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Od Redakcji
Już po przekazaniu do druku LXV tomu „Wiadomości Archeologicznych” dotarła do
nas wiadomość o śmierci Profesora Piotra Kaczanowskiego. Publikowany w tym tomie
artykuł, którego jest współautorem, jest ostatnim tekstem, jaki wyszedł spod Jego pióra.
Żegnamy nie tylko wybitnego archeologa, ale i wieloletniego przyjaciela Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

(Wojciech Brzeziński)
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A destroyed Grave with a lunula pendant
from Sambian Peninusula
Summary
From the investigation of a cemetery in the locality Logvino in the
northern area of the Sambian Peninusula (Fig. 1) made in 2012 and
2013 comes a gold lunula pendant, presumably an element of a grave
inventory (‘assemblage 1’) from a destroyed female cremation burial
(burials?). The pendant, decorated in a style characteristic for the
Leuna-Hassleben horizon (Fig. 2), finds numerous analogies in finds
from the territory of the Cherniakhiv Culture (Fig. 5). Except for the
pendant, ‘assemblage 1’ consists of a silver buckle and silver rivetbosses from a belt, a fragment of a silver finger-ring, a fragment of
a silver shield-headed bracelet and a fragment of a silver brooch with
a returned foot (Fig. 3 & 4). All of them date to phase С2 of the Roman
Period; their style suggests exchange between the local community and
the people of the Wielbark Culture in the Elbląg Heights.
tłum. A. Kinecka

https://doi.org/10.36154/wa.65.2014.15

Mirosław Rudnicki
Dwa znaleziska skandynawskich zapinek
płytkowych z terenów północnej Polski
Pierwsza z omawianych fibul odkryta została na wielokulturowej osadzie na stan. II w Ta ł t a c h, pow. mrągowski, położonej w północno-zachodniej części półwyspu nad Jeziorem
Mikołajskim, na terenie wsi Stawek, około 1 km na południe
od miasta Mikołajki (Ryc. 1). Stanowisko odkryto przypadkowo przed II wojną światową. W 1937 roku rektor Ostrowski
z Mikołajek stwierdził występowanie nad brzegiem jeziora koło
miejscowości Stawek palenisk i ceramiki, mogącej pochodzić
z okresu wędrówek ludów (D. Bohnsack 1938, s. 61). Rozpoznanie i badania archeologiczne tej osady przeprowadzono jednak dopiero w 2011 roku. Objęły one łącznie 220 arów (A. Dymowski, M. Orzechowska, M. Rudnicki 2012, s. 216), co stawia
to stanowisko w rzędzie największych badanych obiektów zachodniobałtyjskich.
W trakcie prowadzonych tu prac archeologicznych odkryto i przebadano łącznie 1246 obiektów związanych z funkcjonowaniem osady. Na podstawie wydobytych materiałów chronologię stanowiska określono na okres wpływów rzymskich

Ryc. 1. Ta ł t y, pow. mrągowski. Lokalizacja osady na stan. II
Fig. 1. Ta ł t y, Mrągowo County. Location of settlement at site II

(kultura bogaczewska) oraz okres wędrówek ludów (grupa olsztyńska), co daje nam przybliżony czas funkcjonowania osady
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Ryc. 2. Zapinka z Ta ł t. Fot.: B. Kaczyński (a), A. Chilińska-Früboes i I. Szter (b, c)
Fig. 2. Brooch from Ta ł t y. Photo: B. Kaczyński (a), A. Chilińska-Früboes & I. Szter (b, c)

Ryc. 3. Fibule ze S t o r a G a i r v i d e, Gotlandia (1a.b) i z Ta ł t (2)
Wg: V. Hilberg 2009 (1a.b). Rys.: M. Timošenko, K. Skvortsov i M. Rudnicki (2)
Fig. 3. Brooches from S t o r a G a i r v i d e, Gotland (1a.b) and from Ta ł t y (2).
After: V. Hilberg 2009 (1a.b). Drawing: M. Timošenko, K. Skvortsov & M. Rudnicki (2)

pomiędzy I a VII wiekiem po Chr.1 (A. Dymowski, M. Orzechowska, M. Rudnicki 2012, s. 218).
 Na stanowisku zarejestrowano także ceramikę z dużym prawdopodobieństwem datowaną na wczesną epokę żelaza, należy dopuścić
możliwość wcześniejszego funkcjonowania tej osady.
1
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W czasie prospekcji stanowiska przy użyciu wykrywacza metali odkryto luźno zapinkę płytkową, której niestety nie można
przypisać do żadnego z obiektów odkrytych podczas późniejszych badań. Wykonana z brązu fibula pierwotnie zaopatrzona była w – obecnie niezachowaną – żelazną sprężynkę. Zapinka ma prostokątną główkę zdobioną czterema występami

