liścia, który w połowie 
długości gwałtownie zwęża się ku końcu ostrza. 
Aczkolwiek sposób ukształtowania delikatnie fa-
listej krawędzi jest nieco odmienny, grot ten przy-
pomina typ IX, reprezentowany w kulturze prze-
worskiej przez pojedyncze znaleziska i datowany 
na okres wczesnorzymski (Kaczanowski 1995, 
s. 20). Dwa zbliżone stylistycznie groty z grobu 29 

rib and a slender, slightly wavy blade which 
reaches its maximum width in the ⅓ of its 
length (Kaczanowski 1995, p. 14). Spearhead 
from grave 10 bears analogous features. Such 
finds are dated mainly for the early phase of 
the early Roman period, but continue to oc-
cur until the beginnings of the late Roman 
period. Grave 1 also contained a much broad-
er spearhead with a lower central rib, but of 
a similar length. The spearhead resembles va-
riety 2 of type II, dated mainly for phase B1 
(Kaczanowski 1995, p. 15). Grave 2/3 con-
tained a spearhead with a wide blade, a very 
short socket and an unpronounced rib. Such 
an example can be qualified as type III, typ-
ical mainly for phase B1 (Kaczanowski 1995, 
p. 15). Spearhead from grave 16 is character-
ised by only symbolically pronounced rib, 
and a long, wide socket which seems to be un-
finished. It corresponds with type VI spear-
heads, whose chronology can be placed with-
in the later part of phase B1 (Kaczanowski 
1995, p. 17–18). Grave 44 contained two 
spearheads of similar length, but completely 
different stylistics. The first one is broadest 
at the bottom of the blade and has two dec-
orative semicircular panels there. It also has 
a prominent rib and is similar to early Ro-
man types I/II. The visible ornament (also 
made in the same shape by pickling) has di-
rect analogies among finds dated for B1, both 
from the areas of the Przeworsk culture  (Lia-
na 1970, p. 453, plate IV: 19; Godłowski), and 
Northern Europe (see Jahn 1916, p. 97–98, 
fig. 100, 102). Second spearhead has a rela-
tively massive socket and a uniquely profiled 
edge of its blade which abruptly tapers down 
towards the tip from the middle of its length. 
Although the way in which its slightly wavy 
edge is formed is a bit different, the spearhead 
resembles type IX, encountered in the Prze-
worsk culture only sporadically and dated for 
the early Roman period (Kaczanowski 1995, 
p. 20). Type X is represented by two stylisti-
cally similar, long spearheads from grave 29. 
They differ slightly in length (33 cm vs slight-
ly less than 30 cm – the second spearhead is 
damaged). This type is dated for phase B2 
and the beginning of the later Roman peri-
od (Kaczanowski 1995, p. 21). Grave 51 con-
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różniące się nieznacznie długością, ale generalnie 
reprezentujące egzemplarze dość długie (długość 
33 cm oraz nieco poniżej 30 cm drugi grot uszko-
dzony) odpowiadają typowi X, datowanemu na 
fazę B2 i początki młodszego okresu rzymskie-
go (Kaczanowski 1995, s. 21). Dwa niemal iden-
tyczne groty z grobu 51 kształtem liścia delikat-
nie podciętego i zwężającego się ku wąskiemu 
ostrzu przypominają wczesnorzymskie formy 
typu I w odmianie 3 lub 4, od których różnią się 
dość niskim żeberkiem środkowym (Kaczanow-
ski 1995, s. 12–14). Grot z grobów 5/6 ma wąski 
liść, wydatne żeberko środkowe i odpowiada ty-
powi II w odmianie 2, o chronologii od fazy B1 
po początki młodszego okresu rzymskiego (Ka-
czanowski 1995, s. 15). Smukły grot z niewielki-
mi zadziorami odkryty w grobie 80 zdobiony jest 
profilowanym pierścieniem. Jest to na obszarze 
kultury przeworskiej znalezisko zupełnie wyjąt-
kowe, w klasyfikacji Kaczanowskiego określone 
jako typ D, datowany na fazę B1 (Kaczanowski 
1995, s. 30–31). Tego typu zabytki występują zde-
cydowanie częściej na terenie Jutlandii i znane 
są z takich stanowisk jak Vimose, Illerup, na zie-
miach polskich groty z pierścieniami na tulejce 
charakteryzują się zupełnie innymi proporcjami, 
dłuższymi zadziorami (por. Kaczanowski 1995, 
tab. XVI: 1, 3, 5). Groty z zadziorami pojawia-
ją się w Barbaricum na początku okresu rzym-
skiego i są obecne w zespołach kultury przewor-
skiej po początki młodszego okresu rzymskiego 
(por. Kaczanowski 199; por. Nowakowski 2014). 
W fazie B1 groty z zadziorami obecne są w bli-
sko 25% grobów z uzbrojeniem tak datowanych, 
najczęściej występując z drugim, pozbawionym 
zadziorów grotem (Godłowski 1992, s. 78). Dwa 
egzemplarze różniące się długością i proporcjami 
grotów obecne były w grobie 83, pierwszy z wy-
raźnym środkowym żeberkiem odpowiada typo-
wi VI, drugi mniejszy, bardziej krępy, bez środ-
kowego żeberka typowi IV. Silnie zniszczonego 
grotu odkrytego w 1916 r., ze względu na stan za-
chowania, nie udało się określić typologicznie. 

Wyjątkowe jest znalezisko pilum ze zniszczo- 
nego grobu z 1936 r., datowanego na fazę B1, jak  
do tej pory jest to chyba jedyne znalezisko tego 
typu z terenu ziem polskich. Grot można przy-
porządkować do wyróżnionego przez Kaczanow-
skiego typu N w obrębie jego klasyfikacji grotów 
z zadziorami (Kaczanowski 1995, s. 34–35). Forma  

tained two almost identical spearheads with 
slightly clipped, tapering blades which re-
semble early Roman forms of type I in vari-
ant 3 or 4. The only difference are their rather 
low central ribs (Kaczanowski 1995, p. 12–
14). Spearhead from graves 5 / 6 has a narrow 
blade, a prominent central rib and resembles 
variant 2 of type-II spearheads, with chro-
nology from B1 to the beginnings of the lat-
er Roman period (Kaczanowski 1995, p. 15). 
A slender spearhead with small barbs from 
grave 80 is decorated with a profiled ring. 
It is an absolutely unique find for the area 
of the Przeworsk culture, classified as type 
D by Kaczanowski and dated for phase B1 
(Kaczanowski 1995, p. 30–31). Such finds are 
far more frequent in Jutland and are known 
from such sites as Vimose or Illerup. In Po-
land spearheads with rings on sockets have 
completely different proportions and longer 
barbs (see Kaczanowski 1995, plate XVI: 
1, 3, 5). Barbed spearheads appear in Bar-
baricum at the beginning of the Roman pe-
riod and are present in the sites of the Prze-
worsk culture until the beginnings of the late 
Roman period (see Kaczanowski 1995; see 
Nowakowski 2014). Barbed spearheads in 
phase B1 are present in almost 25% of graves 
which contain weapons, mostly being ac-
companied by a second, barbless spearhead 
(Godłowski 1992, p. 78). Grave 83 contained 
two spearheads which differed in length and 
blade proportions, the first one with a prom-
inent central rib is type VI, the second one, 
smaller, more stout and without a rib – type 
IV. A heavily damaged spearhead of undeter-
mined typology was also discovered in 1916. 

Probably the only find of a pilum in Poland 
came from the destroyed grave found in 1936. 
The find is dated for phase B1 and its head 
falls into the N type in Kaczanowski’s typol-
ogy of barbed spearheads (Kaczanowski 1995, 
p. 34–35). This form is characterised by its 
great length, of which only 5 cm is the head 
itself. The socket is octagonal and is separat-
ed from the square shaft by a profiled band. 
For the purposes of the funeral the whole 
item was ritually bent. From the area of Bar-
baricum we know only a few examples of Ro-
man pila heads – two such items come from 
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ta charakteryzuje się wyjątkową długością, wy-
noszącą 45 cm, przy czym jedynie 5 cm przypa-
da na liść. Tulejka ma przekrój ośmioboczny, od 
czworobocznego w przekroju trzonu tuleję od-
dziela plastyczna listwa. Zabytek na potrzeby ry-
tuału pogrzebowego został zgięty. Z terenu Bar-
baricum znanych jest kilka ewidentnie rzymskich 
grotów pilum – dwa tego typu zabytki pochodzą 
z grobu 10 z Hamburga-Langanbek, przy czym 
jeden z nich podobnie jak egzemplarz nosocic-
ki został silnie zgięty (Wegewitz 1965, s. 25, tabl. 
5: 10; 21: 10; Kaczanowski 1992, s. 50, ryc. 13: 1, 
2). Domniemane groty rzymskiej broni drzewco-
wej określonej jako pilum (w rzeczywistości nie 
ma pewności, czy nie chodzi tu raczej o rzym-
ską broń pociskową) pochodzą ponadto z Hidde-
sen, Kr. Lippe i Datteln, Kr. Recklinghausen oraz 
Oesterholz, Mayerich oraz Werne (Kaczanow-
ski 1992, s. 50, tam starsza literatura). Znalezi-
ska ze strefy pomiędzy Łabą a Renem interpreto-
wać należy jako świadectwo rzymskiej penetracji 
wojskowej za czasów Augusta (por. Kaczanowski 
1992, s. 51). Długi grot przypominający pilum 
lub ango odkryty został także w okolicach Javor-
nika, okr. Jesenik, przy czym jego pozycja chro-
nologiczna może być nieco młodsza (Peters 1940, 
s. 98–99, ryc. 58). 

4.1.6. Umba

Okucia tarcz obecne w grobach stanowią dobry 
element datujący poszczególne zespoły. Znisz-
czony i trudny do bliższego określenia typolo-
gicznego fragment kołnierza umba z tkwiącym 
w nim nitem odkryty został w 1916 roku. Do-
brze zachowane umbo z zaczątkowym kolcem 
i czterema nitami o półkolistych główkach obec-
ne było w grobie 1, można je zakwalifikować do 
umb typu 6 w ujęciu M. Jahna (1916), formy te 
datowane są na najmłodszy odcinek fazy B1, tzn. 
B1c (Liana 1970, s. 451; Godłowski 1977, s. 68–
69). Analogiczne, nieco zdeformowane umbo 
wchodziło w skład wyposażenia grobu 44. Jego 
nieco mniej wyodrębniony kolec nasuwa skoja-
rzenie z nieco starszymi umbami typu J5 (dato-
wanymi na fazę B1a-b), jednakże różnica w tym 
wypadku jest subtelna. Młodszą formę umb re-
prezentują egzemplarze z wysokim i tępym koń-
cem, jaki znamy z grobu 29 – w tym przypadku 
sztabkowaty bodziec ma równą długość, bez wy-

grave 10 in Hamburg-Langanbek and one of 
them was heavily bent, just like the one from 
Nosocice (Wegewitz 1965, p. 25, plate 5: 10; 
21: 10; Kaczanowski 1992, p. 50, fig. 13: 1, 2). 
Heads of Roman polearms known as pila (in 
fact there is no certainty if they are not Ro-
man javelin heads) also come from Hidde-
sen, Kr. Lippe and Datteln, Kr. Recklinghaus-
en, as well as Oesterholz, Mayerich and Werne 
(Kaczanowski 1992, p. 50, there older liter-
ature). Finds from the area between the Elbe 
and the Rhein should be interpreted as traces 
of Roman military expeditions from the times 
of Augustus (see Kaczanowski 1992, p. 51). 
A long spearhead resembling a pilum or an 
angon was also found near Javornik, Jesenik 
county, although its chronology might be a bit 
younger (Peters 1940, p. 98–99, fig. 58). 

4.1.6. Shield bosses

Metal components of shields present in graves 
are good elements for dating particular burials. 
A damaged and difficult to identify typologi-
cally fragment of a shield boss rim with  a riv-
et was found in 1916. A well-preserved boss 
with a small spike and four rivets with hemi-
spherical heads was found in grave 1 – it can 
be classified as M. Jahn’s type 6 (1916). Such 
forms are dated for the latest part of phase B1, 
i.e. B1c (Liana 1970, p. 451; Godłowski 1977, 
p. 68-69). An analogous, slightly deformed 
boss was found in grave 44. Its slightly less 
prominent spike makes it similar to a bit older 
J5 bosses (dated B1a-b), but the difference in 
this case is very subtle. Younger form of bosses 
is represented by examples with tall and blunt 
end, known from grave 29 – in this case the 
bar-like butt has an even length, with no vis-
ible narrowing. It represents type 7a by Jahn 
and is dated for phase B2, although sometimes 
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raźnego przewężenia. Odpowiada on typowi 7a 
w klasyfikacji Jahna i datowany jest na fazę B2, 
aczkolwiek może się jeszcze przeżywać w po-
czątkach młodszego okresu rzymskiego (Liana 
1970, s. 452; Godłowski 1977, s. 68–69).

W grobach 1 i 44 wystąpiły imacze o silnie pro-
filowanych rynienkowatych trzonkach i profilo-
wanych płytkach do nitów, w których w każdym 
tkwią po dwa duże nity z półkolistymi główka-
mi. Trzonek imacza z grobu 1 zdobiony jest po-
przecznymi liniami prostymi i układającymi się 
w literę V. Imacze tego kształtu zakwalifikować 
należy do typu 6 wg Jahna, występują one przez 
całą fazę B1 i poza nią nie wychodzącymi (Liana 
1970, s. 453). Krępy imacz o praktycznie niewy-
odrębnionych prostokątnych płytkach do nitów 
z grobu 29 nawiązuje do datowanego na początki 
młodszego okresu rzymskiego typu J8 (por. Jahn 
1916, s. 191, ryc. 217–219).

Elementy oporządzenia jeździeckiego repre-
zentują ostrogi. Z grobu 29 pochodzą dwa eg-
zemplarze żelaznych ostróg o stosunkowo nisko 
wysklepionych, masywnych kabłąkach i niskich 
bodźcach. Można je zakwalifikować do podgrupy 
D ostróg kabłąkowych w ujęciu Ginalskiego, gru-
pującej formy datowane na fazę B2, szczególnie 
jej młodszą część (Kieferling 1991, s. 59). Ostroga 
typu J36 pochodzi ze zniszczonego grobu odkry-
tego w 1936 r., w klasyfikacji Ginalskiego odpo-
wiadałaby ona grupie C1, i charakteryzuje się zdo-
bionymi zaczepami. Formy te mogą występować 
w grobach pojedynczo i charakterystyczne są dla 
fazy B1, przechodząc do początków fazy B2 (Gi-
nalski 1991, s. 57–58, ryc. 7). Jak wskazywano już 
powyżej, ostrogi stanowią jeden z wyznaczników 
wysokiego statusu społecznego, co szczególnie wi-
doczne jest w przypadku okresu przedrzymskiego 
(por. Łuczkiewicz 2006, s. 149). Również w przy-
padku cmentarzyska użytkowanego w okresie 
wpływów rzymskich można zauważyć, że wy-
stępujące wraz z ostrogami wyposażenie grobów 
wojowników było niemal kompletne i wyraźnie 
wyróżniające się na tle innych, uboższych grobów.

Uwagę zwraca duża liczba grobów z elemen-
tami uzbrojenia, zarejestrowana na datowanej na 
okres rzymski fazie cmentarzyska w Nosocicach 
– łącznie takich grobów było 12 na łączną liczbę 
36, co stanowi 33%. Zjawisko bogatego wyposa-
żania grobów w broń jest bardzo charakterystycz-
ne dla kultury przeworskiej jako całości, ale bar-

can be encountered at the beginning of the late 
Roman period (Liana 1970, p. 452; Godłowski 
1977, p. 68–69).

Graves 1 and 44 also contained shield 
grips with heavily profiled, half-pipe shafts 
and profiled river plates. The shaft of the grip 
from grave 1 is decorated with straight and 
V-shaped transversal lines. Such grips belong 
to type 6 by Jahn and occur throughout the 
whole B1 phase, without going beyond (Lia-
na 1970, p. 453). A stout grip with basically 
unpronounced rectangular river plates from 
grave 29 corresponds with type J8, dated for 
the beginnings of the later Roman period (see 
Jahn 1916, p. 191, fig. 217–219).

Elements of riding equipment are rep-
resented by spurs. Grave 29 contained two 
iron spurs with rather shallow-bent, mas-
sive heelbands and low rowels. They can be 
classified as subtype D in Ginalski’s classifi-
cation which groups forms dated for phase 
B2, especially its later part (Kieferling 1991, 
p. 59). A J36-type spur comes from a de-
stroyed grave discovered in 1936. In Ginal-
ski’s classification it would fall under the C1 
category and is characterised by decorated 
fastenings. Such forms can be found individ-
ually in graves and are typical for phase B1, 
also occurring at the beginnings of B2 (Gi-
nalski 1991, p. 57–58, fig. 7). As it has been 
already pointed out above, spurs are indica-
tors of high social status, which is visible es-
pecially in case of the pre-Roman period (see 
Łuczkiewicz 2006, p. 149). In case of graves 
from the period of Roman influence we can 
see that the items found together with spurs 
in warrior graves form almost complete sets 
of equipment which stand out in comparison 
with other, poorer burials.

A large number of graves dated for the Ro-
man period in Nosocice and containing ele-
ments of armament is also noticeable – in to-
tal there were 12 such graves out of the total 
36, which is 33%. The phenomenon of richly 
equipping graves with weapons is very charac-
teristic of the whole Przeworsk culture, but is 
also prominent in Scandinavia (see Godłowski 
1992, p. 71). Burials containing metal shield 
components allow for sorting them into groups 
of weapon burials defined by K. Godłowski. 
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dzo wyraźne również na obszarze Skandynawii 
(por. Godłowski 1992, s. 71). Zespoły grobowe 
zawierające metalowe elementy tarcz pozwalają 
na ich uporządkowanie w ramach wydzielonych 
przez K. Godłowskiego grup grobów z bronią. 
Dla 1 grupy, synchronizowanej z fazą B1a-B1b, 
charakterystyczne byłyby umba typu 5 Jahna 
oraz imacze typu J6 (Godłowski 1992, s. 72), tak 
więc należałby do niej nasz grób 44. Nieco młod-
szą pozycję chronologiczną, związaną z fazą B1c, 
miałby grób 1 przynależący do 2 grupy grobów 
z bronią, dla której typowe są umba typu J6 i ima-
cze typu J6 (Godłowski 1992, s. 72). Grób 29 na-
leżałby do grupy 5, w której obecne są młodsze 
formy umb z tępym kolcem typu J7a oraz imacze 
z niewyodrębnionymi płytkami do nitów typu J8, 
grupa ta datowana jest na 2 połowę II w. i syn-
chronizuje się z najwcześniejszym odcinkiem 
fazy C1a (Godłowski 1992, s. 72). Ciekawe jest, 
że obecny w tym grobie imacz ma nieco młodszą 
pozycję od pozostałych elementów wyposażenia, 
datowanych przede wszystkim na młodszą część 
fazy B2 i jego obecność stanowi podstawę do da-
towania całego zespołu. 

O ile miecz obecny był tylko w jednym grobie 
„rzymskiej” fazy użytkowania cmentarzyska, 
metalowe elementy tarczy w trzech grobach, 
ostrogi zaś w dwóch, to groty broni drzewcowej 
wystąpiły we wszystkich 12 grobach z uzbro-
jeniem. W wielu grobach groty występowały 
w dwóch egzemplarzach (gr. 1, 44, 29, 51, 83). 
Kulminacja występowania więcej niż jednego 
grotu w grobach kultury przeworskiej przypa-
da na fazę B2b, kiedy to nawet w 70% grobów 
z bronią występowało ich kilka (Kontny 2005, 
s. 66). Najpełniejsze zestawy uzbrojenia repre-
zentują groby 1 i 44 (dwa groty, umbo i imacz), 
grób 29 (2 groty, umbo, imacz i dwie ostrogi) 
oraz grób z 1936 roku (miecz, ostroga i grot 
pilum).

Młodsza część fazy B2 jest według B. Kont-
nego okresem maksymalnego wzrostu liczby 
grobów z bronią w kulturze przeworskiej, wraz 
z początkiem fazy B2/C1 rozpoczyna się spadek 
ich liczby (Kontny 2005, s. 59–61). Co cieka-
we, ta kulminacja nie znajduje dokładnego od-
zwierciedlenia w dotychczasowych szacunkach 
zmian liczebności populacji, przeciwnie, wzrost 
frekwencji grobów z bronią w skali całej kultu-
ry przeworskiej znacznie przekraczał przyrost  

Group 1, synchronised with phase B1a-B1b 
is characterised by type 5 bosses and type J6 
grips in Jahn’s classification (Godłowski 1992, 
p. 72), which puts our grave 44 in it. Grave 1 
is slightly younger, connected with phase B1c 
and belonging to group 2, which is character-
ised by J6 bosses and J6 grips (Godłowski 1992, 
p. 72). Grave 29 belongs to group 5, in which 
we can observe younger forms of bosses with 
blunt spikes (J7a) and J8 grips with unisolat-
ed rivet plates. This group is dated for the sec-
ond half of the 2nd century and synchronised 
with the earliest fragment of the C1a phase 
(Godłowski 1992, p. 72). Interestingly, the grip 
found in the same grave is slightly younger 
than the rest of the finds, dated mainly for the 
late B2, and its presence is the basis for dating 
the entire collection. 

Although only one grave of the “Roman” 
phase of the graveyard contained a sword, 
metal shield components were found in three, 
spurs in two and spearheads in all 12 burials 
containing armament. In many graves spear-
heads were placed in pairs (gr. 1, 44, 29, 51, 83). 
The culmination of placing more than a single 
spearhead in graves of the Przeworsk culture 
falls into phase B2b, during which even 70% 
of weapon burials contained more than one 
(Kontny 2005, p. 66). Fullest sets of armament 
were found in graves 1 and 44 (two spear-
heads, a shield boss, a grip), grave 29 (2 spear-
heads, a shield boss, a grip and two spurs) and 
the grave from 1936 (a sword, a spur and a pi-
lum head).

