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Unpublished Roman Period artefacts
from the Hieronim Ławniczak Regional
Museum in Krotoszyn
Summary
The Regional Museum in Krotoszyn has in its collections four archaeological objects dated to the Roman Period: a copper alloy brooch, type
A.166 (Fig. 1:1, two iron spearheads, types XV and XXIII/1 according
to Piotr Kaczanowski (Fig. 1:2.3), and an iron knife (Fig. 1:4).
The provenance of these artefacts is unknown. They may have been
offered to the museum by Dionizy Kosiński PhD, qualified archaeologist and history teacher at the secondary school in Krotoszyn who
in late 1960s and early 70s excavated a number of sites in his local
area (now Krotoszyn County). This conclusion is supported by the
brooch, type A.166, variant Retkinia – brooches of this form cluster
in the western part of the Przeworsk Culture territory. Marks of a fire
patina observed on the spearheads suggest they were recovered from
a grave-field.
tłum. Anna Kinecka
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Nietypowa sprzączka z Siemiątkowa.
wyrób lokalny czy import bałtyjski?
Stanowisko w dzisiejszym Siemiątkowie1, położone jest na północnym skraju wsi, w sąsiedztwie stadionu, z którym ściśle
związana jest historia jego odkrycia. To właśnie przy jego budowie w roku 1978 odsłonięto pozostałości starożytnych pochowków (J. Głosik 1983, s. 251). W lipcu 1978 roku ratownicze
badania wykopaliskowe stanowiska podjął Andrzej Gindrych,
ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Ciechanowie; prace kontynuowane były w latach 1979–1980, a następnie 1983–1984. W ich trakcie na stanowisku przebadano ok.
1136 m2. Zgodnie z informacjami zawartymi w dziennikach
badań2 oraz wzmiankami w „Informatorze Archeologicznym”
na stanowisku zarejestrowano 135 obiektów archeologicznych
(Inf.Arch. 1978 [1979], s. 115–116; 1979 [1980], s. 96–97; 1980
[1981], s. 93; 1983 [1984], s. 132–133; 1984 [1985], s. 109), wydaje się jednak, że w rzeczywistości ich liczba była większa i sięgała 146 (A. Szela 2013, s. 26). Spośród nich 126 należy uznać
za groby starożytne, w tym najprawdopodobniej 32 to obiekty
kultury łużyckiej, 81 kultury przeworskiej i wielbarskiej, z pozostałych 13 nie zachował się żaden materiał, również kostny;
w wypadku kolejnych 20 obiektów nie można było określić nawet ich funkcji (A. Szela 2013, s. 26–27).
W trakcie badań prowadzonych w roku 1983, w obrębie
wykopu XVIII, na którym odkryto co najmniej dwa groby
kultury wielbarskiej3, na głębokości 20 cm4 znaleziono fragment brązowego kolca sprzączki, o bardzo nietypowej, rozbudowanej formie (Ryc. 2:1a). Trzpień kolca ma postać szerokiej
płytki o wklęsłych bokach zewnętrznych, właściwy kolec jest
cienki, w przekroju trójkątny, i zakończony dziobowato. Przy
ozdobnej płytce znajduje się uszko, w którym tkwi fragment
skorodowanego żelaza, będący zapewne pozostałością żelaznej osi sprzączki. Sugeruje to dwuczęściową budowę ramy,
ale może także świadczyć o naprawie sprzączki, bowiem nie
spotyka się okazów wykonanych z dwóch surowców. Płytka
kolca sprzączki zdobiona jest parami poprzecznych bruzdek,
a pośrodku wielokątnym otworem. Zachowana długość kolca
wynosi 4 cm, a jego największa szerokość 2,6 cm.
Identyfikacja sprzączek jedynie na podstawie ich kolców jest
niezwykle trudna, a w wypadku większości znalezisk wręcz niemożliwa, jednak w odniesieniu do opisanego egzemplarza pomocna może być jego unikatowa forma. Rozbudowany kształt
płytki widocznej na kolcu znajduje analogie wśród sprzączek
typu 8 grupy B w typologii R. Madydy-Legutko (1987, s. 13–15,
Z dniem 1 stycznia 2004 roku nazwa wsi i gminy Siemiątkowo
Koziebrodzkie w pow. żuromińskim została zmieniona na Siemiątkowo (D z i e n n i k U s t a w nr 229 z 2003 roku, poz. 2288).
2
Archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Ciechanowie.
3
W tym wykopie odkryto także jeden zespół z wczesnej epoki żelaza oraz groby, które datowano ogólnie na okres wpływów rzymskich.
4
W dzienniku badań nie ma jednoznacznej informacji, czy jest to
głębokość mierzona przed, czy po zdjęciu humusu.
1

Ryc. 1. S i e m i ą t k o w o, pow. Żuromin,
stan. 1. Lokalizacja cmentarzyska
Fig. 1. S i e m i ą t k o w o 1, Żuromin County.
Location of the site