Ryc. 4. Naśladownictwa stylistyki zapinek skandynawskich w grupie olsztyńskiej, na przykładzie zapinek z G u m m e r s m a r k
na Zelandii (1) i z Tu m i a n, grób 42 (2). Wg: V. Hilberg 2009
Fig. 4. Imitation of the Scandinavian brooches design in the Olsztyn Group, exemplified by brooches from G u m m e r s m a r k,
Zealand (1) and from Tu m i a n y, grave 42 (2). After: V. Hilberg 2009

w kształcie stylizowanych główek zwierzęcych z plastyczną ornamentyką reliefową. Formę stylizowanej główki zwierzęcej,
analogicznej jak na główce fibuli, ma również zakończenie nóżki. Zabytek ma 9,1 cm długości i 5,5 cm szerokości (Ryc. 2).
Najbliższą analogią dla tej zapinki jest brązowa pozłacana
fibula odkryta luźno w Stora Gairvide na Gotlandii, datowana
na pierwszą połowę VI wieku (J. Werner 1951, s. 60; V. Hilberg
2009, s. 192, ryc. 6.12), która charakteryzuje się jednak bardziej rozbudowanym zdobieniem oraz zdecydowanie staranniejszym wykonaniem (Ryc. 3:1a.b). Wyraźne podobieństwo
oraz uproszczenie detali zdobniczych zapinki z Tałt (Ryc. 3:2)
w stosunku do egzemplarza z Gotlandii nasuwa przypuszczenie,
iż zapinka z Mazur może być jego naśladownictwem. W materiałach grupy olsztyńskiej często spotyka się fibule płytkowe, będące naśladownictwami egzemplarzy importowanych.
Zjawisko to dotyczy nie tylko zabytków o proweniencji
skandynawskiej, ale również okazów pochodznia frankijskiego czy „antyjskiego”. Naśladownictwa charakteryzują się zwykle mniejszymi wymiarami, uproszczonym zdobieniem oraz
wykorzystaniem brązu zamiast metali szlachetnych (H. Kühn
1956, s. 102; V. Hilberg 2003, s. 270–271; 2004, s. 305; 2009,
s. 336). Wśród zapinek z terenu grupy olsztyńskiej licznie spotykane są egzemplarze o stylistyce wskazującej na ich skandynawską proweniencję. Fibule najbardziej zbliżone do zapinki
z Tałt, cechujące się prostokątną główką i czterema palczastymi występami, odkryto w grobie 37 z Tumian, pow. olsztyń-

ski, i w grobie 109 z Babięt, pow. mrągowski (V. Hilberg 2009,
s. 362, 374, tabl. 4.25, 6.46).
W literaturze pojawiały się sugestie, iż zapinki z terenu grupy olsztyńskiej, zdobione w charakterystyczny sposób (tzw.
masurgermanisch Stil), mogły być eksportowane na obszary
skandynawskie czy tereny merowińskiego kręgu kulturowego.
Świadectwem tego zjawiska miałaby być między innymi fibula ze Stora Gairvide (G. Arwidsson 1950, s. 14–15; J. Werner
1951, s. 60). Najnowsze badania wskazują jednak, iż to właśnie
złotnictwo skandynawskie wywarło znaczny wpływ na rzemiosło grupy olsztyńskiej, w tym na produkcję fibul płytkowych2,
doprowadzając do powstania specyficznego mazurskiego stylu zdobniczego, a niektóre zapinki płytkowe znalezione na terenie grupy olsztyńskiej mogą być wręcz skandynawskiej proweniencji (V. Hilberg 2009, s. 196). Najbardziej jaskrawym
potwierdzeniem jest forma odlewnicza do produkcji zapinek
2
Trzeba zwrócić uwagę, iż zapinki płytkowe występują w materiałach
grupy olsztyńskiej dopiero w fazie E2 (525–600), gdy grupa olsztyńska wchodzi w fazę rozkwitu (A. B i t n e r - Wr ó b l e w s k a 2007,
s. 225–227). Bez wątpienia ich obecność jest świadectwem zaadaptowania wzorów zewnętrznych, być może pod wpływem obecności na
Mazurach ludności obcego pochodzenia. Na terenie grupy olsztyńskiej
nie ma wcześniejszych świadectw produkcji odlewanych fibul płytkowych, które w innych rejonach Europy pojawiają się już w pierwszej
połowie V wieku.
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Ryc. 5. B r z o s t o w o, pow. pilski.
Miejsce odkrycia fibuli
Fig. 5. B r z o s t o w o, Piła County.
Find-spot of the brooch