The later part of phase B2 is, according to 
B. Kontny, a period of the greatest increase 
in the number of graves containing weapons 
in the Przeworsk culture, with the beginning 
of phase B2/C1 starting its decline (Kontny 
2005, p. 59–61). Interestingly, this culmina-
tion is not reflected by the estimated chang-
es in population, quite the opposite, the in-
crease of frequency of weapon burials in the 
scale of the whole culture significantly ex-
ceeded the increase in the overall population 
(Kontny 2005, p. 61, footnote 11, p. 68). In 
A2 (we skip A3, when the model of weapon 
equipment is very diversified and non-stand-
ardised), the later part of B2 and B2/C1 we 
can see a consequent standard in armament 
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całej populacji (Kontny 2005, s. 61, przypis 11, 
s. 68). W stadiach A2 (pomijamy tu fazę A3, 
kiedy to model wyposażenia w broń jest bardzo 
zróżnicowany i niezestandaryzowany), młod-
szej części B2 i fazie B2/C1 wyraźna jest dale-
ko posunięta standaryzacja elementów uzbroje-
nia uchwytnych w grobach, być może związana 
z militarnym podłożem związanym z aktyw-
nością barbarzyńskich społeczeństw w cza-
sach wojen markomańskich (por. Kontny 2005, 
s. 63). Dotyczy to w szczególności wschodniej 
strefy kultury przeworskiej. Widoczna jest jed-
nocześnie standaryzacja dotychczas zróżnico-
wanych grotów broni drzewcowej, które uzy-
skują „znormalizowane” kształty, najczęściej 
odpowiadające typom VI–VIII w klasyfikacji 
Kaczanowskiego (por. Kontny 2005, s. 66). Ta-
kie zjawisko obserwowane jest także na cmen-
tarzysku w Nosocicach.

4.2. Narzędzia 
i przedmioty toaletowe

4.2.1. Noże

Nóż z grobu 16/87 charakteryzuje się obustron-
nie wyodrębnionym trzpieniem i wyraźnie łu-
kowatym zarysem tylca, jest to jednocześnie eg-
zemplarz masywny i krępy, ostrze nosi wyraźne 
ślady spracowania, które nadały jego przytrzpie-
niowej partii kształt „recurve”. Nieco mniej wy-
raźnie cecha ta występuje w smukłym, długim 
nożu, również o obustronnie wyodrębnionym 
trzpieniu i delikatnie łukowatym tylcu z grobu 
5/6. Także pozostałe noże mają trzpienie wyod-
rębnione dwustronnie i zróżnicowane propor-
cje oraz długość (1; 21, 29, 42, 44; 47, 52, 1916; 
84kob). Nóż z grobu 1 wyróżnia się w specyficz-
ny sposób łukowato podgiętą partią tylca w stre-
fie sztychu, co ciekawe – analogiczna cecha wy-
stąpiła w nożu z grobu 42 i 44. Wskazywać może 
to na pewną lokalną specyfikę i pochodzenie tych 
przedmiotów z jednej pracowni. Wyjątkowy jest 
duży, szeroki sierpowaty nóż z grobu 42. Zary-
sem ostrza przypomina on nieco rzymskie noże 
ogrodnicze, o charakterystycznych, łukowatych 
ostrzach (por. Pohanka 1986, s. 178–189, tab. 10), 
od których różni się jednak w zdecydowanie inny 
sposób ukształtowanym, płasko rozklepanym 

found in graves, perhaps related to some mil-
itary background connected with the activity 
of barbarian societies during the Marcoman-
nic Wars (see Kontny 2005, p. 63). This is true 
particularly for the eastern zone of the Prze-
worsk culture. At the same time we can see 
a standardisation of previously diverse spear-
heads, which now receive “unified” shapes, 
usually in types VI–VIII in Kaczanowski’s 
classification (see Kontny 2005, p. 66). This 
phenomenon can also be observed at the 
graveyard in Nosocice.

4.2. Tools  
and grooming utensils

4.2.1. Knives

A knife from grave 16/87 is characterised by 
a tang singled out from both sides and a clear-
ly curved back. It is a massive, thick knife 
and its blade bears traces of heavy use, which 
gave its part at the base of the tang a “recurve” 
shape. This feature, slightly less prominent, is 
also visible in a slender, long knife from grave 
5/6, also with a gently curved back and clearly 
singled out tang. Other knives also have their 
tangs separated from both sides, as well as var-
ious proportions and lengths (1; 21, 29, 42, 44; 
47, 52, 1916; 84kob). Knife from grave 1 has 
a characteristically arched back at the point 
– interestingly, an analogous feature is visi-
ble on the knives from graves 42 and 44. This 
might suggest some local fashion and a single 
place of origin. Grave 42 contained a particu-
larly large, broad, sickle-like knife. Its blade is 
a bit similar to Roman gardening knives with 
characteristically curved blades (see Pohan-
ka 1986, p. 178–189, plate 10), but it differs 
from them by a differently-shaped tang which 
is hammered flat. The only knife with a full-
er alongside its back was found in grave 47.  
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trzpieniem. Jedyny nóż ze zbroczem w części 
przytylcowej obecny był w grobie 47. Nóż z grobu 
52 charakteryzuje się specyficznym, łukowatym 
wyodrębnieniem trzpienia w partii przytylcowej.

Zupełnie wyjątkowy jest nożyk sierpikowaty 
z grobu 5/6, ma ona krótką, łukowato zagiętą ku 
dołowi rękojeść zakończoną profilowaną głów-
ką zwierzęcą. Partia wyodrębnienia ostrza zaopa-
trzona jest w dwie półkoliste „zatoczki”, przypo-
minające choil we współczesnych nożach. Sposób 
ukształtowania trzonka, jego mocne zgięcie i pla-
styka zoomorficzna bardzo przypominają nożyki 
sierpikowate typu Gołębiewo, datowane na fazy 
A3 i B1, znane z grupy nidzickiej, Kujaw i z kul-
tury oksywskiej (Maciałowicz 2010, s. 380–382, 
ryc. 14) Generalnie nożyki sierpikowate z profi-
lowanymi geometrycznie zakończeniami uchwy-
tu należą do serii 4 w ujęciu von Müllera i typo-
we są głównie dla obszaru Kotliny Czeskiej, gdzie 
występują w fazie B1 (von Müller 1957, s. 47; por. 
Hauptmann 2002, s. 48). W tym kontekście wy-
stąpienie tego zabytku z elementami młodszy-
mi, datowanymi co najmniej na fazę B2 lub na-
wet młodszą część C1, szczególnie zwraca uwagę, 
nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę, że elementy 
wyposażenia grobów uległy przemieszaniu. Naj-
prawdopodobniej przedmiot ten miał dla zmarłej 
osoby wartość sentymentalną.

W męskim grobie 51 odkryto łukowaty nóż 
należący do form pozbawionych uchwytu/trzon-
ka, podobny, aczkolwiek słabo zachowany za-
bytek pochodzi z odkryć elementów wyposa-
żenia zniszczonych grobów w 1916 roku. Tego 
typu formy zaliczyć można do grupy B w ujęciu 
von Müllera (1957). Jest to wyjątkowy rodzaj za-
bytku, uważa się, że ze względów praktycznych 
tego typu przedmioty musiały mieć jakiś rodzaj 
uchwytu wykonanego z surowców organicznych, 
zaś przechowywane były w jakimś rodzaju po-
jemnika, pochwy lub skórzanego woreczka (prze-
mawiają za tym znaleziska z Valloxsäby Logbacke 
na Uplandii – por. Ekholm 1939, s. 22 i Harsefeld 
– por. Wegewitz 1937, tab. 18: 157; por. także 
Hauptmann 2002, s. 47). Chrolonogia brzytew 
(niekonsekwentnie w literaturze określanej tak-
że jako noże sierpikowate) jest szeroka i obejmuje 
czasy od młodszego okresu przedrzymskiego po 
wczesny okres wpływów rzymskich. Występu-
ją one w grobach z bronią, uważa się, że mogły 
pełnić funkcję brzytew (von Müller 1957, s. 45; 

Grave 52 contained a knife whose tang is char-
acteristically formed near the back.

Grave 5/6 contained a unique find of a sick-
le knife with a short, downward-bent han-
dle, ended with a sculpted animal head. The 
blade has two semi-circular “notches”, similar 
to choils in modern knives. The way the grip 
is shaped and bent, as well as the zoomor-
phic ornamentation, are very reminiscent 
of the Gołębiewo-type sickle knives, dated 
for A3 and B1 and known from the Nidzica 
group, Kuyavia and the Oksywie culture (Ma-
ciałowicz 2010, p. 380-382, fig. 14) General-
ly sickle knives with geometrically profiled 
grip ends belong to series 4 in von Müller’s 
classification and are typical mainly for the 
Bohemian Basin, where they occur in phase 
B1 (von Müller 1957, p. 47; see Hauptmann 
2002, p. 48). In this context, the occurrence 
of such item together with younger elements, 
dated for B2 or even the earlier part of C1, is 
particularly interesting, even if we accept the 
fact that the items from graves became mixed 
with each other. Most probably the knife held 
some sentimental value for the deceased per-
son.

Grave 51 (male) contained and arched knife 
which is an example of a form without a grip. 
A similar, poorly preserved knife comes from 
the contents of the destroyed graves from 
1916. Such forms can be included in group 
B by von Müller (1957). It is a unique type of 
find and it is assumed that such knives must 
have had some sort of a grip made of organic 
materials and were kept in a container, sheath 
or a leather pouch (as suggested by the finds 
from Valloxsäby Logbacke in Uppland – see 
Ekholm 1939, p. 22 and Harsefeld – see We-
gewitz 1937, plate 18: 157; see also Haupt-
mann 2002, p. 47). The chronology of razors 
(also inconsequentially described in the lit-
erature as sickle knives) is broad and covers 
the times since the later pre-Roman period 
until the early Roman influence period. They 
are found in graves with weapons and prob-
ably were used as shaving razors (von Müller 
1957, p. 45; Nierhaus 1966, p. 130; Breitspre-
cher 1987, p. 41), or perhaps knives used in 
leather tanning (Voigt 1940, p. 86; Haupt-
mann 2002, p. 47). 
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Nierhaus 1966, s. 130; Breitsprecher 1987, s. 41) 
ewentualnie noży do obróbki skóry (Voigt 1940, 
s. 86; Hauptmann 2002, s. 47). 

4.2.2. Nożyce

Nożyce z grobu 44 mają ostrza wyodrębnione 
pod kątem około 135° oraz w charakterystycz-
ny sposób gwałtownie poszerzoną partię kabłą-
ka w miejscu jego zagięcia. W przypadku nożyc 
z grobu 51 ostrza wyodrębnione są pod kątem 
prostym, a kabłąk rozszerza się stopniowo ku 
zagięciu. Podobnie wydzielone jest ostrze no-
życ znalezionych luźno. We wszystkich przy-
padkach ostrza mają trójkątny kształt, nożyce 
można zaś zaliczyć do grupy A wg von Mülle-
ra, czyli form o zaokrąglonym kabłąku (1957, 
s. 49). Funkcja nożyc w grobach nie jest do koń-
ca jasna, upatruje się w nich przyrządów toale-
towych, narzędzi do strzyżenia owiec, ale tak-
że przypisuje im funkcję obrzędowo-magiczną, 
związaną z inicjacją i postrzyżynami, również 
w kontekście eschatologicznym (Godłowski 
1974, s. 94–95; Błażejewski 1998, s. 162). Wy-
stępują one w grobach o męskim modelu wy-
posażenia z bronią (por. Czarnecka 1990, s. 42–
45), tak też jest w naszym przypadku. 

4.2.3. Igły 

Zachowana we fragmentach igła z uszkiem ufor-
mowanym na końcu trzpienia, a więc należąca 
do typu I Dąbrowskiej, odkryta została w gro-
bie 7, analogiczna, lepiej zachowana pochodzi-
ła z grobu 47. Różni się od nich igła z grobu 52, 
w przypadku której uszko wykonane zostało po-
przez rozkucie żelaznego pręta w pewnej odle-
głości od jego zakończenia. Można zaliczyć ją do 
typu II (Dąbrowska 1997, s. 97).

4.2.4. Szydła

Szydła żelazne obecne były w grobach 44, 52 
i 84, ten rodzaj zabytku występuje przez cały 
okres wpływów rzymskich, zarówno w grobach 
kobiecych, jak i męskich, aczkolwiek sugeruje 
się, że obecność szydeł w grobach męskich jest 
nieco częstsza (Jasnosz 1952, s. 258). Część za-
bytków w formie pręta, charakteryzującego się 
kolistym przekrojem w jednej części i czworo-

4.2.2. Scissors

Scissors from grave 44 have their blades set 
at an angle of roughly 135° and their bow 
abruptly broadened at the place of its bend. 
In case of the scissors from grave 51, the 
blades are at a right angle and the bow grad-
ually broadens towards the bend. The scis-
sors found in isolation are similar. In all cases  
the blades are triangular  and the scissors can 
be put in group A by von Müllera, contain-
ing forms with a rounded bow (1957, p. 49). 
The function of scissors in graves is not en-
tirely clear – they are perceived as bodily hy-
giene utensils, wool shearing tools or items 
serving a ritual or magical purpose related to 
rites of passage or first haircuts, also in escha-
tological context (Godłowski 1974, p. 94–95; 
Błażejewski 1998, p. 162). They are found in 
male graves which also contain weapons (see 
Czarnecka 1990, p. 42–45), the finds from 
Nosocice are no different. 

4.2.3. Needles 

Grave 7 contained fragments of a needle with 
an eye formed at the end of the shaft, i.e. of 
type I by Dąbrowska. An analogous, better 
preserved one, came from grave 47. Anoth-
er needle, from grave 52, is different – in its 
case the eye was formed by hammering out 
the iron in some distance from the tip. It can, 
therefore, be classified as type II (Dąbrowska 
1997, p. 97).

4.2.4. Awls

Iron awls were present in graves 44, 52 and 
84. This type of find is encountered through-
out the whole period of Roman influence, 
in both female and male graves, although 
it seems it occurs in male burials slightly 
more often (Jasnosz 1952, p. 258). Some of 
the finds in the form of a rod with a circu-
lar profile in one part and a rectangular one 
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kątnym w drugiej, może stanowić element po-
zbawionego okładziny krzesiwa igłowatego. 
Przyjmuje się także, że przedmioty te mogły 
pełnić funkcję przekłuwaczy, a nawet przyrzą-
dów służących do ostrzenia noży lub brzytew 
(por. Ilkjaer 1993, s. 269). Krępe, kościane szy-
dło obecne było w kobiecym grobie 72.

4.2.5. Krzesiwa

Krzesiwa sztabkowate z zakończeniem skutym 
w uszko różnią się proporcjami i szerokością, 
od form najbardziej typowych, smukłych (gr. 
10, 29), po bardzo silnie rozszerzające się, o łu-
kowatym zarysie boków (gr. 5/6; wobec nieza-
chowania się zabytku oryginalnego nie można 
wykluczyć całkowicie, że w rzeczywistości był 
on okuciem końca pasa typu 5 w ujęciu Mady-
dy-Legutko 2011, s. 48–51, datowanego na fazę 
C1, jednakże analogiczne szerokie formy znane 
są ze stanowisk sepulkralnych zlokalizowanych 
w niedalekiej odległości od Nosocic, chociaż-
by z podobnie datowanego Brzegu Głogowskie-
go, pow. głogowski – Garbarcz 2005, ryc. 10: 
9). Odkryte krzesiwa odpowiadają typowi IA 
w ujęciu Jonakowskiego, czyli formom z usz-
kiem zakończonym prosto, symetrycznym (Jo-
nakowski 1996; por. Kokowski 1985). W kom-
plecie z krzesiwami sztabkowatymi występować 
powinny krzemienne krzesaki, które zazwy-
czaj podczas badań są przeoczane i traktowane 
jako naturalne kamienie. Krzesiwa sztabkowa-
te pojawiają się pod koniec fazy B1 i użytkowa-
ne były co najmniej do fazy C1b (Jonakowski 
1996, s. 100). Trudno rozstrzygnąć, czy sztab-
kowaty przedmiot pozbawiony uszka, zaopa-
trzony natomiast w nit odkryty w zniszczonym 
grobie z 1936 r., jest – jak wskazuje na to Pe-
scheck – krzesiwem czy jakimś innym rodza-
jem zabytku (1936, s. 187, ryc. 3).

W grobie 44 odkryto komplet składający się 
z krzesiwa iglicowego (zwanego także szydłowa-
tym lub skandynawskim), pozbawionego nie-
stety drewnianej rękojeści oraz owalnego krze-
saka z wyraźnymi śladami użytkowania na obu 
stronach. Krzesiwo analogicznego rodzaju z za-
chowaną częściowo rogową rękojeścią wystąpiło 
także w grobie 1 (charakterystyczne są wyraźnie 
widoczne ślady deformacji końcówki krzesi-
wa, powstałe od wielokrotnego jego używania, 

in another might be elements of needle flints 
without fittings. It is also assumed that such 
items might have been used as piercing tools 
or even sharpeners for knives or razors (see 
Ilkjaer 1993, p. 269). A stout, bone awl was 
found in female grave no. 72.

4.2.5. Flints

Bar flints with endings hammered into ears 
vary in proportions and width, from the 
most typical, slender forms (gr. 10, 29), to 
very broad ones with curved sides (gr. 5/6; 
due to the fact that the item did not survive, 
there is a possibility it was, in fact, a type-
5 belt end in Madyda-Legutko classification, 
p. 48–51, dated for phase C1, although anal-
ogous broad forms of flints are known from 
the sepulchral sites located closely to No-
socice, e.g. from similarly dated Brzeg Gło-
gowski, Głogów county – Garbarcz 2005, fig. 
10: 9). Found flints are examples of symmet-
rical, straight-ended forms with ears – type 
IA in Jonakowski’s classification (Jonakowski 
1996; see Kokowski 1985). Flint spark stones 
should accompany bar flints, but they are 
usually omitted and treated as natural stones. 
Bar flints begin to appear at the end of phase 
B1 and remain in use at least until C1b (Jo-
nakowski 1996, p. 100). It is difficult to de-
termine if the bar-shaped, earless item with 
a rivet from the destroyed grave discovered in 
1936 is a flint, as Pescheck suggests, or some 
other type of artifact (1936, p. 187, fig. 3).

Grave 4 contained a set consisting of a nee-
dle flint (also known as awl or Scandinavian 
flint), unfortunately without its wooden han-
dle, and an oval spark stone with traces of use 
on both sides. An analogous flint, with a par-
tially preserved horn handle, was found in 
grave 1 (there are visible deformations of the 
flint’s tip from its continuous use, especial-
ly on one side). Additionally, grave 51 con-
tained an oval spark stone with a characteris-
tic groove and two needle flints (one of them 
with an octagonal profile might have been 
used as a puncheon). Perhaps the item from 
grave 52 is also a needle flint. Grave 62 con-
tained a heavily corroded rod with a rectan-
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przede wszystkim po jednej stronie), ponadto 
w grobie 51 wystąpiły owalny krzesak z charak-
terystyczną bruzdą oraz dwa krzesiwa iglicowe 
(jeden z zabytków, z ośmiokątnym w przekro-
ju trzonkiem, mógł pełnić funkcję puncy). Być 
może krzesiwo iglicowe stanowi zabytek z grobu 
52, w grobie 64 odkryto silnie skorodowany pręt 
o czworokątnym przekroju oraz nieokreślony 
bliżej, owalny kamienny gładzik – nie można wy-
kluczyć, że również w tym przypadku chodziło 
o krzesiwo skandynawskie. Zestawy krzesaków 
i krzesiw oraz w ogóle krzesiwa iglicowe są na 
terenie kultury przeworskiej dość rzadkie (por. 
Dąbrowska 1996; Jonakowski 1996; Rakowski, 
Watemborska-Rakowska 2017, s. 511–512, 527), 
tym bardziej zwraca uwagę ich liczna reprezen-
tacja na cmentarzysku w Nosocicach. Bardzo 
liczne serie tego typu identycznych zabytków 
odkryto w Illerup-Ådal (por. np. Ilkjaer , SAMG, 
SANI na s. 28, SAIH i SAIK na s. 37, SAHW na 
s. 93). Krzesiwa iglicowe datowane są głównie na 
faz B1, aczkolwiek pojawiają się już w fazie A2 
i trwają do fazy B2 (Jonakowski 1996, s. 93). Jak 
wskazano wyżej, bardzo często ten rodzaj zabyt-
ku mylnie interpretowany jest jako szydło (por. 
Tackenberg 1925, s. 30).

4.2.6. Klucze

Odkryte klucze (gr. 2/3, 16/87) nie są zróżni-
cowane typologicznie, są to proste formy z usz-
kiem, w którym umieszczone jest ogniwko, pro-
stokątnym przekrojem kabłąka oraz U-kształtnie 
uformowanym zakończeniem. Można je zaliczyć 
do typu A w ujęciu Kokowskiego, stanowiącego 
absolutnie dominujący typ w okresie rzymskim 
na całym obszarze Barbaricum, gdzie apogeum 
ich występowania przypada na fazę B2, szczegól-
nie jego młodszy odcinek, sięgając po fazę B2/
C1 (Kokowski 1997, s. 14, 23, 25, diagram 8, ryc. 
38). Klucz z gr. 16/87 był zgięty na potrzeby rytu-
ału pogrzebowego. Kolistym przekrojem kabłą-
ka wyróżnia się, jak można sądzić na podstawie 
zachowanej dokumentacji, fragmentarycznie za-
chowany klucz z grobu 7. Klucze uważane są za 
kobiecy wyznacznik płciowy wyposażenia gro-
bu – fakt wystąpienia tego zabytku w grobie 2/3 
wraz z grotem broni drzewcowej wskazuje na to, 
że mamy w tym przypadku do czynienia z prze-
mieszanym inwentarzem grobów obu płci. 

gular profile and an unspecified oval pebble 
– perhaps a Scandinavian flint. Sets of spark 
stones and flints and needle flints in general 
are quite rare in the territory of the Przeworsk 
culture (see Dąbrowska 1996; Jonakowski 
1996; Rakowski, Watemborska-Rakowska 
2017, p. 511–512, 527), so their numerous 
presence in Nosocice is even more interest-
ing. Multiple series of such items were found 
in Illerup-Ådal (see e.g. Ilkjaer, SAMG, SANI 
on p. 28, SAIH and SAIK on p. 37, SAHW 
on p. 93). Needle flints are dated mainly for 
B1, although some appear already in A2 and 
remain in use until B2 (Jonakowski 1996, 
p. 93). As mentioned above, such finds are 
very often misinterpreted as awls (see Tack-
enberg 1925, p. 30).