Ryc. 2. Kolec (1a) i rekonstrukcja sprzączki (1b) z S i e m i ą t k o w a oraz jej analogie:
Fig. 2. Tongue of the buckle from S i e m i ą t k o w o (1a) and its reconstruction (1b) and buckles with similar tongue:
2 – U l k o w y, pow./County Tczew, grób/grave 92, 3 – N i e d e r g u r i g, Lkr./County Bautzen (Saksonia), 4 – G r ó d e k n. B u g i e m,
pow./County Hrubieszów, grób/grave 73, 5 – W y s z k a / W i s k a, pow./County Pisz, „Fund Osten”.
Rys./Drawing: A. Jarzec (1). Wg/After: M. Tuszyńska 2005 (2), R. Madyda-Legutko 1987 (3), A. Kokowski 1993 (4), W. Nowakowski 2013 (5)
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213, tabl. 5; por. ryc. 2:1b). Sprzączki te są znaleziskami niezwykle
rzadkimi (Ryc. 2:2–5). Autorka wymienia jedynie trzy egzemplarze, pochodzące z terenów kultury luboszyckiej, z Niedergurig, Lkr. Bautzen w Saksonii, z Marxdorf, Kr. Märkisch-Oderland w Brandenburgii, oraz z Grabic, pow. krośnieński
(odrzański). Podobne sprzączki znane są też z nowszych badań – ze stanowisk kultury wielbarskiej, z grobu 92 z nekropoli
w Ulkowych, pow. gdański (M. Tuszyńska 2005, s. 34, 50 tabl.
XXXVI/92:1)5, oraz z grobu 73 z nekropoli w Gródku nad Bugiem, pow. hrubieszowski, stan. 1C (A. Kokowski 1993/I, s. 58–
–59; 1993/II, ryc. 65:b). Egzemplarz z Niedergurig znaleziony
został z grzebieniem typu Thomas I, sprzączka z Marxdorf razem z ostrogami VII grupy Godłowskiego, zabytkom z Gródka
i z Ulków towarzyszyły zaś zapinki typu A.168, co pozwala na
ich pewne datowanie na młodszą fazę okresu późnorzymskiego.
Podane analogie nie są do końca zbieżne z zabytkiem z Siemiątkowa, płytka kolca z tego stanowiska ma bowiem ornament
ażurowy, jakiego nie spotykamy w pozostałych wypadkach. Co
więcej, ornamentyka ażurowa jest praktycznie nieznana wśród
zabytków zarówno z terenu kultury luboszyckiej, jak i kultury
wielbarskiej. Podobną technikę zdobienia sprzączek rejestrujemy – choć rzadko – na terenach kultury przeworskiej, gdzie
jednak ogranicza się ona głównie do skuwek sprzączek z widełkowatym kolcem. Przykładem zabytku o rozbudowanej ornamentyce ażurowej jest sprzączka pasa z grobu 22 z Witaszewic,
pow. łęczycki (E. Kaszewska, Z. Rajewski, H. A. Ząbkiewicz-Koszańska 1971, tabl. 167:4; R. Madyda-Legutko 2009, tabl.
3:1a.b) – skuwka sprzączki zdobiona jest wzorem półkoli i rombów. Bardzo podobny motyw pojawia się także na znalezionej
luźno sprzączce z Chmielowa Piaskowego, pow. ostrowiecki
(K. Godłowski, T. Wichman 1998, s. 44, 55, tabl. LXXXVII:4),
czy sprzączce z grobu (obiekt 37) z Drozdowa, pow. łomżyński6.
W kulturze przeworskiej ornament ażurowy spotykany jest także na okuciach końca pasa, czego przykładem mogą być okazy
z grobu 15 w Chmielowie Piaskowym (K. Godłowski, T. Wichman 1998, s. 21, 56, tabl. XVII:8), czy z grobu XVII ze Starachowic, pow. loco (R. Jamka 1959, s. 48–49, ryc. 30:b.f).
Przez autorkę zaliczona do typu AB9.
Mat. niepublikowane. Badania Mieczysława Bieni (zob. J. A n 
d r z e j o w s k i, M. B i e n i a , Cmentarzysko w Drozdowie k/Łomży – nowe perspektywy badań starożytności mazowieckich, referat
na konferencji Pogranicze trzech światów. Mazowsze u schyłku starożytności, Żuromin 2010).
5
6