typu Tumiany, występujących głównie na obszarach bałtyjskich
(A. Bitner-Wróblewska 2000, s. 188; 2001, s. 83–88; A. Bliujienė
2002, s. 152–153), odkryta na osiedlu w Helgö we wschodniej
Szwecji (V. Hilberg 2009, s. 196). Ponadto fibulę tego typu, znalezioną w grobie 421 na cmentarzysku rzędowym w Altenerding
w Bawarii, interpretuje się jako element wyposażenia kobiety
najprawdopodobniej pochodzącej ze Skandynawii (A. Bitner-Wróblewska 2000, s. 189; S. Hakenbeck 2007, s. 93). Warto
również zwrócić uwagę, iż w Helgö odkryto także formy odlewnicze do produkcji różnorodnych fibul płytkowych, których
ornamentyka nawiązuje do zapinek znanych z terenu grupy olsztyńskiej (V. Hilberg 2009, s. 186, ryc. 6.6). Przy tym ornament
na formach z Helgö jest uproszczoną postacią zdobień spotykanych zwykle na zapinkach znanych ze Skandynawii. Wydaje
się więc, iż rzemieślnicy skandynawscy mogli produkować zarówno bogato zdobione fibule dla zamożniejszych odbiorców
ze Skandynawii czy kręgu merowińskiego, jak i uproszczone,
tańsze na rynek bałtyjski. Niewykluczone, iż wytwórcami tych
zapinek byli wędrowni rzemieślnicy, którzy lokalnie zajmowali się zarówno ich produkcją, jak i dystrybucją. Z podobną sytuacją spotykamy się na obszarach germańskich (K. Høilund
Nielsen 2009, s. 105–106). Możliwość działania germańskich
rzemieślników na Mazurach w późnym okresie wędrówek ludów wiązano z funkcjonowaniem na tym obszarze szlaku handlowego (E. Petersen 1939, s. 213).
Zjawisko to może potwierdzać odkrycie srebrnej fibuli typu
Tumiany/Daumen-Dour3 na cmentarzysku rzędowym w Dour,
w belgijskiej prowincji Hainaut (J. Werner 1951, s. 59–60). Fibule tego typu uważane były za typowe dla grupy olsztyńskiej
w późnym okresie wędrówek ludów, występują one bowiem
głównie na terenie Mazur, a nieliczne znaleziska spoza jej obszaru, jak wspomniana z Dour czy zapinki ze Skowarcza, pow.
gdański, bądź Brodu Nowego, pow. suwalski, interpretuje się
jako świadectwo kontaktów z tą jednostką kulturową (J. Werner
J. We r n e r (1951, s. 61) użył bardzo rozbudowanej nazwy – Fibel
gruppe Dour-Daumen-Alt Kossewen-Scheufelsdorf-Schönwarling. Upro
szczony termin (typ Tumiany-Dour) wprowadził J. K o w a l s k i (1987).
3
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1951, s. 59–60; W. La Baume 1934, s. 157; A. Bitner-Wróblewska 2004, s. 39). Studia V. Hilberga (2009, s. 186–190) wykazały, iż pewne elementy stylistyczne zapinek tego typu wywodzą
się z terenów skandynawskich. Zapinka z Dour charakteryzuje się większymi rozmiarami niż egzemplarze z obszaru grupy
olsztyńskiej, i odpowiada wielkością okazom spotykanym na
cmentarzyskach rzędowych, a także staranniejszym wykonaniem i znacznie większą dbałością o detale ornamentyki. Najprawdopodobniej została ona wykonana dla odbiorcy z kręgu
merowińskiego. Skromniejsze egzemplarze tego typu, takie jak
brązowa fibula z grobu 34 z Tumian (F. Jakobson 2009, s. 122,
tabl. 21:a), trafiały na teren grupy olsztyńskiej, gdzie stawały się wzorcami dla miejscowych wytwórców, produkujących,
głównie z brązu, ich uproszczone naśladownictwa. Najprawdopodobniej rzemieślnicy zachodniobałtyjscy nie znali techniki tzw. złocenia ogniowego, z użyciem związków rtęci, którą opanowali rzemieślnicy skandynawscy.
Interesującą grupę naśladownictw zapinek skandynawskich
z terenu grupy olsztyńskiej stanowi zespół fibul zaklasyfikowanych przez H. Kühna (1981, s. 59, tabl. 301/85:9–13) do typu
München-Aubing, występującego na obszarach merowińskiego kręgu kulturowego. Znajdują się wśród nich okazy z grobów 15a i 42 z Tumian, z grobu 510 z Kosewa, pow. mrągowski, a także z okolic Węgorzewa i z nieznanej miejscowości na
terenie dawnych Prus Wschodnich. Stylistyka zdobienia tych
zapinek stała się przedmiotem studiów V. Hilberga (2004, s. 305,
ryc. 9; 2009, s. 182–186), który wykazał, iż najprawdopodobniej
są one naśladownictwem bogato zdobionych fibul południowoskandynawskich, datowanych na młodszy okres wędrówek
ludów, i zapewne zostały wyprodukowane na terenie Mazur;
jako wzorzec wskazuje bogato zdobioną zapinkę z Gummersmark na Zelandii (Ryc. 4).
Podsumowując należy stwierdzić, iż zapinka z Tałt stanowi
wyraźnie uproszczony wariant fibul stylistycznie związanych
z warsztatami skandynawskimi. Na podstawie analogii ze Stora
Gairvide można ją datować na okres około drugiej ćwierci VI
wieku, co odpowiadałoby wcześniejszemu odcinkowi fazy E2
(J. Kowalski 1991, s. 74; 2000, s. 222). Prawdopodobnie zapinka