4.2.6. Keys

Keys found in Nosocice (gr. 2/3, 16/87) are 
not typologically varied – they are sim-
ple forms with an eye that has a link inside, 
a square-profiled bow and a U-shaped ending. 
They can be classified as type A in Kokowski’s 
classification and represent an absolute-
ly dominating type of key in the Roman pe-
riod in all of Barbaricum. The peak of their 
occurrence falls into phase B2, especially its 
later part, reaching phase B2/C1 (Kokowski 
1997, p. 14, 23, 25, diagram 8, fig. 38). The key 
from grave 16/87 was ritually bent. Key from 
grave 7, preserved in fragments, was different 
(in accordance with the surviving documen-
tation) due to the circular profile of its bow. 
Keys are considered to be indicators of female 
graves – the fact that a key was found in grave 
2 / 3 together with a spearhead shows that in-
ventories of both male and female burial be-
came mixed with each other. 
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4.2.7. Szkatułki

Z grobu 16/87 pochodzi dobrze zachowane, 
prostokątne, masywne żelazne okucie szkatułki 
z umieszczonymi narożnie kolankowato zagię-
tymi gwoźdźmi o kolistych główkach, z których 
trzy zachowały się, płytka okucia zaopatrzona 
jest w dwa koliste otwory. W grobie towarzy-
szyły okuciu kolankowato zgięte większe gwoź-
dzie o koliście rozklepanych główkach, także 
egzemplarze u dużych rozmiarach, sięgających 
łącznej długości 7 cm. Jest raczej mało prawdo-
podobne, aby te najdłuższe stanowiły element 
okucia szkatułki, są na to za duże, musiały peł-
nić jakąś inną, bliżej nieokreśloną funkcję (po-
dobny gwóźdź z dużą główką odkryto w grobie 
8). Analogiczne okucie z dwoma otworami po-
chodzi z grobu 47, zaś szczątkowo zachowane 
z tkwiącym w jednym z otworów fragmentem 
klucza (?) odkryte zostało luźno. W szczegóło-
wych klasyfikacjach egzemplarz odkryty luźno 
zaliczyć można do szerokiego i krępego typu I, 
pozostałe zaś do zdecydowanie smuklejszego 
typu II w ujęciu Kokowskiego (Kokowski 1997, 
s. 13). Oba typy stanowią najczęściej spotyka-
ne formy na terenie całego Barbaricum i zna-
ne są obecnie z ponad 200 egzemplarzy, obecne 
są szczególnie licznie na stanowiskach kultu-
ry przeworskiej i wielbarskiej oraz w Branden-
burgii i środkowym Nadłabiu (Kokowski 1997, 
s. 15, ryc. 27–28). Generalnie chronologia okuć 
skrzynek obejmuje okres wczesnorzymski i po-
czątki młodszego okresu rzymskiego, przy czym 
apogeum występowania okuć typu II przypada 
na faz B2b, zaś typ I spotykany jest od fazy B2a 
i mniej licznie aż po późny okres rzymski (Ko-
kowski 1997, s. 19–21, diagram 6). Z grobu 47 
pochodzi taśmowata sprężyna zamka szkatułki. 
Części szkatułek, kaset czy skrzynek w posta-
ci okuć i kluczy spotyka się przede wszystkim 
w grobach datowanych na młodszą część fazy 
B2 oraz w C1 i C2, często są one charaktery-
styczne dla grobów kobiet w grupie wiekowej 
adultus i maturus (por. Czarnecka 1990, s. 46; 
Kokowski 1997, s. 28; Błażejewski 1998, s. 163).

4.2.8. Przęśliki

Najczęściej występującym rodzajem przęślika 
jest forma dwustożkowata z zagłębionymi bie-

4.2.7. Caskets

Grave 16/87 contained a well-preserved, mas-
sive, rectangular iron casket fitting with three 
ball-headed, bent nails surviving in its corners. 
The plate has two circular holes. The item was 
accompanied in the grave by larger bent nails 
with flat, circular heads, some of them quite 
large, reaching 7 cm in length. There is little 
chance that those large nails were used in cas-
ket fittings – they are far too big, so they must 
have had a different purpose (a similar nail with 
a large head was found in grave 8). An analo-
gous fitting with two holes comes from grave 
47. There is also a loose find of a fragment of 
fitting with a piece of a key (?) still stuck in 
one of its holes. The loose find can be classi-
fied as an example of broad and more stocky 
type I, while the other two to far more slender 
type II in Kokowski’s classification (Kokowski 
1997, p. 13). Both types are the most common-
ly observed forms in all of Barbaricum and 
are now known from over 200 finds, especial-
ly numerous at Przeworsk and Wielbark sites,  
as well as Brandenburg and the central Elbe ba-
sin. (Kokowski 1997, p. 15, fig. 27–28). Gener-
ally the chronology of casket fittings covers the 
pre-Roman and the beginnings of the early Ro-
man period, with the peak of type II falling into 
B2b phase, and type I being encountered since 
B2a until the late Roman period (although less 
frequently) (Kokowski 1997, p. 19–21, diagram 
6). Grave 47 contained a band spring from 
a casket lock. Fragments of caskets, cases and 
chests in the form of fittings and keys are usual-
ly found in graves dated for the later part of B2 
phase and C1 and C2. They are often character-
istic for women of the adultus and maturus age 
groups (see Czarnecka 1990, p. 46; Kokowski 
1997, p. 28; Błażejewski 1998, p. 163).

4.2.8. Spindle whorls

The most common form whorls is a biconical 
one with concave poles (7, 8, 47, 52, 84). Only 
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gunami (7, 8, 47, 52, 84). Jedynie przęślik z gro-
bu 72 odróżnia się kształtem, bardziej płaskim, 
zbliżonym do soczewkowatego. W grobie 7 wy-
stąpiły aż cztery tego typu zabytki, przy czym 
jeden z nich, wyróżniający się największymi 
rozmiarami i silnie zagłębionymi biegunami, 
ornamentowany jest grupami prostokątnych 
odcisków, wykonanych najprawdopodobniej 
takim samym radełkiem, jakim wykonywany 
jest ornament kółka zębatego na ceramice. Jest 
to bardzo interesująca obserwacja w kontek-
ście problematyki kontaktów lokalnej społecz-
ności ze społecznościami środkowonadłabskie-
go kręgu kulturowego. W grobie 52 wystąpiło 
aż 5 dwustożkowatych przęślików – wydaje się 
więc, że zwyczaj wyposażania zmarłych kobiet 
w dużą liczbę tego typu zabytków jest wyrazem 
lokalnej specyfiki obrzędowości pogrzebowej. 
Na ile możemy wnioskować na podstawie za-
chowanego materiału oryginalnego, przęśliki 
trafiały do grobów głównie przepalone na sto-
sie pogrzebowym (gr. 8, 52, 72), co jest wyraź-
ną zmianą w stosunku do okresu przedrzym-
skiego, kiedy te przedmioty nie podlegały temu 
procesowi (gr. 17, 67 – oba PLT).

4.2.9. Grzebienie

Zachowany w trzech fragmentach grzebień ko-
ściany pochodzi z grobu 16/87, jednakże stan 
jego zachowania nie pozwala na wyciąganie ja-
kichkolwiek wniosków dotyczących jego for-
my. Strefa powyżej zębów jest w tym przypad-
ku zdobiona podwójnymi poziomymi liniami 
rytymi. W grobie 29 obecny był grzebień który 
można zakwalifikować do typu D w ujęciu Tho-
mas (1960, s. 56–61, 66–70) lub typu 1 w od-
mianie c wg Chmielowskiej (1971, s. 46–47), 
czyli form półkolistych, jednowarstwowych, 
jednopłytowych, zdobionych reliefowo, dato-
wanych wyłącznie na fazę B2. Uchwyt grze-
bienia zdobiony jest rytymi łuczkami, równo-
ległymi do krawędzi, tworzącymi niewielkie 
płyciny, a także motywami ukośnych krzyży 
i linii prostych. Ornamentyka reliefowa grze-
bieni charakterystyczna jest przede wszystkim 
dla terenów południowej Skandynawii, dolnego 
i środkowego Nadłabia i Pomorza Zachodniego 
(Thomas 1960, s. 142). Według S. Pazdy obec-
ność tego typu formy na cmentarzysku w Noso-

the whorl from grave 72 has a different, more 
lenticular shape. Grave 7 contained four such 
items and one of them is significantly larger, has 
deeply concave poles and is ornamented with 
groups of imprinted rectangles, made probably 
with the same tool which was used to make the 
cog ornament on pottery. This is an interesting 
observation in the context of the nature of con-
tacts of the local communities with the people 
of the central Elbe cultural zone. Grave 52 con-
tained 5 biconical whorls – it seems that equip-
ping deceased women with large numbers of 
such items was an element of the local funer-
ary rite. As far as we can conclude from the pre-
served material, whorls were placed in graves 
mainly burnt by the funeral pyre (gr. 8, 52, 72), 
which is a significant change in comparison to 
the pre-Roman period, during which they were 
buried intact (gr. 17, 67 – both PLT).

4.2.9. Combs

Grave 16/87 contained three fragments of a bone 
comb, although their poor condition prevents 
us from drawing any conclusions regarding its 
form. The area above the teeth is in this case 
decorated with double horizontal engraved 
lines. Grave 29 contained a type D comb in 
Thomas’ classification (1960, p. 56–61, 66–70)  
or type 1 var. c in Chmielowska’s classifica-
tion (1971, p. 46–47), i.e. a semi-circular, sin-
gle-layer, single-plate, engraved form, dated 
solely for B2 phase. The grip is decorated with 
engraved arches, parallel to the edge and form-
ing small panels, as well as with motifs of diag-
onal crosses and straight lines. Engraved orna-
mentation of combs is characteristic primarily 
for southern Scandinavia, lower and central 
Elbe basin and Western Pomerania (Thomas 
1960, p. 142). According to S. Pazda, presence 
of such forms in Nosocice can be a symptom 
of contacts of the local population with people 
inhabiting Brandenburg (Pazda 1980, p. 88), 
or rather the central Elbe basin, with which 
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cicach może być przejawem kontaktów lokalnej 
społeczności z ludnością zamieszkującą ów-
cześnie Brandenburgię (Pazda 1980, s. 88) czy 
może bardziej obszaru środkowego Nadłabia, 
z czym zgadzamy się. Najstarszą europejską for-
mą grzebienia jest grzebień typu A Thomas lub 
typu 1 odmiany a Chmielowskiej, czyli półkoli-
sty, jednowarstwowy, jednoczęściowy zdobiony 
ornamentyką rytą (Thomas 1960, s. 57; Chmie-
lowska 1971, s. 44). Należy do niej egzemplarz 
znaleziony w grobie 9 i podobnie jak w przy-
padku grzebienia z grobu 16/87 ornamentowa-
ny dwoma poziomymi liniami rytymi, a także 
zabytek z grobu 84. Zupełnie inaczej uformo-
wana jest rękojeść jednowarstwowego, półkoli-
stego grzebienia z grobu 47, w przypadku któ-
rego wewnętrzna część uchwytu zdobiona jest 
ażurowymi wycięciami. Tego typu formy spo-
tykane w Barbaricum są bardzo rzadko, w uję-
ciu Thomas zaliczane są do typu C, wg Chmie-
lowskiej odpowiadają one typowi 1 w odmianie 
b i występują przede wszystkim w zespołach da-
towanych na fazy B1 i B2 (Chmielowska 1971, 
s. 42; typ A wg Thomas 1960, s. 56–61, 66), ale 
spotkać je można także w zespołach ewidentnie 
zawierających już wyznaczniki chronologicz-
ne młodszego okresu rzymskiego (Godłowski 
1977, s. 50). Analogię może stanowić egzem-
plarz z położonego blisko Nosocic cmentarzy-
ska w Głogowie (Tackenberg 1925, s. 52, tab. 
11: 10), warto zaznaczyć, że grzebienie ażurowe 
występują szczególnie często na terenie Czech 
i na środkowym Nadłabiu (Thomas 1960, s. 66). 
Egzemplarze ażurowe tego typu charakteryzu-
ją się bardzo niewielkimi rozmiarami, przy sze-
rokości nieprzekraczającej 3,5–4 cm i wyko-
nywane były z jednego kawałka kości/poroża. 
Jest wielce prawdopodobne, biorąc pod uwagę 
rozmiary i stylistykę obu grzebieni, że były one 
produktami jednego warsztatu. 

W grobach nosocickich grzebienie występo-
wały w grobach zarówno kobiet (16/87, 47), jak 
i mężczyzn (groby 9 i 29 z elementami uzbro-
jenia), co pokrywa się ze spostrzeżeniami Bła-
żejewskiego dotyczącymi innych cmentarzysk 
na terenie Dolnego Śląska (Błażejewski 1998, 
s. 162). Ich przeznaczenie może wiązać się za-
równo z funkcją ozdoby włosów, czy przybo-
ru toaletowego, jak i sferą symboliki związanej 
z inicjacyjną rolą śmierci (ibidem). 

we agree. The oldest European comb form is 
type A Thomas or type 1 var. a Chmielowska, 
a semi-circular, single-layer, single-piece, dec-
orated with engravings (Thomas 1960, p. 57; 
Chmielowska 1971, p. 44). It is represented 
by the comb found in grave 9, decorated with 
engraved double horizontal lines like the one 
from grave 16/87, as well as the comb from 
grave 84. A single-layer, semi-circular comb 
from grave 47 has a completely different grip, 
whose inner part is decorated with perfora-
tions. Such forms are very rare in Barbaricum, 
belonging to type C Thomas or type 1 var. b 
Chmielowska, and are found mainly in sites 
dated for B1 and B2 (Chmielowska 1971, p. 42; 
type A Thomas 1960, p. 56–61, 66), but they 
can also be encountered in contexts bearing 
features of the late Roman period (Godłowski 
1977, p. 50). An analogous example comes 
from the nearby gravyeard in Głogów (Tack-
enberg 1925, p. 52, plate 11: 10). It should be 
noted that perforated combs are particularly 
common in Bohemia and the central Elbe ba-
sin (Thomas 1960, p. 66). Such combs are usu-
ally very small, not wider than 3,5–4 cm, and 
were made from a single piece of bone/antler. 
If we compare the size and style of both combs, 
it is probable they were products of the same 
workshop. 

In Nosocice combs were found both in fe-
male (16/87, 47) and male graves (9 and 29 
with elements of weaponry), which con-
firms observations of Błażejewski on oth-
er graveyards in Lower Silesia (Błażejewski 
1998, p. 162). They might have been used 
as hair decorations, grooming tools or sym-
bolic items, related with the initiative role  
of death(ibidem). 
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4.3. Pozostałe zabytki  
z grobów

Z męskiego (?) grobu 85, datowanego na fazę B2, 
pochodzi żelazne, taśmowate, okucie z kotwico-
watym zakończeniem, w którym obecne są dwa 
otwory na nity. Na kabłąku w pierścieniowatym 
uchwycie umieszczone jest ogniwko, w dalszej 
części kabłąka tkwią dwa duże nity z półkolisty-
mi główkami. Przyjmuje się, że tego typu oku-
cia mogły pełnić dwojaką funkcję – okuć wia-
der lub okuć skrzyń drewnianych (Rycel 1983, 
s. 294–295). W przypadku egzemplarza z No-
socic, wbrew pierwszemu skojarzeniu, okucie 
to nie miałoby na celu zamocowania uchwytu 
ewentualnego wiaderka, bezpośrednio w kotwi-
cowatym zakończeniu – zakończenie to w rze-
czywistości znajdowało się w dolnej części wia-
derka, taśma wzmacniać miała wiadro na całej 
jego wysokości, natomiast kabłąk zamocowany 
był w innym okuciu, którego w grobie już nie 
stwierdzono. Dla tego typu rozwiązania ścisłą, 
dobrze zachowaną analogię stanowi znalezisko 
z Poznania-Szeląga, aczkolwiek znacznie różnią-
ce się chronologią, bo datowane na fazę D (Ry-
cel 1983, s. 295; por. Becker 2006, poz. 233, tab. 
49). Bardzo bliską analogię, również zaopatrzoną 
w ogniwko z pierścieniem, a datowaną na fazę 
B2/C1 stanowi uszkodzony egzemplarz z grobu 
24 w Kotli, pow. głogowski (Kramarek 1962, ryc. 
6: r). Podobnie ukształtowane okucie kotwico-
wate, ale zachowane we fragmencie, znane jest 
także z datowanego na fazę B2 grobu 2 z Sobo-
ciska, pow. oławski (por. Ibragimow 2009, ryc. 8: 
g), Jaksonowa, pow. wrocławski (Pescheck 1939, 
ryc. 84), a ponadto z cmentarzyska w Karczynie/
Witowach, pow. inowrocławski, gdzie odkry-
to ponadto ukucie co prawda bez zachowanego 
kotwicowatego zakończenia, ale za to z pierście-
niem umocowanym w ogniwku (Bednarczyk, 
Romańska 2015, s. 65, tab. LXIV: 9). Okucia ta-
śmowate zakończone kotwicowato, ale pozba-
wione ogniwek występują w zespołach datowa-
nych na fazę B2, a alternatywną interpretację 
w stosunku do okuć wiadra stanowi ich funkcja 
polegająca na wzmocnieniu i ozdobie drewnia-
nych skrzynek, w szczególności ich wiek (por. 
Rycel 1983, s. 294). Tego typu zabytki występu-
ją przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska 

4.3. Other items  
from graves

Male (?) grave 85, dated for B2, contained 
an iron, band fitting with an anchor-shaped 
ending with two rivet holes. On the bow  
there is a ring-shaped grip with a link. Fur-
ther on the bow there are two large rivets 
with hemispherical heads. Such items could 
have served as two things: fittings for buckets 
or wooden chests (Rycel 1983, p. 294–295). 
In case of the find from Nosocice, in contra-
ry to the first impression, such fitting was not 
used to mount a bucket grip directly in the 
anchor-shaped ending – in fact that ending 
was placed in the lower part of the bucket and 
the band reinforced the bucket on all of its 
length, whereas the bow was attached to an-
other fitting, absent in the grave. A very close 
and well-preserved analogy for this con-
struction (although of a completely different 
chronology – dated for phase D) comes from 
Poznań-Szeląg (Rycel 1983, p. 295; see Becker 
2006, pos. 233, plate 49). Another close analo-
gy, also with a link on a ring and dated for B2/
C1 is a damaged piece from grave 24 in Kot-
la, Głogów county (Kramarek 1962, fig. 6: r). 
A similarly shaped anchor fitting, preserved 
only partially, is known also from a B2 grave 
2 in Sobocisko, Oława county (see Ibragimow 
2009, fig. 8: g), Jaksonów, Wrocław county 
(Pescheck 1939, fig. 84), as well as from the 
graveyard in Karczyn/Witowy, Inowrocław 
county, where another fitting was found as 
well – without the anchor ending, but with 
a ring attached to a link (Bednarczyk, Ro-
mańska 2015, p. 65, plate LXIV: 9). Band fit-
tings with anchor endings, but without links 
are found in B2 sites. Their alternative func-
tion might have been reinforcement and dec-
oration of wooden chests, especially their lids 
(see Rycel 1983, p. 294). Such items are found 
mainly in Lower Silesia and Greater Poland 
(Rycel 1983, fig. 1). Two rectangular fittings 
with rounded corners, each bearing two rivets 
with large cap heads found in grave 85 seem 
to confirm the interpretation of the find from 
Nosocice as a bucket component. The same 
grave contained a round wire, probably re-
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i w Wielkopolsce (Rycel 1983, ryc. 1). Dwa pro-
stokątne okucia o zaokrąglonych narożnikach, 
każde zaopatrzone w dwa nity o dużych, grzyb-
kowatych główkach obecne w grobie 85 wzmac-
niają interpretację znaleziska nosocickiego jako 
związanego z wiaderkiem. Pochodzący z tego sa-
mego grobu kolisty w przekroju drut jest prawdo- 
podobnie pozostałością kabłąka (ewentualnie 
szydła, jak wskazują na to archiwalne notatki, 
wobec niezachowania się oryginalnego zabyt-
ku). Wiaderka z metalowymi okuciami wystę-
pują we wszystkich typach grobów, najczęściej 
jednak w grobach szkieletowych, zarówno mę-
skich, jak i kobiecych, w rzadkich wypadkach są 
one wykorzystywane także w funkcji popielnicy, 
ich chronologia obejmuje praktycznie cały okres 
wpływów rzymskich (por. Becker 2006, s. 391). 

Bardzo silnie przepalone w ogniu stosu i zde-
formowane rzymskie naczynie brązowe obec-
ne było w kobiecym grobie 72. Jeden z zacho-
wanych fragmentów zaopatrzony jest w kolisty 
otwór i dookolny rowek, wobec czego należy 
sądzić, że są to brązowe cedzidło lub czerpak 
nawiązujące do typu E138-143, 160, 162 w kla-
syfikacji Eggersa (Eggers 1951).

W grobie 16/87 odkryto fragmenty kościane-
go pręcika, stanowiące najprawdopodobniej po-
zostałość szpili lub kościanej igły, zaś w grobie 
52 kość zwierzęcą z intencjonalnie wykonanym 
otworkiem. W grobie 51 wraz z kompletem do 
krzesania ognia w typie skandynawskim obec-
ny był pręcikowaty przedmiot o ósemkowatym 
przekroju górnej części trzpienia, który praw-
dopodobnie można interpretować jako pun-
cę. Z tego grobu pochodzi też astragal. Żelazne 
kółko o średnicy 8,5 cm z kobiece grobu 47 mo-
gło pełnić funkcję bransolety, co byłoby faktem 
bardzo rzadkim na terenie kultury przeworskiej. 
W grobie 52 obecne były dwa żelazne kółka wy-
konane ze spłaszczonego drutu, o owalnym prze-
kroju i średnicach 3,5 cm i 4,1 cm. Nieokreślone 
bliżej pod względem funkcjonalnym okucie pro-
stokątne z dwoma zachowanymi nitami o pół-
kulistych główkach odkryte zostało w grobie 88. 
Badacze niemieccy określili jego funkcję jako 
okucie wiadra, co trudne jest do zweryfikowania 
wobec niezachowania się oryginalnego zabytku. 
Kształt nitów i rozmiar duży zabytku przema-
wia za tym, że rzeczywiście służyć ono mogło do 
okucia przedmiotu wykonanego z drewna.

mains of a bow (or eventually an awl, as sug-
gested by the archive notes and with the item 
itself missing). Buckets with metal fittings are 
found in all types of graves, mostly in skele-
tal ones, both male and female. On rare occa-
sions they are used as urns. Their chronology 
covers almost the entire period of Roman in-
fluence (por. Becker 2006, p. 391). 

A highly deformed and burnt by the pyre Ro-
man bronze vessel was found in female grave 
72. One of the preserved fragments has a circu-
lar opening and a surrounding groove, which 
suggests it might have been a bronze scoop, 
similar to type E138-143, 160, 162 in Eggers 
classification (Eggers 1951 ).

Grave 16/87 contained fragments of a bone 
shaft, probably remains of a pin or a needle. 
Grave 52 contained an animal bone with an in-
tentionally drilled hole. Grave 51, in addition 
to a Scandinavian-type fire starting set, con-
tained a shaft-like item with an 8-shaped pro-
file in its upper part, probably a puncheon. The 
same grave also contained an astragal. An iron 
hoop with a diameter of 8.5 cm, found in fe-
male grave 47, might have been a bracelet – 
a rare instance in the territory of the Przeworsk 
culture. Grave 52 contained two iron hoops 
made of a flattened wire with an oval profile 
and diameters of 3.5 and 4.1 cm. Grave 88 con-
tained a rectangular fitting with two preserved 
rivets with hemispherical heads. The item’s 
function is not determined – the German re-
searchers classified it as a bucket fitting, which 
is difficult to verify as the item is missing. The 
shape of the rivets and item’s large size suggest 
it indeed might have been used to reinforce 
a wooden object.