Zdecydowanie częściej ornament ażurowy pojawia się na zabytkach z terenu kultur bałtyjskich. W kulturze bogaczewskiej
ogranicza się on zazwyczaj do trójkątnych wycięć, spotykanych
zwykle na okuciach końca pasa oraz na rozbudowanych skuwkach sprzączek (R. Madyda-Legutko 2009, tabl. 2). Z tego terenu pochodzi także najbliższa analogia do kolca z Siemiątkowa. Sprzączka znaleziona w miejscowości Wyszka, pow. piski,
znana jest jedynie z pochodzącego z archiwum Herberta Jankuhna schematycznego rysunku (W. Nowakowski 2013, s. 70,
tabl. 119)7, na którym jednak widać, że jej kolec zaopatrzony jest w okrągłe rozszerzenie z kolistym otworem (Ryc. 2:5).
Centrum ornamentyki ażurowej w skali całego Barbaricum
znajdowało się na Sambii. Ażurowe dekoracje pojawiały się tam
zarówno na okuciach końca pasa, jak i na innych elementach
pasa, tworzących rodzaj rozbudowanych garniturów. Wśród
tych niezwykle bogato zdobionych przedmiotów można znaleźć motywy zdobnicze zbliżone do dekoracji kolca z Siemiątkowa. Dobrymi przykładami są sprzączki z grobu 30 z Kovrova
(dawn. Dollkeim, Kr. Fischhausen) oraz z grobu 15 z Putilova
(dawn. Corjeiten, Kr. Fischausen) na Sambii (A. Chilińska-Drapella 2010, s. 25–26, 29–30, tabl. 23:g1.2, 34:a1). Na obydwu
zabytkach zauważyć można motywy zdobnicze (Ryc. 3:1.2)
przypominające kształtem płytkę kolca sprzączki z Siemiątkowa. Elementy te mają formę kwadratu bądź trapezu z wklęsłymi bokami. W wypadku kolca z Siemiątkowa wklęsłe są co
prawda jedynie boki równoległe do jego osi, jednak prawdopodobnie wynika to z funkcji, jaką pełnił ten przedmiot. Ażur
pasów sambijskich, zwłaszcza sprzączki z Kovrova, ma wklęsłe
boki, jednak już w wypadku zabytku z Putilova krawędzie mają
różny kształt, od łukowatego do prostego. Pomimo opisanych
różnic zasadne wydaje się jednak stwierdzenie, że sam wzór
ażurowego czworokąta może mieć wspólne korzenie.
Biorąc pod uwagę dobrze datowane sprzączki z Gródka i Ulków, przypadające na młodszą fazę późnego okresu wpływów
rzymskich, można przyjąć analogiczne datowanie dla zabytku
z Siemiątkowa. Ponieważ w tym okresie na Mazowszu Północnym występuje już wyłącznie osadnictwo wielbarskie, właśnie
z tą kulturą należy wiązać sprzączkę, z której pochodzi omawiany kolec. Unikatowa ornamentyka każe jednak wykluczyć
jego wielbarskie pochodzenie. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest bowiem wiązanie jej z obszarami bałtyjskimi
Autor publikacji określa sprzączkę jako typ AE2, wydaje się
jednak właściwsze przypisanie jej do typu AB8.

7

Ryc. 3. Pasy sambijskie z ażurowymi okuciami.
Fig. 3. Sambian belts with openwork fittings.
1 – K o v r o v o / К о в р о в о, obl./County Kaliningrad, grób/grave 30; 2 – P u t i l o v o / П у т и л о в о, obl./County Kaliningrad,
grób/grave 15. Wg/After: A. Chilińska-Drapella 2010
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i traktowanie tej sprzączki jako kolejnego śladu wpływów bałtyjskich na terenach Mazowsza Północnego (por. M. Piotrowski, A. Szela 2001, s. 166–167).
Dr Andrzej Szela
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
PL 00-927 Warszawa
a.szela@uw.edu.pl
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An Atypical Belt-buckle from
Siemiątkowo. a locally made
form or a Balt import?
Summary
An uncharacteristic prong of a buckle cast in bronze was found in 1983
during a rescue excavation of a multi-phase cemetery of the Lusatian,
Przeworsk and Wielbark Cultures at Siemiątkowo, Żuromin County (Fig. 1). One part of the prong has the form of a decorative plate,
with two recessed sides and a central opening (Fig. 2:1.2). It continues
into the prong proper – slender, triangular of section, with a bowed
terminal. The unusual form of the prong identifies it as a fragment
of a buckle, type 8 group B, in the typology of R. Madyda-Legutko
(1987, p. 13–15, 213, pl. 5). Finds of these buckles are extremely rare.
To date, they have been recorded in three sites of the Luboszyce Culture and in two sites of the Wielbark Culture: Niedergurig, Distr. Bau
tzen in Saxony, Marxdorf, Distr. Märkisch-Oderland in Brandenburg,
Grabice, Krosno Odrzańskie County, Ulkowy, Gdańsk County, and
Gródek nad Bugiem, Hrubieszów County (Fig. 2:3–5). However, none
of these finds has an openwork prong. The only type B8 specimen with
a similar prong comes from the locality Wyszka, Pisz County (Fig.
2:6), which may suggest Balt roots of the buckle from Siemiątkowo.
Similar decorative motifs may be found on openwork elements of the
so-called Samland belts (Fig. 2:7.8). This suggests that the buckle fragment from Siemiątkowo could be one more example of Balt influence
on the area of northern Mazowsze.
Among the cited analogies only the artefacts from the Wielbark
Culture cemeteries have a closer dating. In both assemblages of this
culture the buckles were found together with brooches type Almgren
168, characteristic for the younger phase of the Late Roman Period.
Thus, it seems justified to date the buckle prong from Siemiątkowo in
the same way, and to link it with the Wielbark Culture which by the
Late Roman Period had moved into areas of Mazowsze.
tłum. Anna Kinecka
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