Ryc. 6. Fragment fibuli z B r z o s t o w a (1a.b) oraz
zapinki z Ve d s t r u p, Zelandia (2) i H o r k h e i m,
Kr. Heilbronn (3). Fot. M. Rudnicki (1a).
Rys.: M. Timošenko, K. Skvortsov i M. Rudnicki (1b).
Wg: B. Salin 1904 (2), G. Haseloff 1981 (3)
Fig. 6. Brooch fragment from B r z o s t o w o (1a.b),
and brooches from Ve d s t r u p, Zealand (2) and
from H o r k h e i m, Kr. Heilbronn (3).
Photo: M. Rudnicki (1a). Drawing: M. Timošenko,
K. Skvortsov & M. Rudnicki (1b). After: B. Salin 1904
(2), G. Haseloff 1981 (3)

ta została wykonana przez miejscowego, zachodniobałtyjskiego wytwórcę, zainspirowanego obcym wzorcem4, nie można
jednak całkowicie odrzucić hipotezy, iż fibulę zrobiono w warsztacie skandynawskim na potrzeby bałtyjskiego odbiorcy. Bez
wątpienia zapinka z Tałt jest świadectwem kontaktów grupy
olsztyńskiej z obszarami skandynawskimi. W okresie wędrówek ludów najsilniejsze związki łączyć miały Bałtów Zachodnich z mieszkańcami południowej Skandynawii, szczególnie
Gotlandii i Olandii (A. Bitner-Wróblewska 2001, s. 123–125).

Drugą z przedstawianych zapinek odkryto przypadkowo na
polu ornym w B r z o s t o w i e, pow. pilski, w północnej Wielkopolsce (Ryc. 5). Z fibuli tej (Ryc. 6:1a.b), wykonanej z brązu
i pozłoconej, zachowała się tylko nóżka i niewielki fragment
kabłąka. Zabytek zdobiony jest plastycznie w tzw. I stylu zwierzęcym (B. Salin 1904). Widocznymi elementami ornamentyki wykonanej w technice wycinania (Kerbschnittverzierung)5 są
schematycznie wyobrażenia dwóch sylwetek zwierzęcych, rozFibula znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Pile
(inw. MOP 2014/12). Panu dr. Jarosławowi Roli dziękuję za zgodę na
publikację tego zabytku.