Items made of stone are rare finds in Noso-
cice graves, which may result from the fact that 
some of them were treated as regular stones 
during exploration. Grave 1 contained a bar-
shaped whetstone made of a soft type of rock 
(according to the description of the German 
researchers) – it bore heavy marks of regular 
use. A very characteristic shape suggests sim-
ilar whetstones made of quartz-sericite schist, 
mined from Jegłowa in Niemcza-Strzelin Hills 
since the La Tene period, throughout the whole 
Roman period and until the early Migration Pe-
riod (Pazda, Sachanbiński 1991; see Dulęba, Li-
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Przedmioty wykonane z kamienia stanowią 
rzadki element wyposażenia nosocickich gro-
bów, co może wynikać z faktu, że część z nich 
omyłkowo mogła w trakcie eksploracji zostać 
potraktowana jako naturalne kamienie. Z gro-
bu 1 pochodzi sztabkowata osełka wykonana 
z miękkiego surowca (według opisu niemiec-
kich autorów badań) – nosi ona bardzo silne 
ślady spracowania i zużycia. Bardzo charakte-
rystyczny kształt zabytku nasuwa skojarzenie 
z osełkami wykonanymi z łupka kwarcowo-se-
rycytowego, pozyskiwanego z wychodni w rejo-
nie Jegłowej na Wzgórzach Niemczańsko-Strze-
lińskich już od okresu lateńskiego poprzez cały 
okres rzymski aż po wczesny okres wędrówek 
ludów (Pazda, Sachanbiński 1991; por. Dulę-
ba, Lisowska, Soida 2019). Nieokreślona osełka 
sztabkowata pochodziła z grobu 50.

Zachowana w dwóch fragmentach prostokąt-
na kościana płytka z umieszczonymi w narożni-
kach czterema niewielkimi otworkami na nity, 
zdobiona pośrodku ażurowym motywem swa-
styki, stanowiła zapewne jakiś rodzaj okucia, być 
może okucia pasa. Bliżej nieokreślone funkcjo-
nalnie owalne okucie żelazne pochodzi z grobu 
47. Bliżej nieokreślone żelazne okucie taśmowate 
z tkwiącym w nim nitem odkryte zostało w gro-
bie 16/87. Zgięte w kształt litery C żelazne okucia 
występowały w grobach 1, 7 – przypominają one 
okucia drewnianych pochew, jednakże ich nie-
wielkie rozmiary (gr. 1 – 3,7 cm, gr. 7 – 3,4 cm) 
zdają się wykluczać taką interpretację. 

Ceramika z grobów datowanych na okres 
rzymski zachowana jest znacznie lepiej niż ma-
teriał z cmentarzyska „przedrzymskiego”, na co 
wpływ miał zastosowany obrządek pogrzebowy. 
W grobach popielnicowych zdecydowanie wię-
cej form można zrekonstruować, dotyczy to za-
równo samych popielnic, jak i naczyń przystaw-
nych. W zdecydowanej większości przypadków 
w grobach odkrywano do 5 naczyń zachowa-
nych w całości lub we fragmentach, jedynie wy-
jątkowo liczba ta jest większa (12 naczyń w gro-
bie 44, 8 naczyń i ich fragmentów w grobie 51 
i 72), podczas gdy częste są sytuacje, gdy popiel-
nica stanowi jedynie naczynie w grobie (np. gr. 
7, 10, 16). Materiał z grobów jamowych jest sil-
niej rozdrobniony i wtórnie przepalony, bardzo 
często zdeformowany. W przeciwieństwie do 
starszej fazy użytkowania cmentarzyska liczba  

sowska, Soida 2019). Grave 50 also contained 
an unspecified bar whetstone.

A rectangular bone plaque, preserved in 
two pieces, with small corner holes for rivets 
and a perforated swastika in the centre, was 
probably a fitting of some sort, perhaps for 
a belt. A functionally unspecified oval iron fit-
ting was found in grave 47. Grave 16/87 con-
tained an unspecified iron band fitting with 
a rivet. Iron fittings bent into a C-shape were 
found in graves 1 and 7 – they resemble fit-
tings of wooden scabbards, but their small size 
(gr. 1 – 3.7 cm, gr. 7 – 3.4 cm) seems to rule out 
such interpretation. 

Pottery from the Roman period graves is 
preserved far better than the finds from the 
pre-Roman graveyard – a result of a differ-
ent funerary rite. Many more forms from urn 
graves can be reconstructed, both the urns 
themselves and the accompanying vessels. In 
most cases the graves contained up to 5 vessels 
preserved wholly or in pieces, only sporadical-
ly this number is higher (12 vessels in grave 
44, 8 vessels and their pieces in grave 51 and 
72), quite often the urn is the only vessel in the 
grave (e.g. gr. 7, 10, 16). The material from the 
pit burials is more fractured, re-fired and of-
ten deformed. In contrast to the earlier phase 
of the graveyard use, the number of vessels is 
lower and usually does not exceed 5 pieces. In 
single cases of the Roman period burials we 
encountered vessels with evident pre-Roman 
features.

The surface of the majority of vessels is nat-
urally rough. Some better preserved vessels, 
especially vase-like urns, have smoother or 
even polished surface. In case of some conical 
vessels the surface was roughened on purpose 
by sprinkling the vessels with a solution of wet 
clay and a thinning agent. Effects of such pro-
cess are visible on the vessel from grave 9, cov-
ering most of the piece apart from the rim and 
the area right above the bottom(9: 9). In case 
of admixtures used for the clay in the Roman 
period we see more variety than in the old-
er pieces. In tableware, such as very common 
vases, as well as bowls, the admixture is very 
fine, sorted and well-dispersed. The vessels 
from the Roman period also contained an ad-
dition of ground, fired clay, in the form of fine, 
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form naczyń jest mniejsza, zazwyczaj nieprze-
kraczająca liczby 5 sztuk. W pojedynczych 
przypadkach w zespołach z okresu rzymskiego 
napotykano naczynia o ewidentnie przedrzym-
skich cechach.

Powierzchnia zdecydowanej większości na-
czyń pozostaje naturalnie szorstka. Lepiej zacho-
wane naczynia, w szczególności formy wazowa-
te, które pełniły funkcję popielnic, cechują się 
starannym wygładzeniem powierzchni lub na-
wet jej wyświeceniem. W pewnych przypadkach 
– w naczyniach garnkowatych – powierzch-
nia naczynia ulegała procesowi chropowacenia, 
polegającego na narzuceniu na ściankę wilgot-
nego roztworu gliny z domieszką schudzającą. 
Taki zabieg widoczny jest na przykład na naczy-
niu z grobu 9 i obejmuje on większość naczy-
nia, poza strefą wylewu i tuż nad dnem (9: 9). 
W przypadku domieszek zastosowanych do spo-
rządzania masy garncarskiej w materiale z okre-
su rzymskiego mamy do czynienia z większym 
zróżnicowaniem, niż miało to miejsce w przy-
padku zabytków ze starszej fazy. W formach sto-
łowych, takich jak dominujące wazy, ale także 
misy, domieszka jest drobnoziarnista, starannie 
sortowana i dobrze rozprowadzona. Po raz ko-
lejny dało się zauważyć obecność w materiałach 
z okresu rzymskiego palonki, mającej postać 
niewielkich, ceglastoczerwonych lub pomarań-
czowych granulek (gr. 1: 16). Domieszka w cera-
mice kuchennej, przede wszystkim w garnkach, 
jest grubsza, niekiedy niestarannie sortowana. 
Odnosi się wrażenie, że naczynia kuchenne były 
formami użytkowymi, a nie specjalnie przygoto-
wywanymi na potrzeby ceremonii pogrzebowej. 

Częstym elementem tektoniki naczyń, zauwa-
żalnym przede wszystkim w wazach i misach, 
była specyficzna odsadzka umieszczona na bar-
ku naczynia, powyżej niej mamy do czynienia 
z wyraźnie wyodrębnioną partią szyjki. Ucha naj-
częściej występują na wazach, najczęściej takich 
uch na naczyniu jest 3 i mają formę kolankowatą 
o niewielkim świetle, często są one w charaktery-
styczny sposób przewężone (gr 16: 4, 29: 15, 20; 
42: 9, 14; 47: 7, 19). Masywne i wykonane mniej 
starannie są ucha kubków, najczęściej wałeczko-
wate (2/3: 7; 16: 3; 44: 19-20). Pewną odrębnością 
stylistyczną charakteryzują się pojedyncze, nie-
wielkie ucha na naczyniu wazowatym o wydzie-
lonej nóżce i dzbanie z grobu 80 (80: 8, 12). 

orange or brick-red pellets (gr. 1: 16). The ad-
mixture used in kitchenware, most of all in 
pots, is coarser, sometimes only rudimentarily 
sorted. It seems that kitchen vessels were pure-
ly utilitarian and were not not prepared specif-
ically for the funeral. 

A frequent element in the vessel tectonics, 
noticeable mainly in vases and bowls, was the 
presence of a characteristic berm on the ves-
sel’s shoulder, with a clearly distinct neck sec-
tion above it. Ears are most common on vases, 
usually 3 on each vessel. They are knee-shaped, 
have tight openings and are often characteris-
tically narrowed (gr 16: 4, 29: 15, 20; 42: 9, 14; 
47: 7, 19). Ears of cups are more crude and usu-
ally roll-shaped (2/3: 7; 16: 3; 44: 19–20). Some 
stylistic individuality is presented by the single, 
small ears on the vase with an accentuated foot 
and the pitcher from grave 80 (80: 8, 12). 

Knee-shaped ears on vases from grave 9 are 
characteristically drawn upwards (Plate 46).

The material from the Roman phase in No-
socice is far more formally diverse than the 
pre-Roman pottery. We can observe pots, vas-
es, beakers, bowls and shallow cups, as well as 
a separate, diversified group of miniature ves-
sels. Pots are represented in the analysed ma-
terial mainly by gently S-shaped forms, with 
flared-out rims (1: 9), sometimes prominent-
ly (44: 14). This group corresponds also with 
forms with almost vertical rims and slight-
ly asymmetrical walls (5: 2). Pieces of pottery 
decorated in the lower part of the belly with 
an ornament of criss-crossing engraved lines 
can most probably be categorised as ovoid 
pots (2/3: 12–14) – vessels decorated in such 
way a characteristic mainly for the late B2 
phase and phase C1. Vessel from grave 9 has 
a prominently inward-bent rim and closely re-
sembles the “Kumpf ” type, characteristic for 
the Elbe basin. Stylistically similar is the pot 
from grave 52, decorated with a single vertical 
handle placed below the rim (52: 15), as well 
as vessel from grave 10 (10: 6), whose rim is 
bent slightly more gently. It bears a character-
istic comb ornament on its wall below the bel-
ly. Formally the S-shaped group should con-
tain the vessel from grave 44, decorated on its 
shoulder with a profiled band, but its slender 
proportions place it closer to the flask-type 
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Charakterystyczne wyciągnięcie kolankowa-
tych uszek ku górze spotykamy w wazach z gro-
bu 9 (Tabl. 46).

Materiał z datowanej na okres rzymski fazy 
użytkowania cmentarzyska w Nosocicach jest 
zdecydowanie bardziej zróżnicowany pod 
względem formalnym niż ceramika z okresu 
przedrzymskiego. Można wyróżnić garnki, wazy, 
kubki, misy, czarki oraz odrębną, zróżnicowaną 
grupę naczyń miniaturowych. Garnki w anali-
zowanym materiale reprezentowane są przede 
wszystkim przez formy o łagodnie esowatym 
profilu, z wylewami wychylonymi na zewnątrz 
(1: 9), niekiedy w sposób wyraźny (44: 14). Do 
grupy tej nawiązują także formy o wylewie nie-
mal pionowo osadzonym na szyjce, charaktery-
zujące się pewną asymetrią budowy ścianek (5: 
2). Najprawdopodobniej do garnków jajowatych 
zaliczyć można fragmenty zdobione w dolnej 
partii brzuśca ornamentem krzyżujących się li-
nii rytych (2/3: 12–14) – w ten sposób zdobione 
naczynia charakterystyczne są przede wszystkim 
dla młodszej części fazy B2 i fazy C1. Egzem-
plarz z grobu 9 posiada wylew wyraźnie zachy-
lony do wnętrza naczynia, czym bardzo przy-
pomina charakterystyczne dla terenu Nadłabia 
formy typu „Kumpf”. Zbliżony stylistycznie jest 
garnek z grobu 52, zdobiony pojedynczym pio-
nowym uchwytem plastycznym umieszczonym 
poniżej krawędzi wylewu (52: 15) oraz egzem-
plarz z grobu 10 (10: 6), w przypadku którego 
wylew zachylony jest nieco łagodniej. Charakte-
rystyczny w jego przypadku jest ornament grze-
bykowy, obecny na ściance poniżej brzuśca. For-
malnie do grupy garnków esowatych zaliczyć 
należałoby naczynie zdobione plastyczną listwą 
umieszczoną na braku z grobu 44, jednakże jego 
smukłe proporcje stawiają go blisko form, które 
można by określić jako flaszowate (44: 21). Peł-
niące funkcję popielnicy gładkościenne naczynie 
zdobione motywem meandra z grobu odkrytego 
w 1936 r. formalnie także zakwalifikować można 
do grupy garnków, jednakże różni się ono sposo-
bem opracowania powierzchni i dekoracją, zde-
cydowanie bardziej nawiązując do grupy waz. 
Garnki jajowate najbardziej typowe są dla faz B1 
i B2, garnki esowate obecne są przede wszystkim 
w zespołach fazy B2 i początkach młodszego 
okresu rzymskiego (Godłowski 1970, s. 20; Liana 
1970, s. 439; Godłowski 1977, s. 125–126, 128).

vessels (44: 21). A smooth-walled vessel used 
as an urn in grave discovered in 1936, decorat-
ed with a meander motif, can also be formally 
classified as a pot, but due to its distinct sur-
face and decorations it is far more similar to 
a vase. Ovoid pots are most common in phases 
B1 and B2, S-shaped pots are present mainly 
in B2 complexes and in the beginnings of the 
later Roman period (Godłowski 1970, p. 20; 
Liana 1970, p. 439; Godłowski 1977, p. 125–
126, 128).

The most common type of vessel found in 
graves is vase. Heavily profiled forms with 
a sharp belly bend, funnel shaped section be-
neath the bend, slanted neck section and flared 
out rim, typical for the early Roman period, 
definitely dominate (1: 11, 12, 18). Sometimes 
they are described as funnel vases (see Mar-
tyniak, Pastwiński, Pazda 1997, p. 52), and be-
long to group II Liana, appearing at the end of 
the later pre-Roman period and being typical 
for phases B1-B2a (Liana 1970, p. 438–439). 
Their bases can be singled out by trapezoidal, 
cylindrical or ring forms. Particular examples 
differ by the depth of bend, shape of the rim 
(which can be more or less flared out), height 
and shape of the base. They occur individually 
in burials, but also in small groups, varying in 
size (44: 22–24). In many cases the foot/base 
is prominently separated (22: 2; 29: 14). Usu-
ally they have no ears, but there are examples 
which have ones (42: 14; 47: 7). Apart from 
typical pieces with slanted rims, there are also 
forms with vertical ones (22: 1; 47: 5; 51: 12). 
A slender vase from grave 51, with a separate 
foot and small diameter of the rim, slightly re-
sembles the cup forms (51: 10). Vases are often 
ornamented, but bare vessels are not uncom-
mon (22: 6). The most complicated ornaments 
are found on vases used as urns – such ves-
sels usually have a slightly different form with 
a rounded belly and a sharply outward slanted 
rim (9: 9; 16: 4; 29: 15, 20; 47: 6; 84: 1). Such 
vessels usually have ears (most often three), 
knee-shaped or characteristically narrowed. 
This group should also include characteris-
tic vessels with a separate foot, a single, quite 
massive ear with a small opening, a protruding 
belly and a slightly flared rim placed direct-
ly on the shoulder (80: 8, 12). All of the var-
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Typem naczynia, które występuje w grobach 
najliczniej, jest waza. Dominują w zdecydowany 
sposób formy o typowym dla okresu wczesno- 
rzymskiego silnym profilowaniu, lejowato pod-
ciętej partii poniżej załomu, ostrym załomie 
brzuśca, o ukośnie ukształtowanej partii szyj-
ki i ukośnie wyłożonym wylewie (1: 11, 12, 18). 
W ich przypadku stosuje się niekiedy określenie 
waza lejowata (por. Martyniak, Pastwiński, Paz-
da 1997, s. 52), odpowiadają one grupie II form 
Liany, pojawiają się u schyłku młodszego okresu 
przedrzymskiego i typowe są dla faz B1-B2a (Lia-
na 1970, s. 438–439). Stopki mogą być wyodręb-
nione trapezowato, cylindrycznie lub pierście-
niowato. Poszczególne egzemplarze różnią się od 
siebie głębokością podcięcia, sposobem ukształ-
towania wylewu (mniejszy lub większy sto-
pień wywinięcia), wysokością i kształtem nóżki. 
Obecne są w zespołach grobowych pojedynczo, 
ale także po kilka egzemplarzy, zróżnicowanych 
pod względem wielkości (44: 22–24). W wielu 
wypadkach nóżka naczyń tej grupy jest silnie wy-
odrębniona (22: 2; 29: 14). Zazwyczaj pozbawio-
ne są uch, ale spotkać można także wazy z uszka-
mi (42: 14; 47: 7). Obok typowych egzemplarzy 
z ukośnie wychylonym wylewem spotkać moż-
na formy o wylewie ustawionym pionowo (22: 1; 
47: 5; 51: 12). Smukła forma z grobu 51, charak-
teryzująca się wyodrębnioną nóżką i niewielką 
średnicą wylewu, przypomina nieco formy pu-
charowate (51: 10). Często naczynia wazowate są 
ornamentowane, aczkolwiek można spotkać tak-
że formy całkowicie ornamentu pozbawione (22: 
6). Najbardziej urozmaicone motywy zdobnicze 
obecne są na naczyniach, które w grobach pełni-
ły funkcję popielnic – zazwyczaj chodzi tu o nie-
co inną formę wazy, a mianowicie naczynia o za-
okrąglonym brzuścu, ale o również wyraźnie na 
zewnątrz ukośnie wyłożonym wylewie (9: 9; 16: 
4; 29: 15, 20; 47: 6; 84: 1). Zazwyczaj naczynia 
te zaopatrzone są w kolankowate lub specyficz-
nie przewężone uszka (najczęściej trzy). Do gru-
py waz zaliczyć należałoby specyficzne naczynia 
na wyodrębnionej nóżce, zaopatrzone w poje-
dyncze, dość masywne ucho o małym świetle, 
o baniastym brzuścu i lekko rozchylonym wyle-
wie umieszczonym bezpośrednio na barku (80: 
8, 12). Wszystkie odmiany waz wykonywane są 
z ciasta garncarskiego schudzonego drobnoziar-
nistą, starannie sortowaną domieszką, cienko-

iants are made of pottery clay thinned down 
with a fine, carefully sorted admixture, have 
thin walls and their surface are smoothed out 
or even polished. Often such vessels were fired 
in reducing conditions to become black in col-
our, but this was often reversed due to sec-
ond, oxidising firing in the funeral pyre. Vases 
with sharp belly bends occur in phases B1 and 
B2, forms with rounded bellies have a slight-
ly longer chronology, reaching the beginnings 
of the later Roman period (Godłowski 1977, 
p. 139; Pazda 1980, p. 76–77).

Beakers are far less numerous than in the 
pre-Roman period. Barrel-shaped ones are 
stout, with massive, protruding ears, spanning 
sometimes over half of the vessel’s length (44: 
19, 20). A small S-shaped beaker and a round-
ed bottom from grave 2/3 is characterised by its 
relatively large ear, coming down almost to the 
bottom, which makes it resemble scoop forms 
(2/3: 7). An earless beaker from grave 72 (72: 9) 
also resembles a scoop. Another form of beak-
er is presented by the find from grave 84 – its 
ear dominates the whole vessel, is knee shaped 
and bent downwards. Such beakers can be dat-
ed from B1 to C1. Lower, scoop-like beak-
ers occur primarily in the early Roman period 
(Godłowski 1977, p. 144–145).

Cups from Nosocice have rounded bot-
toms, separated by a slanted or vertical slide 
or vertical zones between the shoulder and 
a flared, sometimes thickened rim (1: 17; 
2/3: 9; 42: 12–13; 51: 8; 85: 3), categorised 
as group VI Liana, characteristic for phas-
es B1 and B2, but also functioning at the be-
ginnings of the later Roman period (Liana 
1970, p. 440; Godłowski 1977, p. 140–141). 
They are often found in small groups in a sin-
gle grave. Some of them are very shallow (47: 
19). Cups with a sharp belly bend and vertical 
rims slightly resemble heavily profiled vases 
(9: 9, 11). Cups on tall stems (15/87) are ele-
ments which appear mainly at the beginning 
of the late Roman period.

Large and small bowls are found individ-
ually – an example with a wall arched like 
a section of a sphere and a subtle foot was 
found during works conducted after the war 
(bad1951: 16). A group of shallow bowls with 
arched walls and slightly bent or vertical, un-
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ścienne, zaś ich powierzchnie są starannie gła-
dzone lub nawet wyświecane. Często naczynia 
te mają celowo w wyniku wypału redukcyjnego 
uzyskiwaną czarną barwę, która jednakże w bar-
dzo wielu przypadkach w wyniku działania stosu 
pogrzebowego uległa zmianie na skutek utlenie-
nia. Wazy o ostrych załomach brzuśców wystę-
pują w fazie B1 oraz fazie B2, formy o brzuścach 
zaokrąglonych mają nieco dłuższą chronolo-
gię, zahaczającą już o początki młodszego okre-
su rzymskiego (Godłowski 1977, s. 139; Pazda 
1980, s. 76–77).

Kubki w omawianej fazie występują zdecy-
dowanie mniej licznie niż w okresie przedrzym-
skim. Beczułkowate egzemplarze są formami 
przysadzistymi, ich ucha są masywne, o dużym 
świetle i zajmują niekiedy nawet ponad połowę 
wysokości naczynia, znacznie odstając od jego 
ścianki (44: 19, 20). Niewielki kubek o esowa-
tym profilu i zaokrąglonym dnie z grobu 2/3 
charakteryzuje się stosunkowo dużym uchem, 
schodzącym niemal do dna naczynia, co spra-
wia, że przypomina ono nieco formy czerpa-
kowate (2/3: 7). Do czerpaków nawiązuje tak-
że pozbawiony ucha egzemplarz z grobu 72 (72: 
9). Inną odmianę kubka stanowi egzemplarz 
z grobu 84 – w jego przypadku ucho dominu-
je nad całą formą naczynia, jest ukształtowane 
podwójnie kolankowato i odchylone ku dołowi. 
Kubki z masywnymi, kolankowato ukształto-
wanymi uchami datować można od fazy B1 po 
C1, niższe kubki przypominające czerpaki wy-
stępują przede wszystkim we wczesnym okresie 
rzymskim (Godłowski 1977, s. 144–145).