5

Warto wspomnieć, iż na osadzie w Tałtach odkryto formy i tygielki
odlewnicze.
4
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mieszczonych symetrycznie po obu stronach nóżki, zakończonej plastycznym przedstawieniem łba smoczego. Zachowana
długość zapinki wynosi 6,3 cm, szerokość 3,3 cm; wydaje się,
że pierwotnie fibula mogła mierzyć około 10 cm.
Omawiany zabytek należy do grupy tzw. płytkowych zapinek reliefowych, w literaturze anglojęzycznej nazywanej great
square-headed brooches (K. Høilund Nielsen 2009, s. 52). Stylistycznie odpowiada ona typowi A2 według T. Sjøvolda (1993,
s. 33–39), przy czym reprezentuje ich wyraźnie uproszczony
wariant. Fibule typu A2 występują głównie na obszarach południowoskandynawskich, z wyraźnym skupiskiem w południowo-zachodniej Norwegii (T. Sjøvold 1993, s. 31, ryc.
9). Nóżka z Brzostowa wpisuje się również w grupę zapinek
zdobionych w pierwszym stylu zwierzęcym, w jego fazie B
wydzielonej przez G. Haseloffa (1981, s. 180–196). Stan zachowania zabytku nie pozwala stwierdzić, czy na kabłąku
pierwotnie znajdowała się kolista tarczka – jeśli tak, to zapinka odpowiadałaby typowi J tzw. zapinek z tarczką na kabłąku,
czyli ich najwcześniejszemu wariantowi, określanemu jako
proto-disc-on-bow brooches (V. S. Olsen 2006, s. 482–484, ryc. 1).
Ze względu na niekompletność zabytku trudno wskazać
do niego ścisłe analogie6. Wydaje się, że mamy tu do czynienia z fibulą nawiązującą do bogato zdobionych zapinek odkrywanych głównie na terenie Danii, jak np. okazy z Vedstrup
na Zelandii (Ryc. 6:2) czy Gummersmark na Zelandii, i datowanych na pierwszą połowę VI wieku. W diagramie rozwoju stylistyki południowoskandynawskich zapinek reliefowych
wspomniane zapinki zajmują wczesną pozycję: egzemplarz
z Gummersmark datowany jest na fazę 1., a okaz z Vedstrup
na fazę 2. (K. Høilund Nielsen 2009, s. 57). Najwcześniejsze
zapinki z tarczką na kabłąku, wśród których także znajduje
się egzemplarz z Vedstrup, datowane są natomiast dopiero na
schyłek VI wieku (V. S. Olsen 2006, s. 500). Wyraźnie zauważalne jest również podobieństwo fibuli z Brzostowa do zapinki
z Horkheim, Kr. Heilbronn (Ryc. 6:4), datowanej na pierwszą
połowę VI wieku (V. Hilberg 2009, s. 191–195), którą określa się niekiedy jako mazurską (Eine masurgermanische Fibel;
G. Haseloff 1981, s. 531). Wydaje się, że znalezisko z Brzostowa należy traktować jako import z obszarów południowoskandynawskich, bądź naśladownictwo wyrobu skandynawskiego
wykonane w merowińskim kręgu kulturowym. Na podstawie
analogii, uwzględniając daleko posunięte uproszczenie ornamentyki w stosunku do południowoskandynawskich pierwowzorów, zabytek należy datować nie wcześniej niż na drugą ćwierć VI wieku. Stan zachowania uniemożliwia dokładną
analizę stylistyczną, a tym samym precyzyjniejsze określenie
metryki tej fibuli.
Po zaniku kultur okresu wpływów rzymskich obszary północnej Wielkopolski i Kujaw najprawdopodobniej opustoszały7, choć można założyć istnienie tu rozproszonych grup ludz Do niedawna zapinki tego typu były zupełnie nieznane na terenie
Polski. Poza egzemplarzem z Brzostowa, ostatnio główkę zbliżonej fibuli odkryto luźno w Radziejowie, pow. loco. Za informację o tym zabytku dziękuję dr. hab. Bartoszowi Kontnemu z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego.