Czarki obecne w grobach z Nosocic charak-
teryzują się zaokrąglonymi dnami, wydzielony-
mi uskokiem ukośnymi lub pionowymi strefa-
mi pomiędzy barkiem a wychylonym wylewem, 
niekiedy pogrubionym (1: 17; 2/3: 9; 42: 12–13; 
51: 8; 85: 3), nawiązują do grupy VI w ujęciu Lia-
ny, charakterystycznej dla faz B1 i B2, ale przeży-
wającej się także w początkach młodszego okresu 
rzymskiego (Liana 1970, s. 440; Godłowski 1977, 
s. 140–141). Występują one niejednokrotnie po 
kilka egzemplarzy w jednym grobie. Niektóre 
egzemplarze charakteryzują się bardzo niewiel-
ką wysokością (47: 19). Czarki o ostrym załomie 
brzuśca i o wylewach ustawionych pionowo przy-
pominają nieco ostro profilowane wazy (9: 9, 11). 
Czarki na wysokich nóżkach (15/87) są elemen-

thickened rims is quite interesting, decorated 
with three-dimensional bands near the bot-
tom (51; 84). The bands have patterns of arches 
or single (gr. 84) or double patterns of parallel 
lines. Somewhat similar, but made by engrav-
ing/smoothing out, is the motif of analogous 
“rays” extending from the vessel’s bottom, vis-
ible on a cup with a distinct zone above the 
shoulder and a curved-out rim. In case of the 
bowls from grave 84 the bottom is characteris-
tically concave from the inside, which makes it 
similar to an omphalos known from the Lusa-
tian scoops. The similarity of bowls decorated 
with three-dimensional bands (from graves 51, 
84, as well as destroyed graves) to ancient glass 
vessels was already noticed by the German re-
searchers(see Jahn 1922, p. 24–25, fig. 8–10). 
Such examples belong to a broad group VI/2 
in T. Liana’s classification, connected main-
ly with phase B2 (Liana 1970, p. 440, 468). In 
fact, in case of many vassels, also from Noso-
cice, the Roman inspiration is apparent (see 
Hegewisch 2005, fig. 1–4; Mistewicz 2006). 
Decorative ribs can be seen on bowls (from 
three to five), but pieces decorated with more 
than 10 are also found (Mistewicz 2006, plates 
II:3; III:4, 10, 17; V). The peak of their popu-
larity in the Przeworsk culture falls into phases 
B2 and B2/C1 (Mistewicz 2006, p. 162). A ves-
sel from Wrocław-Kozanów is a close analogy 
(Pescheck 1939, plate 21: 8), as well as from 
Wrocław-Widawa 17 (Bohr 2017, p. 173, fig. 
17: 10, 26: 4–5). It should be mentioned that 
provincial Roman inspiration is seen also in 
the way the bottoms are decorated with con-
cave ornaments (Mistewicz 2006, p. 161). This 
might be also true in the case of engraved or 
polished lines, which imitate three-dimen-
sional bands (see the second vessel from grave 
51). Vessels of the discussed type are found 
in both female (gr. 7), and male burials (gr. 
51). Another variant of bowls is represent-
ed by a fragmentarily preserved piece with an 
arched wall and a sharply bent rim edge from 
grave 7 (7: 14). 

Another interesting case is a small, rough-
ly 5 cm tall vessel with a double bottom from 
female grave 7. The vessel is incomplete and 
bears the results of heavy second firing. The 
space between the bottoms was filled with 
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tem, który pojawia się głównie wraz z początkiem 
młodszego okresu wpływów rzymskich.

Jedynie pojedynczo występują misy i misecz-
ki – egzemplarz o łukowatej ściance o formie 
stanowiącej odcinek kuli, z delikatnie wyodręb-
nioną stopką odkryty został w trakcie prac pro-
wadzonych w okresie powojennym (bad1951: 
16). Interesująca jest grupa niskich miseczek 
o łukowatych ściankach z nieznacznie zachylo-
nymi lub ustawionymi pionowo, niepogrubiony-
mi wylewami, zdobiona na spodniej stronie pla-
stycznymi listwami (51; 84). Listwy te mają układ 
łuków albo wychodzących ze środka dna poje-
dynczych (gr. 84) lub podwójnych układów rów-
noległych. W pewnym związku stylistycznym 
z tym motywem listew stoi motyw analogicz-
nych „promieni” wychodzących od dna naczy-
nia, jednakże wykonanych w technice rycia/wy-
świecania, obecny na czarce o wydzielonej strefie 
powyżej barku i wychylonym wylewie. W przy-
padku miseczki z grobu 84 środek dna naczynia 
jest specyficznie wklęsły od zewnątrz, co przypo-
mina rodzaj ompahlosa znanego z czerpaczków 
kultury łużyckiej. Na podobieństwo miseczek 
zdobionych listewkami plastycznymi (z grobów 
51, 84 oraz ze zniszczonych grobów) do antycz-
nych naczyń szklanych uwagę zwracali już ba-
dacze niemieccy (por. Jahn 1922, s. 24–25, ryc. 
8–10). Egzemplarze te można zaliczyć do sze-
rokiej grupy VI/2 w ujęciu T. Liany, związanej 
głównie z fazą B2 (Liana 1970, s. 440, 468). Rze-
czywiście, w przypadku wielu egzemplarzy, tak-
że tych nosocickich, rzymska inspiracja wydaje 
się czytelna (por. Hegewisch 2005, ryc. 1–4; Mi-
stewicz 2006). Plastyczne żeberka występują na 
misach w liczbie od trzech do pięciu, ale spoty-
ka się także egzemplarze ozdobione ponad 10 
listewkami (Mistewicz 2006, tab. II:3; III:4, 10, 
17; V). Apogeum ich występowania w kultu-
rze przeworskiej przypada na stadium B2 i fazę 
B2/C1 (Mistewicz 2006, s. 162). Bliską analogię 
stanowić może naczynie z Wrocławia-Kozano-
wa (Pescheck 1939, tab. 21: 8), a także z Wrocła-
wia-Widawy 17 (Bohr 2017, s. 173, ryc. 17: 10, 
26: 4–5). Warto nadmienić, że prowincjonalno-
rzymska inspiracja znajduje dalekie echo rów-
nież w samym sposobie zdobienia den poprzez 
umieszczanie w ich środkach ornamentu wklę-
słego (Mistewicz 2006, s. 161), wydaje się, że ma 
także związek z obecnością na dnach ornamentu  

several small stones, which probably gener-
ated a rattling sound. The shape of the ves-
sel is stylistically similar to heavily profiled 
vases, known also from Nosocice. First the 
vessel caught the attention of the German re-
searchers, who provided an analogy to a sim-
ilar item from northern Jutland (Jahn 1940, 
p. 46). It is true – a vessel of a slightly similar 
form of a cup placed on a broad foot comes 
from Vendsyssel (Glob 1937, p. 198, fig. 
19). Typical rattlers are rare in Barbaricum. 
A two-conical form is known from grave 9 
in Sobocisko, Oława county, another, bot-
tle-shaped example was a loose find from the 
same site (Pescheck 1939, p. 355, Ibragimow 
2009, p. 113, fig. 17: c; 50: n). Two examples 
come from graves 10 and 36 in Ichstedt, Ldkr. 
Kyffhäuserkreis in Thuringia (Becker 1999, 
p. 39, 88, plate 5: 2; Ibragimow 2009, p. 113).

A single pitcher comes from the destroyed 
graves discovered in 1916. It is decorated with 
a jagger. Its characteristic feature is the pres-
ence of a tube inside of its ear which con-
nects with the vessel’s cavity. Vessels with 
hollowed-out ears, in most cases categorised 
as pitchers but very diversified formally, are 
present on the sites of Central European Bar-
baricum since the early Roman period un-
til the early Migration Period, with the for-
mer one forming the peak (Hegewisch 2003, 
p. 56–58, fig. 8). Such items are present at the 
Przeworsk culture graveyards in both Greater 
Poland (Wymysłowo, Gostyń county, Ciążeń, 
Słupca county), and Mazovia (Kamieńczyk, 
Wyszków county, Nadkole, Węgrów coun-
ty – see Hegewisch 2003, p. 45, fig. 1). They 
are very common at the Wielbark culture sites 
and in the central and lower Elbe basin (He-
gewisch 2003, map 1). The function of such 
vessels might be connected with consump-
tion of beverages. Other theories see them as 
lamps or vessels for producing alcohol. The 
described pitcher definitely differs in its form 
and ornamentation from typical Przeworsk 
vessels. The clearest analogies, apart from the 
Elbe circle, can be found in the area of the 
lower Oder basin (Wołągiewicz 1981, 204, 
plate XXVIII: 45; por. Pazda 1983, p. 191).

Miniature vessels  include a bowl from grave 
2 / 3, characterised by an arched lower belly and 
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linii rytych lub wyświecanych, naśladujących 
plastyczne listewki (por. drugie z naczyń z gro-
bu 51). Naczynia omawianego typu występują 
w grobach zarówno kobiet (gr. 7), jak i mężczyzn 
(gr. 51). Inną odmianę miseczki stanowi zacho-
wany szczątkowo egzemplarz o łukowatej ścian-
ce i zdecydowanie zachylonej krawędzi wylewu 
z grobu 7 (7: 14). 

Bardzo interesujące jest niewielkie, mierzące 
5 cm wysokości naczynko z podwójnym dnem 
z kobiecego grobu 7, zachowane niekompletnie 
i wtórnie silnie przepalone. W przestrzeni po-
między dnami umieszczono kilka drobnych ka-
myków, co najprawdopodobniej miało wywo-
łać efekt akustyczny przy potrząsaniu. Kształt 
naczynia stylistycznie nawiązuje do szeregu in-
nych, także znanych z Nosocic silnie profilowa-
nych waz. Uwagę na wyjątkowość znaleziska 
zwrócili badacze niemieccy, przytaczając dla 
zabytku analogię z obszaru północnej Jutlandii 
(Jahn 1940, s. 46). Rzeczywiście, podobne nieco 
w formie naczynie w postaci czarki umieszczo-
nej na szerokiej nóżce pochodzi z Vendsyssel 
(Glob 1937, s. 198, ryc. 19). Grzechotki sensu 
stricte na terenie Barbaricum należą do rzadko-
ści. Forma dwustożkowata znana jest z grobu 9 
z Sobociska, pow. oławski, kolejny, butelkowa-
ty egzemplarz znaleziony został na tym stano-
wisku luźno (Pescheck 1939, s. 355, Ibragimow 
2009, s. 113, ryc. 17: c; 50: n). Dwa egzempla-
rze pochodzą z grobów 10 i 36 z Ichstedt, Ldkr. 
Kyffhäuserkreis w Turyngii (Becker 1999, s. 39, 
88, tab. 5: 2; Ibragimow 2009, s. 113).

Ze zniszczonych grobów odkrytych w 1916 r. 
pochodzi jedyny dzban zdobiony kółkiem zę-
batym. Jego charakterystyczną cechą jest obec-
ność w uchu kanalika prowadzącego do wnę-
trza naczynia. Naczynia z kanalikami w uchach, 
w zdecydowanej większości przypadków formy, 
które zaliczyć trzeba byłoby do kategorii dzba-
nów, ale bardzo silnie zróżnicowane formalnie, 
obecne są na stanowiskach środkowoeuropej-
skiego Barbaricum począwszy od okresu wcze-
snorzymskiego po wczesny okres wędrówek 
ludów, przy czym właśnie na okres wczesno- 
rzymski przypada maksimum (Hegewisch 
2003, s. 56–58, ryc. 8). Na terenie kultury prze-
worskiej tego typu zabytki obecne są na cmen-
tarzyskach zarówno na obszarze Wielkopolski 
(Wymysłowo, pow. gostyński, Ciążeń, pow. słu-

a conical upper part. The bottom has a circular 
recess (2/3: ). The same grave contained a small 
vase-like vessel with a gentle belly curve and 
a slanted rim (2/3: 8). Very unusual is the ves-
sel from grave 8, with a slightly thinned down 
rim, whose form can be described as resem-
bling a laboratory flask (8: 12). It is character-
istic that both items come from presumably fe-
male graves. There is a hypothesis regarding 
such miniature vessels, especially the very fine 
ones, that they might have been used for hold-
ing cosmetics (see Krekovič 2014, p. 44–445, 
fig. 2: 4). Another interpretation sees them as 
toys, especially in the context of children buried 
with their mothers (Godłowski 1977, p. 146). 
A crudely made conical beaker with an ear and 
a thick, roll rim is of completely different sty-
listics. The item comes from a male grave 16 
(16: 3), and its crudeness, lack of symmetry and 
slightly archaic shape of the ear might suggest 
that it was a vessel produced for the purpose of 
the funeral.

Vessels from the Roman phase of the grave-
yard are ornamented more often than their 
pre-Roman counterparts. The most prom-
inent change is placing ornaments within 
much broader bands (with a few exceptions – 
see 2/3: 10), the ornament is engraved deeper 
and more decisively, ornamented vessels occur 
more frequently. Crenellation and meander 
ornaments become popular in Nosocice, made 
with a jagger or by using line-and-dot motif 
or bands filled with diagonal lines (gr. 1: 13; 
2: 1; 9, 1916, gr. 29, 47; 51: 7; 52: 16; 84: 4; 85: 
2). Various forms of meanders appear already 
in phase A3 and become common in the early 
Roman period (Godłowski 1977, p. 159–160). 
It is typical for the Przeworsk culture pot-
tery to ornament mainly that part of the ves-
sels which is situated below the belly curve. 
The exceptions include broom ornaments and 
criss-crossing engraved lines, usually loosely 
spaced and drawn from the bottom of the ves-
sel or towards it (gr. 1: 9, 16; 2/3: 12–14; 35: 1, 
2; 50: 1–2). Although the criss-crossing orna-
ment is typical of the Przeworsk culture and 
encountered since phase B1, throughout B2 
and even in C1 (Godłowski 1977, p. 158), the 
ornament of dense grooves corresponds with 
the Celtic traditions and, similarly to the ear-
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pecki), jak i Mazowsza (Kamieńczyk, pow. wy-
szkowski, Nadkole, pow. węgrowski – por. He-
gewisch 2003, s. 45, ryc. 1). Licznie występują 
na stanowiskach kultury wielbarskiej oraz na 
terenie środkowego i dolnego Nadłabia (He-
gewisch 2003, mapa 1). Funkcja takich naczyń 
wiązać się może z konsumpcją substancji płyn-
nych, według innych teorii mogą one pełnić rolę 
lamp czy naczyń związanych z produkcją napo-
jów alkoholowych. Omawiane naczynie zarów-
no jeżeli chodzi o formę, jak i technikę zdobie-
nia zdecydowanie odbiega od naczyń typowych 
dla kultury przeworskiej. Najbardziej czytel-
ne analogie, poza nadłabskim kręgiem kultu-
rowym, odnaleźć można na terenach zlokali-
zowanych nad dolną Odrą (Wołągiewicz 1981, 
204, tab. XXVIII: 45; por. Pazda 1983, s. 191).

Do naczyń miniaturowych zaliczyć można 
miseczkę z grobu 2/3, charakteryzującą się łuko-
watą dolną partią brzuśca oraz donicowato roz-
chyloną częścią górną, w dnie naczynia wykona-
ne jest koliste zagłębienie (2/3: ). Z tego samego 
grobu pochodzi niewielkie naczynie przypomina-
jące wazę o łagodnym załomie brzuśca i ukośnie 
wychylonym wylewie (2/3: 8). Bardzo nietypo-
we jest naczynie o delikatnie pocienionym wyle-
wie z grobu 8, którego formę można określić jako 
kolbowatą (8: 12). Charakterystyczne jest, że oba 
zabytki pochodzą z obiektów, które można uznać 
za groby kobiece. W odniesieniu do naczyń mi-
niaturowych z takich grobów, szczególnie do eg-
zemplarzy wykonanych starannie, sformułowano 
hipotezę, że mogą one pełnić funkcję pojemni-
ków na kosmetyki (por. Krekovič 2014, s. 44–445, 
ryc. 2: 4). Inna interpretacja dopuszcza ich funk-
cję jako zabawek, co miałoby dotyczyć nieuchwyt-
nych w materiale kostnym grobów dzieci pocho-
wanych wraz z matkami (Godłowski 1977, s. 146). 
Inna jest stylistyka niskiego, niestarannie wykona-
nego uchatego kubka doniczkowatego z wałecz-
kowato pogrubionym wylewem z męskiego gro-
bu 16 (16: 3). Niedbałość technologiczna, nieco 
archaizujący kształt ucha i brak symetrii, sugero-
wać może wykonanie tego naczynia na potrzeby 
ceremonii pogrzebowej.

Naczynia z datowanej na okres rzymski fazy 
cmentarzyska ornamentowane są częściej niż 
w okresie przedrzymskim, zasadniczą zmianą 
jest nanoszenie ornamentu w obrębie zdecy-
dowanie szerszych pasm (z pewnymi, nielicz-

lier phase, resembles the ornamentation found 
on graphite situlae. The ornament on the vessel 
from grave 10 (10: 6) and a loose find (loose: 
6) is unique – consisting of vertical, comb-
formed bands extending from the bottom up. 
Another exception is the vase from grave 47, 
decorated in its lower part with an angular or-
nament made in jagger technique. The tech-
nique and the motif itself strongly correspond 
with the ornamentation known from the Elbe 
cultural area (por. Pazda 1983, p. 191). Grave 
15/87 contained a vase-type vessel on a hol-
low foot, decorated with an unusual ornament 
of engraved vertical lines, placed right below 
the belly curve. Combed motifs are generally 
more common in the Elbe cultural environ-
ment (see Błażejewski 2007, p. 70–72).

A band placed above the belly curve is a com-
mon ornament in the early Roman period. Such 
band can be filled with chevrons, zigzags, dot-
filled triangles, fields with vertical and horizon-
tal lines (gr. 1: 11, 15, 19; 8: 3, 4; 42: 14; 47: 7; 
51: 6; 14/87; loose 8, 12). Often the ornament-
ed band is made of alternating diagonal cuts 
right below the berm or on the belly curve (gr. 
1; 42: 12–13; 47; 80: 15–16). The least compli-
cated ornament is a simple engraved line, run-
ning around the vessel and accentuating the 
transition from the shoulder into the neck and 
the neck into the rim (gr. 1, 2/3: 7–10; 44, 47; 
51: 10, 11; 72: 1, 2, 6, 7, 10, 12; 80: 11, 12; 85: 
3; 90: 1), in case of the vessel from grave 22 the 
line was multiplied (22: 4, 5), and in case of the 
vessels from grave 42 – placed at the transition 
point between the foot and the bottom of the 
belly (42: 9).

Ornament made with a jagger/cogwheel is 
very interesting (47: 6; 51: 16; a pitcher from 
the graves discovered in 1916 84, 85 – check the 
archive drawing, 9/87, 10/87: 1, 2, 6). It occurs 
in a 2, 3, 4 and even 5-toothed version, form-
ing meanders (stair- and chevron-shaped (gr. 
84) and other compositions which are difficult 
to recognise due to heavy fragmentation of the 
material. A single band of imprints in a mean-
der pattern from grave 47 corresponds with that 
motif 47 (47: 19). Close analogies can be found, 
again, in the Elbe basin (see Dewitz, Kr. Leip-
zig – Meyer 1971, fig. 126: 2). There is a com-
mon opinion that the pottery decorated with 
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nymi wyjątkami – por. 2/3: 10), ornament ryty 
jest zazwyczaj głębiej, w sposób bardziej zde-
cydowany, naczynia zdobione są równocześnie 
wyraźnie częstsze. Popularny na cmentarzysku 
w Nosocicach staje się motyw meandra oraz 
motyw blankowy, wykonane zarówno w techni-
ce kółka zębatego, jak z wykorzystaniem wątku 
liniowo-kropkowego czy pasma wypełnianego 
ukośnym kreskowaniem (gr. 1: 13; 2: 1; 9, 1916, 
gr. 29, 47; 51: 7; 52: 16; 84: 4; 85: 2). Różne wa-
rianty motywu meandra pojawiają się już w fa-
zie A3 i upowszechniają we wczesnym okresie  
rzymskim (Godłowski 1977, s. 159–160). Cha-
rakterystyczne dla ceramiki kultury przewor-
skiej jest zjawisko pokrywania ornamentem 
przede wszystkim tych partii naczyń, które zlo-
kalizowane są powyżej załomu brzuśca. Wyjąt-
kiem od tej reguły są ornamenty miotełkowe 
oraz w postaci krzyżujących się linii rytych, za-
zwyczaj dość rzadko rozmieszczonych, wypro-
wadzane z różnym stopniem dbałości od dna 
naczynia ewentualnie ku niemu się kierujące 
(gr. 1: 9, 16; 2/3: 12–14; 35: 1, 2; 50: 1–2). O ile 
ornament krzyżujących się linii jest dla kultu-
ry przeworskiej typowy, spotykany od fazy B1, 
najczęściej w fazie B2, a nawet C1 (Godłowski 
1977, s. 158), ornament gęstych rowków nawią-
zuje do tradycji celtyckich i podobnie jak we 
wcześniejszej fazie przypomina sposób dekora-
cji grafitowych situl. Wyjątkowy jest ornament 
wykonany grzebykiem i mający postać piono-
wych pasm wychodzących od dna na naczy-
niu z grobu 10 (10: 6) oraz znalezionym luźno 
(luźne: 6). Odstępstwo od reguły stanowi także 
zdobiona w technice kółka zębatego waza z gro-
bu 47, pokryta w dolnej części ornamentem ką-
towym. Zarówno sama technika, jak i motyw 
zdobniczy bardzo silnie nawiązują do orna-
mentyki znanej z nadłabskiego kręgu kulturo-
wego (por. Pazda 1983, s. 191). Dość nietypowy 
jest ornament pionowych linii rytych umiesz-
czonych tuż poniżej załomu brzuśca naczynia 
wazowatego na pustej stopce z grobu 15/87. Ge-
neralnie motywy wykonane za pomocą grzeby-
ka ponownie są najbardziej charakterystyczne 
dla nadłabskiego środowiska kulturowego (por. 
Błażejewski 2007, s. 70–72).

Częsty jest typowy dla okresu wczesnorzym-
skiego ornament w postaci wstęgi umieszczo-
nej powyżej załomu brzuśca. Wstęga taka może 

ornaments made with a cogwheel and found at 
the early Roman period sites is an indicator of 
contacts with the groups from the Elbe region, 
where such ornaments begin to appear at the 
turn of the eras (Hołowińska 1949, p. 73–83; 
Pazda 1983, p. 191; Błażejewski 2007, p. 70). In 
the northern part of Lower Silesia and south-
ern Greater Poland this pattern is still sporadi-
cally encountered after phase C1, being present 
also at the sites which show characteristics of 
the Rhein-Weser Germans (Błażejewski 2007, 
p. 69–70). A form of a local variety of the cog-
wheel technique is an ornament made with 
a 2-toothed tool, visibile on the vessel discov-
ered in 1936 (Plate 75). Pottery decorated with 
cogwheel patterns are common in the Głogów 
settlement area (por. Pazda 1980, p. 79; Pazda 
1983). Such motifs occur both on pottery with 
typically “Przeworsk” features, as well as foreign 
forms.

Vessels were rarely decorated with a stamp 
– its marks, resembling a goat’s hoof are placed 
in a meander motif and cover the profiled band 
on a vessel found in 1936. Motif of a horizontal 
line made from similar ornaments is also pres-
ent on a small bowl from grave 1. In both cas-
es probably the same tool was used – a sprocket 
wheel (?).

Stair motif from the vessel found in grave 84 
accompanies a complicated composition of cir-
cular imprints joined by chevrons (84: 1). A sim-
ilar motif, also made with a jagger, is visible on 
the wall of a vessel from grave 298 in Wymys-
łów, Gostyń county (Jasnosz 1952, fig. 303:4). 
Very close analogies are (dated for the younger 
and late Roman period) fragments of grey pot-
tery from Košíce-Šebastovice and Peder, Košíce 
region, in Slovakia (Lamiova-Schmiedlova 
1968, fig. 12:7; 42:43) as well as a fragment from 
a settlement in  Wrocław-Widawa 17 (Bohr 
2014, p. 171, fig. 16: 10).  

The most commonly used three-dimension-
al ornament is a circular band, decorated with 
various cuts (chevrons, diagonal lines, hoof-
shaped imprints - see the pitcher from gr, 1916, 
hooves, gr. 1; 29: 11; 44: 21; 52, 54, 80; 9/87: 2; 
10/87: 3). Rarely such band is not covered with 
any ornamentation (gr. 1). In case of the vessel 
from grave 29, the band was placed uniquely 
in the bottom part of the vessel, above the foot 
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być wypełniona motywem krokwiastym, zygza-
kowatym, trójkątów wypełnionych kropkowa-
niami, pól wypełnionych poziomymi i pionowy-
mi liniami (gr. 1: 11, 15, 19; 8: 3, 4; 42: 14; 47: 7; 
51: 6; 14/87; luźne 8, 12). Często pasmo ornamen-
tu składa się z ukośnych, naprzemiennych nacięć 
obecnych tuż poniżej odsadzki lub na załomie 
brzuśca (gr. 1; 42: 12–13; 47; 80: 15–16). Najmniej 
skomplikowanym ornamentem jest dookolna li-
nia ryta podkreślająca przejście barku w szyjkę 
naczynia oraz szyjki w wylew (gr. 1, 2/3: 7–10; 44, 
47; 51: 10, 11; 72: 1, 2, 6, 7, 10, 12; 80: 11, 12; 85: 
3; 90: 1), w przypadku naczynia z grobu 22 jest 
ona zwielokrotniona (22: 4, 5), zaś w przypadku 
naczynia z grobu 42 umieszczona przy przejściu 
nóżki w dolną część brzuśca (42: 9).

Bardzo interesujący jest ornament wykonany 
w technice kółka zębatego (47: 6; 51: 16; dzban 
z grobów odkrytych w 1916 r, 84, 85 – check ar-
chiwum szkic, 9/87, 10/87: 1, 2, 6). Występuje on 
w wersji 2-, 3- i 4-, a nawet 5-zębnej. W tej tech-
nice odciskane są motywy meandra (schodkowe 
i krokwiaste (gr. 84) i inne, trudne do określe-
nia, ze względu na silny proces defragmentacji 
materiału. Nawiązaniem do tego motywu jest 
pojedyncze pasmo odcisków w układzie mean-
dra z grobu 47 (47: 19). Ścisłe analogie znajdu-
je on ponownie w środowisku nadłabskim (por. 
Dewitz, Kr. Leipzig – Meyer 1971, ryc. 126: 2). 
Powszechny jest pogląd, że ceramika zdobiona 
ornamentem wykonywanym za pomocą kółka 
zębatego, występująca na stanowiskach wcze-
snego okresu rzymskiego, jest wyrazem kontak-
tów z grupami nadłabskiego kręgu kulturowego, 
gdzie zdobienie to pojawia się na przełomie er 
(Hołowińska 1949, s. 73–83; Pazda 1983, s. 191; 
Błażejewski 2007, s. 70). W północnej części 
Dolnego Śląska i w południowej Wielkopolsce 
ornament ten przeżywa się po stadium C1, wy-
stępując także w zespołach wykazujących cechy 
charakterystyczne dla Germanów reńsko-we-
zerskich (Błażejewski 2007, s. 69–70). Pewną lo-
kalną adaptacją techniki kółka zębatego jest or-
nament wykonywany za pomocą dwuzębnego 
narzędzia, jaki widnieje na naczyniu odkrytym 
w 1936 roku (Tabl. 75). Zauważalne jest szcze-
gólnie częste występowanie naczyń zdobionych 
kółkiem zębatym na stanowiskach głogowskiego 
rejonu osadnictwa (por. Pazda 1980, s. 79; Paz-
da 1983). Motywy te występują zarówno na cera-

(22: 14). The pot-shaped vessel from grave 52 
has a delicate, vertical handle, just below the 
rim (52: 15). A horizontal composition of cir-
cular imprints covers the belly curve of a small 
bowl from grave 31 (31: 1). Male grave 16 con-
tained a vase-like vessel with knee-shaped ears, 
which change into decorative, moustache-like 
bands in their lower part. Such ornamenta-
tion is very rare in the Przeworsk culture and 
rather typical for the Elbe basin and Meck-
lenburg. Decorative bands placed at the bot-
tom of bowls were already mentioned above. 
Circular imprints, made with a tube-like tool 
(perhaps a bird bone) are visible on the vessel 
from gr. 84. An ornament of finger- and nail-
pressed recesses is quite uncommon. Regular 
patterns can take a form of a multiplied, care-
fully designed zigzag which covers a signifi-
cant portion of the vessel (gr. 2/3: 1), but cha-
otic compositions are more common (loose 
1952; 15/87). An ornament of finger and nail 
imprints becomes more popular in the Prze-
worsk culture in phase B2 and lasts until C1 
(Godłowski 1977, p. 159–160). Ornaments 
made from quite large (ca. 2 cm in diameter), 
circular recesses are rare (gr. 10/87). 

The phenomenon of intentional drilling of 
the vessel walls was observed in the case of 
a bowl-like vessel from grave 15/87. Two holes 
were made near the edge of now broken bowl. 
One of the holes most probably cracked during 
drilling. The whole process was probably con-
nected with an attempt to repair the dish by 
binding its walls with a wire bracket – traces of 
such practice can be observed in the Celtic en-
vironment, usually in case of graphite situlae, 
but also on the sites from the Roman periods, 
where lead brackets were used to repair ter-
ra sigillata vessels (see Fischer 1990, p. 73–74; 
Schreg 1998, p. 24; Dürr 2016, p. 402). A cir-
cular, intentionally drilled hole is also visible in 
a fragment of a pot-like vessel from grave 2/3 
(2/3: 14).

The analysed collection shows a whole 
range of features which have their equivalents 
on other contemporarily used graveyards in 
the Głogów region of the Przeworsk culture 
settlement, or, more broadly, in the whole 
Przeworsk culture. The specificity of the local 
area is built by some elements of ornamen-
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mice o typowo „przeworskich” cechach, ale także 
na formach kulturze przeworskiej obcych.

Rzadko naczynia zdobione były stempelkiem 
– jego odciski przypominające zarys raciczki 
układają się w motyw meandra oraz pokrywa-
ją plastyczną listwę naczynia z grobu odkryte-
go w 1936 roku. Motyw linii poziomej tworzonej 
przez podobny motyw obecny jest także na mi-
seczce z grobu 1.

Motyw schodkowy na naczyniu z grobu 84 
towarzyszy skomplikowanemu układowi ko-
listych odcisków połączonych krokwiami (84: 
1). Zbliżony motyw, także wykonany w techni-
ce kółka zębatego, widnieje na ściance naczynia 
z grobu 298 w Wymysłowie, pow. gostyński (Ja-
snosz 1952, ryc. 303:4). Bardzo bliską analogię 
stanowią (datowane na młodszy i późny okres 
rzymski) fragmenty ceramiki siwej z Košíc-
-Šebastovic i miejscowości Peder, okr. Košíce 
na Słowacji (Lamiova-Schmiedlova 1968, ryc. 
12:7; 42:43), a także fragment z osady Wrocław-
-Widawa 17 (Bohr 2014, s. 171, ryc. 16: 10). 

Najczęstszym ornamentem plastycznym wy-
stępującym w analizowanym materiale jest do-
okolna listwa zdobiona różnego rodzaju naci-
naniami (krokwie, ukośne kreski, kopytkowate 
odciski stempelka – por. dzban z gr, 1916, ko-
pytka, gr. 1; 29: 11; 44: 21; 52, 54, 80; 9/87: 2; 
10/87: 3). Rzadko taka listwa nie jest pokryta 
jakimkolwiek zdobieniem (gr. 1). W przypad-
ku naczynia z grobu 29 listwa taka w wyjątkowy 
sposób umieszczona została w dolnej części na-
czynia, tuż powyżej nóżki (22: 14). W garnkowa-
tym naczyniu z grobu 52 tuż poniżej jego wyle-
wu umieszczono delikatny, pionowy uchwyt (52: 
15). Poziomy układ kolistych odcisków stempel-
ka pokrywa załom miseczki z grobu 31 (31: 1). 
W męskim grobie 16 odkryto naczynie wazo-
wate z kolankowatymi uszkami, przechodzący-
mi w dolnej części w wąsowate listwy plastycz-
ne. Tego typu ornamentyka bardzo rzadka jest 
w kulturze przeworskiej, typowa zaś dla obsza-
ru Nadłabia i Meklemburgii. O plastycznych li-
stwach na dnach miseczek mowa była powyżej. 
Koliste odciski wykonane rurkowatym przed-
miotem (przyciętą kością ptasią) obecne są na 
naczyniu z gr. 84. Ornament dołków palcowych 
i paznokciowych spotykany jest dość rzadko. Re-
gularne układy mogą przyjąć formę wielokrot-
nego, starannie zaprojektowanego zygzaka po-

tation, such as circular lines which accentu-
ate the transitions between particular parts 
of vessels, or a tendency to accentuate slanted 
or vertical vessel necks. Attention is drawn to 
a large number of elements which have their 
clear analogies in the Elbe basin (e.g. orna-
ments made with a jagger, Kumpf-type ves-
sels). It is another portion of data (aside from 
the specification of the non-ceramic objects) 
which points at intense contacts of the local 
community in Nosocice with that cultural 
centre.
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krywającego znaczną część naczynia (gr. 2/3: 1), 
częstsze są bardziej chaotyczne układy (luźne 
1952; 15/87). Ornament dołków palcowych i pa-
znokciowych staje się powszechniejszy w kul-
turze przeworskiej w fazie B2 i trwa po fazę C1 
(Godłowski 1977, s. 159–160). Rzadko spotyka-
ne są ornamenty w postaci kolistych, dość du-
żych dołków o średnicy ok. 2 cm (gr. 10/87). 

Zjawisko celowego przewiercania ścianek na-
czynia zaobserwowane zostało w przypadku mi-
sowatego naczynia z grobu 15/87. Ma ono po-
stać dwóch otworów zlokalizowanych w pobliżu 
krawędzi przełamanych obecnie czerepów. Je-
den z otworów najprawdopodobniej pękł pod-
czas wiercenia. Cały proces związany był z próbą 
naprawy naczynia poprzez spięcie jego pęknię-
tych ścianek za pomocą drucianej klamry – tego 
typu ślady napraw szczególnie często obserwo-
wać można w środowisku celtyckim, gdzie do-
tyczyły najczęściej grafitowych situl, ale również 
na stanowiskach okresu rzymskiego, gdzie za po-
mocą ołowianych klamer naprawiano naczynia 
typu terra sigillata (por. Fischer 1990, s. 73–74; 
Schreg 1998, s. 24; Dürr 2016, s. 402). Kolisty, ce-
lowo wywiercony od zewnątrz otwór widoczny 
jest także we fragmencie dużego naczynia garn-
kowatego z grobu 2/3 (2/3: 14).

W analizowanym zbiorze zauważyć można cały 
szereg cech mających odpowiedniki na współcze-
śnie użytkowanych cmentarzyskach głogowskie-
go rejonu osadnictwa kultury przeworskiej czy 
szerzej, w kulturze przeworskiej jako takiej. Lo-
kalną specyfikę stanowić mogą niektóre elemen-
ty ornamentacyjne, takie jak na przykład dookol-
ne linie ryte podkreślające przejścia pomiędzy 
poszczególnymi partiami naczynia czy tenden-
cja do wyróżniania ukośnie lub pionowo ukształ-
towanych szyjek naczyń. Uwagę zwraca pokaźna 
liczba elementów, które bezdyskusyjnie znajdują 
analogie na terenach Nadłabia (m.in. ornament 
wykonywany w technice kółka zębatego, naczynia 
typu Kumpf). Jest to kolejna partia danych (obok 
wzmiankowanej już specyfiki inwentarza poza-
ceramicznego), wskazująca na nasilone kontakty 
społeczności użytkującej cmentarzysko w Noso-
cicach z tym środowiskiem kulturowym.
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W analizie chronologicznej uwzględniono za-
bytki o walorach datujących, do których nale-
żą zapinki i części stroju, a ponadto elementy 
uzbrojenia, w mniejszym stopniu ceramikę. Ta 
ostatnia umożliwiała datowanie zespołów po-
zbawionych innych składników inwentarza. 
Ramy czasowe użytkowania cmentarzyska usta-
lono na podstawie powszechnie akceptowanych 
systemów klasyfikacji przewodnich zabytków 
okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich. 
W ten sposób ustalono dolną i górną granicę 
funkcjonowania cmentarzyska (w jego rozpo-
znanych ramach przestrzennych). Wydzielo-
no cztery grupy zabytków, które łączyć moż-
na z częściowo zazębiającymi się sekwencjami 
chronologicznymi – fazami użytkowania. Po-
czątek użytkowania pierwszej fazy cmentarzy-
ska ustalono dzięki żelaznej fibule typów A i C 
Kostrzewskiego oraz żelaznemu mieczowi typu 
I na fazę A1 młodszego okresu przedrzym-
skiego. Koniec użytkowania młodszej fazy wy-
znaczają żelazne zapinki z podwiniętą nóżką 
i znaleziona luźno zapinka z wysoką pochew-
ką nawiązująca do typu A193 oraz imacz typu 
J8 z niewyodrębnionymi płytkami do nitów – 
przypada on na fazę C1. Pomiędzy poszczegól-
nymi fazami zauważalna jest wyraźna przerwa 
przypadająca na fazę A3.

Przewodnimi zabytkami w obrębie poszcze-
gólnych faz okazały się:

 ▪ Faza I – zapinki typu Kostrzewski A, C, 
klamry sztabkowate, miecze typu I
 ▪ Faza II – zapinki typu Kostrzewski K, 
ostrogi typu Ginalski A
 ▪ Faza III – zapinki Almgren 68, sprzączki 
o ósemkowatych ramach, umba Jahn J6, 
imacze Jahn J6
 ▪ Faza IV – zapinki Almgren 75/78, 120/122, 
148, umba Jahn J7a

5. Chronologia

5. Chronology

In the chronological analysis there have been 
included artifacts with dating values, including 
fibulas and parts of clothing, as well as elements 
of armament, and to lesser extent ceramics too. 
The last one of them made dating assemblages 
without any other inventory elements possible. 
The time frame for the use of the cemetery was 
established on the basis of commonly accepted 
classification systems for the leading artifacts 
from the pre-Roman period and the period of 
the Roman influence. This way, the lower and 
the upper limits of the time of the cemetery’s 
use were established (within its recognized spa-
tial framework). For groups of artifacts have 
been distinguished, which can be associated 
with partially overlapping chronological sequ-
ences – stages of usage. The beginning of use 
of the first stage of the cemetery has been esta-
blished on the basis of Kostrzewski’s type A and 
C iron fibulas and a type I iron sword falling on 
the stage A1 of the younger pre-Roman period. 
The end of the period of use of the younger sta-
ge is established by iron fibulas with curved fo-
oting and a fibula with a high-placed catch, fo-
und loose, referring to the A193 type and a type 
J8 handle with unseparated rivet plates – falls 
on the C1 stage. Between individual stages the-
re is a visible break, falling on the A3 stage. 

The leading artifacts withing individual sta-
ges turned out to be:

 ▪ Stage I – type Kostrzewski A, C fibulas, in-
got-like buckles, type I swords
 ▪ Stage II – type Kostrzewski K fibulas, type 
Ginalski A spurs
 ▪ Stage III – Almgren 68 fibulas, buckles 
with eight-shaped frames, Jahn J6 shield 
bosses, Jahn J6 shield handles
 ▪ Stage IV – Almgren 75/78, 120/122, 148 
fibulas, Jahn J7a shield bosses
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 ▪ Faza V – zapinki Almgren 124–128, 158, 
162, 193, sprzączki o prostokątnych ra-
mach D29, imacze Jahn J8

W ramach systemu chronologii przyjętej dla 
środkowoeuropejskiego Barbaricum poszcze-
gólne fazy można synchronizować następująco:

 ▪ Faza I = A1 (groby 17, 20, 50, 70).
 ▪ Faza II = A2 (groby 18, 64, 65, 74).

Ogólnie na młodszy okres przedrzymski 
(fazy A1–A2) datowano wyposażone praktycz-
nie jedynie w ceramikę groby 12, 32, 38, 39, 40, 
43, 54, 55, 59, 63, 66, 67, 71, 73, 76, 2/1950.

 ▪ Faza III = B1 (groby 1, 2/3, 22, 44, 52, 80, 
grób z 1936 r.).
 ▪ Faza IV = B2 (groby 4, 5/6 [z elementami 
fazy V], 7, 8, 9, 10, 16, 21, 42, 47, 72, 83, 84, 
85 1/1950, 9/87, 10/87, 14/87).
 ▪ Faza V = B2/C1–C1 (groby 5/6, 29, 51, 
15/87, 16/87).

Ogólnie na okres wpływów rzymskich dato-
wano bardzo ubogo wyposażone groby 31, 35, 
45, 50, 87, 88.

 ▪ Stage V – Almgren 124–128, 158, 162, 193 
fibulas, type D29 buckles with rectangular 
frames, Jahn J8 shield handles

Within the frames of the chronology system 
established for the Central European Barbari-
cum, individual stages can be synchronized as 
follows:

 ▪ Stage I = A1 (graves 17, 20, 50, 70).
 ▪ Stage II = A2 (graves 18, 64, 65, 74).

Overall for the younger pre-Roman period 
(stages A1–A2) graves equipped practical-
ly only with ceramics were dated, those were 
graves 12, 32, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 59, 63, 66, 
67, 71, 73, 76, 2/1950.

 ▪ Stage III = B1 (graves 1, 2/3, 22, 44, 52, 80, 
a grave from the year 1936).
 ▪ Stage IV = B2 (graves 4, 5/6 [with elements 
of the stage V], 7, 8, 9, 10, 16, 21, 42, 47, 72, 
83, 84, 85 1/1950, 9/87, 10/87, 14/87).
 ▪ Stage V = B2/C1 (graves 5/6, 29, 51, 15/87, 
16/87).

In general, the very poorly equipped graves 
31, 35, 45, 50, 87, 88 were dated for the period 
of Roman influence.
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Na podstawie przeglądu dokumentacji ze 
wszystkich sezonów badań wykopaliskowych, 
przeprowadzonych na stanowisku 1 w Głogo-
wie-Nosocicach, można wysnuć pewne wnio-
ski na temat obrządku pogrzebowego prakty-
kowanego przez ludność kultury przeworskiej.

Zaznaczyć trzeba, że bardzo duże jest za-
gęszczenie poszczególnych obiektów arche-
ologicznych na obszarze stanowiska. Niektó-
re z nich nakładały się na siebie, kilkakrotnie 
mamy do czynienia z sytuacją wkopania gro-
bu z okresu rzymskiego w grób z okresu prze-
drzymskiego, a tym bardziej ze starszych 
okresów nieomawianych w niniejszym opraco-
waniu. Zachowana w Archiwum Państwowym 
dokumentacja z badań terenowych pozwala 
na przeanalizowanie poszczególnych elemen-
tów obrządku pogrzebowego ludności kultu-
ry przeworskiej. Pewne obserwacje poczynić 
można także na podstawie dokumentacji z ba-
dań powojennych i opublikowanych wynikach 
tych badań. Niestety, jak zaznaczono wcześniej, 
znaczna część obiektów grobowych była znisz-
czona i nie wykonano ich fachowej eksplora-
cji. W poważnym stopniu ogranicza to obecnie 
możliwości interpretacyjne w zakresie obrzę-
dowości pogrzebowej.

W zakresie obrządku pogrzebowego zwra-
ca uwagę absolutna dominacja jamowej formy 
grobów w przypadku cmentarzyska związane-
go z młodszym okresem przedrzymskim. Zwa-
żywszy na jego chronologię, sięgającą fazy A, 
a zatem samych początków kultury przewor-
skiej, można skonstatować, iż to właśnie jest 
pierwotna forma grobu dla ludności tej jed-
nostki taksonomicznej. Potwierdzają to obser-

6. Obrządek pogrzebowy  
na cmentarzysku kultury przeworskiej

6. Funerary rite  
at the Przeworsk Culture cemetery

On the basis of the documentation from all 
of the research seasons conducted at Site 1 in 
Głogów-Nosocice, we can make some assump-
tions about the funerary rite practiced by the 
Przeworsk culture communities.

It should be noted that the concentration of 
particular archaeological objects at the site is 
high, with some of them overlapping. In a few 
cases we observed a practice of placing a grave 
from the Roman influence period inside an old-
er, pre-Roman grave, or an even older one, from 
the periods not discussed in this paper. The 
field research documentation preserved in the 
National Archives allows for the analysis of the 
particular elements of the Przeworsk culture 
funerary rite. Some observations can also be 
made on the basis of the documentation from 
the post-war research and published research 
results. Unfortunately, as it has been already 
mentioned, many of the sepulchral objects were 
destroyed and their explorations was not con-
ducted professionally. This severely limits our 
current interpretation of the funerary rite.

In case of the graveyard from the younger 
pre-Roman period the site is absolutely domi-
nated by pit burials. If we consider its chronolo-
gy which reaches the A phase – the very begin-
nings of the Przeworsk culture – we can assume 
that this was the original form of burial for the 
people from this taxonomic unit. This is con-
firmed by the observations from other grave-
yards, e.g. in Wymysłów in southern Greater 
Poland, where 100% of the pre-Roman objects 
are pit burials (see Jasnosz 1952; Błażejewski 
1998, 33). It is, therefore, a rather homogenous 
from of burial (see Hachmann 1960, 44–46). 