kich, związanych z wcześniejszym osadnictwem germańskim
(K. Godłowski 1989, s. 43; M. Mączyńska 1999, s. 30, 32; 2006,
s. 158). Zjawisko to mogą poświadczać pojedyncze znaleziska luźne datowane na pierwszą połowę VI wieku. Szczególnie wyraźnym świadectwem wpływów skandynawskich w VI
wieku są znaleziska gotlandzkiej fibuli płytkowej z Biskupina,
pow. żniński (J. Kostrzewski 1938, tabl. XLIX:5; W. Wróblewski, A. Bitner-Wróblewska 2004, s. 150–153), zapinki z Radziejowa, pow. loco (L. Gabałówna, A. Nowakowski 1964, s. 244),
złotego naszyjnika z Radosiewa, pow. czarnkowsko-trzcianecki (Radosiew, Kr. Czarnikau; E. Petersen 1936, s. 58), a przede
wszystkim skarb złotych przedmiotów z Wapna, pow. wągrowiecki (Wapno, Kr. Wongrowitz) zawierający m.in. złote pierścienie i złote brakteaty typu C (E. Petersen 1936, s. 58, ryc. 44;
M. B. Mackeprang 1952, s. 47, 52). Znane są także zabytki innej proweniencji, takie jak fragment ostrogockiej zapinki typu
Bittenbrunn z Dobrego, pow. radziejowski (d. pow. nieszawski;
E. Petersen 1939, s. 74; V. Bierbrauer 1975, s. 96).
Obie opisywane zapinki, choć wiązane ze Skandynawią, są
najprawdopodobniej śladem różnych procesów. Fibulę z Tałt
można interpretować jako wynik oddziaływań południowowschodnioskandynawskich na grupę olsztyńską, rozwijającą
się intensywnie w VI wieku. Fragment zapinki z Brzostowa
to zapewne świadectwo przesuwania się grup ludzkich bliżej
niezdefiniowanym szlakiem łączącym południową Skandynawię z obszarami położonymi na południe od łańcucha Karpat.
Oba znaleziska mogą jednak potwierdzać aktywność ludności skandynawskiej na kontynencie w późnym okresie wędrówek ludów, mimo zaniku kultur germańskich okresu wpływów
rzymskich w Europie Środkowej i przemian kulturowych na
terenach zachodniobałtyjskich.
Dr Mirosław Rudnicki
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź
mirekrudnicki@wp.pl
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Two Scandinavian Bow brooches
from northern Poland
Summary
The settlement in site II at Tałty, Mrągowo County, discovered by accident before World War II, lies about 1 km to the south of the town
Mikołajki, on the shore of Lake Mikołajskie (Fig. 1). The site came
under a rescue excavation in 2001. A metal detector survey of the
site resulted in the discovery of a bronze bow brooch with a head and
foot decorated with stylised representations of animal heads (Fig. 2,
3:1a.b). This brooch appears to be a simplified variant, or an imitation,
of an ornate brooch found at Stora Gairvide on Gotland (Fig. 3:2). The
brooch from Tałty would confirm evident Scandinavian influence
exerted on the manufacture of bow brooches by the people of the
Olsztyn Group during the Late Migration Period which are observed
also in other brooches from Masuria (Fig. 4).
Another, fragmented brooch (Fig. 6:1a.b) was discovered by accident in northern Greater Poland at Brzostowo, Piła County (Fig. 5).
It is likely to be a derivative of richly decorated relief brooches, forms
that are mostly recorded in Denmark (Fig. 6:2.3).
Both brooches may be dated not earlier than to the second quarter
of the 6th century. Despite sharing a link with Scandinavia they probably reflect different processes. The brooch from Tałty may be interpreted as a result of South-Eastern Scandinavian impact on the Olsztyn
Group, which was developing vigorously during the 6th century. The
brooch fragment from Brzostowo would document the movement of
human groups down the route running from southern Scandinavia
to the region lying south of the Carpathian range.
tłum. A. Kinecka
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„Památky archeologické” (wcześniej: „Památky archeologické a místopisné”), Praha
„Przegląd Archeologiczny”, Poznań
„Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, Łódź
„Pomorania Antiqua”, Gdańsk
Prahistoria ziem polskich, tom I: Paleolit i mezolit (red. W. Chmielewski, W. Hensel), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1975; tom II: Neolit (red. W. Hensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; tom III: Wczesna epoka
brązu (red. A. Gardawski, J. Kowalczyk), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978; tom IV: Od środkowej epoki brązu
do środkowego okresu lateńskiego (red. J. Dąbrowski, Z. Rajewski), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979; tom V:
Późny okres lateński i okres rzymski (red. J. Wielowiejski), Wrocław-Warszawa-Kraków‑Gdańsk 1981
„Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia” (później: „Prussia. Zeitschrift für Heimatkunde”), Königsberg.
„Praehistorische Zeitschrift”, Berlin-New York
„Recherches Archéologiques”, Kraków
„Rocznik Białostocki”, Białystok
„Rocznik Olsztyński”, Olsztyn
„Rossijskaâ arheologiâ” (Российская археология), Moskva
„Saalburg Jahrbuch”, Berlin-New York
„Slovenská archeológia”, Bratislava
„Sovetskaâ arheologiâ” (Советская археология), Moskva
„Sprawozdania Archeologiczne”, Kraków
„Sprawozdania P.M.A.”, Warszawa
„Wiadomości Archeologiczne”, Warszawa
„Zeitschrift für Ethnologie”, Berlin
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków
„Z otchłani wieków”, Warszawa
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