Cmentarzyska kultur pomorskiej i przeworskiej w Głogowie-Nosocicach 
Cemeteries of the Pomeranian and Przeworsk Cultures at Głogów-Nosocice

162

wacje dokonane na innych cmentarzyskach, 
np. w Wymysłowie w południowej Wielkopol-
sce, gdzie także 100% obiektów z okresu przed- 
rzymskiego stanowią groby jamowe (por. Ja-
snosz 1952; Błażejewski 1998, 33). Jest to zatem 
dość jednolity pod względem formy grobów 
rytuał pogrzebowy (por. Hachmann 1960, 44–
46). Można poczynić także spostrzeżenia doty-
czące zróżnicowania jam grobowych.

Wymienione tu już zostały kamienne 
i drewniane elementy konstrukcyjne niektó-
rych z nich. Trzeba jednak podkreślić, iż wśród 
jam grobowych występują zarówno tzw. jamy 
nieckowate, mające zarys regularnego owalu 
w rzucie, jak i inne: koliste, prostokątne i niere-
gularne. Obserwacje te nie potwierdzają zatem 
tez A. Niewęgłowskiego o dominacji w dorze-
czu górnej i środkowej Odry grobów jamowych 
typu dolnośląskiego (Niewęgłowski 1981a, 99). 
Notabene nie można tu potwierdzić także pozo-
stałych cech grobów tego typu, wymienionych 
przez tego badacza jako dominujące w zakre-
sie konstrukcji i wyposażenia (Niewęgłowski 
1981b, 24). Co ciekawe, niektóre jamy grobo-
we mają wyjątkowo duże rozmiary, zarówno 
gdy chodzi o zarys na powierzchni gruntu, jak 
i głębokość. Wydaje się, że groby te zawiera-
ły szczątki więcej niż jednego zmarłego. Jest to 
tym bardziej prawdopodobne, że są na cmen-
tarzysku także groby jamowe o bardzo małych 
rozmiarach. Niestety, nie można tej tezy po-
twierdzić analizą ludzkich szczątków kostnych, 
ponieważ nie zachowały się.

Charakterystyczne dla omawianego cmen-
tarzyska jest stosunkowo częste wykorzystywa-
nie surowca kamiennego przy organizowaniu 
przestrzennego układu jamy grobowej. Kamie-
nie deponowano albo w postaci bruku na dnie, 
albo układano je w stropach obiektów. Napo-
tkać można sytuację, kiedy kamieniami przy-
krywano popielnice – oczywiście w przypadku 
grobów z okresu rzymskiego. Pojawiały się tak-
że kamienie składane na powierzchni gruntu, 
nad jamą grobową lub tuż obok niej, najpew-
niej jako oznaczenie pochówku. Niejednokrot-
nie współwystępuje kilka rodzajów struktur ka-
miennych w jednym obiekcie grobowym.

Zjawisko intencjonalnego deponowania w ja-
mach grobowych kamieni, które z całą pewno-
ścią nie występują w bezpośredniej bliskości 

Some observations regarding the variety in the 
forms of burial pits can also be made.

We have already mentioned stone and wood-
en construction elements in some of them. It 
should be also said that among the burial pits 
there are a multitude of shapes – not just the 
regular oval ones (the so-called basin pits), but 
also other: circular, rectangular and irregu-
lar. These observations, therefore, do not con-
firm the thesis of A. Niewęgłowski about the 
dominance of Lower-Silesian type pit graves 
in the upper and central Oder river basin 
(Niewęgłowski 1981a, 99). Interestingly, other 
characteristic features of such graves, includ-
ing construction and equipment, and listed by 
Niewęgłowski also cannot be confirmed here 
(Niewęgłowski 1981b, 24). Some of the buri-
al pits are extraordinarily large, both in terms 
of their surface layout and depth. It seems they 
might have contained the remains of more than 
one person. This becomes even more proba-
ble due to the fact, that the graveyard also con-
tained very small pit burials. Unfortunately, the 
thesis remains unconfirmed due to the lack of 
preserved bone remains to be analysed. 

Frequent use of stone for the purposes of 
spatial shaping of the pits is characteristic of the 
discussed graveyard. The stones were placed ei-
ther as a paving material at the bottom or used 
for covering the graves. Sometimes stones were 
used as lids for the urns – of course in case of 
the graves from the period of Roman influ-
ence. Sometimes the stones were placed on 
the ground surface, above the burial chamber 
or right next to it, most probably to mark the 
grave. It is not unusual for a single sepulchral 
object to feature several different types of stone 
structures. 

The phenomenon of intentional plac-
ing stones, transported to the graveyard from 
a more or less distant location, in the burial 
pits is known, for instance, from Wymysłowo, 
Gostyń county (e.g. graves: 184, 244 and 250–
252; Jasnosz 1952, 130, 166, 169–172; Błaże-
jewski 2007, 236, fig. 16), Radosław (former-
ly Strupina), Góra county (e.g. graves 18, 24, 
25a; Pfützenreiter 1929, 261–265) , Świętoszyn, 
Milicz county (graves 1, 8, 13; Masojć, Bronow-
icki 2000, 360–366; Błażejewski 2001; materi-
als compiled by A. Błażejewski). A particularly 
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cmentarzysk, lecz przytransportowane zostały 
na nie z mniejszej lub większej odległości, zna-
ne jest między innymi z takich stanowisk jak 
Wymysłowo, pow. gostyński (m.in. groby: 184, 
244 i 250–252; Jasnosz 1952, 130, 166, 169–172; 
Błażejewski 2007, 236, ryc. 16), Radosław (daw-
niej Strupina), pow. górowski (np. groby 18, 24, 
25a; Pfützenreiter 1929, 261–265), Świętoszyn, 
pow. milicki (groby 1, 8, 13; Masojć, Bronowic-
ki 2000, 360–366; Błażejewski 2001; materiały 
w opracowaniu A. Błażejewskiego). Szczegól-
nie duża liczba grobów z elementami kamien-
nymi zarejestrowana została na cmentarzysku 
w Olbrachcicach, pow. wschowski (Pfützenre-
iter 1933; Schwarz 1938). W przypadku Śląska 
stanowiska te koncentrują się przede wszystkim 
w jego północnej części, przy czym zjawisko ta-
kie dotyczy zarówno wczesnego, jak i późnego 
okresu wpływów rzymskich oraz wędrówek lu-
dów. Warto zauważyć, że zwyczaj wznoszenia 
kamiennych bruków dotyczy nie tylko grobów 
ciałopalnych, spotykany jest także w przypadku 
grobów szkieletowych (por. np. Czeladź – Bohr 
2015a).

Uwagę zwracają obiekty, w których ścian-
ki jamy grobowej formowane były w sposób 
staranny, uzyskując prostokątny w rzucie po-
ziomym kształt. Maniera ta dodatkowo pod-
kreślona została w przypadku grobu 18 (jamo-
wego), którego ścianki szalowane są dranicami. 
W grobie nr 80 (popielnicowym) natomiast do-
strzeżono ślady drewnianej okładziny ścianek 
grobu, przypominającej najpewniej skrzyn-
kę. Co ciekawe, w tym samym grobie znajdo-
wało się drewniane naczynie toczone, niestety 
niezachowane. W grobie 35 natomiast deska-
mi wyłożony był spąg jamy grobowej. Obec-
ność drewnianych konstrukcji i artefaktu pro-
wadzi do konstatacji, że najprawdopodobniej 
na różnych stanowiskach sepulkralnych z okre-
su przedrzymskiego i rzymskiego występowa-
ły one częściej, nawet w przypadku grobów cia-
łopalnych. Nie są jednak wykrywane, bądź to 
z powodu niesprzyjających warunków glebo-
wych i procesów postdepozycyjnych, bądź to 
wskutek błędów eksploracji.

Uwagę zwracają obiekty, w których w jamie 
grobowej naczynia i ich fragmenty są bardzo 
ściśle upakowane, wciśnięte, w innych przy-
padkach, przy czym dotyczy to zarówno okresu  

large number of graves with stone elements was 
registered at a graveyard located in Olbrachcice, 
Wschowa county (Pfützenreiter 1933; Schwarz 
1938). In case of Silesia, such sites are concen-
trated mainly in the northern part of the region, 
and the phenomenon is featured in both the 
early and the late period of Roman influence, as 
well as the Migration Period. It should be noted 
that stone lining is present not only in the case 
of cremation burials, but also skeletal ones (see 
e.g. Czeladź – Bohr 2015a).

Particularly interesting ar the objects in 
which the walls of the burial chamber were cer-
fully formed into a rectangular shape. This was 
additionally accented in grave 18 (a pit buri-
al) whose walls are lined with wooden planks. 
Traces of wooden lining, which most probably 
formed a box, were also noticed in grave 80 (an 
urn burial). Interestingly, the grave contained 
a wooden turned vessel, unfortunately lost. In 
grave 35 planks formed the floor of the cham-
ber. The presence of wooden constructions and 
a wooden artifact leads to a conclusion that they 
must have occurred more often at various se-
pulchral sites of the pre-Roman period, even in 
case of cremation burials. They are not discov-
ered due to unfavourable soil conditions and 
post-deposition processes or mistakes made 
during the exploration.

Particularly interesting are the burials in 
which vessels and their fragments are very 
tightly packed, almost squeezed in. In oth-
er cases, both pre-Roman and from the peri-
od of Roman influence, the burial pits are rela-
tively large and the equipment is evenly spaced 
around (fig. 2: 7). Often the vessels are inten-
tionally placed on their sides, especially large 
accompanying vessels which did not complete-
ly fall apart (fig. 2: 1). In several cases the ciner-
ary urn was covered with another vessel – such 
practice is typical mainly for the sites located 
alongside the Elbe and rarely encountered at the 
Przeworsk culture sites (fig. 2: 3). Apart from 
Nosocice such practice was noted e.g. in grave 
592 in Kietrz (Gedl 1988, 138). Similar practic-
es are known from the graveyards of earlier ar-
chaeological cultures from the Polish territory: 
Lusatian and, primarily, Pomeranian (see Ma-
linowski 1969, 62–66; Błażejewski 1998, 59). It 
seems right, however, to connect this phenom-
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przedrzymskiego, jak i wpływów rzymskich. 
Jamy grobowe są stosunkowo dużych rozmia-
rów, zaś elementy wyposażenia rozmieszczone 
równomiernie i dość „luźno” (ryc. 2: 7). Czę-
sto naczynia intencjonalnie ułożone są na boku, 
co dotyczy szczególnie zachowanych w więk-
szych fragmentach przystawek, które nie ule-
gły całkowitemu rozdrobnieniu (ryc. 2: 1). 
W pojedynczych przypadkach naczynie peł-
niące funkcję popielnicy przykrywane jest od 
góry innym naczyniem – praktyka taka typowa 
jest w kontekście okresu wpływów rzymskich 
przede wszystkim dla środowiska nadłabskiego, 
rzadko spotyka się ja na stanowiskach kultury 
przeworskiej (ryc. 2: 3). Poza Nosocicami zano-
towano taki zabieg m.in. w grobie 592 w Kie-
trzu (Gedl 1988, 138). Podobne zabiegi znane 
są z cmentarzysk wcześniejszych kultur arche-
ologicznych z obszaru dzisiejszej Polski, mia-
nowicie łużyckiej, a zwłaszcza pomorskiej (por. 
Malinowski 1969, 62–66; Błażejewski 1998, 59). 
Wydaje się jednak, że dla okresu rzymskiego 
słuszne jest wiązanie tego zjawiska z wpływa-
mi nadłabskimi. Występuje ono powszechnie 
już na nekropolach kultury jastorfskiej, w tym 
grupy gubińskiej (por. Domański 1975, 73–
75). Natomiast w okresie rzymskim można go 
obserwować także i w dorzeczu górnej Łaby, 
w kręgu markomańsko-kwadzkim (Salač 2008, 
90).

Jeśli chodzi o wyposażenie grobów, to poza 
elementami uzbrojenia i wyposażenia jeździec-
kiego (miecze, groty broni drzewcowej, umba 
i imacze, ostrogi) spotykamy typowe dla gro-
bów kobiecych przęśliki, klucze do szkatułek 
i elementy ich okuć. Wyposażenie stanowią po-
nadto przedmioty takie jak osełki, sprzączki, 
szpile, okucia wiader, szydła, igły. Groby wy-
posażone w broń stanowią duży procent ogó-
łu zespołów zarówno w przypadku cmenta-
rzyska przedrzymskiego, jak i datowanego na 
wczesny okres wpływów rzymskich, osiąga-
jąc w tym pierwszym przypadku ponad 17% 
udziału i blisko 30% w drugim (ryc. 4: 1–2). 
Uwagę zwraca struktura surowcowa odkry-
tych zapinek – zdecydowanie dominują formy 
wykonane ze stopów miedzi, stanowiąc 80% 
zbioru, co jest bardzo nietypowe dla kultury 
przeworskiej (por. ryc. 4: 3). Najliczniejszy ele-
ment inwentarza grobowego stanowi ceramika  

enon with the Elbe influences in the Roman in-
fluence period. It is already common in the Jas-
torf culture graveyards, including the Guben 
group (see Domański 1975, 73–75). In the Ro-
man influence period it can also be observed in 
the area of the upper Elbe basin, in the Marco-
manni-Quadi circle (Salač 2008, 90).

In case of burial equipment, apart from weap-
onry and riding equipment (swords, spear-
heads, shield bosses and grips, spurs), we also 
encounter items typical for female burials: spin-
dle whorls, chest keys and fittings. Apart from 
those, whetstones, buckles, pins, bucket fittings, 
needles, awls, etc. are also found. Graves con-
taining weapons constitute a large percentage of 
all burials, both in the case of the pre-Roman 
graveyard, and the complex dated for the early 
Roman influence period. In case of the former 
it is roughly 17% of the burials, in case of the 
latter – nearly 30% (fig. 4: 1–2). The material 
structure of the discovered fibulae is noticeable 
– forms made of copper alloys definitely domi-
nate, being 80% of the whole collection, which 
is very atypical of the Przeworsk culture (see 
fig. 4: 3). The most commonly found element 
of the funerary inventory is pottery. In case of 
some of the graves it is significantly fragment-
ed, in other cases the vessels survived almost 
intact. Most of the pottery, apart from the cin-
erary urns, bears significant traces of being ex-
posed to the heat of the funerary pyre, second 
firing and deformation. A characteristic trait of 
the graveyards in Nosocice is the large num-
ber of vessels in individual graves – small frag-
ments coming from various forms, as well as al-
most complete vessels broken into pieces. It is 
not uncommon for such burials to contain up 
to 10–14 vessels, especially in the case of the 
pre-Roman graves (see Błażejewski 1998, 18). 
The already mentioned iron fittings of wooden 
buckets are also worth noticing. It seems that 
their presence suggests a slightly higher status 
of the deceased person in comparison to the 
average population, although the grave itself is 
not a particularly big one (see Szydłowski 1984, 
127–146). The same conclusion can be drawn 
for the burials containing bronze vessels. 

As we know, a substantial part of the objects 
was not professionally researched. However, the 
objects which were properly analysed show that 
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naczyniowa. W przypadku części grobów jest 
ona bardzo silnie zdefragmentowana, w in-
nych naczynia składano do grobu niemal w ca-
łości, jednakże zdecydowana większość z nich 
(poza popielnicami) nosi wyraźne ślady działa-
nia stosu pogrzebowego, wtórnego przepalenia 
i deformacji. Charakterystyczną cechą cmen-
tarzysk w Nosocicach jest duża liczba naczyń 
w poszczególnych grobach, co dotyczy zarów-
no ich niewielkich fragmentów, pochodzących 
z różnych form, jak i potłuczonych form niemal 
kompletnych. Nierzadko liczba ta wynosi nawet 
aż 10–14 egzemplarzy, szczególnie w przypad-
ku obiektów z okresu przedrzymskiego (por. 
Błażejewski 1998, 18). Trzeba zwrócić uwagę 
na wspomniane okucia wiader drewnianych. 
Wydaje się, że ich obecność wskazuje na nieco 
wyższy status społeczny zmarłego w stosunku 
do przeciętnej populacji, choć oczywiście nie 
mamy tu do czynienia z grobem okazałym (por. 
Szydłowski 1984, 127–146). To samo dotyczy 
oczywiście naczyń brązowych, które odkryto 
w niektórych w grobach.

Jak wiadomo, znaczna część obiektów nie 
została wyeksplorowana fachowo. W obiek-
tach przebadanych dokładnie widać jednak 
wyraźnie, że wszystkie elementy wyposażenia 
umieszczane były intencjonalnie, z rozmysłem. 
Świadczy o tym np. rozmieszczenie przysta-
wek przy popielnicach, np. na boku lub do góry 
dnem. Wyraźnie widać chęć organizowania 
przestrzeni przeznaczonej na pochówek. Układ 
przedmiotów nie jest przypadkowy, niezależnie 
od chronologii obiektu i jego typu. Najbardziej 
wyraźnym tego przykładem jest grot włóczni 
wbity w spąg grobu.

all of the elements of the burial equipment were 
placed in an intentional manner. This is proven 
by the way in which accompanying vessels were 
placed around the urns, e.g. on their sides or 
bottom-up. The will to organise the burial space 
is clearly visible and the layout of the objects is 
not random, regardless of the object’s chronol-
ogy or type. Probably the most vivid example of 
such intentionality is a spearhead, driven into 
the grave’s floor. 
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Jak wielokrotnie wspominaliśmy, cmentarzy-
sko kultury przeworskiej w Nosocicach ba-
dane było wielokrotnie. Duża część odkryć 
obiektów grobowych dokonana została przy-
padkowo, a eksploracja prowadzona była nie-
metodycznie. Ponadto, co niezmiernie ważne, 
archeolodzy prowadzący poszczególne kampa-
nie wykopaliskowe, w sporządzaniu dokumen-
tacji, najczęściej nie nawiązywali w ogóle do 
swoich poprzedników. Wyjątek stanowi opra-
cowanie E. Petersena, w którym zastosowano 
kontynuację numeracji grobów podaną przez 
K. Tackenberga. Zaznaczyć też trzeba, że gro-
by omawiane przez W. Pogorzelskiego zosta-
ły opublikowane jako pochodzące ze stan. 16, 
przy czym niewątpliwie mamy tu do czynienia 
z tą samą nekropolą co na stan. 1.

W strukturze cmentarzyska da się wyróżnić 
pewne strefy koncentracji grobów wyposażo-
nych w męskie wyznaczniki płciowe: w przy-
padku cmentarzyska „przedrzymskiego” groby 
z bronią zlokalizowane są w NW oraz central-
nej jego części. W bezpośrednim sąsiedztwie 
w części centralnej towarzyszą im grupy gro-
bów z kobiecymi wyznacznikami płciowymi. 
W przypadku cmentarzyska z okresu rzym-
skiego groby z bronią rozmieszczone są równo-
miernie we wszystkich jego strefach, podobna 
uwaga odnosi się do grobów z wyznacznikami 
żeńskimi.

Dokładna analiza obiektów i ich rozmieszcze-
nia doprowadza do stwierdzenia, że w przypad-
ku kultury przeworskiej mamy w gruncie rzeczy 
do czynienia z dwiema różnymi nekropolami. 
Starsza związana jest z okresem przedrzymskim 
i reprezentowana jest, jak wskazano, wyłącznie 
przez „tradycyjne” groby jamowe. Druga, młod-
sza, związana jest z okresem rzymskim. W tym 
przypadku dominują już groby popielnicowe 
różnych wariantów. Groby starszej nekropoli 

As we have already mentioned, the graveyard of 
the Przeworsk culture in Nosocice has been re-
searched many times. A significant portion of 
the discoveries was made accidentally and the 
exploration was carried out inconsequentially. 
Moreover, the archaeologists who conducted 
individual excavation projects usually did not 
refer in any way to their predecessors in creat-
ing documentation. The only exception is the 
work by E. Petersen, in which the enumeration 
of graves proposed by k. Tackenberg was con-
tinued. It should be also noted that the graves 
published by W. Pogorzelski were described as 
coming from Site 16, which undoubtedly means 
the same necropolis as Site 1.

Some concentrations of graves containing 
male indicators can be drawn out: in case of 
the pre-Roman graveyard the graves contain-
ing weapons are located in the NW and in the 
centre. The central part is adjacent to a group 
of female graves with clear gender indicators. 
In case of the Roman influence graveyard, the 
graves with weapons are evenly spaced in all of 
its zones, just like the female burials.

Detailed analysis of the objects and their 
layout leads us to a conclusion that in the case 
of the Przeworsk culture we are dealing, in 
fact, with two separate necropoleis. The old-
er one is connected with the pre-Roman pe-
riod and represented by “traditional” pit buri-
als. The second, younger one, comes from the 
period of Roman influence and is dominated 
by urn burials of various types. Graves from 
the older necropolis were dispersed on almost 
whole area of the site. Although W. Sarnows-
ka did not find any burials from the pre-Ro-
man period, she encountered many loose 
finds which prove that the space was used as 
a graveyard in that period. The younger ne-
cropolis would mostly be connected with the 

7. Struktura czasowo-przestrzenna

7. Time-space structure
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rozmieszczone były na niemal całej powierzch-
ni stanowiska. Wprawdzie W. Sarnowska nie na-
trafiła na obiekty datowane na okres przedrzym-
ski, jednakże z jej wykopalisk pochodzi sporo 
zabytków luźnych, świadczących niewątpliwie 
o użytkowaniu przestrzeni chowania zmarłych 
w tym czasie. Młodsza nekropola byłaby zwią-
zana przede wszystkim z północną, a najbardziej 
północno-zachodnią częścią stanowiska. 

Nie jest jasna relacja między obiema nekropo-
lami. Z jednej strony wyraźna jest kontynuacja 
chowania zmarłych w wybranym miejscu, po 
przerwie obejmującej trwanie co najmniej jed-
nej generacji populacji. Mogłaby tu zatem dzia-
łać „świadomość miejsca” przeznaczonego do 
chowania zmarłych nawet po takiej przerwie, 
być może przekazywana z pokolenia na poko-
lenie. Ponadto z pewnością użytkownicy młod-
szego cmentarzyska widzieli jeszcze starsze gro-
by jako element przestrzeni, jak choćby kopczyki 
nad mogiłami, oznaczenia i konstrukcje kamien-
ne grobów, być może także elementy drewniane. 
Z drugiej strony, zaobserwowano tu przypad-
ki ewidentnego naruszenia starszych grobów 
przez młodsze tej samej kultury archeologicznej. 
Świadczyłoby to raczej o braku poczucia konty-
nuacji. Być może zatem takie same jedynie by-
łyby preferencje co do doboru miejsc pochów-
ków, związane na pewno z systemem wierzeń. 
Jak dowodzi analiza zabytków ruchomych, ale 
i typów grobów (tj. dominacja grobów popiel-
nicowych), powstawanie młodszego cmenta-
rzyska było związane niewątpliwie z udziałem 
w nim elementów nadłabskich, najpewniej także 
przy obecności ludzi z tego kręgu kulturowego. 
Elementy te jednak nie są tu dominujące. Ogól-
nie rzecz biorąc, struktura obu cmentarzysk, lub 
ewentualnie obu faz jego użytkowania, typo-
wa jest dla kultury przeworskiej. Groby należą-
ce do osobników obu płci oraz groby dziecięce 
są przemieszane i tworzą skupiska odpowiadają-
ce najpewniej strukturze populacji. Innymi sło-
wy, można tu obserwować jak gdyby „kwatery 
rodzinne”. Niejako „jądrami” wokół których te 
kwatery powstawały, były groby wojowników.

Generalnie zatem na stanowisku w Głogo-
wie-Nosocicach przebadane zostały trzy cmen-
tarzyska ze schyłku starożytności. Najstarsze 
związane jest z kulturą pomorską, drugie z kul-
turą przeworską młodszego okresu przedrzym-

northern, and particularly the north-western 
section of the site.

The relation between both graveyards is un-
clear. On the one hand, there is a visible con-
tinuity of burying the dead in that specific lo-
cation, after a break lasting for at least one 
generation. Perhaps this is the case of “place 
awareness”, passed over from one generation 
to another. Moreover, the users of the young-
er graveyard sure must have seen the older 
graves as elements of the countryside – small 
mounds, stonework, perhaps wooden con-
structions as well. On the other hand, we can 
see cases of evident disruption of older graves 
by the younger ones coming from the same ar-
chaeological culture. This would rather sug-
gest the lack of continuity. Perhaps only the 
preferences for the burial grounds were the 
same, surely connected with the system of be-
liefs. The creation of the younger graveyard 
was undoubtedly connected with the partici-
pation of the elements from the Elbe basin and 
people from that cultural circle, as proven by 
the analysis of the moveable finds, as well as 
types of graves (i.e. the dominance of urn bur-
ials). Those elements, however, do not domi-
nate the whole picture. Generally speaking, 
the structure of both graveyards, or perhaps 
both phases of the graveyard’s use, is typical 
for the Przeworsk culture. Male, female and 
child graves are mixed and create concentra-
tions which probably reflect the population’s 
structure. We can, therefore, observe some-
thing akin to “family quarters”. In some way 
the “cores” of those quarters were the warrior 
burials, surrounded by other graves. 

In general, three graveyards from the late 
antiquity were analysed in Głogów-Nosocice. 
The oldest one is related to the Pomeranian 
culture, the second one with the Przeworsk 
culture of the younger pre-Roman period, 
and the third one with the Przeworsk culture 
of the Roman influence period, including the 
C1 phase. The relations between those grave-
yards are still unclear, as shown by the review 
of the artifacts acquired from the site. Perhaps 
they could be explained, if the site had been 
explored in a professional manner, at least in 
the scope known today. Analysing the settle-
ment (or settlements) adjacent to the necrop-
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skiego, trzecie zaś z kulturą przeworską okre-
su rzymskiego do fazy C1 włącznie. Jak wynika 
z przeglądu zabytków pozyskanych na stanowi-
sku, relacje między nimi nadal pozostają nie-
jasne. Mogłyby one zostać wyjaśnione, gdyby 
cmentarzysko zostało wyeksplorowane facho-
wo, choćby w zakresie dzisiaj znanym. Bardzo 
wiele pomogłoby też dokładne zbadanie osad 
(lub osady) towarzyszącej nekropoli i szersze 
rozpoznanie przynajmniej mikroregionu osad-
niczego, do którego ona należy.

oleis would also be of great help, as would be 
broader recognition of the microregion it be-
longed to.
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W odniesieniu do osadnictwa kultury przewor-
skiej omawiane stanowisko mieści się w ramach 
głogowskiego rejonu osadnictwa, wydzielonego 
przez S. Pazdę (Pazda 1980, passim). Osadnic-
two to rozwijało się już w najstarszym horyzon-
cie kultury przeworskiej, tj. od fazy A1, a jest on 
reprezentowany także w Nosocicach.

Cmentarzysko w Nosocicach zlokalizowane 
jest w bardzo interesującej strefie szeroko rozu-
mianego Środkowego Nadodrza (ryc. 6), które 
od początku epoki żelaza było strefą intensyw-
nych kontaktów międzykulturowych (por. Do-
mański 1983; Lewczuk 1997, 70–81). Tło dla 
fazy użytkowanej w młodszym okresie przed- 
rzymskim stanowią takie cmentarzyska (idąc 
od zachodu strefy) jak Różanówka (Orlicka-
-Jasnoch 2008; 2011), Bytom Odrzański, Nowe 
Miasteczko i Stare Żabno (Domański 1975, 106, 
122–123, 126–128, tam wcześniejsza literatura), 
osada w Siedlisku (Domański 1975, 126–128), 
Domaniowicach (Kołodziejski 1973), a także 
cmentarzyska w Bartodziejach, Kajęcinie i Sła-
węcicach (Pescheck 1939, 172–176, 200–204, 
207; Błażejewski 1998, 15–34, 183–190). Trze-
ba tu wspomnieć również duże cmentarzysko 
w Żukowicach, położone bardzo blisko, bo po 
zachodniej stronie miasta Głogów (nieopubli-
kowane materiały w Muzeum Historyczno-Ar-
cheologicznym w Głogowie, por. Błażejewski 
1998, 193), a także w dużej części przebadany 
i niedawno opublikowany kompleks osadniczy 
w Bytominie (Bytniku) k. Głogowa, zlokalizo-
wany ok. 2 km na zachód w linii prostej od ne-
kropoli nosocickiej (Markiewicz, Błażejewski 
2016). O ile niektóre z tych stanowisk bardzo 
przypominają opisywane tu cmentarzysko, tak 
pod względem rytuału pogrzebowego, jak i tzw. 
kultury materialnej, o tyle niektóre, nawet bar-
dzo blisko położone (Żukowice, Bytomin), pre-
zentują inny model kulturowy, nacechowany  

8. Kontekst osadniczy i kulturowy

8. Cultural and settlement context

In reference to the area occupied by the Prze-
worsk culture, the discussed site is located in the 
Głogów settlement region, defined by S. Pazda 
(Pazda 1980, passim). Settlements in this area 
developed already in the oldest horizon of the 
Przeworsk culture, i.e. since the A1 phase, also 
represented in Nosocice.

The Nosocice graveyard is located in a very 
interesting area of the broadly understood 
central Oder river basin (fig. 6), which was a 
place of intense intercultural contacts since 
the beginning of the Iron Age (see Domański 
1983; Lewczuk 1997, 70–81). The background 
for the phase used in the younger pre-Roman 
period is also provided by such graveyards 
(going from the west) as Różanówka (Orlicka-
-Jasnoch 2008; 2011), Bytom Odrzański, Nowe 
Miasteczko and Stare Żabno (Domański 1975, 
106, 122–123, 126–128, there earlier litera-
ture), the settlement in Siedlisko (Domański 
1975, 126–128), Domaniowice (Kołodziejski 
1973), as well as graveyards in Bartodzieje, Ka-
jęcin and Sławęcice (Pescheck 1939, 172–176, 
200–204, 207; Błażejewski 1998, 15–34, 183–
190). A large graveyard in Żukowice should 
also be mentioned, located very closely, on 
the western side of the city of Głogów (unpub-
lished materials in the Historical-Archaeolog-
ical Museum in Głogów, see Błażejewski 1998, 
193), as well as an extensively researched and 
recently published settlement complex in By-
tomin (Bytnik) near Głogów, located rough-
ly 2 km west away from the graveyard in 
Nosocice (Markiewicz, Błażejewski 2016). Al-
though some of those sites closely resemble 
the discussed graveyard, also in the terms of 
the funerary rite and material culture, other 
represent a completely different cultural mod-
el, strongly influenced by the Jastorf culture 
(Kuźbik, Błażejewski 2016, 41–43).
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m.in. wpływami jastorfskimi (Kuźbik, Błaże-
jewski 2016, 41–43).

W okresie wpływów rzymskich również 
w bliskim sąsiedztwie funkcjonowały liczne 
stanowiska związane z rejonami osadniczymi 
głogowskim i górowskim. Wymienić tu nale-
ży przede wszystkim cmentarzyska w Króliko-
wicach, Bogomicach i Zalesiu-Starym Strączu 
(Petersen 1932, 145–151), Brzegu Głogow-
skim (Garbacz 2005), Kotli (Kramarek 1962), 
Serbach i Głogowie (Tackenberg 1925, 22–28), 
Szymocinie (Bohr 2015, 241–255) i Olbrach-
cicach (Pfützenreiter 1933; Schwarz 1938). Na 
obszarze miasta Głogowa odkryto też liczne 
osady z okresu rzymskiego, m.in. stanowisko 79 
(Czapla, Pogorzelski 1995), które również sta-
nowią niezwykle istotne tło dla rozważań nad 
charakterem kulturowym cmentarzyska w No-
socicach, ale także całego głogowskiego rejonu 
osadnictwa. Większość z nich jednak pozosta-
je nieopublikowana. Podobnie jak w przypad-
ku młodszego okresu przedrzymskiego zabytki 
z wymienionych stanowisk ukazują bardzo zło-
żony i niejednolity obraz kulturowy środkowej 
części dorzecza Odry, wyraźnie stanowiącego 
strefę kontaktów różnych stref. W owej strefie 
niezwykle istotną rolę odgrywała bez wątpienia 
kultura luboszycka, będąca łącznikiem pomię-
dzy obszarem środkowego Nadłabia a kulturami 
przeworską i wielbarską. Dokładniejsze naświe-
tlenie tego problemu będzie jednak możliwe po 
kompleksowym opublikowaniu przynajmniej 
kilku kluczowych stanowisk archeologicznych 
związanych z okresem przedrzymskim i rzym-
skim, do których niewątpliwie zalicza się ne-
kropola odkryta w Nosocicach.

Wydaje się jednak, że już teraz można zwró-
cić uwagę na pewne istotne kwestie, związa-
ne z obiema fazami użytkowania cmentarzy-
ska (lub inaczej – z oboma cmentarzyskami). 
W pierwszym przypadku trzeba zadać pyta-
nie o relacje z nekropolą kultury pomorskiej. 
Nie da się potwierdzić kontynuacji użytkowa-
nia stanowiska pomiędzy obiema populacjami. 
Zagadkowo przedstawia się też problem funk-
cjonowania w tym miejscu ludności związanej 
z kulturą jastorfską. Biorąc pod uwagę odkry-
cia poczynione na bardzo bliskim Nosocicom 
kompleksie osadniczym w Bytominie, jest to 
ewidentne. Skłaniamy się jednak ku poglądowi,  

In the period of Roman influence various 
sites functioned in the nearest vicinity as well, 
connected with the settlement centres around 
Głogów and Góra. We should list here, first and 
foremost, graveyards in Królikowice, Bogom-
ice and Zalesie-Stary Strącz (Petersen 1932, 
145–151), Brzeg Głogowski (Garbacz 2005), 
Kotla (Kramarek 1962), Serby and Głogów 
(Tackenberg 1925, 22–28), Szymocin (Bohr 
2015, 241–255) and Olbrachcice (Pfützenre-
iter 1933; Schwarz 1938). Within the borders 
of Głogów multiple settlements from the Ro-
man influence period have also been discov-
ered, among them site 79 (Czapla, Pogorzel-
ski 1995), which also provide us with valuable 
background for our considerations on the cul-
tural character of the graveyard in Nosocice 
and the whole settlement area around Głogów. 
Most of those sources remain unpublished. As 
it is in the case of the younger pre-Roman pe-
riod, the finds from the mentioned sites pres-
ent a very complex and multifaceted picture 
of the central Oder basin, a clear point of con-
tact for many cultures. The Luboszyce culture 
clearly played an important role here, serving 
as a link between the central Elbe basin and the 
Przeworsk and Wielbark cultures. A more de-
tailed insight would be possible after publish-
ing at least some of the key archaeological sites 
connected with the pre-Roman and Roman in-
fluence period, to which the graveyard in No-
socice clearly belongs. 

It seems, however, that even now we can 
point at some important issues connected with 
both phases of the graveyard use (or – with both 
graveyards). First, we should ask the question 
about the relationship with the graveyard used 
by the Pomeranian culture. We are unable to 
confirm for sure that the site was continuously 
used in the period separating both populations. 
The issue of people associated with the Jastorf 
culture functioning in this area is also riddling. 
If we take into consideration the discoveries 
from the settlement complex in Bytomin, very 
close to Nosocice, such presence seems evident. 
However, we are rather of the opinion that we 
can see here an influx of population from the 
Elbe basin and rather an evolutionary trans-
fer of the local populations from the cinerary 
field cultures, through the end phase of the so- 
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że nie mamy tu do czynienia z napływem lud-
ności z dorzecza rzeki Łaby. Chodzi tu raczej 
o ewolucyjny rozwój miejscowych grup ludz-
kich od kultury, półpopielnicowych poprzez 
schyłek tzw. cyklu pomorsko-łużyckiego do 
kultury jastorfkiej, a zatem w podobny sposób 
jak to zaobserwowano w innej strefie szero-
ko pojmowanego Nadodrza, tj. w Marianowie 
(Wołągiewicz 1989). Cmentarzysko z okresu 
przedrzymskiego, mające cechy czysto „prze-
worskie”, nie wykazuje istotnych powiązań 
z kręgiem jastorfkim.

Inna ważna kwestia to powiązania kulturo-
we cmentarzyska z okresu rzymskiego. Z jednej 
strony, niektóre z zabytków ruchomych świad-
czą o wyraźnych koneksjach z kręgiem nadłab-
skim. Było to ukazane w niniejszym tomie, 
a wzmiankowane wielokrotnie we wcześniejszej 
literaturze przedmiotu. Nawiązania te są też wi-
doczne w obrządku pogrzebowym, o czym wy-
żej. Artefakty świadczą również o kontaktach 
dalekosiężnych populacji użytkującej stano-
wisko (por. Pazda 1983). Warto tu wymienić 
choćby obecność naczyń brązowych (nieste-
ty zniszczonych), ale nawet elementów kultu-
ry wielbarskiej. Obecność tak różnorodnych 
elementów kulturowych jest na pewno efek-
tem kontaktów społeczności, która użytkowa-
ła omawiane cmentarzysko. Kontakty te były 
możliwe dzięki specyficznej lokalizacji skupi-
ska osadniczego, do którego przynależy stano-
wisko. Odra, która była w starożytności ważną 
arterią komunikacyjną, ułatwiała zarówno han-
del, jak i komunikację dalekosiężną.

Jest sprawą ewidentną, że powstanie młod-
szego cmentarzyska jest związane z odtwarza-
niem sieci osadniczej na obszarze dorzecza 
Odry (w jego środkowej partii) na początku 
okresu rzymskiego. Był to proces bardzo szero-
ki i związany z licznymi oraz silnymi wpływami 
z kręgu nadłabskiego.

-called Pomeranian-Lusatian cycle, to the Jas-
torf culture. This was also observed in another 
zone of the central Oder basin, i.e. in Marianów 
(Wołągiewicz 1989). The pre-Roman graveyard 
there, bearing evident “Przeworsk” features, 
shows no substantial ties to the Jastorf circle.

Another important issue are the cultural ties 
of the graveyard from the period of Roman in-
fluence. On the one hand some of the move-
able finds show clear ties with the Elbe circle, 
as mentioned in this work and, many times, in 
the subject literature. Such ties are also visible 
in the funerary rite, as described above. The ar-
tifacts also show very distant connections of 
the population which used the site (see Paz-
da 1983). One should mention the presence of 
bronze vessels (unfortunately lost) and even ele-
ments of the Wielbark culture. Presence of such 
varied cultural elements is surely a result of the 
contacts maintained by the population which 
used the graveyards. Those contacts were possi-
ble due to the specific location of the settlement 
centre, to which the discussed site belongs. The 
Oder, which was an important communication 
route in antiquity, allowed for far-fetched trade 
and contacts.

It is evident that the creation of the young-
er graveyard is connected with the re-establish-
ment of the settlement network in the central 
Oder basin at the beginning of the Roman in-
fluence period. It was an extensive process, re-
lated with numerous strong influences from the 
Elbe circle.





175Część 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej – 9. Podsumowanie części II 
Part 2. Cemetery of the Przeworsk Culture – 9. Summary of Part II

Jak wskazano wielokrotnie w odniesieniu 
do nekropoli kultury przeworskiej, mamy tu 
w gruncie rzeczy do czynienia z dwoma cmen-
tarzyskami, z których pierwsze funkcjonowało 
w okresie przedrzymskim, drugie zaś w okresie 
rzymskim od jego początku do fazy C1. Róż-
ne ich części eksplorowane były w różnych od-
stępach czasu, przy czym niektóre zanotowa-
no w archiwach i literaturze fachowej jako inne 
stanowiska oznaczone innymi numerami niż 
to, które badano w 1913 roku. Obecnie trud-
no ustalić dokładne położenie poszczególnych 
części stanowiska względem siebie, co mocno 
ogranicza możliwości interpretacyjne struktu-
ry przestrzenno-chronologicznej badanej prze-
strzeni.

Trzeba podkreślić, że zabytki z cmentarzysk 
z obu okresów dokumentują szerokie kontak-
ty społeczności je użytkujących. Jednocześnie 
dokumentują bardzo dobrze przemiany kultu-
rowe, jakie zachodziły na obszarze Środkowe-
go Nadodrza od końca III w. p.n.e. do końca 
II w. n.e.

9. Podsumowanie części II

9. Summary of Part II

As indicated many times in relation to the ne-
cropolises of the Przeworsk culture, we are ac-
tually dealing with two cemeteries here, the first 
of which functioned in the pre-Roman period, 
the second one however, in the Roman peri-
od from its beginning to the stage C1. Various 
parts of them were explored in different time 
periods, some of which were noted in the ar-
chives and professional literature as other sites 
marked with different numbers than the one 
that was examined in 1913. Currently it is diffi-
cult to determine the exact location of the indi-
vidual parts of the site in relation to each other, 
which severely limits the interpretation possi-
bilities of the spatial-chronological structure of 
the examined area. 

It needs to be pointed out, that the artifacts 
from cemeteries from both periods document 
wide contacts of the communities that were 
using them. At the same time, they document 
very well the cultural changes, which took place 
in the middle of the Middle Nadodrze area 
from the end of the 3rd century BC until the end 
of the 2nd century AD. 
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Tabl. 56. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 42
Plate 56. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 42
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Plates

Tabl. 57. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 43 i 45
Plate 57. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 43 and 45
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Tabl. 58. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 44
Plate 58. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 44
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Plates

Tabl. 59. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 47
Plate 59. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 47
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Tabl. 60. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 50 i 51
Plate 60. Cemetery of the Przeworsk culture. Frinds from the graves 50 and 51
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Plates

Tabl. 61. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 52
Plate 61. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 52
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Tabl. 62. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 54 i 59
Plate 62. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 54 and 59
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Plates

Tabl. 63. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 55
Plate 63. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 55
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Tabl. 64. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 63
Plate 64. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 63
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Plates

Tabl. 65. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 64
Plate 65. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 64
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Tabl. 66. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 65
Plate 66. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 65
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Plates

Tabl. 67. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 66, 67, 70, 71
Plate 67. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 66, 67, 70, 71
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Tabl. 68. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 72
Plate 68. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 72
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Plates

Tabl. 69. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 73 i 76
Plate 69. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 73 and 76
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Tabl. 70. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 74
Plate 70. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 74
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Plates

Tabl. 71. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 80 i 83
Plate 71. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 80 and 83
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Tabl. 72. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu z 1916 r.
Plate 72. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave from 1916
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Plates

Tabl. 73. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 84
Plate 73. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 84
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Tabl. 74. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 85, 86, 88
Plate 74. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 85, 86, 88
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Plates

Tabl. 75. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu z 1936 r.
Plate 75. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave from 1936
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Tabl. 76. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 1 i 2 z 1950 r.
Plate 76. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 1 and 2 from 1950
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Plates

Tabl. 77. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobów 9, 10, 14 ze stan. 16
Plate 77. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the graves 9, 10, 14 at the site 16
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Tabl. 78. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 15 i warstwy ornej stan. 16
Plate 78. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 15 and plow zone at the site 16
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Plates

Tabl. 79. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu 16 ze stan. 16
Plate 79. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave 16 at the site 16
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Tabl. 80. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska luźne
Plate 80. Cemetery of the Przeworsk culture. Stray finds
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Plates

Tabl. 81. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska luźne z lat 1951–1953
Plate 81. Cemetery of the Przeworsk culture. Stray finds from 1951–1953
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Tabl. 82. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Znaleziska z grobu z 1967 r.
Plate 82. Cemetery of the Przeworsk culture. Finds from the grave from 1967
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Plates

Tabl. 83. Głogów-Nosocice, stan. 1. Archiwalne plany wykopalisk z 1913 r.
Plate 83. Głogów-Nosocice, site 1. Archival plans of excavations of 1913
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Tabl. 84. Głogów-Nosocice, stan. 1. Archiwalne plany wykopalisk z lat 20. i 30. XX w.
Plate 84. Głogów-Nosocice, site 1. Archival plans of excavations from 20. and 30. Of the 20th century
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Plates

Tabl. 85. Głogów-Nosocice, stan. 1. Lokalizacja obiektów: 1 – z okresu przedrzymskiego, 2 – z okresu rzymskiego,  
3 – wczesnego średniowiecza (wykopaliska z 1913 r.)
Plate 85. Głogów-Nosocice, site 1. Location of the features: 1 – from Pre-Roman period, 2 – from Roman period,  
3 – from Early Middle Ages  (excavations from 1913)
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Tabl. 86. Głogów-Nosocie, stan. 1. Chronologia i rozmieszczenie grobów (wykopaliska z 1913 r.): 1 – groby kultury po-
morskiej, 2 – groby datowane ogólnie na fazę A, 3 – faza A1, 4 – faza A2, 5 – groby datowane ogólnie na okres rzymski, 
6 – groby popielnicowe z fazy B1, 7 – groby jamowe z fazy B2, 8 – groby popielnicowe z fazy B2, 9 – groby popielnico-
we z fazy B2/C1–C1
Plate 86. Głogów-Nosocice, site 1. Chronology and location of graves (excavations from 1913): 1 – Pomeranian culture, 
2 – late Pre-Roman period, 3 – stage A1, 4 – stage A2, 5 – graves from Roman period, 6 – urn graves, stage B1, 7 – pit 
graves, stage B2, 8 – urn graves, stage B2, 9 – urn graves, stage B2/C1–C1


